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 2016/2017ملخص لأمه اجنازات املومس الفاليح 

 الأمـطار املسجةل -1

 خالل املومس الفارطمم 633 مقابل مم482 :مكية الأمطار املسجةل -

 الإنتاج النبـــــايت -2

 احلبوب
 %(11بنس بة  تراجع )خالل املومس الفارط  هك101375 مقابل هك 90365:املساحة املنجزة -

 (%4تراجع بنس بة  )خالل املومس الفارط ق 2384090مقابل  ق 2279460:الإنتاج-

 %17ا بنس بة ارتفاع خالل املومس الفارط مسجال ق 26151 مقابلق   30684:الإجناز الزتود ابلبذور املمتازة

 الزتود  ابلأمسدة الكمييائية-

 %(13بنس بة   تراجع)خالل املومس الفارط  ق24200مقابل  ق21000: الفسفاط  -

 %(23بنس بة  ارتفاع  )خالل املومس الفارط  ق55000مقابل  ق67658  :ادلأأب    -

 %(2تراجع بنس بة ) خالل املومس الفارط  ق195000مقابل  ق 190720:اللأمونيرت  -

 (اس تقرار  )خالل املومس الفارط هك 93000 مقابل هك 93150:املساحة املنجزة- املداواة ضد الأعشاب الضارة

 التسميد الآزوطي

 %111قسط أأول اي بنس بة   هك 98000-

 %85قسط اثين اي بنس بة  هك  85000-

 %30قسط اثلث اي بنس بة هك  30000-

  %(1بنس بة  تراجع)خالل املومس الفارط  هك65300 مقابل هك64450 :املساحة املداواة- برانمج املداواة ضد الأمراض الفطرية

 الأعـــــــــــالف

خالل املومس  هك60800 اعالف مروية مقابل هك2000 مهنا هك61400 : املنجزة املساحة-

 الفارط

 %(4ارتفاع بنس بة ) خالل املومس الفارط طن 667280 مقابل طن 693379: الإنتاج

 البقول اجلافة 
 %(3 بنس بة ارتفاع )خالل املومس الفارط  هك 17670 مقابل هك18170 :املساحات املنجزة-

 خالل املومس الفارط  ق213235مقابل  ق  212855:الإنتاج

 الزراعات الصناعية 
 %(32بنس بة ارتفاع  )خالل املومس الفارط  هك1714.75مقابل  هك2263: املساحات املنجزة-

 %(80هام بنس بة   تراجع )خالل املومس الفارط ق 113700مقابل  ق23024 :االإنتاج-

 اخلرض
 (%13تراجع بنس بة  )خالل املومس الفارط هك 11958 مقابل هك10457 :املنجزة املساحات 

 %(22بنس بة تراجع  ) خالل املومس الفارط اطن332540مقابل  اطن259145 : الإنتاج



 

 الأجشار املمثرة
 %(4بنس بة  ارتفاع )خالل املومس الفارط هك 18277 مقابل هك19061 :املساحات املنجزة

 %(10بنس بة ارتفاع  ) خالل املومس الفارط اطن67345مقابل ا طن74071 : الإنتاج

 المتويل والإستامثر  -3

 القروض املومسية
 و  الف دينار 14529.060 مقابلمنتفع  1024 لفائدةالف دينار   15495.715 : املبلغ امجليل-

 خالل املومس الفارط  منتفع 1066

 قروض الإستامثر
 532 و د.أأ  37167.015 مقابل  مرشوع 317 لـــالف دينار   30191.586 : املبلغ امجليل-

  2016خالل س نة مرشوع 

 :الإنتاج احليواين -4

 اللحوم امحلراء

 اللحوم البيضاء

 الألبان

 العسل

 ( %16تراجع بنس بة  )  2016خالل س نة  طن12500مقابل  طن10540

 %(30تراجع بنس بة ) 2016 خالل س نةطن 3620مقابل  طن2550

 %(1ارتفاع بنس بة )  2016خالل س نة  طن136100مقابل  طن137600

 %(20تراجع بنس بة )  2016خالل س نة  طن180مقابل  طن144

 :الصيد البحري -5

 الإنتاج 

 الأسطول

 خالل الس نة الفارطةطن 6229.715مقابل طن 6213.1

 %(11بنس بة ارتفاع  ) 2015خالل س نة  وحدة 1280 مقابل وحدة 1424

 (2017موىف ديسمرب ( 2017اجنازات مشاريع التمنية املتواصةل ومشاريع س نة  -6

 املشاريع املتواصةل

 املشاريع اجلديدة

 اجملموع

 د.م15.447بـــ ربلكفة مجلية تقد امرشوع 15

 د.م18.768بـــ بلكفة مجلية تقدر امرشوع 22

 د.م34.216بــ بلكفة مجلية تقدر امرشوع44



 

 الفهرس
 

 1  .……………………………………………… مقدمـــــة: الباب الأول
 -I 2 …………….……… ..…….……………………………….………عامةمعطيات 

 -II4 …………….……… ..……...……………………………...……العوامل املناخية 

 -III 6  …………………………………………….……… القمية املضافةتطور الإنتاج و 

جنـازات سنـة :الباب الثاين  8  2017 ...……………………...…………اإ

 -I9  .………………………………….………………….………التمنية الفالحية س ياسة 

 -II11 …………….………… ………………………………….………..الإجنازات المكية 

نتاج1-   11  ……………………………………..…………………………….………الإ

 11  ………………..………………….………الإماكانت املسخرة للهنوض ابلقطاع الفاليح2- 

 11 …………….……… .…………….………..……………العمومية الإستامثرات2.1- 

 11  .………………………………….……………….………الإستامثرات اخلاصة2.2- 

 14  ……………………….………….….……………….………الهيالك املهنية3.2- 

 15 …………….……… .……………………..……..………..…الإرشاد الفاليح4.2- 

 16 …………….……… .…………………………..……..……الفالحة البيولوجية5.2- 

 17  .………………………..…..……..……………….………اليد العامةل الفالحية6.2- 

 18  …………….….………….…………يـطاعـوى القـاحملت: الباب الثالث

 -I19 …………….……… .…………………………..…………………….…احلبوب 

 -II24 …………….……… ………………………………………………….. الأعالف 

 -III 26 …………….……… ..……………………………………………ل اجلافةالبقو 

 -IV27  ..…………………………………………………….………عات الصناعيةالزرا 

 -V28 …………….……… ..………………………..…………………لأجشار املمثرةا 

 -VI31  ………………………………..….…….………………….………اخلرضاوات 

 -VII 34 …………….……… .……………………………….…..………تربية املاش ية 
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 -VIII39  ..………………….…………….……..……………….………الصيد البحري 

 -IX41 …………….……… .……………….………..………………الصناعات الغذائية 

 46  ...……………………………………ةـيـ ع ـ ي ـ وارد الطب ـامل: الباب الرابع

 -I47  ..……………………….……………….………………….……… املوارد املائية 

 -II57 …………….…………… ………………...……….…الرتبةافظة عىل املياه و احمل 

 -III64 …………….……… ………………………….………………....……الغاابت 

 ……....…………..………….……………املالحق :اخلامسالباب 
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 العوامل املناخية - 2  
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I - معطيــات عامـــة 
 

    
 

تشكل والية بنزرت بوابة هامة على الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط يضاف إليها قربها  بحكم موقعها الجغرافي الفريد،
وقد مّكنها وجودها بالطابق المناخي الرطب وشبه الرطب . مّما يجعلها واحدا من أهّم أروقة التنمية بالبالد( كلم 60)من العاصمة 

، 3مليون م 658سنويا الشيء الذي أهلها لتتمتع بموارد مائية هامة بطاقة تقارب مم  630من الحصول على معدل أمطار يقارب 
ولتنوع معطياتها الطبيعية من تربة وجبال وهضاب وسهول وغابات وبحر تحتضن والية الممّيز  ونتيجة  لهذا التموقع الجغرافي
  .بنزرت أغلب األنشطة الفالحية

 
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 :حسب الوضع العقاري كما يبينه الرسم الموالي تنقسم المستغالت الفالحية
   

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
    
 

 
 
 

 

 12% احلبوب

 14% الأعالف

 17% البطاطا

 15% اللحوم

 45% القنارية

 12% الألبان

 5% البيض

 6% الصيد البحري

 المستوى التعليمي للمستغلين -
 يعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات المعتمدة في تأهيل المستغالت الفالحية،

من  %68الخاص بالمستغالت فإن   (2004-2005)نتائج استقصاء موسم فحسب
 :مستواهم اإلبتدائي كما يبينه الرسم التالي المستغلين ال يفوق

من املساحة  %2.3ابلرمغ من صغر مساحهتا اليت ل تتجاوز 

ن نتاج الوطين تعترب هامة  امجللية للبالد التونس ية، فاإ مسامههتا يف الإ

 : 2012-2016 معدلهذه النسب حسب النوع حسب  و تبلغ

                                   هك375000  : الجملية المساحة -: الوضع العقاري-
 هك 454121: المساحة الغابية و المراعي  -   

 هك50311:   مساحة البحيرات -               
 مستغلة    54011:   عدد المستغالت الفالحية-               

       

 
             

 

تتجاوز جحـم  نالحظ أأن نس بة املس تغلني اذلين ل

فقط من املساحات  %12وميتلكون  %66تبلغ  هك5ضيعاهتم 

 هك55امجللية، أأما عدد املس تغلني اذلين يتجاوز جحم ضيعاهتم 

 %3من املساحات امجللية ول ميثلون سوى  %74فميتلكون 

 .من عدد املس تغلني

 

الأهداف  بصفة لصيقة لبلوغذلكل جيب الرتكزي عىل هته الأقلية من املس تغلني وتأأطريمه 

 .وتشجيعهم عىل تكوين رشاكت تعاونية التمنوية املربجمة

                                   هك375000  :املساحة امجللية -     : الوضع العقاري-

 هك 121755: املساحة الغابية واملراعي   -

 هك24355: مساحة البحريات -                 

 مس تغةل    21475: عدد املس تغالت الفالحية -                
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من املساحة امجللية وهبا  %12ويه تغطي 

من املناطق السقوية ولها  %55قرابة 

تقاليد يف اخلرضوات والاجشار املمثرة 

  .وتسمني العجول وتربية الابقار

من املساحة امجللية ومتتاز  %33ويه متثل 

ابلطابع الغايب وش به الغايب وبرتبية املاش ية احمللية 

 .والنحل مع وجود بعض املناطق السقوية

 
 
 

 
 
 

من املساحة امجللية  %73واليت تغطي قرابة 

للولية ومتتاز ابلزراعات الكربى وتربية املاش ية 

  .والزراعات السقوية والزايتيـن

 

المنطقة الساحلية الشرقية 
1 

تعتبر والية بنزرت قابلة لتعاطي كل الزراعات واألنشطة الفالحية وذلك حسب خصوصية المناطق الطبيعية   المناطق الطبيعية-
 :الثالثة

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

  المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

  الشرقية المنطقة

 المنطقة الغربية
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II - العوامل املناخية 
 

 

 

 

 
 .مم631بـــ من المعدل العادي للجهة والذي يقدر% 85وهي تمثل حوالي  مم536بلغت كمية األمطار الجملية حوالي 

من المعدل العادي مما ساهم في تأخير عمليات تحضير األرض  %42وقد شهد شهر أكتوبر نقصا في األمطار حيث بلغت نسبة 
 . وبذر األعالف

مما استوجب التدخل بعملية الري بكل من  7102كما سجلنا انحباسا منذ العشرية األولى من شهر فيفري إلى أواخر شهر مارس 
 .مم03لة وأوتيك وماطر بمعدل معتمدية غزا

من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في انتشار األمراض الفطرية في الحبوب  في شهر أفريلكما ساهمت الظروف المناخية 
القيام بالمداواة خاصة بعد نزول كميات من األمطار  علىإنذارات فالحية لحث الفالحين  10قامت المندوبية بإصدار  حيث

 .بمعتمدية جومين مم 23بمعتمدية أوتيك و  مم24ين تراوحت ب
 

 .سنة 33لـ الجهوي معدلالبو مقارنة بالمواسم السابقة  2016/2017األمطار المسجلة خالل موسم  :1جدول عدد
 األمطار

 الشهر

 موسم
2015/2014 

 موسم
2016/2015 

 موسم
2017/2016 

 معدل الجهة
 (سنة 03) 

الفارق بين امطار 
 الجهةالموسم ومعدل 

 7,36 ,249, 53,6 9,42 6,7 سبتمبر

 46,91- 29420 16 033 70,1 أكتوبر

 42,51 20432 133,9 3,43 33,4 نوفمبر

 0,15- ,00,40 115 0040 139,6 ديسمبر

 43,9 2,403 138 ,, 121 جانفي

 33,43- 304,3 48 343, 154,1 فيفري

 50,48- 24,3, 6 2249 84,6 مارس

 23,27- 3499, 25 ,094 0,6 أفريل

 22,14- ,9940 0 ,934 18,3 ماي

 9,58- 24,3 0 43, 0,00 جوان

 0,25- ,349 0 9 0,00 جويلية

 3,58- 34,3 0 0 4,6 أوت

 95,88- 801136 535,6 482.4 633 المجموع

  



 2018الميزان اإلقتصادي لسنة 

 

5 

 

يبــــــــــــــــين الجــــــــــــــــدول توزيــــــــــــــــع األمطــــــــــــــــار حســــــــــــــــب 
ــــــزرتوقــــــد حظيــــــت  المعتمــــــديات، بــــــأكبر كميــــــة  بن

 العزيـــــبأمطـــــار ســـــنوية تليهـــــا فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة 
 .جومينوفي المرتبة الثالثة 

الرســــم التبــــاين الواضــــم فــــي توزيــــع كميــــات األمطــــار بالنســــبة للموســــم الحــــالي مقارنــــة بالمعــــدل العــــادي يبــــين هــــذا 
 . شهري ديسمبر وجانفي للجهة حيث تم تسجيل نقص ملحوظ في كميات األمطار خالل
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 أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر

 2015/2014موسم 

 2016/2015موسم 

 2017/2016موسم 

 معدل الجهة

 المعتمدية
بنزرت 
مقر 

 المندوبية

بنزرت  
 سيدي أحمد

منزل 
 بورقيبة

 تينجة
رأس 
 الجبل

غار 
 الملح

 المعدل غزالة العالية العزيب سجنان جومين ماطر اوتيك

األمطار 
 بالمم

650 603 438 433 509 479 353 566 615 597 627 580 512 535,6 

 خارطـــة المنــــاخ

 حسب معتمديات الوالية  2017/2016موسمتوزيع أمطار : 2ددـجدول ع

 

 بالمقارنة مع المواسم السابقة ومعدل الجهة 2017/2016توزيع أمطار موسم 
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 :تتوزع قيمة اإلنتاج الفالحي حسب القطاع كما يليو 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 توزيع امطار موسم 2311/2313 حسب المعتمديات

 الحيواني اإلنتاجت قيمة ـبلغ :اإلنتاج الحيواني 
 مقابل د.م 63.276، 2017/ 2016خالل موسم

مسجلة بذلك  خالل الموسم الفارط د.م67.314
 ارتفاعا 2017كما سجلت سنة  .%6 بنسبة تراجعا

 .% 2بنسبة (2012-2016)مقارنة بمعدل 

 بلغــت قيمــة انتــاج قطــاع  :األشــجار المرمــرة
، 2017األشــــــــجار المثمــــــــرة خــــــــالل ســــــــنة 

ارنـة مق اسـتقرارامسـجلة بـذلك د .م31.846
كمــــا ســــجل هــــذا الموســــم  ،بالســــنة الفارطــــة

مقارنـــــة بمعــــــدل  %12بنســـــبة  تراجعـــــا
(2016-2012). 

 2017خالل سنة ( 0223باألسعار القارة لسنة ) البحريقيمة انتاج القطاع الفالحي والصيد  سجلت

الموسم  خاللد .م240.319مقابل ( د.م221.509 حيث بلغت 2016مقارنة بسنة  %8 بنسبة انخفاضا
اإلنخفاض وذلك نتيجة  %8 بنسبة (2012-2016) معدلبالمقارنة مع انخفاضا  كما سجلت كذلك) الفارط

 .لهذه السنة والحمص والخضر نتيجة النقص المسجل في المياه واللفتاألشجار المثمرة  في انتاجالملحوظ 
خالل الموسم  د.م198.984مقابل  د.م183.410بالنسبة للقيمة المضافة فقد بلغت خالل هذا الموسم  أّما

 .(2012-2016)كمعدل د .م133.303الفارط و
و مقارنة مع معدل المخطط الحادي  عشر فقد سجلت القيمة المضافة لهذا الموسم 

 %........بنسبة ................ 

III-نتاج والقمية املضافة  تطور الإ
 

 انتـــاج الصـــيد البحـــريت قيمـــة ـبلغـــ :الصـــيد البحـــري 
 د.م 2016/2017،12.269خـالل الموسـم الفالحـي 

مســـــجلة  خـــــالل الموســـــم الفـــــارط د.م12.220مقابــــل 
مقارنـة بمعـدل  ارتفاعا تـسجل في حين استقرارابذلك 

 .%3 بلغ (2016-2012)

 خالل  انتاج الخضرقـيمة  بلغت  :الخضر
 د.م53.732، 2016/2017موســــــــــــــــــــــــــــــم 

بالموســــــم مـقارنـــــــة  تراجعـــــامســـــجلة بــــــذلك 
كمــــــا . د.م66.216الفــــــارط حيــــــث بلغــــــت 
فـي قيمـة انتـاج  تراجعـاسجل هـذا الموسـم  
مقارنــــــــة بمعــــــــدل  %18الخضــــــــر بنســــــــبة 

(2016-2012) . 

 
 

  ـــــــو ـــــــاج ـبلغـــــــ :الحب ت قيمـــــــة انت
الحبـــــــوب خــــــــالل الموســـــــم الفالحــــــــي 

مقابـــل  د.م 2016/2017،52.592
 خـــــالل الموســـــم الفــــــارط د.م54.690
فـي  %.4 بنسـبة تراجعـابـذلك مسـجلة 

بنسبة  ارتفاعاسجل هذا الموسم  حين
-2016)انتـــاج  قيمـــةمقارنـــة ب 1.3%

2012). 
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 2017وسنة  األخيرة األربعة خالل المخططات بالمليون دينارتطور قيمة اإلنتاج  :0ددـــجدول ع

 0223باألسعار القارة لسنة 

 
 قطاع الخضر على أيضاو  هذا الجدول، يرتكز قطاع االنتاج الفالحي بوالية بنزرت على قطاع تربية الماشية نتائجحسب 

 يليهما في المرتبة الثالثة، لكل منهما من قيمة االنتاج الجملي للجهة  24%و %29ب تباعا والثانية المرتبة االولى يحتالن نالذيو 
  6% .بنسبة فقطاع الصيد البحري %14قطاع األشجار المثمرة بنسبة  ثم %24قطاع الحبوب بنسبة 

  

 المخطــطات
 

 األنشطـــة

 المخطط التاسع
1331 - 2331 

 المخطط العاشر
2332 - 2338 

 المخطط الحادي عشر
 2017سنة  2016-2012 2331-2311

 %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة

 %29 63.276 %26 62.112 %27 2,0222 %,3 ,90032 %33 930332 اإلنتاج الحيواني

 %24 53.732 %27 63.948 %25 230030 %,9 90920, %99 ,30,9, الخضـــر

 %24 52.592 %22 51.893 %21 ,,302, %09 9,0092 %93 0209,, الحبــــو 

 %14 31.848 %15 36.374 %18 ,3099, %90 90329, %03 3202,9 المرمرة األشجــــار

 %6 12.269 %5 11.766 %4 20330 %, 000099 %, 303,2 الصيد البحــري

 %4 7.792 %4 8.731 %6 ,0,033 %9 30333 %3 90932 بقول جافة وزراعات صناعية

 %100 221,509 %100 234,824 %100 230.301 %100 230.803 %100 221.301 الجملـــــــــة
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 :الثاين البـاب

   2017 اجنـــــــازات ســـنة
 

منية  - 1  الفالحيةس ياسة الت
 

 2017الإجنازات المكية لســنة  - 2  
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I-سياسة التنمية الفالحية 
 

 
 

ض بأداء القطاع الفالحي وجعله يلعب دورا كامال في مجال التنمية المستديمة هو تهدف سياسة التنمية الفالحية الى الن
عالية وجاذبية لإلستثمار يكون فيها الفالح ا قيمة مضافة وقدرة تنافسية بها االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل إكساھبأبعاد

 .تجعل منه عنصرا فاعال في تنمية الفضاء الريفيو محورا للتنمية 
 

 :وتتلخص اهم اهداف وخطوط سياسة التنمية الفالحية بصفة عامة في النقاط التالية

 إحكام التصرف في الموارد الطبيعية -
 
 

  وانجاز السدود وربطها فيما بينها فضال عن إحكام وترشيد  السيالنمواصلة تعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه
 .األنشطةاستعمال المياه وتوزيعها بين مختلف 

  خاللالرفع من جودة خدمات المياه ومن مردودية شبكة الماء الصالم للشرب للحد من تذبذب واضطراب التزود خاصة 
 .لصيففصل ا

  من المعدل الوطني والرفع من نسب  األقلبنسب التزود بالجهات ذات النسب  لالرتقاءتدعيم مياه الشرب بالوسط الريفي
 .بشبكة مياه الشرب فضال عن تأهيل مجامع التنمية الفالحية للرفع من أدائها لألسرالربط الفردي 

  من الموارد المائية المتاحة، بتعميم  80%ذ على قرابة ترشيد استعمال الماء خاصة في القطاع الفالحي الذي يستحو
استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والرفع من مردودية المناطق السقوية واعتماد أنماط وغراسات ومشاتل أقل استهالكا 

 .للمياه
  دراجتعزيز مشـاركة المجتمع المدني  .ومحليةفي التصـرف عبر إرسـاء لجان جهوية  الالمركزيةمفهوم  وا 
  تكثيف اشغال حماية المياه والتربة عن طرق البرامج والمشاريع الوطنية مع إعطاء امتيازات أكبر في مجال تشجيع

بهدف المحافظة على خصوبة األراضي الزراعية وحماية السدود من الترسبات  األشغالالفالحين على انجاز هذه 
 .للمحافظة على طاقة الخزن الوطنية للمياه

 

 عصرية ضامنة لألمن الغذائي فالحة -
إلى دعم موقعه ودوره فى االقتصاد  7171-7102تهدف الرؤية المستقبلية لقطاع الفالحة والصيد البحرى خالل الفترة 

كسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية لالستثمار وتعصير آلياته بما يجعله قادرا على تحقيق األمن  الوطنى والجهوي وا 
 :وعلى هذا األساس ترتكز السياسة التنموية لهذا القطاع على االهداف االستراتيجية التالية. الوطني الغذائي
  تحسين نجاعة المناطق السقوية وذلك عبر إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية القديمة وتحسين مردودية شبكاتها

 .المائية واحداث مناطق جديدة حسب توفر الموارد المائية
  وتعويض الفالحيةتهيئة وتعبيد المسالك  خاللساسية بالمناطق السقوية من ألالبنية اتطوير 
 اآلبار القديمة. 
  األراضي الدولية الفالحية وذلك بهدف تحقيق ديمومة  استغاللمعالجة األوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية واحكام

  .الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغالت الفالحية
  واإلنتاجية اإلنتاج تحسين خاللمن  اإلنتاجالنهوض بمنظومات. 
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 حماية الرروة الطبيعية -
 مجابهة الصيد العشوائي وحماية الثروة البحرية من االستنزاف والمحافظة على التنوع البيولوجي. 
 تنمية قطاع تربية األحياء المائية لتخفيف الضغط على الموارد البحرية. 
  الزراعية وحماية أديم  األراضيمقاومة االنجراف واالنجراد وتقدم زحف الرمال واالستغالل المفرط للمراعي للمحافظة على

 .والتربة خاصة بالرفع في الغطاء النباتي ومواصلة أشغال حماية االرض والتربة األرض
 الفالحي االستثمار تنمية الوسط الريفي بتطوير البنية األساسية والمرافق العمومية وتشجيع. 
  تنمية الغابات والمراعي من خالل مواصلة الترفيع في نسبة الغطاء الغابي وحماية المنظومات الغابية والرعوية الهشة من

 .التركيز على مساهمة سكان الغابات في الحفاظ على الثروة الغابية خالل
  صة منها الزحف العمرانيسعيا لحمايتها من التجاوزات خا الفالحيةتحيين خرائط األراضي 
  المحكم لألراضي الزراعية االستغاللتأطير الفالحين في. 

 

 حماية البيئة والتنمية المستدامة -
 -  تحسين نوعية المياه المعالجة وتنمية إعادة استعمالها في و  التلوث وصون المنظومات البيئية إلزالةتوفير ضمانات

 .العلفي وتغذية المائدة الجوفية نتاجواإلالري  مجاالت وخاصة في المجاالتمختلف 
 والتنوع  اإليكولوجيةحماية المنظومات  خاللالموارد الطبيعية من  استغاللومات البيئية وترشيد ظة على المنظالمحاف

 .البيولوجي من مخاطر التلوث
 سيما تواتر الفيضانات  الحراري ال االحتباسومن تداعيات  هامن تأثيرات التغيرات المناخية للتقليص من التأقلم والحد

المبكر للتوقي من الكوارث والحد من آثارها وادراج التأقلم مع تأثيرات تغير المناخ  اإلنذارتعزيز  خاللوالجفاف وذلك من 
 .ضمن أولويات القطاعات الهشة

  اصفات العالمية من للمو  االستجابة خاللالعناية بسالمة المنتجات الفالحية وتثمين المنتوج لضمان جودة المنتوجات من
ناحية السالمة الصحية وعالمات جودة بما يمكن من تحسين مستوى تثمين المنتجات الفالحية والحد من ضياع المواد 

 .الغذائية
  التنموية بالترفيع التدريجي في نسبة  من المشاريع والبرامج االستفادةالرفع من قدرة المستغالت الفالحية الصغرى على

 .ية لهذه المستغالت التغطية التمويل
 

وإلنجاح هذه اإلستراتيجية وقع اقتراح العديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها ان تحقق هذه األهداف وتوزيعها على سنوات   
حسب ما تقتضيه امكانيات االنجاز المادية والمالية وهي برامج خاضعة لدراسات وقع اعدادها  7171الى  7102المخطط من 

 .لتفادي اإلشكاليات التي من شانها ان تعيق اإلنجاز المادي للمشروعمسبقا 
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   : اجــاإلنت-1
باألسعار  د.م183.410كما بلغت القيمة المضافة  ، د.م221.509 ،2017/2016خالل موسم  الفالحي بلغت قيمة اإلنتاج

والقيمة  د.م240.319السنة الفارطة حيث بلغت قيمة اإلنتاج ب بنتائج مقارنة 8% بنسبة انخفاضا مسجلة بذلك 0223القارة لسنة 
  .د.م198.984المضافة 

 

 تطور أهم المنتجات الفالحية :3جدول عدد 
 طن0333:لوحدةا                                                                                                                  

 نسبة التطور 
2017 / 

(2016/2012) 

نسبة التطور 
 المخطط معدل 2016 2016/2012 2017 2311/2318

11 
 المخطط معدل

13 

 معدل المخطط
3 

 السنة

 

  النوعية

 الحبو  192,3 20321 022,, 238,409 226,339 227,946 4,39%- 0.7%
 الخضراوات 243,4 421,, 30323 332,450 323,938 259,145 22,05%- 20%-

 األشجار المرمرة 84,0 1,20 32,123 67,345 77,327 74,071 9,99% 4.2%-

 (بالمليون) البيض 111,4 11 34 103 100 105 1,94% 5%

 الحلي  134,4 2,320 ,2,32 136,100 133,882 137,600 1,10% 2.7%

 السمك 5,4 520 25, 6,230 6,198 6,213 0,27%- 0.2%

 
 اإلمكانات المسخرة للنهوض بالقطاع الفالحي -2

 

 العمومية اإلسترمارات -1.2
وبهذا بلغت نسبة  منها د.م20.003 في حين وقع استهالك د.م01.131 2017 لسنةالمبرمجة  العمومية ت االستثماراتـبلغ

 . 76% اإلستهالك
 

 اإلسترمارات الخاصة-2.2
 

 .(مجموع اإلستثمارات صنف أ، ب و ج) د.م30.192ب 2017قدرت اإلستثمارات الخاصة خالل سنة 

 

 الموسميالقرض  -أ
باإلضافة الى دوره في دعم اإلرشاد والنهوض به، يعتبر القرض الموسمي من أهم مصادر تمويل القطاع الفالحي السيما 

 .لمجابهة تمويل أنشطتهمية الكافية لالصيادين البحريين الذين هم في أمس الحاجة الى الموارد الماو لصغار الفالحين 
 

 
  برنامج القرض العادي المراق 

 ألف دينار لفائدة1278.206  بقيمة في نطاق هذا البرنامج إسناد قروض موسمية 2016/2017تم خالل الموسم الفالحي 

منتفع خالل  484ألف دينار لفائدة  1077.960، مقابل والبطاطا الزراعات الكبرى والخضروات نشاطاتوذلك لتمويل  منتفع 411
 :ي ـتتوزع القروض المسندة حسب النشاط كما يلو  ،الموسم الفالحي المنقضي

 

II-الإجنـــازات المكية 
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 تطور القرض العادي المراقب:  0جدول عدد 

  برنامج القرض البنكي المراق  

لتغطية مساحة تقدر منتفع 99 ألف دينارا لفائدة 664.830 إسناد مبلغ  2017/2016 تم خالل الموسم الفالحي
 .خالل الموسم المنقضي هك2450مساحة و منتفع  102دينار لفائدة  ألف 612.750 مقابل هك2450بـ

 تطور القرض البنكي المراقب: 8 جدول عدد

 الموسم
 النشاط

2015/2016 2016/2017 
 (د.أ) القرض (هك) المساحة منتفع (د.أ) القرض (هك) المساحة منتفع

 661.030 - 97 612.750 2450 102 الزراعات الكبرى
 3.800 - 2 - - - خضراوات+  بطاطا
 664.830 - 99 612.750 2450 102 الجملة

 

 رةـة المباشـروض البنكيـالق 
 منتفع 226 لفائدةفي نطاق القروض البنكية المباشرة  ألف دينار 12655.577 أسند البنك الوطني الفالحيمن جهته، 

 .منتفع خالل الموسم الفارط 204ألف دينار لفائدة 11993.150 مقابل 

ألف  15495.715 باعتبار جميع مصادر التمويل حوالي 2017/2016 القروض الموسمية المسندة خالل جملة بذلك تكونو 
 .الجدول المواليكما يبينه  2016/2015 منتفع خـالل 1066 ألف ديـنار لفائـدة  14529.060 منـتفع، مقــابل1024 دينار لفـائدة 

 توزيع القروض الموسمية حسب النوع مقارنة بالسنة الفارطة :1جدول عدد 

 الموسم
 النشاط

2015/2016 2016/2017 

 (د.أ) القرض (هك) المساحة منتفع (د.أ) القرض (هك) المساحة منتفع
 1016.796 5670 345 1062.960 6600.4 479 الزراعات الكبرى
 195.364 187.3 56 - - - الخضراوات 

 37.591 75 10 15 68.5 5 البطاطا
 1278.206 5932.3 411 1077.960 6668.9 484 الجملة

 نــوع القرض
 القرض العادي
 المراق 

البنكي القرض 
 المراق 

القروض البنكية 
 المباشرة

جمعية اسناد 
 القروض الصغيرة

البنك التونسي 
 للتضامن

القروض الموسمية باعتبار 
 جميع مصادر التمويل

  2017/2016 موسم
 15495.715 - 897.100 12655.577 664.830 1278.206 دينار المبلغ باأللف
 1024 - 288 226 99 411 عدد المنتفعين

 2016/2015 موسم
 14529.060 153.000 692.200 11993.150 612.750 1077.960 دينار المبلغ باأللف
 1066 21 255 204 102 484 عدد المنتفعين
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 : قروض اإلسترمار –  
، حيث بلغت االستثمارات المصادق عليها على %19بنسبة  207خالل سنة  تراجعانسق االستثمار الفالحي الخاص  سجل

بالنسبة للمنم المصادق عليها باعتبار جميع  أّما .الموسم الفارط د.م 37.167 مقابلد .م30.192 المستويين المركزي والجهوي 
مسجلة  د.م4.245مقابل  د.م6.786مصادر التمويل وبالنسبة لجميع أصناف اإلستثمار على المستوى الجهوي والمركزي فقد بلغت 

 %. 60بنسبة  ارتفاعا
 

  باعتبار جميع مصادر التمويل 2017هيكلة تمويل اإلسترمارات المصادق عليها خالل سنة: 
 % 22.5:لمنما   - :تتوزع هذه االستثمارات كما يلي

 %77.5: التمويل الذاتيو  القروض -
 تحليل هيكلة االستثمار:  6جدول عدد

 ألف دينار : الوحدة                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 جدول عدد 3 : توزيع االستثمارات حسب القطاع 
 ألف دينار :الوحدة                                                                                                

 النسبة المئوية اإلسترمارات عدد المشاريع القطاع

 %68,1 20564.455 219 الفالحة

 %17,9 5403.130 52 الصيد البحري وتربية األحياء المائية

 %14,0 4223 46 الخدمات والتحويل األولي

 %100,0 30190.585 317 المجموع

 

  

 صنف

 ارـاالسترم

 عدد
 عـالمشاري

 المنح
 التمويل الذاتي

 والقروض
 اإلسترمار الجملي

2017 
 916.586 649.685 266.901 158 "أ"استرمارات صنف .أ
 29275 22756 6519 159 "ج"و "  "استرمارات صنف . 

 30191.586 23405.685 6785.901 317 وعـــــــالمجم
2016 

 1446.064 998.993 447.071 309 "أ"استرمارات صنف .أ
 35720.951 31923.467 3797.484 223 "ج"و "  "استرمارات صنف . 

 37167.015 32922.460 4244.555 532 وعـــــــالمجم

 .مليون دينار 30.192 ،2017/2016بهذا بلغت القيمة الجملية لإلستثمار خالل موسم 
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 حسب النشاط 2017توزيع اإلستثمارات الفالحية الخاصة المصادق عليها خالل سنة   :13جدول عدد 
 ألف دينار:الوحدة                                                                                                                                

 النشاط                             
 صنف االسترمار

 فالحة
تربية األحياء و  صيد بحري

 المائية
 الجملة تحويل أّوليو  خدمات

 916,585 - 149.130 767.455 "أ"استرمارات صنف 

 29265 4223 5245 19797 "ج"و "  "استرمارات صنف 

 30190,585 4223 5403.130 20564.455 المجموع

 %100 %14 %17.9 %68.1 النسبة المئوية

 

 :الهياكل المهنية الفالحية المتواجدة بوالية بنزرت -0.2
 

 األساسية للخدمات الفالحيةالشركات التعاونية  

 9 (ةناشط 8): شركات. 
 833: عدد المنخرطين

 ).خلية النهوض بالشركات التعاونية بدائرة التمويل والتشجيعات: المتابعة(

 

 الصيد البحريو مجامع التنمية في قطاع الفالحة  

 (مجمع ناشط 26) 33: عدد المجامع: التصرف في الموارد الطبيعية. 
  1800:نمنخرطيالعدد 

 ((ديوان الشمال الغربي وديوان تربية الماشية )الدوائر والهياكل ذات اإلختصاص : المتابعة) 

 

 9630: عدد المستغلين      2133: عدد المنخرطين     24: عدد المجامع:  ميـاه الــري 
 )دائرة استغالل المناطق السقوية: المتابعة(

 

    77 : عدد المجامع: الماء الصالح للشرا  
 )دائرة الهندسة الريفية: المتابعة(
 

 النيابــات الجهويــة 
 النيابة الجهوية للشركة المركزية للقمح 

مركز لخزن و مركز للتزويد بمستلزمات الزراعات الكبرى و تتصرف في مقر إداري و مقر اإلدارة الجهوية بمدينة ماطر  يقع
 .تسويق الحبوبو 

  للزراعات الكبرىالنيابة الجهوية للشركة المركزية (CCGC) 

مركز لخزن و مركز للتزويد بمستلزمات الزراعات الكبرى و تتصرف في مقر إداري و مقر اإلدارة الجهوية بمدينة ماطر  يقع
 (.موسم الحصاد ) تسويق الحبوب مع إضافة مراكز أخرى موسمية عند جمع المحصول و 

 :ببنزرت لتدعيم هذه الهياكل فيتتمحور مجهودات المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية و 
في الجلسات العامة واجتماعات  القاعديةتأطير الشركات التعاونية وذلك بالقيام بزيارات ميدانية منتظمة والمساهمة    -

 .مجلس اإلدارة

 .تنظيم أيام إعالمية وتحسيسية لفائدة المنتجين قصد إحداث شركات جديدة -
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 .التكوين المنظمة على المستوى المحلي، الجهوي والمركزي المساهمـة في األيام اإلعالمية وورشات -

 .التعاونية او مجامع التنمية اتالمساهمة في الجلسات العامة التأسيسية للشرك -

 

 :يـاد الفالحــاإلرش –4.2 
يقوم به في توعية يعتبر اإلرشاد الفالحي من أهم اإلجراءات المرافقة للسياسات التنموية في القطاع الفالحي نظرا للدور الذي 

عانته على مواكبة التطور الذي تشهده آليات اإلنتاج نشاط خاليا اإلرشاد الفالحي خالل  وقد تلخص .تحسين اإلنتاجيةو  الفالح وا 
تدخالت على الضيعة بالنسبة للزراعات و  في تنظيم أيام إعالمية، حصص تطبيقية، تسيير قطع مثالية، زيارات منظمة 2016سنة 

 الرسكلة بداخل الواليةو  إضافة إلى المشاركة في التظاهرات المتعلقة بالتكوين ية لمختلف األنشطة ذات األولوية بالجهةاإلستراتيج
 .خارجهاو 

 

 جدول عـدد 11: المواضيع الجهوية ذات األولوية

 األنشطة
 القطاع

 على الضيعة التدخالت التطبيقية الحصص اإلعالمية األيام

 339 1 - البقول الجافة

 158 1 4 األشجار المثمرة

 106 - - الخضروات

 127 13 - (الميكنة) الهندسة الريفية

 10 - - المراعي والغابات

 685 - - تربية األغنام والماعز

 878 - 3 الزياتين

 13 - 1 القنارية

 92 - - الكروم

 59 - - القرعيات

 79 - - النخيل

 6 - - المحافظة على المياه والتربة

 3 - - الكلزا

 5 - - عباد الشمس

 93 - - هياكل الدعم

  2653 15 8 المجموع
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 اإلرشاد المكثف :12دد ـجدول ع

 األنشطة                     
 القطاع

 األيام
 اإلعالمية

 الحصص
 التطبيقية

 التدخالت
 على الضيعة

 2773 - 5 الحبوب

 301 - - الطماطم

 2589 - - البطاطا

 739 1 - القوارص

 883 - - األلبان

 43 - - اللحوم الحمراء

 770 9 - األعالف

 7 - - المناطق السقوية

 5 - - الفالحة البيولوجية

 8110 10 5 المجموع

 
 

  : الفالحة البيولوجية –8.2
تليها  هك 4124 ب النصيب األكبر والمراعي وتحتل الغاباتهك  4457 تمسم الفالحة البيولوجية بوالية بنزرت حوالي

أكثر ب أما اإلنتاج النباتي فهو يقدر. األعالف والبقول والخضر واألشجار المثمرةوالباقي موزعة بين هك  426بـ الزياتين البيولوجية
 .طن 2963 من

 

 أهم األيام االعالمية والتكوينية التي نشطها قسم الفالحة البيولوجية: 10 ددـجدول ع
 الموضوع المكان التاريخ

 متابعة مشروع منصة المهن الخضراء  بنزرت الشمالية  00/10/7102
تنشيط يوم اعالمي حول مقاومة األعشاب الدخيلة بالزراعات الكبرى  ماطر 77/17/7102

 البيولوجية 
زيارة صحبة فريق من مشروع منصة المهن الخضراء لمستثمر يرغب في  اوتيك 02/3/7102

 الدخول للمنظومة البيولوجية 
 دورة تكوينية حول األمن الصحي وجودة المنتوجات الفالحية  تونس –بنزرت  71/4/7102الى  02/4/7102
 التحضير ليوم تكويني في تقطير النباتات الغابية طورو  72/10/7102
 دورة تكوينية حول التقطير طورو  01/7102/ 00و01
 مجمعتحضير لهيكلة متساكني طورو في اطار  طورو 71/01/7102
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 : د العاملة الفالحيةـالي –1.2

، بلغ عدد المستغلين (إلحصاءوادائرة الدراسات  ) 2016/2017اإلستقصاء الخاص بمتابعة الموسم الفالحي حسب 
 2016/2015.استقصاء  خاللاناث  546 منهم 22083اناث مقابل  572مستغل منهم  22241الفالحيين بوالية بنزرت حوالي 

 

 :موزعة كما يلي مليون يوم عمل 7.589أيام العمل المنجزة  كما بلغ عدد

 %1بنسبة  ارتفاعامسجال  2016/2015خالل  ألف يوم عمل 2048.9مقابل  ألف يوم عمل 2049.2 :المستغلون الفالحيون -

 %5بنسبة  انخفاضامسجال  2016/2015خالل  ألف يوم عمل 2236.2مقابل  ألف يوم عمل 2114.2 : يد عاملة عائلية قارة -

  %25بنسبة  ارتفاعامسجال  2016/2015 خالل ألف يوم عمل 655.7مقابل  ألف يوم عمل  822.2: يد عاملة عائلية وقتية -

 %14بنسبة  ارتفاعامسجال 2016/2015 خالل  ألف يوم عمل 1356.1مقابل  ألف يوم عمل 1549.1: يد عاملة اجيرة قارة -

 %2بنسبة  انخفاضامسجال  2016/2015خالل  ألف يوم عمل 714.8 مقابل ألف يوم عمل 701.7: يد عاملة اجيرة وقتية -

 %3بنسبة  انخفاضا مسجال 2016/2015خالل ألف يوم  207.3مقابل  ألف يوم عمل 202: باألراضي الدوليةقارة يد عاملة  -

بنسبة  ارتفاعامسجال  2016/2015خالل  عمل يوم ألف131.4 مقابل  ألف يوم عمل 150.3: باألراضي الدوليةوقتية يد عاملة  -

14% 
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:الباب الثالـــــث  

المحتوى القطاعــــــــي   
 القطاعات المنـتجـــــــــة

 الحبوب - 1

 األعالف - 2
 البقول الجافة - 3

 الزراعات الصناعية - 4
 األشجار المثمرة - 5

 الخضروات - 6
 اإلنتاج الحيواني - 7

 البحري الصيد - 8
 الصناعات الغذائية - 9
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 9معدل المخطط   10معدل المخطط   11معدل المخطط  

  
 

 

 

 

 اتــالمساح -1

 

 

 

 

 
 تطور مساحات الحبوب المبذورة:  13ددـــجدول ع

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 تطورالنسبة 

2017 / 

2016/2012 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــة بالهك
 %10,8- %7,7- 65225 70694 73090 68738 69920 64178 قمح صل 

 %94,6 %1,6- 11832 12020 6080 13725 12870 11847 قمح لين

 %11,0- %3,3- 9084 9397 10205 11114 8432 9922 شعير

 %64,8- %59,7- 4224 10480 12000 3259 1340 1239 تريتيكال

 %10,9- %11,9- 90365 102591 101375 96836 92562 87186 المجموع

 

 التــــالمدخ - 2

 ازةـذور الممتــالب -أ
 مقارنة بالموسم الفارط تحسنامسجلة ق 30684 حوالي 2016/2017بلغت كميات البذور الممتازة المباعة خالل موسم 

 .(2012/2016)مقارنة بمعدل  %2بنسبة  يقدر تراجعاسجلنا  في حين  17%بنسبة

 

 المستعملة خالل هذا الموسمكميات البذور الممتازة  :10 جدول عدد

  القنطار:الوحدة

 السنة

 

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 تطورالنسبة 

2017 / 

2016/2012 

نسبة التطور 
2016/2017 

 %12,1 %2,7 26935 26231 24023 19646 11221 11880 قمح صل 

 %71,6 %33,1- 3099 4634 1806 5325 2947 1980 قمح لين

 %101,9 %55,2 650 419 322 117  -  - شعير

 %17,3 %1,9- 30684 31284 26151 25089 14168 13860 المجموع

I– احلبــــوب 
 

 

، قدرت مساحة الحبوب المبذورة 2017/2016بالنسبة لموسم 
مقارنة بمعدل  %12 بنسبةقدر  تراجعا الموسما ذقد سجل هو  .كه90365بـ
 .مقارنة بالموسم الفارط11% بنسبة و  (2012/2016)

 

و  3ططات خخالل الم الحبوبمساحات وانتاج  تطور

 11و  13

 المساحة

 من اإلنتاج الوطني للحبوب %12 يساهم قطاع الحبوب بـحوالي

% 20وهو ما يمثل  د.م52.592بـ  هإنتاج كما تقدر قيمة (2016-2012)
 .لوالية بنزرت الفالحيمن قيمة اإلنتاج الجهوي 

 اإلنتاج



 2018الميزان اإلقتصادي لسنة 

 

20 

 

 ةــــيئدة الكيمياــاألسم - 
مقارنة بمعدل  استقراراسجل  فيما ،2% حوالياستعمال األسمدة بفي  ارتفاعا 2017/2016 مقارنة بالموسم الفارط، سجل موسم 
(2012/2016). 

 تطور استعمال األسمدة في مزارع الحبوب  :18ددــجدول ع
 القنطار:الوحدة       

 السنة

 

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 تطورالنسبة 

2017 / 

2016/2012 

نسبة التطور 
2016/2017 

 %2,2- %9,9- 190720 211706 195000 185811 201800 225065 األمونيتر

 %13,2- %25,0 21000 16806 24200 34604 60340 100485 30فسفاط 

 %23,0 %30,9 67658 51677 55000 46389 62393,2 104341  .أ.د

 %1,9 %0,3- 279378 280189 274200 267206 324533 429891 المجموع

 

 الضارةمقاومة األعشا   -ج
منها ( هك 95000ب من جملة برنامج هك 93150) %98بلغت عمليات مكافحة االعشاب الضارة بمزارع الحبوب نسبة 

 .بالمبيدات ذات المفعول المزدوج هك 83300
 

 مزارع الحبوب تطور مقاومة األعشاب الطفيلية في: 11 ددــجدول ع
 الهكتار:الوحدة  

 السنة

 

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 تطورالنسبة 

2017 / 

2016/2012 

نسبة التطور 
2016/2017 

 %18,7 %31,6 9850 7482 8300 9684 12642 9598 د-2-4

 %1,7- %6,1 83300 78538 84700 70476 51088 64755 المزدوج

 %0,2 %8,3 93150 86020 93000 80160 63730 74353 المجموع

 

 : األمراض الفطريةمقاومة  -د
 هك 1333إضافة إلى ظهر بها المرض هك 80633من جملة  هك 00333بلغت المساحات المداواة ضد التبقع السبتوري 

 .ضد الصدا البني هك 103ضد الصدا االصفر و 

 .ضد الصدأ التاجي على القصيبة هك 1033ضد الصدأ األصفر على التريتيكال و  هك 1333كما تمت مداواة 
 

 

 
 

 
 

 8%المســـاحات المـــداواة ضـــد األعشـــاب الضـــارة بتحســـنا فـــي  2016/2017، ســـجل موســـم (2016/2012)مقارنـــة بمعـــدل 
  استعمال األسمدة في استقراراو
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 : اجـــــاإلنت - 0
 ق2384090قمم صلب مقابلق 1724450منها ق 2279460حوالي  2016/2017بلغ إنتاج الحبوب لموسم 

حسب نتائج اإلستقصاءات الخاصة بتقديرات انتاج ) 4%بنسبة  تراجعاخالل الموسم الفارط مسجال بذلك  تباعا ق1862270و
في اإلنتاج  تحسنا 2016/2017خرى سجل موسم امن جهة (. اإلحصاء الفالحيو الحبوب بالقيس الموضوعي لدائرة الدراسات 

 .(2012/2016)مقارنة بنتائج معدل   1%حوالييقدر ب
 

  مردود الحبوبو تطور إنتاج  : 16 ددــجدول ع

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 تطورالنسبة 

2017 / 

(2016/2012) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 اإلنتــــــــــاج بالق
 %7,4- %3,2 1724450 1670990 1862270 1619936 1345580 1463190 قمح صل 

 %121,8 %6,4 316780 297664 142830 359064 230088 300785 قمح لين

 %9,8- %17,7 163730 139150 181600 157516 143606 131628 شعير

 %62,3- %52,1- 74500 155590 197390 64096 31517 30259 تريتيكال

 %4,4- %0,7 2279460 2263394 2384090 2200612 1750790,4 1925862 المجموع

هك/المـــــــــردود بالق  

 %3,8 %11,3 26 24 25 24 19 22,80 قمح صل 

 %14,0 %3,9 27 26 23 26 18 25,39 قمح لين

 %1,3 %18,2 18 15 18 14 17 13,27 شعير

 %7,2 %3,2- 18 18 16 20 24 24,42 تريتيكال

 

 :الحصاد4 - 
 لجمع الصابة في اآلجال إجماال حصاد وهي كافية آلة 307تتوفر بالوالية : آالت الحصاد. 

 

  كيس، غير أن ارتفاع ثمن شراء أكياس الخيشة  701111حوالي بالحاجيات من األكياس  قدرت :األكياسالحاجيات من
 .وتوفر أكياس البالستيك بأسعار أقل سهل اإلقبال على هذا النوع وحد من اإلقبال على اقتناء أكياس الخيشة

 

  البيع  تقدر أسعارو  طن للتبن والبقية للقرط 0711طن منها  7711 :بـ الجملية من تل الربط تقدر الحاجيات :تـل الربط
 د للكيلو غرام الواحد 7,701ب لدى المزودين 

 

 : عــــالتجمي - 5
 :مراكز جمع وخزن الحبو  *

 28  موزعة كما يلي الف قنطار 1462مركزا منتصبا منذ الموسم الفارط بطاقة خزن إجمالية في حدود: 
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 (ألف قنطار)طاقة الخزن عدد المخابر المراكزعدد  مؤسسة التجميع
 ,3 2 2 ديوان الحبو 

 211 2 , الشركة التعاونية المركزية للقمح

 210 2 , الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى

 303 - 5 مصرف الخدمات الفالحية المتعددة

 4 الشركة التونسية لألسمدة الكيمائية
 

20, 

 220 - , الكبرى بباجةشركة المخازن 

 ,,, - , الشركة التونسية لألنشطة الفالحية

 233 - 2 شركة أوروماق

 0, - 2 شركة النهوض الفالحي 

 ,245 3 1, الجملــــة

 

حبوب مسجلة بذلك ق 1485015بلغت كميات الحبوب المجمعة من قبل مؤسسات التجميع خالل هذا الموسم حوالي  وقد هذا،
 27%.قدر ب نسبة التجميعوفي   21%بلغ الكمياتعن الموسم الفارط في  ملحوظبارتفاع  65.1% بــ تقدرنسبة تجميع 

 

 القنطار:الوحدة         تطور تجميع الحبوب:  13 جدول عدد

 السنة

 النوعية

معدل 
 3المخطط  

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 2311التطور  نسبة
( /2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 الكميــــــــــــــة بالق
 %21,56 %17,67 1223318,6 1039649 1006347 940557 884087 1157609 قمح صلب

 نسبة التجميع مقارنة
 بالكمية الجملية المجمعة 

82,1% 82,3% 76,6% 82,0% 80,0% 82,4% 3,00% 0,41% 

 %20,08 %20,91- 154450,8 195279 128624 286685 189590 252245 قمح لين

 نسبة التجميع مقارنة
 بالكمية الجملية المجمعة 

17,9% 17,7% 23,4% 10,5% 15,0% 10,4% -30,77% -0,81% 

 %12,45 %27,60 20745,6 16258 18448 28132 4038 21202 شعير

 نسبة التجميع مقارنة
 بالكمية الجملية المجمعة 

1,5% 0,4% 2,3% 1,5% 1,3% 1,4% 11,69% -7,11% 

 %141,63 %70,22- 1454,6 4885 602 12401 842 7062,4 تريتيكال

 نسبة التجميع مقارنة
 بالكمية الجملية المجمعة 

0,5% 0,1% 1,0% 0,0% 0,4% 0,1% -73,93% 99,58% 

 %17,14 %37,05 85045 62054 72600 - - - بذور اكثــــــــــــــار

 نسبة التجميع مقارنة
 بالكمية الجملية المجمعة 

- - - 5,9% 4,8% 5,7% 19,96% -3,24% 

 %21,07 %14,24 1485014,6 1299869 1226621 1227242 1073677 1409854 الكمية الجملية المجمعة

 %4,39- %0,71 2279460 2263394 2384090 2200612 1750790,4 1925862 اإلنتاج الجملي

 %26,62 %13,44 %65,1 %57,4 %51,5 %55.8 %61.3 %73.2 نسبة التجميع

 في نسبة التجميعو  المجمعة كمياتال في %14ب ارتفاعا هاما2017/2016 موسم سجل ،(2012/2016)معدل بومقارنة 
  ب
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 :2017/2018م ـرات موسـتقدي -6 

 :مقسمة كما يلي هك98000 :  لمساحات المبرمجةا -
 مروي  هك2000منها  هك69000: قمم صلب  -
 مروي هك1333منها  هك 13000 :   قمم لين  –
 هك 10000:   شعيـر  –
 هك6000: تريتيكال  -

 هك95000 :مقاومة األعشاب الضارة -

 هك83333 :مقاومة األمراض الفطرية -
 

   :موزعة كما يلي ق 33333تقدر الحاجيات من البذور الممتازة للموسم القادم ب  :البذور الممتازة -
 ق1000:شعيـر  -           ق8000 :قمم لين  –             ق 01333: قمم صلب  -   
 

 :تقدر حاجيات الموسم من االسمدة كما يلي : األسمـــدة -
  ق35000: فسفاط  -                 
 ق 10333: ب.أ.د -                 
  ق220333 :أسمدة آزوطية -                 

 

 الحبو  عملية إعادة تعيير -7
 13مطلبا منها  25بلغ عدد المطالب الواردة على المندوبية بالنسبة للفالحين المعترضين على نتائج تقييم جودة منتوجهم 

 .متغيب 01و  سلبي 05مطابق و  06ايجابي و 

 

 اسناد شهائد معاينة -8

المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء و  717اوت   1المؤرخ في  717لسنة  879عمال باألمر الحكومي عدد 
 مطلب تقدم بها أصحابها في الغرض 7فالح من ضمن  77تمت إجابة  71/717الجفاف للموسم الفالحي 

 

 الصعوبات والمقترحات -9
 توازن بين طاقة التجميع المتوفرة والكميات المجمعة عند بعض المجمعين عدم. 
 عدم توفر وسائل نقل لدى المجمعين إلجالء المخزون خاصة في فترات الذروة. 
 مؤسسة وهي ديوان الحبوب والشركة التونسية لألسمدة  11من جملة  مجمعين فقط ألربعةإال  مخابر جهوية عدم توفر

 .ة التعاونية المركزية للقمم والشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرىالكيميائية والشرك
 مزيد التحسيس لحماية الصابة من الحرائق وذلك بحصاد وتنظيف حافات الطرقات وجوانب السكك الحديدية. 

 فتم وتنظيف المسالك الريفية لتسهيل عملية نقل الصابة.  
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معدل المخطط 
11 

معدل  المخطط 
 العاشر

معدل المخطط 
 التاسع

 تطور المساحات و انتاج اللعالف خالل
 11و10و9المخططات  

 اإلنتاج

 المساحة

  
 

مما يجعلها تساهم في سد حاجيات الواليات المجاورة بـما يقارب من ( القرط والتبن)شتهرت والية بنزرت ببيع األعالف الخشنة ا
من انتاجها وتعود وفرة اإلنتاج إلى اختصاص العديد من كبار الفالحين في قطاع األعالف حيث يبلغ معدل مساحات % 03

من المساحة  %81قرط اي ما يمثل  هك31333منها حوالي ( 00المخطط   معدل) هك81333األعالف بجميع انواعها حوالي 
 .الجملية

       : اإلنتاجو ات ـمساحالور ـتط -1
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  تطور مساحات االعالف: 23دد ــول عجد
 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 2311نسبة التطور 
( /2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــة بالهك
 %3,61 %1,85 43000 42220 41500 40980 42204 قرط

 %0,00 %16,07 6500 5600 6500 4800 4720 سيالج

 %1,41- %5,70- 7000 7423 7100 9160 8940 العلف األخضر

 %66,67- %61,54- 400 1040 1200 1226 1016 األعالف الصيفية

 %0,00 %1,82 4500 4419,4 4500 4780 5530 علف البذور

 %0,99 %1,15 61400 60702,4 60800 60946 62410 المجموع

 

 343القطيع التي تقدر بحوالي  من حاجيات %60الزراعات العلفية أهم مصدر غذاء للقطيع بالوالية حيث توفر حوالي تمثل 
 . وحدة علفية مليون 347تبلغ الموارد العلفية بالجهة حوالي  حيث وحدة علفية مليون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- األعـــــالف 
 

مقارنة  طفيفا تحسنا 2017/2016سجلت مساحة األعالف لموسم 
أما اإلنتاج الجملي فقد بلغ  .هك 61400بالموسم الفارط حيث بلغت

بنسبة  تحسنابالموسم الفارط مسجال  طن 667280مقابل طن693379
1%. 

في  تحسنا 2017/2016 سجل موسم ،(2012/2016)معدل بومقارنة 
 .مساحات األعالف واإلنتاج

 اإلنتاج
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 2- اإلنتـــــاج :
 :والمردود كما يبينه الجدول التالي 2016/2017يتوزع إنتاج األعالف لموسم 

 

  األعالفمردود و تطور إنتاج  : 21ددــجدول ع
 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

معدل 
 11  المخطط

2016 2016/2012 2017 
 2311نسبة التطور 

( /2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 اإلنـتـــاج بالطن
 %18,42 %13,80 172000 151138 145250 148458 125032 141400 قرط

 %26,67 %42,20 247000 173700 195000 141654 118320 98793 سيالج

 %3,77- %5,90- 255000 270980 265000 313017 259689 228289 العلف األخضر البعلي

 %76,13- %70,24- 12950 43510 54250 53680 50510 45222 األعالف الصيفية

 %17,37- %2,29- 6429 6580 7780 6895,6 6844 3993 علف البذور

 %3,91 %7,35 693379 645908 667280 678003 621995 553634 المجموع

 هك/المــــردود بالطن

 %14,29 %11,70 4,00 4 4 3,6 3,0 3,7 قرط

 %26,67 %20,87 38,00 31 30 29,6 25,5 27,1 سيالج

 %2,40- %0,34- 36,43 37 37 34,1 28,8 31,9 العلف األخضر البعلي

 %28,39- %21,46- 32,38 41 45 44,3 49,1 36,6 األعالف الصيفية

 %17,37- %3,91- 1,43 1 2 1,5 1,2 0,9 علف البذور

 

 :تقييــم انتـاج التبــن -1
 خالل الموسم الفارط مسجال تم ربطه جميعا طن 144015 لمقاب تم ربطه جميعا طن277275 بلغ اإلنتاج الجملي للتبن

 :يتوزع اإلنتاج حسب النوع كما يبينه الجدول التاليو . %93نسبة ارتفاعا هاما ب بذلك

 توزيع انتاج التبن حسب النوع : 22ددــجدول ع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

الكميات التي تم ربطها 
 بالطن

اإلنتاج الجملي للتبن 
 بالطن

المساحات 
 المحصودة بالهك

المساحات المزروعة 
 بالهك

 الزراعات

 قمم صلب 22333 22333 939333 939333
 قمم لين 03333 03333 3,033 3,033
 شعير 03333 03333 03333 03333
 تريتيكال 2333 2333 03,33 03,33
 قصيبة 3,33 3,33 ,329 ,329

 المجموع 101500 101500 277275 277275
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 9معدل المخطط   10معدل المخطط   11معدل المخطط  

 

 : اإلنتاجو  ةـــالمساح – 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تطور مساحات البقول الجافة :20 ددـــجدول ع
 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016/2015 2016/2012 2017/2016 

 2311نسبة التطور 
( /2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــــــــة بالهك

 %3,0 %6,9 17000 15900 16500 15064 12046 12143 فول وفول مصري

 %0,0 %13,0 1150 1018 1150 1348 1363 4266 حمص وجلبلنة

 %0,0 %77,8- 20 90 20 38 177 610 بقول جافة أخرى

 %2,8 %6,8 18170 17008 17670 16450 13586 17019 المجموع

 اإلنتـــــــــــــاج بالق

 %0,8- %2,5- 199800 204930 201450 171398 131798 100482 فول وفول مصري

 %10,4 %22,0 12795 10487 11585 12912 12688 25862 حمص وجلبلنة

 %30,0 %61,7- 260 678 200 287 1109 4050 بقول جافة أخرى

 %0,2- %1,5- 212855 216095 213235 184597 145595 130394 المجموع

هك/المـــــــــــــــردود بالق  

 %3,7- %8,9- 12 13 12 12 11 8 فول وفول مصري

 %10,4 %6,2- 11 12 10 12 9 6 حمص وجلبلنة

 %30,0 %50,5 13 9 10 8 6 7 بقول جافة أخرى

 

  

III– البقول الجافــــة 
 

 المساحة

 بلغت المساحات المبذورة بقوال جافة خالل الموسم الفالحي

الموسم خالل  هك17670  مقابل هك18170  ،2017/2016
 بلغ اإلنتاج الجمليكما . %3مسجلة تحسنا بنسبة الفارط 

 كذلك مسجالبالموسم الفارط  ق213235مقابل  ق212855
 .%0.2بـ تقلصا 

 تراجعاهذا الموسم  إنتاج سجل (2012/2016)مقارنة بمعدل 
  .%7سجلنا تحسنا في المساحات بنسبة  في حين ،%2بنسبة 

 

 اإلنتاج

و  3ططات خخالل الم البقول الجافة  مساحات و  انتاج تطور

 11و  13

  الجهـة علـى تعـاطي هـذه الزراعـات ألهميـة دورهـا يبقى هذا القطاع بحاجة الى المزيـد مـن الـدعم واإلرشـاد والتنظـيم لتشـجيع فالحـي
 .في التداول الزراعي وادماجها في المناطق السقوية العمومية وذلك لتفادي تقلص المساحات المزروعة من سنة الى اخرى
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 9معدل المخطط   10معدل المخطط   11معدل المخطط   9معدل المخطط   10معدل المخطط   11معدل المخطط  

 

  
 

  اإلنتــاجو  المساحات ورـتط – 0
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      الزراعات الصناعية ومردود ج، انتاتطور مساحات :23ددـــجدول ع

 السنة

 

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

 2311نسبة التطور 
( /2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــــــــة بالهك

 %0,0 %4,6 1000 956,0 1000 1420 1760 2020 الشمسعباد 

 %0,0 %54,0- 230 500,4 230 1370 1500 1568 التبغ

 %208,1 %527,7 1033 164,6 335,25 -  -  -  السلجم

 %100,0- %100,0- - 130,1 149,5 -  -  -  اللفت السكري 

 %32,0 %33,7 2263 1692.15 1714,75 2790 3260 3588 المجموع

 اإلنتـــــــــــــاج بالق

 %0,0 %13,1 10000 8838 10000 14520 19560 27360 عباد الشمس

 %13,0- %55,6- 2000 4508,6 2300 11270 16700 15408 التبغ

 %26,6 %26,9 11023,6 8688,5 8710 -  -  -  السلجم

 %100,0- %100,0- - 60085 92690 -  -  -  اللفت السكري 

 %79,8- %64,5- 23023,6 64890 113700 25790 36260 42768 المجموع

هك/المـــــــــــــــردود بالق  

 %0,0 %7,5 10 9,3 10 9,7 11,11 13,54 عباد الشمس

 %13,0- %9,0- 9 9,6 10 8,6 11,13 9,83 التبغ

 %58,9- %39,6- 11 17,7 26 -  -  -  السلجم

 - - - 478,8 620 -  -  -  اللفت السكري 

، 2017/2016 الفالحي خالل الموسم الصناعية احتلت الزراعات
يقدر  مها ارتفاعاي بالموسم الفارط خالل  هك1715مقابل  هك2263

بالموسم  ق113700مقابـل  ق23024اإلنـتاج الجملـي  وقد بلغ %.32بـ
 . 80%بنسبة  امها تقلصامسجال  الفارط

في مساحات   تحسناسجل هذا الموسم  ،(2012/2016) بمعدلومقارنة 
  نتاجتقلصا في اإل سجلنا في حين% 34الزراعات الصناعية بنسبة 

 %.65بنسبة 

 اإلنتاج

 المساحة

 اإلنتاج

 المساحة

IV   - الزراعات الصناعية 
 

تطور مساحات و انتاج الزراعات الصناعية خالل 

11و13و3المخططات   
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معدل المخطط  
11 

معدل المخطط  
10 

معدل المخطط  
9 

 
 

 
  :المساحات ورــتط – 0

 
 
 

 

 
 

 
 

 

سجلت  ، (2012/2016)مقارنة بمعدل و  %.10مقارنة بالموسم الفارط بـ تراجعا مسجال اطن74071  بلغ بالنسبة لإلنتاج فقد أّما
 %.4وتراجعا في االنتاج بنسبة  %5في مساحات األشجار المثمرة بنسبة  ناتحس 2017سنة 

 

 

 األشجار المثمرة تطور مساحة :20جدول عدد

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــة بالهك
 %13,7 %18,6 14001 11804 12312 17865 15399 13086 *الزيتون

 %7,1- %6,0- 1300 1383 1400 1757 2518 3700 الكروم

 %0 %16,0- 620 738 620 1268 1590 1594 التفاح

 %0 %60,9- 200 512 200 1128 1210 1203 اإلجاص

 %0 %4,1 1320 1268 1320 1067 794 762 القوارص

 %64- %58,2- 180 431 500 562 920 1057 الخوخ

 %50- %53,8- 500 1083 1000 947 1166 1136 اللوز 

 %4.5 %6,5 115 108 110 116 324 426 العوينة

 %0 %10,7- 60 67 60 150 72 131 المشمش

 %0 %12,7 160 142 160 239 344 350 الرمان

 %1.7 %4,7 605 578 595 804 774 800 أنواع أخرى

 %4.3 %5,2 19061 18113 18277 25904 25112 24245 المجموع

 الفالحي حسب اإلستقصاء الخاص لدائرة الدراسات واإلحصاء*

خالل  األشجار المثمرة  تطور مساحات و انتاج

  11و 13و  3 المخططات 

 اإلنتاج

 المساحة

V   - األشجار المرمـــرة 
 

أي  هك19061حوالي   2017/2016احتل قطاع األشجار المثمرة خالل سنة
القوارص  زياتين تليه 74%منها حوالي  من المساحة المحترثة للوالية 9.2%حوالي 
وقد سجلت  .فاإلجاص اللوز فالتفاح فالخوخ ثم  6.8%بنسبةالكروم ف6.9%بنسبة 

 . مقارنة بالسنة الفارطة4% المساحات ارتفاعا ب
منها  هك 750هذا الموسم الفالحي كما بلغـت الغراسات التي تم إنجازها خالل

ومقابل  %7السنة المنقضية مسجال تراجعا بنسبة  هك670زياتين مقابل  هك655
 %. 15بنسبة تحسنابذلك  مسجال (2012/2016)كمعدل لهك 650
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 : تطور غراسة األشجار المثمرة :28ددــجدول ع

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــة بالهك

 1114,4 431 702 زيتون زيت

670 514 655 27,4% -2,2% 

 4,2 47 96 زيتون طاولة

 %42,9- %32,0- 20 29 35 65,2 37 30 القوارص

 %0,0 %7,5 10 9 10 14,1 34 43 عنب طاولة

 * * 10 * * 46,3 *  عنب نبيذ 

 %0,0 %23,1- 25 33 25 63,5 16 38 اللوز

 %100,0- %100,0- * 3 5 7,6 3 6 المشمش

 %50,0- %42,5- 5 9 10 9,7 12 18 الخوخ

 %30,0- %48,9- 7 14 10 18,6 9 11 التفاح

 * * * * 3,6 * * بوصاع
* 

 %100,0- * 7 * 10,4 7 5 اإلجاص
* 

 %75,0- %60,3- 5 13 20 2,4 5 4 الرمان

 %33,3- %47,9- 10 19 15 39,9 5 42 بيثر+  تين

 * * * * * 0,6 3 2 سفرجل

 %70,0- %55,6- 3 7 10 1,3 * * عوينة

 * * * * * 1,8 * * الهندي األملس

 * * * * * 9,9 3 0 حب ملوك

 %7,4- %15,3 750 650 810 1381,5 612 996 المجموع
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 : اجــور اإلنتــتط -2
 74071 حوالي مقارنة بالموسم الفارط حيث بلغ تحسنا 2016/2017 عرف إنتاج األشجار المثمرة خالل الموسم الفالحي

ويتوزع اإلنتاج حسب . (2012/2016)بمعدل  مقارنة 4%نقصا بنسبة  في حين سجل .زيتون الزيت من اطن25521  امنه طنا
 :األصناف كما يلي

  
 جدول عــدد21 : تطور إنتاج األشجار المثمرة 

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

 معدل المخطط 
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

الطن: الوحــــــدة  

 *زيتون زيت
19690 18270 

18310 6266.6 14692 25521 73,7% 307,3% 

 %0,9- %22,8 2050 1669 2068 1305 *زيتون طاولة

 %20,0- %13,9- 18000 20912 22500 19820 13320 10950 القوارص

 %9,5- %18,3 9050 7652 10000 6138 5790 10934 عنب طاولة

 %0 %12,0- 1200 1364 1200 3010 3530 5099 عنب نبيذ

 %0 %2,7- 4000 4110 4000 4539 4860 2801 اللوز

 %0 %2,0 600 588 600 450 319 338 المشمش

 %68,5- %71,1- 1890 6538 6000 5076 4700 3452 الخوخ

 %5,0- %23,0- 760 986 800 1146 1890 1233 العوينة

 %25,5- %32,3- 6930 10235 9300 16610 16940 14004 التفاح

 %12,0 %78,6- 1120 5228 1000 10656 11142 8702 اإلجاص

 %31,0- %2,5 1104 1077 1600 1544 2548 2862 الرمان

 %12,8- %3,0 1308 1270 1500 1181 1425 1188 بيثر+ تين 

 %13,3 %59,4- 340 837 300 677 733 848 سفرجل

 %18,7- %17,5 122 104 150 90 294 372 بوصاع

 %26,7 %17,3 76 65 60 121 11 43,3 أشجار مثمرة أخرى

 %10,0 %4,2- 74071 77327 67345 90672 85772 82516,3 المجموع

 الفالحي واإلحصاء الخاص لدائرة الدراساتحسب اإلستقصاء *
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 9معدل المخطط   10معدل المخطط   11معدل المخطط  

تطور مساحات و انتاج الخضرخالل الثالث مخططات األخيرة 
 11 و10 و9

 
  اإلنتاجو  اتـور المساحــتط-1
   
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 :تتوزع هذه المساحات حسب األنواع كما يليو 

 

 الخضرتطور مساحة  : 26 جدول عدد

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 المساحـــــــــة بالهك

 %9,5- %6,9- 2580 2772 2850 2878 3480 ,3,5  البطاطا

 %33,8- %38,0- 685 1105 1034 1126,8 1054 22,3  الطماطم

 %7,1 %31,3 1200 914 1120 738 640 110 القنارية

 %35,8- %39,9- 340 566 530 626 670 511 البصل

 %18,7- %25,0- 662 883 814 847,6 668 130 الفلفل

 %38,9- %47,2- 690 1308 1130 1228 1257 2444 بطيخ ودالع

 %4,0- %2,9- 4300 4428 4480 4210,6 3189 3251 أنواع أخرى

 %12,6- %12,7- 10457 11976 11958 11655 10958 11511 المجموع

  

VI– الخضـــروات  
 

 هك10457وفصولها  بجميع أنواعها احتلت زراعة الخضر
بلغ اإلنتاج الجملي كما  الفـارط بالموسم هك11958مقابل 

مقارنة بالسنة  % 22.1بنسبة هاما تراجعاذلك بمسجال  طن259145
 .طن 332540الفارطة حيث بلغ اإلنتاج 

بنسبة  تراجعاسجل هذا الموسم  ،(2012/2016)بمعدل ومقارنة 
 .في االنتاج %20في مساحات الخضر وبنسبة  13%

 المساحة

 اإلنتاج
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 :اما اإلنتاج فيتوزع حسب الصنف كما يبينه الجدول التالي

 

 تطور إنتاج الخضر : 23جدول عدد 
 

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

الطن: الوحــــــدة  

 %14,7- %6,6- 56480 60499 66250 61626 64290 75606  البطاطا

 %34,1- %38,0- 40450 65228 61370 57321,4 47162 41440  الطماطم

 %7,1 %31,3 12000 9140 11200 7314 5720 6759 القنارية

 %36,5- %40,0- 9300 15500 14650 16230 13620 12916 البصل

 %19,3- %27,2- 13530 18596 16760 17188 14002 11250 الفلفل

 %48,0- %45,6- 24800 45570 47700 41327 28870 20350 بطيخ ودالع

 %10,5- %6,2- 102585 109404 114610 105933 88681 88023 أنواع أخرى

 %22,1- %20,0- 259145 323938 332540 306939,4 262345 256344 المجموع

 

 : ردودــور المــتط -2
بالنسبة  أّما، (2012/2016)بمعدل مقارنة  1%ب ارتفاعاو  بنتائج السنة الفارطة مقارنة% 6بنسبة  تراجعاالبطاطا شهد مردود 

 .(2012/2016)بمعدل مقارنة  %0.1بنسبة  ارتفاعاو مقارنة بالسنة الفارطة   0.5%بنسبة تراجعاللطماطم فقد سجل اإلنتاج 
 تطور مردود الخضر : 03جدول عدد

 كه/طن:الوحدة                                                                                                              

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 %5,8- %0,6 22 22 23 21,32 18,47 21,23  البطاطا

 %0,5- %0,1 59 59 59 50,84 44,75 35,94  الطماطم

 %0,0 %0,0 10 10 10 9,90 8,94 8,77 القنارية

 %1,0- %0,1- 27 27 28 25,92 20,33 18,77 البصل

 %0,7- %3,2- 20 21 20 20,28 20,96 15,41 الفلفل

 %14,9- %2,7 36 35 42 33,58 22,97 14,09 بطيخ ودالع

 %6,7- %3,4- 24 25 26 25,20 27,81 27,80 أنواع أخرى
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 : ةــر السقويــة الخضــزراع -0
حوالي والتي تقدر ب بوالية بنزرت من جملة مساحة المناطق السقوية هك8810احتلت الخضر السقوية لهذا الموسم 

 طن309050مقابل  اطن242530الموسم حوالي هذا بلغ انتاج الخضر السقوية خالل كما  .% 35ما يمثلأي  هك25158
 :حسب نوع الزراعة كما يلي يتوزع هذا اإلنتاجو  نتيجة قلة مياه الري %22بنسبة  انخفاضا خالل الموسم الفارط مسجال 

 

نتاج الخضر السقوية مساحة،:  01 جدول عدد  مردود وا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/2017حصيلة موسم زراعـات التوابل   

 االنواع
 مجموع االنجازات الزراعات البعلية الزراعات السقوية

 البرنامج
(هك)  

 االنجاز
 المردود
هك/طن  

 االنتاج
(طن)  

 االنجاز البرنامج
 المردود
هك/طن  

 االنتاج
(طن)  

 المساحة
(هك)  

 االنتاج
(طن)  

 52 80 15 0.5 30 30 37 0.75 50 50 تابل

 25 25 - - - - 25 1 25 60 ملوخية

 77 105 15 0.5 30 30 62 - 75 120 المجموع

 المردود
 (هك/طن)

 اإلنتاج
 (طن)

 المساحة المنجزة
 (هك)

 المساحة المبرمجة
 النوع (هك)

 البطاطا  2000 2080 47680 23
 الطماطم  535 685 40550 59
 الفلفل 510 660 13600 21
 الدالع 200 220 11000 50
 البطيخ 400 450 13500 30
 الفقوس 80 60 1500 25
 القرع 90 160 6250 39
 البصل 420 240 7600 32
 الثوم 50 50 500 10
 السفنارية 110 70 2100 30
 اللفت 50 20 600 30
 البسباس 900 900 31500 35
 البروكلو والكرمب 300 300 9000 30
 الخضر الورقية 510 510 21300 42
 القنارية 1000 1200 12000 10
 الجلبانة 200 80 460 6

 الفول 250 250 2500 10
 سالخ 400 500 15680 31
 أنواع أخرى 225 375 5210 14

 الجملة 8230 8810 242530 
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 :مقدمة -1
من اإلنتاج  12%بحوالي  في المعدليساهم  اذيحتل قطاع تربية الماشية مرتبة هامة في النشاط الفالحي بوالية بنزرت 

انتاجها من األعالف الخشنة الى بقية  من نسبة هامةكما تصدر والية بنزرت . لحم البقرمن إنتاج  %14الوطني لأللبان وبنسبة 
من القيمة الجملية لإلنتاج  %29حوالي  اإلنتاج الحيواني بالواليةقيمة  هذا وتبلغ. الواليات

 .(0223باألسعار القارة لسنة ) الفالحي بالجهة

    

 : يــاج الحيوانـواإلنت  عـالقطي ورـتط -2
 : عــالقطي – 1.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .الماعزو األغنام  ,تطور قطيع  األبقار : 02عددجدول 
 

 السنة

 النوعية

معدل المخطط  
3 

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
2311  /

(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 %1,14 %1,58- 45535 46264 45022 50867 55000 69590 بقرة حاضرة

 %0,73 %5,10- 135050 142309 134066 159906 135790 211310 نعجة حاضرة

 %1,43 %11,77- 18415 20871 18156 28991 30720 49200 معزاة حاضرة

 

 

 :، نالحـظ 2016مقارنة بسنة  لقطيع الدواجن 2017سنة لنتائج   بالنسبة

 والذي تقوم به  2017لسنة حسب نتائج اإلستقصاء الخاص بالقطيع

بقرة حاضرة  45535دائرة الدراسات واإلحصاء، بلغ قطيع األبقار  سنويا
 بقرة حاضرة خالل السنة الفارطة مسجال بذلك ارتفاعا 45022مقابل 

نعجة حاضرة 135050 بالنسبة لقطيع األغنام، فقد بلغ  أما 1%.ب
بلغ  كما ،1%ب ارتفاعاكذلك مسجال الفارطة  خالل السنة  134066مقابل

معزاة حاضرة خالل  18156 مقابل معزاة حاضرة 18415 قطيع الماعز
 .%1بنسبة  ارتفاعاالموسم الفارط مسجال 

النتائج  2017/2016 سجل موسم ،(2012/2016)بمعدل و مقارنة 
لقطيع األغنام  %5بالنسبة لقطيع األبقار وبنسبة  %2تراجع بنسبة  :التالية

 .لقطيع الماعز %18وبنسبة 

VII- تربيــة الماشيـة 
 

معدل المخطط  
11 

معدل المخطط  
10 

 9معدل المخطط  

 11و10و9تطور القطيع خالل الثالث مخططات 

 نعجة حاضرة بقرة حاضرة 
 معزاة حاضرة
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 اللحـم ألمهات نسبيا ارتفاعا -
 كبيرا في تربية األرانب ارتفاعا -

 انخفاضا كبيرا في تربية األرانبو ألمهات اللحم  %63بنسبة  زيادة 2017ت سنة سجل ،للتنمية 00ومقارنة بنتائج المخطط 
    .% 45بنسبة

 تطور قطيع الدواجن وبيوت النحل  : 00 دول عددج
 السنة

 النوع      

معدل المخطط  
13 

  معدل المخطط

11 
2016 2016/2012 2017 

/  2311نسبة التطور 
(2318/2312) 

نسبة التطور 
2016/2017 

 %13,00 %18,33 67800 57297 60000 41680 30490 أمهات اللحم

 - - 0 0 0 25640 41800 امهات البيض

 ديك) أخرىامهات 
 %100,00 %17,43 60000 51094 30000 * 58030 72000 (رومي

 %7,74- %15,57- 19680 23310 21330 23120 21010 خاليا عصرية: النحل

 %203,75 %40,14 2430 1734 800 4404 6090 تربية األرانب

 الصغار منهاطريقة احتساب أعداد أمهات الديك الرومي بالتخلي عن احتساب تم تغيير *  
 

 مؤسسات تربية الدواجن بوالية بنزرت -

تتوزع على خمس معتمديات  تربية دواجنمؤسسات  7توجد بوالية بنزرت  ،2014حسب دراسة أعدت في الغرض سنة 
( حممفارخ لو تربية امهات اللحم )منها مؤسسة مختصة في نوعين من النشاط ( رأس الجبلو اوتيك، ماطر، العالية، بنزرت الجنوبية )

 .   SMEوهي
 :تتوزع طاقة اإلستيعاب حسب المؤسسات كما يبينه الجدول التاليو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراقبة و ينشطون تحت اشراف و متحصلين على المصادقة  مر  200 أكثر من للمربين الخواص، يتواجد بوالية بنزرتبالنسبة  أما
ــ المندوبية الجهوية للتنمية طير  600000الفالحية ببنزرت موزعين على كامل الوالية وتقدر طاقة استيعابهم الجملية السنوية بـ

 .للدورة الواحدة
  

 )ام(طاقة اإلستيعا  عنوان المؤسسة النوعية اسم المؤسسة

SME 
 40811 اوتيك امهات لحم
 6000000 اوتيك مفارخ لحم

SOTAVI 12000 صونين امهات لحم 
SAWAF 60000 سيدي عثمان (ديك رومي)امهات اخرى 

OTD 

 دجاج بيض

 411111 ماطر
POLINA 120000 سيدي عثمان 

A.LHABIB 01111 العالية 
B.KHAMSA 6000 بنزرت الجنوبية 
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 : اجــاإلنت-2.2
 :، سجل الموسم الحالي  السنة الفارطةمقارنة بنتائج  
  16% بنسبة في انتاج اللحوم الحمراء انخفاضا -
  1% بنسبة الحليبفي انتاج  ارتفاعا -
  30% بنسبة في انتاج اللحوم البيضاء انخفاضا -
 20%  بنسبة إنتاج العسل في انخفاضا -
 
 

 من أصل حيواني تطور أهم المنتوجات:  03 جدول عدد
نسبة التطور 

2016/2017 

 تطورالنسبة 

2017 / 

(2016/2012) 
2017 2016/2012 2016 

معدل 
المخطط  

44 

 معدل
المخطط  

41 

 معدل
 9المخطط  

 النوعية

 لحوم أبقار بالطن 11660 20210 9290 9322 7184 7860 9,41% 15,68%-

 لحوم أغنام بالطن 1819 ,0,, 2876 2383 1857 2009 8,23% 15,68%-

 لحوم ماعزبالطن 474 4,1 246 159 137 134 2,00%- 15,68%-

 لحوم الخيل بالطن - - - 636 459 536 16,84% 15,68%-

 مجموع اللحوم الحمراء 13953 14111 12412 12500 12045 10540 12,49%- 15,68%-

 الدجاج 5263 ,32, 3694 3600 3340 2530 24,25%- 29,72%-

 األرانب 136 ,3, 201 20 143 20 85,98%- 0,00%

 لحوم أخرى - - - 0 353 0 100,00%- -

 مجموع انتاج اللحوم البيضاء 5399 5065 3895 3620 3765 2550 32,26%- 29,56%-

 بيض بالمليون 113 166 94 103 100 105 4,90% 1,94%

 حليب أبقار بالطن 131100 2255,0 128241 135000 106280 136488 28,42% 1,10%

 بالطن حليب أغنام 1390 1,20 240 100 140 101 27,78%- 1,10%

 بالطن حليب ماعز 1870 24,4 1069 1000 560 1011 80,54% 1,10%

 مجموع انتاج الحليب 134360 115551 129550 136100 133882 137600 2,78% 1,10%

 عسل 195 150 162 180 155 144 6,95%- 20,00%-

 

  عـــاع التجميــقط - 
تعتبر والية بنزرت من أكبر أحواض األلبان ببالدنا نظرا لحجم قطيعها وارتفاع انتاجيته مقارنة مع بقية الجهات ولوجود بنية 

 عشرإضافة إلى  تجميعمركز  25 الحليب فهي تتكون من بالنسبة للبنية األساسية لجمع. أساسية لجمع ونقل وتحويل األلبان
 .مؤسسات لصناعة األجبان

  

 :2017/2016سجل موسم  (2012/2016)بمعدل ومقارنة 
  12% بنسبة في انتاج اللحوم الحمراء انخفاضا -
  3% بنسبة في انتاج الحليب ارتفاعا -
  32% بنسبة في انتاج اللحوم البيضاء انخفاضا -
 7%  بنسبة إنتاج العسل في انخفاضا -
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 :بمراكز تجميع الحلي  الكميات المجمعة-أ
 :حسب المراكز  كميات الحليب توزيع :35 جدول عدد

(المعتمدية)عنوان المركز  إسم المركز  الكمية المجمعة 
 خالل السنة

الموجهة الكمية 
 الكمية المرفوضة الوجهة للتصنيع

(ل)خالل السنة  
 CLC-Délice 3 2392,,0 23,,030 رأس الجبل رأس الجبل

 Beldi 3 ,939,23 9,30029 سجنان القصير

  Beldi 322033, 323293, بنزرت الجنوبية تسكراية

 Beldi 3 2,290,, 3,390,, بنزرت الجنوبية المرازيق

 Beldi 3 903933, 93,930, أوتيك الدالي

 CLC 3 03933,, ,20923, غار الملم الزواوين

 CLC 3 22,,,9, ,,,,92, العالية الختمين

 CLC 3 0903323 0939039 رأس الجبل القرية

 CLC 3 209322, ,,2033, أوتيك اوتيك الجديدة

 CLC 3 ,092333 03,0020 أوتيك البريج

 Beldi 3 333302, 032203, تينجة تينجة

 Beldi 3 9,00,3, 932329, منزل جميل العزي 

 CLC 3 9,9,222 3,,9,22 ماطر سبعة عوينات

 CLC 3 333,320 303,923 أوتيك باش حامبة

 CLC 3 9302,33 93399,9 أوتيك الزدين

 CLC 3 03,22222 ,0322332 جومين بازينة

 Beldi-CLC 3 9333933 ,932232 أوتيك بشاطر

 Yogo 3 ,9302,, 233,32, العالية العالية

 Beldi 3 9322339 9039390 سجنان مقرة

 CLC 3 202333, 3,,232, غزالة غزالة

 CLC 3 2922339 ,232239 جومين السمان

 CLC 3 ,03232, 933393, غار الملم عوسجة

 CLC 3 2333,,, 29339,, أوتيك المبطوح

 CLC 3 3232932 3930329 سجنان تمرة

الزيتونواد   3  ,222232 9302393 جومين 

 3  135457331 136676316 الجملة
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 :ةــالصحة الحيواني -0
 :الحمالت الوقائيـة – 1.0

 (2017 إنجازات ) الحمالت الوقائية: 36ددـجدول ع

 نسبة التلقيح التلقيح المنجز الجملي عددال الحملة

 %91.1 59985 65843 البقر*   الحمى القالعية-1

 %116.42 246427 211665 الماعزو الغنم  *                      

 %50.2 28059 55895 الغنم والماعز *   الحمى المالطية-2

 %108 1659 1533 اإلجهاض المعدي-3

 %13 26685 205000 غنم*     اللسان األزرق-4

 %98 200645 205000 غنم* الجدري          -5

 %71 24850 35000 الكل -6

 

تسجيل ارتفاع هام في نسبة التغطية تخطى األهداف المرسومة ولكن هذا لم يمنع من في بعض األحيان  2017تم خالل سنة 
 :تسجيل بعض الضعف الذي يعود إلى

 كثرة الحمالت في نفس الوقت -
 قلة وسائل النقل -
 مرب15000 أكثر من  :تشتت القطعان وكثرة المربينو قلة أعوان التلقيم  -

 

  : رمشروع مقاومة مرض سل األبقا - 2.3
 :في ما يلي 2017تتلخص انجازات سنة 

 09:عدد الضيعات التي تمت مراقبتها  
 1208: عدد اإلناث المنتجة 
 4: عدد األبقار المصابة  
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موطن  333,يضطلع قطاع الصيد البحري بوالية بنزرت بدور اقتصادي واجتماعي متميز من خالل المساهمة في توفير 

...( ومعامل التحويل ورشات الصيانة واإلصالح - الترويج)موطن شغل بطريقة غير مباشرة  0333حوالي شغل بصفة مباشرة و 
نواع بحرية ذات قيمة تجارية عالية مثل صيد اللنقوسطة والمرجان وتربية من أ( كلم933)إضافة إلى ما تتمتع به سواحل الجهة 

 .القوقعيات لذلك خص هذا القطاع بدعم وعناية كبيرين على جميع المستويات

 : تطــور االسطــول – 1
% 11في عدد الوحدات بنسبة  تراجعامسجال وحدة صيد  1424 من 2017ديسمبر  الى موفىالتابع لوالية بنزرت  األسطوليتكون 

  : الصيد كما يلي أصنافحسب  يتوزع األسطولو .وحدة من مختلف األنواع 1280مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تعداد 

 بالوحدة تطور األسطول :37 ددـــجدول ع
 السنة

 النوع      

 معدل المخطط
 التاسع

 معدل المخطط
 العاشر

معدل المخطط 
11 

2016/2012 2017 
نسبة التطور 

2017 / 

2016/2012 

 نسبة التطور
2016 /2017 

 %11,69 %6,22 516 486 542,4 551 558 قوارب ساحلية بالمحرك

 %11,81 %13,03 805 712 661,0 688 677 قوارب ساحلية بالمجادف

 %0,00 %2,99- 26 27 27,2 30 30 باخرة صيد في األعماق

 %0,00 %3,77 44 42 48,6 46 47 وحدة صيد باألضواء

 %16,67 %10,89 28 25 25,3 - - مراكب صيد المرجان بالغوص

 %25,00 %25,00 5 4 - - - تربية االحياء المائية

 %11,25 %10,40 1424 1290 1289 1315 1312 المجموع

 

 : اجــاإلنت -2
 مسجال خالل الموسم الفارط طن6229.715 مقابل  اطن 6213.1 حوالي2017 بلغ اإلنتاج الجملي لوالية بنزرت خالل سنة 

   %.0.24في اإلنتاج بنسبة تحسنا  2017سنة  تسجل ، (2012/2016)بمعدل ومقارنة  .استقرارا نسبيا بذلك
 :تتوزع الكميات المنتجة حسب أنواع الصيد كما يليو 

 انتاج الصيد البحري حسب األصنافتطور  :38 ددــجدول ع
 الطن: الوحدة                     

 نسبة التطور 2017 2016 2015 2014 انواع الصيد
2016/2015 

 %21,16- 1058 1342 1339 1175 الصيد الساحلي

 %0,81- 1952 1968 1970 1625 صيد السمك االزرق

 %13,01 1946 1722 1980 2414 الصيد بالجر

 %32,54- 141 209 166 185 الصيد بالبحيرات

 %51,45 166.6 110 131 149 تربية القوقعيات

 %2,79- 7.5 7.715 10 7 صيد المرجان

 %30,64- 12 17.3 11.6 12 الصيد بالسدود

VIII- الصيد البحري 
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 %10,44 899 814 602 460 تربية األسماك

 %21,91- 31 39.7 38 37 اللنقوسطة

 %0,27- 6213.1 6229.715 6248 6064 الجملة

 

 صيد المرجان بالغوص  -
 تجـدر اإلشـارة إلـى أن .2016كـغ مقابـل لسـنة  ,990 مقابـل كـغ 7500 المتأتي من صـيد المرجـان بـالغوصالسنوي  بلغ اإلنتاج    

 .قد غيرت ميناء انتمائها الى ميناء الصيد البحري بطبرقةمن المراكب التابعة في األصل لميناء الصيد البحري بجرزونة  39عدد 

 

 تربية األسماك في األقفاص العائمة -
الى  9300طن سنة  933بدليل االنتاج الذي مر من  ذلكو والية بنزرت قطاعا في غاية االهمية  االحياء المائية فييعد نشاط تربية 

 .طن هذه السنة 900حدود 

 

 تربية القوقعيـــــات -
 003ل ببنـزرت مقابـ حسب وصوالت النقل التي قامـت بتسـليمها دائـرة الصـيد البحـري طن 029السنة الحالية  بلغت الكميات المروجة

تبقــى هــذه الكميــات دون المــأمول باعتبــار طاقــة اإلنتــاج التــي توفرهــا المشــاريع المنتصــبة ببحيــرة بنــزرت و .  9302طــن خــالل ســنة 
 .2البالغ عددها و 
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بالرغم مما تتميز به والية بنزرت من تطور وتنوع في اإلنتاج الفالحي، يبقى نشاط قطاع الصناعات الغذائية محدودا إذ ال تتجاوز 
 .من جملة التشغيل في القطاع الصناعي %3نسبة التشغيل به 

 

 :  ـــة الحليــصناع -1
 وتعتمد على خدمات تجميع مركز 25بوتتمتع الوالية  طن137600 لوالية بنزرت من الحليب الطازج حوالي  بلغ اإلنتاج السنوي

 عديد الضيعاتبوالية بنزرت  كما توجد .خدمات متعددةيربطون الصلة بين المراكز والمربين ويقدمون لهم  شاحنة صهريج  35حوالي
 .تبيع حليبها مباشرة للمصانع والمجابن والتيمجهزة بالتبريد الكبرى ال
وهي تحتكم على بنية  من اإلنتاج الوطني للحليب مما يبين أهمية هذا القطاع على الصعيد الوطني %12تساهم بنزرت بنسبة و  هذا

أغلبها في حاجة ملحة لتأهيل تقني وصحي حتى تحافظ على دورها ومكانتها بالسوق المحلية والوطنية  مجابن 10تتكون من تحتية 
التي سيطرت على حليب الضيعات الجهوية المجهزة بالتبريد مما  لواليات المجاورةنظرا لحدة المزاحمة بينها وبين المجابن المتواجدة با

 .ه المجابنذادى إلى تقلص نشاط ه

 

اول املؤسسات املختصة في انتاج وتحويل الحليب وانتاج  تدشين  2015أكتوبر 22تم يوم  : "ناتيلي"مصنع 

فردا على ان تبلغ  022د وتشغل في مرحلة اولى .م 35 استثمارات توازي بجملة  الياغورط بوالية بنزرت ومقرها معتمدية اوتيك

 55%فردا مع نسبة تاطير عالية تفوق الـ  022عن  ما يزيد الطاقة التشغيلية في غضون السنوات الثالثة القادمة
 

 نشاط شبكة انتاج الحليب:  40دد ـــجدول ع

  2017 انجازات  2016 انجازات  2015 انجازات  2014 انجازات النوع الحيواني
 136488 135000 133801 131700 حليب ابقار بالطن

 101 100 203 200 حليب اغنام بالطن

 1011 1000 508 500 حليب ماعز بالطن

 137600 136100 134512 132400 الكمية المنتجة بالطن

 الكمية المجمعة نظم اإلستغالل
 لطنبا

الكمية المصنعة 
 لطنبا

 135457 136676  تجميع الحليب مراكز

 

 

 :منتوج الصيد البحريتكييف و مؤسسات تحويل  -2
 : حسب النوع والكميات المصدرة كما يليتتوزع مؤسسات تحويل وتكييف منتوج الصيد البحري 

  

IX- الصناعات الغذائية 
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 توزيع منتوجات الصيد البحري المصدرة حسب النوع :41 جدول عدد

 حنشة لنقوسطة قفالة األسماك الرخويات القشريات إسم المؤسسة

1 BDPM 175028,2 332988,05 71673,56 - 2095,5 - 

2 STPM  - 22,3 854 308 93223 

3 EL BOUHAIRA - - 0239, - 539,3 - 

4 BOSCO TUNISIA - - 102456,22 - - - 

5 BENAFOOD 1447,4 410,5 30778,2 5165,4 - - 

6 SOS 36 789,8 19314,4 - 4023,5 1000 

7 GRAND BLEU  1844 14307,6 - - - 

8 BSSF 117959 29134,1 55371,4 - - - 

9 SDPM BIZERTE 54226 10721 40734,6 - 5178,6 - 

10 
CAP 

LANGOUSTE 
- - 1077 - 11269 - 

11 PORTO FARINA - - 18862,5 - - - 

12 NOUR EL BAHR 34992 882 108 - - - 

13 EL KADI II 9708 - - - - - 

14 IBN WALID 2496 - - - - - 

0, KASTIL I 14320 3079,8 - - - - 

02 KASTIL II 20537 4643,8 1407,6 - - - 

09 LAMJED AMIR 32233 438 - - - - 

03 HAMZA 12683 2298,3 - - - - 

02 RAJA I 17799 1382 - - - - 

93 LA GALITE 40341 - 420 - - - 

90 EL HAJ AMOR 48886 832 - - - - 

99 KHALED 31116 - - - - - 

93 HAJ SALAH 39618 - - - - - 

9, 
LE PECHEUR DE 

BIZERTE 
- - - 24880 - - 

9, 
LES DELICES DE 

LA MER 
- - - 4525 - - 
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 :تحويل وتكييف منتوجات الصيد البحري لمؤسساتالحالة الصحية  :42 جدول عدد

92 
LA VIVIERE DU 

NORD 
- - - 30360 - - 

99 CHIHEB 3000 - - - - - 

93 ZIMBRA II 14468 - - - - - 

92 ZIMBRA I 14544 - - - - - 

33 CHARAD 6130 - - - - - 

30 EL HANCHA 4248 - - - - - 

39 RAIES HSINE 12540 2016 108 - - - 

33 SIDIBED 5772 - - - - - 

3, 
FARHAT 

HACHED 
4284 - - - - - 

3, PECHE EXPORT 46 31,8 48447,7 - 1829 - 

32 SIDI ABID 4808 1962 - - - - 

39 CHANGNYEONG - - - - - 8812 

33 WAAT - - - - - 32520 

32 
GLOBAL SEA 

FOOD 
233 - - - - - 

,3 EL WISEM - 1536 - - - - 

,0 BENACLAM - - - 928 - - 

,9 LELLA BAYA 1896 - - - - - 

,3 EL KARAMA 6480 - - - - - 

,, SIDI ABID 336 750 - - - - 

 القرارات نتائج زيارات التفقد الرقم الصحي اسم  المؤسسة

BDPM 210  مؤھل 

BENAFOOD 257  مؤھل 

TRAD SEA FOOD 295  مؤھل 

SDPM BIZERTE 256  مؤھل 

EL BOUHAIRA 207  مؤھل 

JEL PESCA 296  مؤھل 

S.O.S 206  مؤھل 

LE GRAND BLEU 217  مؤھل 

B.S.S.F 221  مؤھل 

CAP LANGOUSTE 253  مؤھل 
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 : تـــالزيل ــتحوي -2

يبلغ عدد الزياتين المثمرة بوالية بنزرت حسب اإلستقصاء الخاص بتقدير انتاج الزيتون عن طريق القيس الموضوعي لموسم 
 ب زيتالزيتون اإلنتاج النهائي ل قدركما . %21وافرة اإلنتاج اي بنسبة زيتونة  54590منها  زيتونة 257900، 2016/2017

 .خالل الموسم الفارط طن 6266.6 مقابل طن 25521
 ة يومية قبطامعصرة  18سجلنا اشتغال  فيما )معصرة عصرية 01منها ( معصرة 29تعد والية بنزرت  :موسم الزيتون

 .أي خلل في سير الموسم يتم مالحظةحيث لم في اليوم  اطن 900تناهز 

PECHE EXPORT 204  مؤھل 

BOSCO TUNISIA 220  مؤھل 

GLOBAL SEAFOOD 294  مؤھل 

W.A.A.TSuarl 298  مؤھل 

CHANGNYEONG 299  مؤھل 

CAP BLANC D’EXPORTATION 297  مؤھل 

PORTO FARINA 212  مؤھل 

SAMAQ 923  مؤھل 

HALLE DE CRIEE ZARZOUNA HA-DA-02  مؤھل 

NOUR EL BAHR 219  مؤھل 

LA GALITE 254  مؤھل 

AL HAJ AMOR 229  مؤھل 

KASTIL I 230  مؤھل 

KASTIL II 235  مؤھل 

LAMJED AMIR 243  مؤھل 

HAMZA 248  مؤھل 

RAJA I 213  مؤھل 

KHALED 236  مؤھل 

EL HAJ SALAH 244  مؤھل 

LELLA BAYA ZV-02-001  مؤھل 

ZIMBRA I 251  مؤھل 

ZIMBRA II 252  مؤھل 

EL MEJRI 725  مؤھل 

AL FOURAT 724  مؤھل 

AHMED MOHAMED 496  مؤھل 

CHARAD   مؤھل 

MONGI AZABOU 247  مؤھل 

RAZI 246  مؤھل 

MOHSEN 249  مؤھل 

SOFIEN 250  مؤھل 

HICHEM 238  مؤھل 

KARIM 255  مؤھل 
FMB PU 201  مؤھل 
STL PU 202  مؤھل 

MEDTERRANEAN SHELL FISH PU 203  مؤھل 
T.CULTIMER PU 204  مؤھل 

LES DELICES DELA MER PU 206  مؤھل 
LA VIVIERE DU NORD PU 207  مؤھل 

LE PECHEUR DE BIZERTE PU 208  مؤھل 
BENACLAM PU 209  مؤھل 
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 : دـــاع التبريـــقط -3
 :مقسمة حسب المعتمديات كما يلي طن 13900 طاقة الخزن بالتبريد الحالية بـ تقدر 

 المعتمدية المركز السعة المنتوج المخّزن
 نبيل بالكاھية طن1200  غاللو خضر  غزالة مرّكب غزالة طن1500  غالل

 عادل زروق طن600  غالل

 ناجي الجويني طن300  غالل ماطر

 اوشزّ محمد رؤوف ال طن400  غالل

 محمد بن شيبوب طن600  غالل

 فريد جعفر طن300  غالل أوتيك

 شركة البركة طن600  غالل

 الشركة المتوسطية بأوتيك طن300  خضر

 الملح غار برا اإلخوة طن1000  غالل

 سطا علي العزيز عبد طن600  غاللو خضر 

 الجبل رأس

 حفيظ محمد ورثة طن1000  غاللو خضر 

 الجالصي الصادق طن600  غاللو خضر 

 الجبل برأس الفالحية األساسية التعاونية الشركة طن550  غاللو خضر 

 شربيب عمر ورثة طن1000  غالل

 إيمان فرحات طن300  غاللو خضر 

 النجار محمد طن400  غاللو خضر 

 صالح زعيّم طن400  غاللو خضر 

 علي سطا الدين نور طن600  غاللو خضر 

 نجمة بن حّمادي طن600  غاللو خضر 

 الجميل منزل اإلخوة الجدع طن200  غاللو خضر 

 العالية فلور العالية طن500  خضر

 اإلخوة TARDI    طن150  غالل
 بورقيبة منزل

 الدريدي عادل طن200 غالل
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 :الرابع البـاب

 الموارد الطبيعيـــــــــة
 
 المياه - 1

 المحافظة على المياه و التربة - 2  

 الغابات - 3   



 2018الميزان اإلقتصادي لسنة 

 

47 

 

 
 
 وضعية تعبئة الموارد المائية -1

حيث تقدر  دون الرطب تعتبر والية بنزرت من أهم الخزانات المائية بالبالد التونسيةو بحكم تواجدها بالطابق المناخي الرطب 
 .مياه جوفية 0م م36مياه سطحية و  0م م083منها  0م م806 الممكن تعبئتهاالطاقة الجملية 

  :منها % 81.7أي بنسبة  0م م 537.54 الجملية للمنشآت المنجزةتبلغ الطاقة 
 %81أي بنسبة  0م م 083مياه سطحية من جملة  0م م 456 -
 %83.2أي بنسبة  0م م 36مياه الجوفية من جملة  0م م 81.54 -

 :تتوزع الكميات المعبئة مقارنة بطاقة الخزن كما يليو 

 الموارد المائيةوضعية تعبئة : 43 جدول عدد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : ةـــاه السطحيــالمي -1.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تتمثل البنية األساسية المخصصة لتعبئة المياه السطحية في

 :السدود 

 .   0م م 273.5بطاقة جملية تبلغ ( جومين ، غزالة ، سجنان  (السدود الكبرى  -
لتبلغ  3م م32:الطين/3م م3,:المالم/ 3م م,,:الدويميس/ 3م م03:القمقوم/ 3م م93:الحركة/ 3م م33:الزياتين: السدود الجديدة -

 . 0م.م430الجديدة من السدود  المتأتيةالطاقة الجملية 
والتي مكنتنا من طاقة اضافية تقدر %( 033بنسبة )والطين  سدود، الزياتين والحركة والقمقوم والمالم 5وقد تم اإلنتهاء من انجاز 

 0م.م158بــ
مع العلم أن هذه السدود الجديدة ستستغل لتوفير الحاجيات المحيطة بها سواء من الماء الصالم للشراب أو المناطق  .

 -جومين-نقل المياه سجنان السقوية بدرجة أولى باإلضافة إلى تحويل الكميات اإلضافية لحوض سجنان مباشرة أو لدعم شبكة
 .مجردة

 .هذا وتجدر اإلشارة إلى أن سّدي الحركة والمالم لم يدخال حيز التخزين بعد في حين مازال سد الدويميس في طور اإلنجاز

 

 المورد
 الطاقة الجملية الممكن تعبئتها

 (0م م)

الطاقة الجملية للمنشآت 
 (0م م) المنجزة

 النسبة

 %81 456 50, المياه السطحية

 %83.2 81.54 98 المياه الجوفية

 %81.7 537.54 055 الجملة

 الطاقة الجملية الممكن تعبئتها

 (0م م)

الطاقة الجملية للمنشآت 
 (0م م) المنجزة

 النسبة المخزون الحالي نسبة التعبئة

560 456 %81 128.296 %28.13 

I– الموارد المائيـــة 
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 :السدود التلية 
 .0م.م6وبطاقة حالية تقدر ب  0م.م 13.537 سدا بطاقة استيعاب أولية تقدر ب 24يبلغ العدد الجملي للسدود التلية بوالية بنزرت 

 

 :البحيرات الجبلية 

 عن طريق برنامج ديوان 0م.م 7.942 ما يقاربتبلغ  جملية خزن بحيرة جبلية بمختلف األحجام بطاقة 80 تحتوي والية بنزرت على 

 :مقسمة كما يلي 0م.م 4.728 وتقدر طاقة الخزن حاليا ب الشمال الغربي وبرامج المندوبية

  منجزة 26متبقية من جملة بحيرة  21: برنامج ديوان الشمال الغربيعن طريق. 

 منجزة عن طريق الخواص هيو  بحيرة الماجول برأس الجبل بحيرة منجزة منها 59: عن طريق برامج المندوبية. 

 :البحيرات المعدة لإلستغالل** 

 :بحيرة كما يلي 80تتوزع ال
 :منهاوحدة  : 31 بحيرات جبلية المعدة للحماية .1

  100% بحيرة جبلية مترسبة بنسبة11  -

  100% بحيرتان جبليتان متضررتان بنسبة -

 بحيرتان جبليتان متضررتان جزئيا -

 .متضررة جزئيا 1وحدات منها  4: بحيرات جبلية معدة لتغذية المائدة .2

 .وحدات متضررة جزئيا 4وحدة منها  46: بحيرات جبلية معدة لإلستغالل الفالحي .0

 :على النحو التالي يتم اإلستغالل

 وحدة 34: البحيرات الجبلية المجهزة : 

 16:عدد الصهاريج  /محرك ,2: عدد المضخات  
 أعالف هك24.75وخضروات  هك67.25غراسات مثمرة و هك488.5منها  هك584.5: المساحة المستغلة) 
 فالحا 290: عدد المنتفعين 
 إستغالل فردي 03 لجنة استغالل، و 93وجمعية مقننة  ,0: تنظيم االستغالل.  

 0وحدة 12: البحيرات الجبلية غير المجهزة 
 

  0م.م  1.3فقد تـراوح بيـن 2017في موفى كل شـهر طيلة سنة ( بصفة تقـديرية)بالنسبة للمخـزون المائي الذي تم تسجيله  أما

البحيرات تشهد ترسب كميات من األوحال كما أن  .0م.م 7.942باعتبار حجم الترسبات من طاقة خزن مقدرة بحوالي 0م.م2.942 و
 .عاب والمساحات المستغلة حول البحيراتيفي كل سنة يصعب تقديرها وتؤثر سلبا على طاقة اإلست

 

 :  العيون واألودية 

 .سنويا لمختلف االستعماالت 0م.م0مكنت تهيئة واستغالل هذه الموارد من تعبئة قرابة 

 

 

 

 

 

 

 

سد سيدي البراق ثاني أكبر السدود بالبالد التونسية من توفير إمكانيات  البدء في استغالل  فقد مكنوالى جانب هذه الموارد المحلية 
مائية إضافية بواسطة ضخ مياه هذه المنشأة إلى سد سجنان عبر قنوات جلب وادي سجنان وبهذه العملية الرائدة أصبم سد سجنان بمثابة 

 .كميات هامة من سد سيدي البراق خزان يوفر إلى جانب الكميات المعبئة من حوضه
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 : ةــاه العميقــالمي -1.2
 ابئر  9048 بواسطة 83.2%اي بنسبة  0م.م81.54(  2016موفى) المستغلةكما تبلغ الكمية  0م.م98تبلغ طاقتها  

 .بئرا بالنسبة للمائدة العميقة 502بالنسبة للمائدة السطحية و

 : تعبئة المياه العميقة:  44 جدول عدد

 عدد اآلبار نوع المنشأة
الطاقة الممكن 

 نسبة اإلستغالل (0م.م) اإلستغالل (0م.م) تعبئتها

 %110.6 57.56 52.06 9048 المياه الجوفية السطحية

 52% 23.98 46 502 المياه الجوفية العميقة

 %83.2 81.54 98 9550 ةــــــالجمل

 

 ةـــق السقويــالمناط -2
 مقدمــــة.2-1

 هـك 20303 المسـاحة المحترثـة بالواليـة منهـا مـن %12أي حـوالي  هك25158 تمسم المناطق السقوية بوالية بنزرت حـوالي 
مــن مــواطن  %30حــوالي المنــاطق الســقوية بواليــة ببنــزرت بتســاهم و  .منــاطق ســقوية خاصــة هــك 4855منــاطق ســقوية عموميــة و 

 .  الشغل التي يوفرها القطاع الفالحي
 

 بوالية بنزرت  مصادر المياه:  45 جدول عدد
 

 %النسبة  (هك) مساحة المناطق السقوّية مصــادر الميــاه

 %76 19256 ( المناطق السقوّية العمومّية الكبرى ) :الّسدود الكبرى  * 

 %4 893 (مناطق سقوّية عمومّية صغرى ) البحيرات الجبلّيةو  التلية الّسدود * 

 %1 174 المنطقة السقوّية العمومّية بسيدي أحمد: المياه المعالجة *  

 %81 20303 مجموع المناطق السقوية العمومية

 19% 4855 وأودية آبار عميقةوآبار سطحية  * 

 %13 3600 خاّصةمجموع المناطق السقوية اال

 %133 25158 الجملــــة

حاجيات المناطق السقوية من المياه توفرها منظومة السدود الكبرى بالجهة إلى  ثالثة أرباعتبين هذه المعطيات أن أكثر من 
كما أن المائدة المائية  (.هك 16333حوالي )جانب المساحات الهامة التي تروى مباشرة من سد سيدي سالم عبر وادي مجردة 

من المساحات المروية وهذا ما يدعو إلى هك   4000أكثر منالعميقة تساهمان بنسبة هامة في توفير حاجيات السطحية والمائدة 
 .حسن استغاللهما وصيانتهما ودعمهما بالتغذية االصطناعية
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  : تطّور المساحات بالمناطق السقوّية : 46 جدول عدد
المناطق 
 2017 2016 2015 2014 2013 2312 2311 1333 1333 السقوّية

 20303 20303 20303 20103 20103 93033 19803 ,9,,0 333, العمومّية

 4855 4855 4855 4855 4855 ,,3, 4855 233, 93,, الخاّصة

 25158 25158 25158 24958 24958 23306 24658 23320 6033 الجملة

 

 : تطّور المساحات المجّهزة بالمعّدات المقتصدة في المياه :  47 جدول عدد

 2331 2336 2333 2313 2311 2312 2013 2014 2015 2016 2017 

المساحة  المجهزة  

 بالهك
03302 02923 939,, 9093, 90,,9 902,3 22181 22492 22706 22856.61 22998.42 

 91.42 90.85 90 90 88 88 87 86 83 80 78 %النسبة 

 

 : تطور مؤّشـرات ااٍلستغـالل واستعمـال الميـاه :  48جدول عدد

 2017 2016 2015 2014 2013 2312 2311 2313 2333 المؤّشر

 67 75 78 79 80 83 83 83 33 %نسبة ااٍلستغالل 

 87 87 90 92 93 96 98 98 039 %نسبة التكثيف 

نسبة تجهيز المستغالّت بالمعّدات المقتصدة في 

 %الماء 
83 32 39 88 88 90 90 90.85 91.42 

 

 ةـة الخاصـق السقويـالمناط  2-2
 : حسب مصادر المياه كما يليموزعة  هك3600تمسم المناطق السقوية الخاصة 

           والعميقةحول اآلبار السطحية  هك 3940-                  

 حول األودية                      هك 342-                  

 والبحيرات الجبليةالسدود  حول هك 573-                  

 
 المعتمدياتتوزع المناطق السقوية الخاصة حسب   : 49 جدول عدد

 ةمنطقال للري المساحة القابلة %نسبة االستغـالل  بـ  %نسبة التكثيـــف بـ 

 بنزرت الشمالية 3, 90 94

 بنزرت الجنوبية 033 97 98

 جـرزونـة - 0 0

 منزل جميل 992 98 101
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  ةـة العموميـق السقويـالمناط  2-3
 :الجداول التاليةويتلخص تطور اهم المؤشرات في  هك20303 تمسم المناطق السقوية العمومية 

 حسب المعتمديات ةـالعموميتوزع المناطق السقوية  : 50 جدول عدد

 

 منزل بورقيبـة 903 94 92

 تينجــة ,00 96 105

 ماطــر 032 95 92

 غزالــة 939 89 103

 جوميـن ,33 89 115

 سجنــان 0,3 87 113

 العاليـة ,9, 97 112

 رأس الجبل  930 96 125

 غار الملم ,033 100 127

 أوتيــك ,,03 100 120

 المجموع 4855 97 115

 ةمنطقال للري المساحة القابلة %نسبة االستغـالل  بـ  %نسبة التكثيـــف بـ 

 بنزرت الشمالية 0 0 0

 بنزرت الجنوبية 854 59 59

 جـرزونـة 0 0 0

 منزل جميل 726 48 83

 بورقيبـةمنزل  109 9 23

 تينجــة 0 0  

 ماطــر 374 2 59 72

 غزالــة 943 1 67 85

 جوميـن 56 18 63

 سجنــان 700 3 35 35

 العاليـة 550 1 65 103

 رأس الجبل  190 2 87 103

 غار الملم 116 2 57 90

 أوتيــك 685 4 70 100

 المجموع 303 20 60 80
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 الماء الصالح للشرا  3-
رغم الجهود المبذولة للرفع من نسبة التزود بالماء الصالم للشراب بالوسط الريفي فإن هاته األخيرة تبقى دون المأمول مقارنة 

والشركة الوطنية الستغالل  32.4%موزعة بين الهندسة الريفية ب 2017في  %88.6بالمعدل الوطني حيث انها لم تتجاوز 
 177922وبذلك يبلغ عدد سكان الوسط الريفي المتزودين بالماء الصالم للشراب بوالية بنزرت قرابة  56.25 %وتوزيع المياه ب

  .ساكن 200795من جملة ا ساكن

 :تبينه الجداول التاليةتتلخص تدخالت دائرة الهندسة الريفية كما هذا و 

 مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرا  

 اعادة تهيئة مشاريع الماء الصالح للشرا و  اإلحدارات : المشاريع المتواصلة -
 

الكلفة باأللف  مكان المشروع المشروع
 دينار

 تقدم اإلنجاز
 اإلشكاليات والصعوبات %المادي

 %96 273 غزالة األشغال: مشروع الكبارية

عائلة ان يتزودوا بالماء  017حاليا يمكن لـــ
عائلة سيتزودون بعد  21الصالم للشرب و
طرف اإلدارة الجهوية للتجهيز  اصالح القناة من

وقد تم مراسلة اإلدارة العامة للهندسة الريفية 
وتمت استجابة المجلس , إلبداء رايها في الغرض

الجهوي ليقوم بتمويل اإلستشارة الخاصة 
 باصالح العطب وقد تم اإلعالن عن اإلستشارة

 في طور اإلنجاز %60 1597 ماطر منتفع 0802: تعهد شبكة الماء الصالم للشراب بترقالش

مشروع تزويد منطقة الحمرونية بالماءالصالم للشراب  
 (مشروع سينجز بفواضل تعود الى مشروع فجة الريم )

 700 جومين
 

توقف األشغال بسبب اعتراض مواطن بمنطقة 
 الرميل وفي انتظار تدخل السلط لفض اإلشكال

مشروع )للشراب تزويد المدارس اإلبتدائية بالماء الصالم 
 0الخزانات  قسط  : (وطني

 في طور اإلنجاز %95 302 سجنان

مشروع )تزويد المدارس اإلبتدائية بالماء الصالم للشراب 
 4الخزانات  قسط  : (وطني

 في طور اإلنجاز %90 240 غزالة

اشغال : (مشروع وطني)الصرف الصحي بالمدارس اإلبتدائية 
بالمدارس اإلبتدائية بالمناطق الريفية بناء وحدات صحية 

 0قسط

(/ ج.ب)
(/ ب.م)
(/ ماطر)
 (اوتيك)

 في طور اإلنجاز 45% 249

اشغال : (مشروع وطني)الصرف الصحي بالمدارس اإلبتدائية 
بناء وحدات صحية بالمدارس اإلبتدائية بالمناطق الريفية 

 2قسط

(/ سجنان) 
(/ غزالة)
 (جومين)

 في طور اإلنجاز 30% 374

  3735 المجموع
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مكان  المشروع
 المشروع

الكلفة باأللف 
 دينار

 تقدم اإلنجاز
 اإلشكاليات والصعوبات %المادي

 احداث المنطقة السقوية قزني بالشوك : تهيئة المناطق السقوية

هك قزني 401احداث شبكة الري على مساحة 
 وضع القنوات :0قسط (:خزينة)بشوك 

 %97 766 غزالة

للجزء األول من األشغال وقع توجيه رسالة تنبيه اولى بالنسبة 
وثانية للمقاول للعودة لإلنجاز ولم يستجب فوقع فسخ الصفقة 

 12/7102وتم اعادة طلب عروض ثاني عدد  00/7100عدد 
 لتكملة األشغال واآلن في طور اإلنجاز

انجاز تصريف المياه الباطنية : 7قسط عدد
هك بالمنطقة 220مساحة والسطحية على 
 السقوية قزني بشوك

 تم عرضه على لجنة الصفقات في انتظار فتم اعتمادات التعهد %25 985 غزالة 

  1751 المجموع
 
 

 

الكلفة باأللف  مكان المشروع المشروع
 دينار

 تقدم اإلنجاز
 %المادي

 اإلشكاليات والصعوبات

 الدراسات
 في طور اإلنجاز %76 42 كامل الوالية الماء الصالم للشرابدراسة مشاريع 

 في طور اإلنجاز %60 57 كامل الوالية دراسة اعادة تهيئة مشاريع الماء الصالم للشراب
 في طور اإلنجاز %60 52 واوتيك غزالة دراسة احداث مناطق سقوية

  151 المجموع
 

 
 مشروع المحاور الكبرى -

مكان  المشروع
 المشروع

الكلفة باأللف 
 دينار

 تقدم اإلنجاز
 %المادي

 اإلشكاليات والصعوبات

عنصر )محطة التصفية ومحطة الضخ 
  (يخص جميع المحاور

 تم توقيف فترة التشغيل التجريبي الى حين القيام باإلصالحات االزمة 98% 6749

اقتناء ونقل ووضع قنوات  :محور السرية
 منتفع 0022محاور سجنان لتزويد 

 في طور اإلنجاز %25 2896 سجنان

تحسين نسبة التزود حول محور كاف 
 ساكن 2100 : عباد

 في طور اإلنجاز %20 4121 سجنان

  13766  المجموع
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 2017مشاريع  -

الكلفة باأللف  مكان المشروع المشروع
 دينار

 تقدم اإلنجاز
 اإلشكاليات والصعوبات %المادي

: الحساينية  الصالم للشرابتزويد المناطق الريفية بالماء 
 ساكن 008

 توقف األشغال في انتظار الحفريات الجيوتقنية %30 781 سجنان

 :تزويد المناطق الريفية بالماء الصالم للشراب سقمان
 ساكن 7802

 في طور اإلنجاز %70 2399 سجنان

 :مساكن تزويد المناطق الريفية بالماء الصالم للشراب
 ساكن 818

 في طور اإلنجاز %35 776 سجنان

 130 ماطر اقتناء وتركيب تجهيزات هيدروميكانيكية بمشروع ترقالش
 

 في طور اإلعالن عن طلب العروض

مساكن  اقتناء وتركيب مضخة حقن الجافال بالحساينية،
 وسقمان

 80 سجنان
 

 في طور اعداد ملف اإلستشارة

 في طور اإلنجاز %5 197 الجنوبية .ب تعهد شبكة الماء الصالم للشراب بالدويميس والمنشار

مشروع )تزويد المدارس الريفية بالماء الصالم للشرب 
 0قسط :بناء خزانات / (وطني

 في طور اإلنجاز %25 314 الجنوبية .ب

مشروع )تزويد المدارس الريفية بالماء الصالم للشرب 
 2قسط :بناء خزانات / (وطني

 في طور اإلنجاز %35 186 ماطر

مشروع )المدارس الريفية بالماء الصالم للشرب تزويد 
 3قسط :بناء خزانات / (وطني

 480 سجنان
 

 في طور فرز العروض

مشروع )تزويد المدارس الريفية بالماء الصالم للشرب 
 4قسط :بناء خزانات / (وطني

 في طور اإلنجاز %10 448 غزالة

مشروع )تزويد المدارس الريفية بالماء الصالم للشرب 
 5قسط :بناء خزانات / (وطني

 في طور اإلنجاز %10 650 جومين

 208 جومين وسجنان وغزالة مدارس 4 :تزويد مؤسسات تربوية بالماء الصالم للشراب
 

 في طور اإلعالن عن طلب العروض

  6649 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نسبة التزود بالماء  فيما تبقى مليون دينار 26.052بهذا، بلغت الكلفة الجملية لمجمل مشاريع الهندسة الريفية 
 :الصالح للشرا  ضعيفة في والية بنزرت لعديد العوامل نذكر منها

 ندرة المياه الجوفية خاصة بالجهة الغربية للوالية -
 ارتفاع نسبة ملوحة المياه في بعض الموائد المائية -
 (جومين-سجنان) ارتفاع نسبة الحديد في بعض الموائد -
 ض المناطق والتشتت السكنيصعوبة تضاريس بع -
 توقف بعض المشاريع بسبب ضعف المنسوب المائي لنقاط الماء وتغير الماء لبعض اآلبار العميقة -
 .ارتفاع التكلفة الفردية للمشاريع حيث انها تتجاوز السقف المسموح به من قبل الممولين -
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 اآلفاق المستقبلية الستغالل الموارد المائية -2
 :بد من التأكيد على أن استكمال الخطة الجهوية لتعبئة الموارد المائية بالجهة خالل الخمس سنوات المقبلة سيمكن منال 
 - مبرمجة لإلنجاز على طول قنوات الجلب الرئيسية سجنان هك 40333الترفيع في مساحة المناطق السقوية الى قرابة  (2

تعطى اإلنتاج  هك 40033ن تبلغ المناطق السقوية عند نهاية المخطط القادم أحيث من المؤمل , جومين يتم إنجازها تدريجيا
 .الفالحي زخما إضافيا وتساهم في الرفع من مؤشرات االنتاج بالجهة

مواصلة دعم حاجيات مياه الشرب للسكان المتواجدين بالمحور الذي يمر من سجنان إلى حدود منطقة تسكراية والخط  (4
ملوحة مرتفعة )نان إلى منطقة جومين حيث تعرف هذه المنطقة بضعف الموارد المائية الجوفية وتردي نوعيتها الثاني الممتد من سج
 .(او تواجد مادة الحديد

هذا وتبلغ اإلعتمادات المرصودة من قبل هياكل وزارة الفالحة والمخصصة لتحسين نسبة التزود بالماء الصالم للشرب 
 :مقسمة كما يلي د.م265مايقارب 
  9وهي د .م 48.795مشاريع تنجزها مصالم المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت وتصل كلفتها الجملية إلى 

 د.م 36.478إضافة إلى مشروع المحاور الكبرى بسجنان بكلفة تقدر ب  د.م 12.317مشاريع بكلفة جملية تقدر ب 
 
 تزويد  وتشملد .م 215.808تنجزها مصالم الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بقيمة جملية تقدر ب مشاريع

لتحسين نسبة " المحاور"، مشروع د.م36بالماء الصالم للشراب بكلفة ( جرزونة، منزل جميل والعالية)الضفة الجنوبية 
، تزويد منطقة رفراف الشاطئ بالماء الصالم للشراب د.م170.400التزود بالماء الصالم للشرب بالوسط الريفي بكلفة 

، تزويد منطقة تسكراية بكلفة د.م3.680، تزويد منطقة تمرة بكلفة د.م2.9، تزويد مركب هارون بكلفة د.م1.4بكلفة 
 .د.م0.663وتزويد منطقة الطاحونة بالدويميس بكلفة د .م0.365، تزويد منطقة الزويتينة بكلفة د.م0.4

 
  98%استغالل الكميات المعبئة بعد إنجاز هذه المشاريع الهامة من بلوغ نسبة تزويد بالماء الصالم للشراب تقارب وسيمكن

  2020. في أفق سنة
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  2018برنامج سنة  -0
 :في 2018تتمثل األشغال المبرمجة لسنة 

الكلفة باأللف  مكان المشروع المشروع 
 دينار

مدة اإلنجاز 
 والصعوبات اإلشكاليات باليوم

 احداث :تزويد بالماء الصالح للشرا 

 في طور اعداد ملف طلب العروض 360 1500 غزالة للشرب مشروع تزويد منطقة حشاد ام الجنة بالماء الصالم

 360 1100 سجنان مشروع تزويد منطقة الكناينية
في طور االعالن عن طلب العروض إلختيار 

 مكتب دراسات لتحيين الدراسة

 360 1830 سجنان تزويد منطقة الحنية أم الطبل مشروع
في طور االعالن عن طلب العروض إلختيار 

  مكتب دراسات لتحيين الدراسة

 360 735 سجنان مشروع تزويد منطقة فيض الخزين
في طور االعالن عن طلب العروض إلختيار 

  مكتب دراسات لتحيين الدراسة

 360 1220 سجنان مشروع تزويد منطقة شعبة الحوت
في طور االعالن عن طلب العروض إلختيار 

  مكتب دراسات لتحيين الدراسة

 في طور اختيار مكتب الدراسات للقيام بالدراسة 150 100 كامل الوالية دراسة مشاريع الماء الصالم للشرب

 اعادة تهيئة :تزويد بالماء الصالح للشرا 

 في طور اعداد ملف طلب العروض 360 1160 سجنان إعادة تهيئة مشروع الدحرة والعلي

 في طور اعداد ملف طلب العروض 360 2900 سجنان إعادة تهيئة مشروع سيدي مشرق

 سيقع اعداد استشارة للقيام بالدراسة 360 650 جومين 7مشروع تزويد منطقة الحمرونية 

 بناء وحدات الصحية بالمدارس الريفية

 في طور اعداد ملف طلب العروض 360 1800 كامل الوالية (خارج الميزانية ) الوحدات الصحية

 جهر األودية

 في طور اعداد ملف طلب العروض 120 300 كامل الوالية جهر األودية

  13295 المجموع
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 :مقدمـــة -1
 : تذكير بالوضعية الحالية لالنجراف -

كمــا تمســم األراضــي المحترثــة حــوالي  مراعــي،و غابــات  هــك120333 حــوالي منهــا هــك 010333تمســم واليــة بنــزرت حــوالي 
 هك61031اراضي ذات انجراف متوسط و  هك133333منها  هك162333حوالي مهددة باالنجراف ال تبلغ المساحةو  هك231033

  .%1انجراف حاد اما عامل اإلنجراد فيمثل 
 :التاليةيعتبر االنجراف نشيطا نظرا للعوامل 

 تأثيرات التضاريس الحادة  . 
 تعرية الغطاء النباتي. 
 تعاطي الزراعات الكبرى باألراضي المنحدرة مع استعمال الميكنة. 
 الرعي الجائر. 
 التجزئة العقارية لألراضي الفالحية. 
 الحراثة باتجاه المنحدرات. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :ما يلـي في 2017إلى غاية  1987المهيأة منذ سنة تتمثل المساحة الجملية و 
 هك37224 : تهيئة المصّبات  -  

 هك 17982 :الصيانة والتعهد -  
 :بحيرات جبلّية -          

 )عن طريق المندوبية(وحدة  59 -

 )تابعة لديوان تنمية الشمال الغربي(وحدة  21 -

  وحدة 224 :منشآت حمايـة -

 .بحيرات وقع حذفها من قائمة البحيرات لترسبها الكلي ,3 :مالحظة  

 

 د.م41  يفوقما  2017الى غاية ديسمبر  1986بلغت اإلعتمادات المستهلكة بالنسبة للبرنامج الوطني منذ سنة  قدو هذا 
 .لمختلف برامج المحافظة على المياه والتربة بالوالية

  

II- المحافظة على المياه والتربة 
 

 :وقد تسببت كل هذه العوامل في
 التخفيض من خصوبة األراضي الفالحية و تدني اإلنتاج -
 التقليص من المساحات الفالحية الصالحة للزراعة -
 بروز اخاديد و مجاري مياه جديدة -
 .ظهور الصخرة األم عوضا عن الطبقة الصالحة للزراعة -
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 2017انجازات سنة   -2
 :تتلخص أهم اإلنجازات في ما يلي

 

 مكان المشروع المشروع
 الكلفة

 باأللف دينار 
 اإلنجازتقدم 

 اإلشكاليات والصعوبات %المادي

 في طور اإلنجاز %50 980 غزالة وجومين هك0004: تهيئة المصبات

 في طور اإلنجاز %87 220 غزالة وجومين هك401: الصيانة و التعهد

بين محطة الضخ بهنشير الطبل 70جهر وتهيئة وادي سجنان 
 00باتجاه الط ج 

 في طور فرز العروض - 495 سجنان

هك بقبطنة 711: إصالح مجاري األودية باألقفاص المعدنية 
 من معتمدية منزل بورقيبة

 في طور اإلنجاز %95 028 بورقيبة منزل 

بقبطنة  هك711: إصالح مجاري األودية بالحجارة و اإلسمنت
 من معتمدية منزل بورقيبة

 في طور اإلنجاز %88 183.230 منزل بورقيبة

 في طور اإلنجاز %30 177 غزالة وجومين هك711: باألقفاص المعدنية إصالح مجاري األودية 

 (غير مرسم بميزانية المندوبية)كم باوتيك  0جهر وادي مجردة 
 0 قسط

 في طور اإلنجاز %20 258 اوتيك

 (غير مرسم بميزانية المندوبية)كم باوتيك  0جهر وادي مجردة 
  2 قسط

 %68 248 اوتيك
 00/00/7102األشغال متوقفة من 

بسبب اعتراض  01/00/7102الى 
 ألسباب عقارية

  2739.230 المجموع
 

 
 (1623-3231) خماسيةلل االنجرافبرنامج ومنهجية التدخل لمقاومة  3.

 :تتلخص جملة التدخالت في الجدول التالي  : 51جدول عدد

 (أد)الكلفة  األهمية الوحدة نوع األشغال
 0711 2111 هك تهيئة أحواض األودية -1
 0411 4111 هك صيانة وتعهد -2
 7411 21 وحدة باألقفاص المعدنية منشآت حماية -3
 0011 0 وحدة إنجاز بحيرات جبلية -4
 0011 70 كلم تهيئة مسالك فالحية -5
 001 011 هك ( Noix . Kiwi . Avocatier) : تحسين استغالل البحيرات الجبلية بغراسات مرّمنة -6

 24223  المجمــــــــــوع
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 اإلشكاليـات -3

 تعطيل نسق األشغال المنجزة عن طريق الحضائر بسبب كثرة اإلعتصامات المطالبة بترسيمهم -

 سوء حالة المسالك الفالحية بمناطق التدخل وخصوصا عند تهاطل األمطار -

 .عدم وضوح ملكيتها العقاريةو تشتت األراضي الفالحية و تجزئة  -

 .تعطيل نسق األشغال خاصة منها المنجزة عن طريق المقاوالت بسبب عدم استقرار العوامل الطبيعية -

 

 البرامج الوطنية الخصوصية -0

 (المرحلة الرانية)مشروع التنمية الفالحية المندمجة بغزالة وجومين  

 .مليون دينار تونسي 20 :كلفة المشروع 
 ميزانّية الّدولةو قرض الّصندوق الّسعودي للّتنمية مصادر الّتمويل 

    سنوات 7: مّدة اإلنجاز
 :مناطق الّتدّخل

      :عمادات  01من مساحة الوالية موّزعة على  % 02) هك  21.111تبلغ مساحة التدّخل حوالي و جنوب والية بنزرت 
 (.من عدد سّكان الوالية % 2،0) ألف ساكن  00.111 يبلغ عدد المنتفعينو . بمعتمدّية جومين 0وبمعتمدّية غزالة  0

 : أهداف المشروع
تحسين الّتصّرف المستدام في و ظروف عيش المتساكنين ، حماية و تدعيم اإلنتاج الفالحي، تحسين دخل الفاّلحين، تحسين مستوى 

 تنمية النسيج الجمعياتي والنهوض بالمرأة الريفيةالّرعوّية ، تدعيم البنية التحتية، و الغابّية و الموارد المائّية و االراضي الفالحّية 
 : مكّونات المشروع 

  بحيرات جبلية جديدة وسد تلي على وادي الدردوري  10انجاز 
   عادة تهيئة وتجهيز  ( سبعة عوينات، عين البيضة، بني بدر)بحيرات جبلية منجزة  10وا 
  ؛( هك  21) الّزيتون و إحداث منطقة سقوّية على السّد التلي على وادي الدردوري الباّلرة 
  ساكن بالماء الّصالم للّشراب؛ 471تزويد حوالي 
  (الزبوز، البالرة، الزيتون)كلم مسالك فالحية داخل المناطق السقوية  2.0تهيئة حوالي 
  (كلم بغزالة 00.0ولم بجومين ك 72.0)كلم مسالك فالحية جديدة  40انجاز وتهيئة 
   كلم مسالك فالحية باألراضي التي تدخلت بها الوكالة العقارية الفالحية 84انجاز وتهيئة 
  نجاز  2211المحافظة على المياه والّتربة لـ  هك ؛ 0021منشأة حماية غراسات غابّية لـ  88هك وا 
  األشجار المثمرة و هك من الزياتين  7204تعهد وصيانة 
 الصّحة الحيوانّية لفائدة مربي األبقار واألغنامو طة الفنّية اإلحا 
  هك 8111تدعيم االرشاد الفالحي للفالحين ليشمل حوالي 
  هك ؛ 04.111الّتهيئة العقارّية على مساحة 
  لفائدة صغار مرّبي الماشية( هك  811) زراعة الّسلة والفصة 
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  (ة،بيع المواد الفالحي) مشاريع خدمات  0احداث وتركيز.... 
 مشاريع صناعات غذائية لصنع الجبن، العسل والزبد لفائدة أصحاب الشهائد0 تركيز 
 إعداد إّتفاقّيات بحوث تنموّية ؛ 
  الّتكوين لفائدة الفاّلحين وأبنائهم 
  وسائل نقل ؛و مكتبّية و إقتناء تجهيزات إعالمّية 

 
  PACTEبالمناطق الهشة برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية 

يأتي هذا البرنامج مواصلة للديناميكية المحلية التي تم وضع أسسها في إطار برنامج التمويل اإلطاري للتصرف في أحواض   
  .تربة وغطاء نباتيو األودية من أجل حوكمة رشيدة للتنمية على أساس ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية من مياه 

وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وبنزرت على أساس مؤشرات التنمية  وهي الكافانحصرت منطقة تدخل البرنامج في خمس واليات 
في بنزرت وقع اختيار عمادتي العرب وسيدي عيسى بمعتمدية . ومؤشرات تهم أولويات التدخل من أجل تهيئة األراضي الفالحية

 .غزالة
 سنوات 2إلى  0من :مدة اإلنجاز 
مليون أورو وتخصص هبة مزدوجة عن  01ة في تمويل المشروع عن طريق قرض في حدود تساهم الوكالة الفرنسية للتنمي: لكلفةا

مليون أورو لدعم القدرات في تسيير  7مليون أورو والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية بــــ  0,0طريق الوكالة الفرنسية للتنمية بــــ
 .بمنطقة التدخليحدد نصيب بنزرت على اثر اعداد مخطط التنمية المحلي . المشروع

يقوم البرنامج على منهجية تشاركية مندمجة يكون فيها المنتفع أساس البرمجة والمستغلة الفالحية الهدف  :منهجية التدخل 
وترتكز المنهجية على عنصر ". Territoire de vieمنطقة الحياة : "األساسي، حيث تم إدراج تحديد مناطق تدخل تم تسميتها بـ

هدف تأطير المنتفعين وترشيدهم إلى اإلنتفاع بكل الفرص المتاحة بالمنطقة وتوظيفها بنجاعة لفائدة التنمية التنشيط الريفي ب
 .المحلية

 :التوجهات التنموية للمشروع
 

  .التهيئة والمحافظة على المياه والتربة •
  .تهيئة المناطق الرعوية والغابية •
  :وتطوير النشاط االقتصادي المرتبط بالموارد الطبيعية تثمين  •

  تطوير نشاط تربية النحل وتنظيم بيع العسل**   
  تدعيم وتثمين المنتوجات الغابية**  
  تطوير تربية الماعز وتثمين انتاج حليب الماعز**  

  لعقارية،إيجاد حلول لمشاكل الملكية العقارية بمناطق التدخل عن طريق وكالة الملكية ا •
هذا ويتم اعداد مخطط تنموي محلي تشاركي بعد التشخيص المفصل يضع برنامج مفصل للنهوض بالمنطقة وايجاد حلول  •

  .للمشاكل التنموية بها
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 في المناطق األقل نمّوا مشروع التصرف المندمج في المشاهد 

 :تقديم المشروع
 7102 - 4- 77بتاريخ  8277عدد تحت  قرض مبرم بين البنك العالمي والجمهورية التونسية

 :األهداف العامة للمشروع
تحسين التصرف في المشاهد الطبيعية والحصول على فرص إقتصادية للمجتمعات المحلية المستهدفة في المناطق األقل نمّوا 

 .بالشمال الغربي والوسط الغربي للبالد التونسية

  : مليون دينار 473: الكلفة العامة للمشروع
 مليون دينار 24: خزينة الدولة         * 

  مليون دينار 442: قرض البنك العالمي 
  (7170-7108)سنوات  2 :مدة إنجاز المشروع

  التوجهات العامة للمشروع
 (تطبيقا لما جاء في الدستور)الحوكمة الرشيدة المحّلية و الاّلمركزية 

 الطبيعية التصرف التشاركي المحّلي في الموارد
 الرفع من نسبة الغطاء الغابي و رف المستدام في الموارد الطبيعية التص

  تعزيز الّنمو اإلقتصادي بالمناطق األقل نمّوا

 :التوجهات الخاصة للمشروع
 إعادة هيكلة اإلدارة العامة للغابات

 (بعض الفصول)تحوير مجلة الغابات 
 (بالمشاهد) حق إستغالل الموارد الطبيعية 
 ( بالمشاهد)التصرف المشترك في الغابات 

 الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية لمتساكني الغابات  تحسين
 :األهداف الواعدة للمشروع

                        Approche intégrée des paysages:مقاربة مندمجة للمشاهد الطبيعية
  Cogestion des RN    :                                الشراكة في التصرف في الموارد الطبيعية -

      Marchés à plus haute valeur ajoutée:الوصول ألسواق ذات قيمة مضافة عالية
    Approche down-top:                                        التسيير التصاعديو التصرف  -
   Opportunités économiques:                                   الوصول لفرص إقتصادية -
  Promotion des alliances productives:                     النهوض بالروابط المنتجة -
                                 des chaines de valeurتنمية سالسل القيمة -

 :بوالية بنزرت المشروعكلفة 
 أ د  925,5 7 (     :هك 0007)مشهد الشوشة 
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 أ د  217,2 7 ( :هك 0080) مشهد جبل شيطانة
 أ د 425,0 15 (:هك 8007)مشهد وادى المالم 

  أ د   567,7 30(       :هك  21231) المجموع 

 

  المياه ميدان في البحث نتائج ترمين 

هو مشروع مقترح من قبل المعهد و  » التربةو المياه  أعمال حمايةو تدعيم الفالحة المطرية عن طريق تقنيات  « المشروع النموذجي
 .المحافظة على االراضي الفالحيةو للتهيئة  العامة اإلدارة مع بالتعاون الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات وذلك

 .التعليم العالي الفالحيو البحث  نتائج البحث في ميدان المياه تحت إشراف مؤسسةضمن برنامج تثمين  يندرج هذا المشروع
فضة علي  بمنشئات المحا التقنية المتعلقةو البعض من النتائج العلمية  تثمينو  في تجميع، نشر يتمثل الهدف العام لهذا المشروع، 

التقنيات و تخص ظاهرة االنجراف المائي ...( اشرطة فيديودليل،كتيبات، )توفير مراجع تقنية و انجاز  من خالل التربةو المياه 
 . الحافضة

 نشر المعرفة التقنية والعلمية لجميع أصحاب المصلحة المشتركة في القطاع المائي الخاص والعام باإلضافة إلى المجتمع المدني- 
 التهيئة  ترشيد اإلنتاج الفالحي المطري من خالل اعتماد استراتجيات تعتمد أساسا علي -
   .الممارسات الفالحية الجيدةو التربة و المحافظة علي المياه  أعمالو تشريك المجتمع المدني في تكريس تقنيات  -
 : التالية تبني المشروع المنهجية ، لتحقيق هذه االهدافو 
 سورالجو نموذجية تخص البحيرات الجبلية، االحواض الفردية الحجرية و بناء قاعدة بيانات ديناميكية  -
 تثمين هذه التقنيات من الناحية الفنية والمنهجية  -
 توزيع نتائج البحث العلمي التنموي إلي كافة فئات المجتمعو نشر  -

 :تتمثل النتائج المنتظرة باألساس في
 والممارسات التقنية الجيدة  CESاعتماد المكاسب الخاصة بتقنيات -
 الموجودة في المنحدرات من خالل احكام التصرف في مياه السيالن  المساحات الفالحية التقليص من تدهور وهشاشة -
 التربةو في ارساء تقنيات المحافظة علي المياه  تشريكهمو تحسيس الفالحين بأهمية التصرف في الموارد  -
 الفالحية للتدهورقابلية األراضي و سهلة باتصال مع ظاهرة االنجراف المائي و مواصلة تدعيم المعارف التقنية بطرق مبسطة  -
 المعلومات المتعلقة بتثمين الموارد المائية والتربة توزيعو نشر  -
 تكريس الممارسات الفالحية الجيدة -
 

  برنامج تدعيم وتشجيع غراسات الزياتين حول البحيرات الجبلية ذات المخزون الكافي 

البحيرات الجبلية ذات المخزون الكافي في إطار يندرج البرنامج الخصوصي لتدعيم وتشجيع غراسات الزياتين حول 
مزيد إستغالل المنشآت المائية المنجزة خالل الخطة الوطنية األولى والثانية لحماية المياه والتربة ولمزيد تثمين مياه البحيرات 

 الجبلية
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 أهداف المشروع: 
  الوسط الطبيعيخصوصيات و مالئمة وتطابق اإلستغالل الفالحي مع طبيعة الموارد المائية  -2

تنمية غراسة الزياتين حول البحيرات الجبلية بصفة مندمجة وتشاركية هو الهدف الرئيسي للبرنامج حيث تعتبر غراسة الزياتين 
 األكثر تثمين للمياه في حال ندرتهاو األكثر تأقلم مع عدم إنتظام تعبئة مياه السيالن 

 د المائية المعبأةتدعيم النسيج الجمعياتي لتطوير التصرف في الموار  -4
  من خالل الحمالت التحسيسة ،اإلحاطة ،اإلرشاد،

 ...(مسالك فالحية ،مقرات للمجامع المحدثة)توفير مضخات ري لإلستغالل المشترك وتدعيم البنية التحتية اإلجتماعية 
 .تدعيم اإلحاطة الفنية للمستغلين -0

نتاج ة بالنسبة لإلنتاج الزراعي بصفة عامةتنمية حزمة فنية للحد من تأثير تعاقب السنوات الصعب - األشجار المثمرة  وا 
 بصفة خاصة 

 ترشيد تقنيات صيانة تجهيزات الري  -
 تركيز حقول تجارب تعتمد التداول الزراعي ، التسميد، إحتساب حاجيات النبتة من المياه -
 .مكّونات المشروع بوالية بنزرت -2

  هك زياتين 411غراسة 
  7102البحيرات الجبلية بمضخات وقنوات الري إبتداءا من سنة تجهيز بعض 
  لتر  3000اقتناء صهاريج سعة 
  ( محركات وقنوات ري)وحدات ري 
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 ةـــــمقدم -1
يحتل قطاع الغابات مكانة هامة في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية بالوالية وهو يمثل ثروة وطنية :  المساحة الجملية للغابات -

بدون من المساحة الجملية للوالية  % 26.0من الغابات الطبيعية واإلصطناعية وهي بذلك تغطي  هك 99135هامة تمسم حوالي 
 .من مساحة الغابات التونسية %3ة لبقية الواليات حيث تمثل مكانة هامة بالنسب تحتلاحتساب مساحة البحيرات مما يجعلها 

 % (03: ) تهك صنوبريا 03333*                                
 % ( 20: ) هك ورقيــات  02333*                                
 %(  4: )هك ورقيات وصنوبريات   39,9*                                
 % ( 23: ) هك أحـراش  29229*                                

 

 ألف نسمـة 033:   عـدد سكان الغابات -
 

 كلم مسالك غابيـة 3,3*           : البنيـة االساسيـة -
 كلم قواطـع نارية 93,*                               
 منابـت غابيـة ,*                                
 مركز غابـي 93*                                
 محطات ارسـال 3*                                
 مراكـز حماية الغابات 9*                                
 برج مراقبـة 09*                                
 نقطـة ميـاه 93*                                

 : المناطـق المحميـة -

وهي المحمية التونسية الوحيدة التي تتميز بوجود  هك12833تمتد هذه البحيرة على مساحة :  الحديقة الوطنية باشكل*        
الشيء ( من النباتات نوع 33,أكثر من و من الطيور  نوع 033أكثر من )ثالث منظومات بيئية تجعلها تزخر بتنوع بيولوجي هام 

منطقة رطبة  -التراث العالمي الطبيعي لليونسكو -المحيطو محمية اإلنسان ) تسجل في ثالث سجالت للمحميات العالمية الذي جعلها
 "(. اتفاقية رامسار"ذات أهمية عالمية 

 

 )من االنتاج الوطني%  ,3(متر مكعب من الخشب  23333*        : االنتاج السنـوي -
 قنطـار من الخـفـاف 3233*                                 
 مليون وحـدة علفيـة 93*                                 
 مليون شتلـة غابيـة ,*                                 

 

III- الغابــــــــات 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://chassepeche.files.wordpress.com/2009/02/foret-de-goumoens.jpg&imgrefurl=http://chassepeche.wordpress.com/2009/02/&usg=__MRydfJ_OmuDihVVQFHNAGojxr2g=&h=600&w=800&sz=126&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=M3_RMUeXKf6NJM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=foret&hl=fr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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 2017 انجازات -2
األشـغال العديـد مـن  إنــجاز 2017 كان لوالية بنزرت قسط كبير من اإلنجازات المبرمجة وتنفيذا لمختلف البرامج تم خالل سـنة

 :ونذكر من أهمها  .مليون دينار 3.405بكلفة تقديرية جملية بلغت  الغابية سواء المتعلقة بالتـنمية أو بالمحافظة على الثـروة الغـابية

  74.5اي بنسبة  هك400مقابل برنامج  هك279.5 :التشجير الغابي% 

  67اي بنسبة  هك50مقابل برنامج  هك33.5 :الغـراسات الرعوية% 
  51اي بنسبة  هك033مقابل برنامج  هك51 :تثبيت كثبان الرمال% 
 107.5اي بنسبة  هك400مقابل برنامج  هك430: الغـراسات  صيانة% 

 19اي بنسبة  هك500مقابل برنامج  هك94 :الغـراسات  تخفيف% 
  113اي بنسبة  كلم240مقابل برنامج  هك272: صيانة المسالك الغابية% 
  50اي بنسبة  كلم10مقابل برنامج  كلم 5 :ة الطـرائد النـاريفتم% 

 113اي بنسبة  كلم300مقابل برنامج  كلم340 :الطـرائد النـارية  صيانة% 
  55 اي بنسبة مليون شتلة3مقابل برنامج شـتلة  مليون 1.655: إنـتاج الشـتالت% 
 62اي بنسبة  كلم 50مقابل برنامج ب كلم 31 :احداث مصدات الرياح% 

 .جانب األنشطة المبذولة لمجابهة الحرائق والوقاية منها إلى
 

 2018برنامج  -0

 

 :دينار مليون 4.425في العناصر التالية بكلفة جملية تناهز  2018يتمثل برنامج 
 :تنمية الغابات 
 ألف دينار 640بكلفة  هك 400:التشجير الغابي -
 ألف دينار 250بكلفة  هك033 :التثبيت بالغراسات -
 ألف دينار 80بكلفة  كلم 50 :احداث مصدات رياح -
 ألف دينار 80بكلفة  هك 50:التشجير الرعوي -
 ألف دينار 200بكلفة  هك 400 :الغراساتصيانة  -
 ألف دينار 30بكلفة  طن 9:ورذجمع الب-
 ألف دينار 450بكلفة  مليون شتلة 3:انتاج المشاتل -

 ألف دينار 250بكلفة  هك 500 :جيةر اشغال ح -
 
 : الضغوطات واإلشكاليات المسلطة على القطاع الغابي -4
قطع األشجار لصنع الفحم وتكسير الغابات من أجل التوسع في األراضي الفالحية بوذلك  تواصل انتهاك الثروة الغابية -

  .واستغالل بعض المنتوجات الغابية

 ضغط كبير من طالبي الشغل في الحضائر الظرفية -

 .لم تشملها دراسات التهيئة بعدوجود مساحات هامة من الغابات  -

 : المحافظة على الغابات 
 ألف دينار 360بكلفة  كلم  240:الغابيةصيانة المسالك  -
 ألف دينار 30بكلفة  كلم  10ناريــةال القواطع فتم -
 ألف دينار 360بكلفة  كلم  240:ناريـة الالقواطع  صيانة -
 ألف دينار 210بكلفة  وحدات 3: الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية -
 ألف دينار 695بكلفة  : المحافظة على الثروة الغابية -
 ألف دينار 100بكلفة  مقاومة الحرائق الغابية -
 ألف دينار 120بكلفة  هك  400:مقاومة الحشرات -
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  نقص كبير في اإلطار الفني -

 .رائقنقص في أسطول مقاومة الح -

 وجود مساحات كبيرة على ملك الدولة غير مسجلة -

 غياب المساندة األمنية الكافية ألعوان الغابات -

 التدهور المتواصل لوضعية األراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات -

 



 

 



 قائمة المالحق

 تطور قيمة اإلنتاج الفالحي1: ملحق عدد

 تطور اليد العاملة الفالحية2: ملحق عدد

 الفالحيين توزيع المستغلين 2-1: عدد جدول

 توزيع اليد العاملة الفالحية العائلية واألجيرة 2-2: عدد جدول
 

 الزراعات الكبرى 3:ملحق عدد

 مردود الحبوبو تطور مساحات، إنتاج  3-1: عدد جدول

 تطور المساحات المداواة ضد األعشاب الضارة 3-2: عدد جدول

 تطور استعمال األسمدة3-3:  عدد جدول

 تطور استعمال البذور الممتازة3-4:  عدد جدول

 تطور تجميع الحبوب 3-5: عدد جدول

 مردود البقول الجافةو تطور مساحات، إنتاج 3-6: عدد جدول

 مردود الزراعات الصناعيةو إنتاج  تطور مساحات،3-7: عدد جدول
 

 الخضر 4:ملحق عدد

 تطور مساحات الخضر 4-1: عدد جدول

 تطور إنتاج الخضر4-2: د عد جدول

 تطور مردود الخضر4-3:  عدد جدول
 

 األشجار المثمرة 5:ملحق عدد

 تطور مساحات األشجار المثمرة 5-1: عدد جدول

 تطور إنتاج األشجار المثمرة 5-2: عدد جدول

 تطور غراسة األشجار المثمرة 5-3: عدد دولج
 

 اإلنتاج الحيواني 6:ملحق عدد

 مردود األعالفو تطور مساحات، إنتاج  6-1: عدد جدول

 قطيعالتطور  6-2 : عدد جدول

 تطور قطيع الدواجن 6-3 : عدد جدول

 تطور اإلنتاج الحيواني6-4 :  عدد جدول
 

 الصيد البحري 7:ملحق عدد

 ر أسطول الصيد البحريتطو  7-1: عدد جدول

 تطور إنتاج الصيد البحري 7-2: عدد جدول



 باألسعار القارة 2016الصيد البحري لسنة والقيمة المضافة لقطاع الفالحة وتطور قيمة اإلنتاج  :1دد ـملحق ع
 اإلنتاج باأللف قنطار :الوحدة

        
 باأللف دينار: القيمة

  

. 

 (6102/6106/ ) 6102نسبة التطور  2016/2017نسبة التطور  2017 2016 6102/6106معدل  األسعار

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية بالطن

 %1,35 %0,71 %3,84- %4,39- 52592,18 2279,46 54690,39 2384,09 51892,71 2263,39   :الحبـــوب 

 %3,20 %3,20 %7,40- %7,40- 42249,03 1724,45 45625,62 1862,27 40939,26 1670,99 245 قمح صلب

 %6,42 %6,42 %121,79 %121,79 6620,70 316,78 2985,15 142,83 6221,18 297,66 209 قمح ليـــن

 %17,66 %17,66 %9,84- %9,84- 2455,95 163,73 2724,00 181,60 2087,25 139,15 150 شعيـــــــر

 %52,12- %52,12- %62,26- %62,26- 1266,50 74,50 3355,63 197,39 2645,03 155,59 170 تريتيكــــال
 %12,44- %6,51- %0,01 %9,99 31848,28 740,71 31846,32 673,45 36373,84 792,27   :االشجار المثمرة 

 %63,25 %63,25 %339,97 %339,97 7582,03 275,71 1723,32 62,67 4644,29 168,88 275 زيتون زيــــت

 %13,93- %13,93- %20,00- %20,00- 5634,00 180,00 7042,50 225,00 6545,46 209,12 313 قــــــــــوارص

 %52,64- %52,64- %0,00 %0,00 348,00 12,00 348,00 12,00 734,86 25,34 290 عنب تحويـــــل

 %18,27 %18,27 %9,50- %9,50- 5384,75 90,50 5950,00 100,00 4552,94 76,52 595 عنب طاولة

 %2,68- %2,68- %0,00 %0,00 5080,00 40,00 5080,00 40,00 5219,70 41,10 1270 لـــــــــــــــــوز

 %2,04 %2,04 %0,00 %0,00 312,00 6,00 312,00 6,00 305,76 5,88 520 مشمـــــــــــــش

 %47,76- %47,76- %34,09- %34,09- 7507,50 136,50 11390,50 207,10 14370,84 261,29 550 غــالل آخـــــرى
 %15,97- %20,00- %18,85- %22,07- 53732,11 2591,45 66216,49 3325,40 63947,54 3239,38   :الخضـــــــــــــر 

 %6,64- %6,64- %14,75- %14,75- 11070,08 564,80 12985,00 662,50 11857,88 604,99 196 بطاطـــــــــــــا

 %37,99- %37,99- %34,09- %34,09- 4166,35 404,50 6321,11 613,70 6718,53 652,28 103 طماطـــــــــــــم

 %31,29 %31,29 %7,14 %7,14 5160,00 120,00 4816,00 112,00 3930,20 91,40 430 قناريـــــــــــــــة

 %27,24- %27,24- %19,27- %19,27- 4803,15 135,30 5949,80 167,60 6601,58 185,96 355 فلفــــــــــــــــــل

 %45,58- %45,58- %48,01- %48,01- 4141,60 248,00 7965,90 477,00 7610,19 455,70 167 دالع وبطيــــــخ

 %10,42- %10,42- %13,44- %13,44- 24390,93 1118,85 28178,68 1292,60 27229,16 1249,04 218 خضـر أخــــــرى
 %1,87 %2,46 %6,00- %0,72- 63275,87 1615,33 67314,43 1627,00 62112,27 1576,50   اج الحيوانياإلنت

 %9,41 %9,41 %15,68- %15,68- 12890,91 78,60 15288,08 93,22 11782,42 71,84 1640 االبـقـــــــــــــــار

 %8,23 %8,23 %15,68- %15,68- 4193,50 20,09 4973,32 23,83 3874,72 18,57 2087 االغنـــــــــــــــام

 %2,00- %2,00- %15,68- %15,68- 281,54 1,34 333,90 1,59 287,28 1,37 2100 الماعــــــــــــــــز

 %24,25- %24,25- %29,72- %29,72- 3306,71 25,30 4705,20 36,00 4365,38 33,40 1307 دجــــــــــــــــــاج

 %95,29- %95,29- %0,00 %0,00 22,40 0,20 22,40 0,20 475,55 4,25 1120 لحـــوم أخــــــــرى

 %4,90 %4,90 %1,94 %1,94 714,00 105,00 700,40 103,00 680,68 100,10 68 (بالمليون ) بيض 

 %2,78 %2,78 %1,10 %1,10 39904,00 1376,00 39469,00 1361,00 38825,90 1338,82 290 حليـــــــــــــــــب

 %7,83 %7,83 %7,72 %7,72 1962,81 8,79 1822,13 8,16 1820,34 8,15 2233 منتوجات أخــــرى
 %10,76- %21,87- %2,99- %30,33- 7791,92 214,60 8032,13 308,03 8731,33 274,65   :متفرقــــــــــــات 

 %2,50- %2,50- %0,82- %0,82- 6393,60 199,80 6446,40 201,45 6557,76 204,93 320 فول وفول مصـري

 %25,38- %25,38- %10,44 %10,44 1228,32 12,80 1112,16 11,59 1646,13 17,15 960 حمـــــــــــــــــص

 %100,00- %100,00- %100,00- %100,00- 0,00 0,00 278,07 92,69 144,20 48,07 30 لفــــت سكــــري

 %55,64- %55,64- %13,04- %13,04- 170,00 2,00 195,50 2,30 383,23 4,51 850 دخـــــــــــــــــان
 %4,27 %0,24 %0,40 %0,27- 12268,88 62,13 12219,64 62,30 11766,43 61,98   :الصيـد البحــري 

 %19,27- %19,27- %21,16- %21,16- 2451,39 10,58 3109,41 13,42 3036,66 13,11 2317 الصيـد الساحلـــي

 %8,73- %8,73- %13,01 %13,01 4204,53 19,46 3720,55 17,22 4606,83 21,32 2161 مـــاقالصيد باالع

 %4,02 %4,02 %0,81- %0,81- 755,03 19,52 761,22 19,68 725,87 18,77 387 الصيد باالضـــواء

 %43,00 %43,00 %4,96 %4,96 4857,94 12,57 4628,45 11,98 3397,07 8,79 3864 أنــواع أخــــــرى

 %5,67-   %7,83-   221509,24   240319,40   234824,12     قيمة االنتــــــاج

 %5,67-   %7,83-   38099,5895   41334,936   40389,75     قيمـــة التكاليف

 %5,67-   %7,83-   183410   198984   194434,37     القيمـة المضافـــة 

 



 

 لعاملة الفالحيةتوزيع اليد ا: 6ملحق عدد 

  
      

 
 

  الفالحيين توزيع المستغلين: 0.6جدول عدد      

 
            

عامل:الوحدة   

 الموسم
 المجموع انشطة اخرى تربية الماشية اشجار مثمرة اخرى الزياتين الخضروات الكبرى الزراعات

كورذ اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور  اناث 

2017 6332 437 1365 25 197 15 1998 3 8325 36 3452 56 21669 572 

2016 6210 445 1423 16 154 8 2012 0 8214 32 3524 45 21537 546 

2015 5905 435 1489 8 146 2 2036 0 8169 24 3426 53 21171 522 

2014 5817 424 1527 7 124 0 2208 0 8241 0 3211 0 21128 431 

2013 6426 432 1864 6 269 0 2276 0 7759 0 2689 0 21283 438 

نسبة التطور 
2017/2016 

1,96% -1,80% -4,08% 56,25% 27,92% 87,50% -0,70% - 1,35% 12,50% -2,04% 24,44% 0,61% 4,76% 

 
           

 توزيع اليد العاملة الفالحية العائلية واألجيرة: 2.6جدول عدد       
 

            

عامل:الوحدة   

 

 الموسم

 اليد العاملة األجيرة باألراضي الدولية اليد العاملة األجيرة اليد العاملة العائلية

 الوقتية القارة الوقتية القارة الوقتية القارة  المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور 

 2017 9324 583 7701 8362 5935 401 1562 212 587 116 131 124 35038 

 2016 9021 568 6923 7938 5687 314 1402 181 612 124 125 132 33027 

 2015 8914 521 7035 7824 5768 217 1398 153 581 117 112 143 32783 

 2014 8795 452 6965 7536 6095 154 1425 127 572 103 98 127 32449 

 2013 9753 479 7403 7386 6123 142 1387 103 587 95 121 101 33680 

نسبة التطور  
2017/2016 

3,36% 2,64% 11,24% 5,34% 4,36% 27,71% 11,41% 17,13% -4,08% -6,45% 4,80% -6,06% 6,09% 

 



 
 

 الزراعات الكبرى :3دد ـــملحق ع
 

 تطور مساحات، انتاج ومردود الحبوب :0-3جدول عدد 

                        

 النوعية
معدل المخطط  

9 
معدل المخطط  

01 
معدل المخطط  

00 
2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
6102  /

(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 المساحـــــــــــة بالهك

 %10,8- %7,7- 65225 70694 73090 66320 71970 73640 68738 69920 64178 قمح صلب

 %94,6 %1,6- 11832 12020 6080 8110 17150 13030 13725 12870 11847 قمح لين

 %11,0- %3,3- 9084 9397 10205 8430 9010 8110 11114 8432 9922 شعير

 %64,8- %59,7- 4224 10480 12000 16460 8280 9280 3259 1340 1239 تريتيكال

 %10,9- %11,9- 90365 102591 101375 99320 106410 104060 96836 92562 87186 المجموع

 ــاج بالقاإلنتــــــــ

 %7,4- %3,2 1724450 1670990 1862270 1457030 1789080 1624820 1619936 1345580 1463190 قمح صلب

 %121,8 %6,4 316780 297664 142830 207060 476900 333910 359064 230088 300785 قمح لين

 %9,8- %17,7 163730 139150 181600 125320 141790 129170 157516 143606 131628 شعير

 %62,3- %52,1- 74500 155590 197390 179520 149040 132000 64096 31517 30259 تريتيكال

 %4,4- %0,7 2279460 2263394 2384090 1968930 2556810 2219900 2200612 1750790,4 1925862 المجموع

 هك/المــــــــــــــــردود بالق

 قمح صلب
22,80 19 24 22 25 22 25 24 26 11,3% 3,8% 

 قمح لين
25,39 18 26 26 28 26 23 26 27 3,9% 14,0% 

 %1,3 %18,2 18 15 18 15 16 16 14 17 13,27 شعير

 %7,2 %3,2- 18 18 16 11 18 25 20 24 24,42 تريتيكال

 
 



 

 تطور المساحة المداواة  ضد األعشاب الضارة بالهك:  6-3جدول 

            

 النوعية

خطط  معدل الم
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %18,7 %31,6 9850 7482 8300 7250 10000 1860 9684 12642 9598 د-2-4

 %1,7- %6,1 83300 78538 84700 82850 83000 91140 70476 51088 64755 المزدوج

 %0,2 %8,3 93150 86020 93000 90100 93000 93000 80160 63730 74353 المجموع

            

 تطور استعمال األسمدة بالقنطار :3-3جدول             

            

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
سبة التطور ن

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %2,2- %9,9- 190720 211706 195000 226100 235069 220182 185811 201800 225065 األمونيتر

 %13,2- %25,0 21000 16806 24200 17200 20400 11000 34604 60340 100485 54فسفاط 

 %23,0 %30,9 67658 51677 55000 65420 76300 37657 46390 62393,2 104341 دأب

 %1,9 %0,3- 279378 280189 274200 308720 331769 268839 267206 324533 429891 المجموع

            

 تطور استعمال البذور الممتازة بالقنطار :4-3جدول             

            

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل المخطط  
01 

  معدل المخطط
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %12,1 %2,7 26935 26231 24023 27467 25800 29185 19646 11221 11880 قمح صلب

 %71,6 %33,1- 3099 4634 1806 4005 7037 6762 5325 2947 1980 قمح لين

 الشعير
  

117 625 200 707 322 419 650 55,2% 101,9% 

 %17,3 %1,9- 30684 31284 26151 32179 33037 36572 25089 14168 13860 المجموع

 

   



 

 تطور تجميع الحبوب :5-3جدول 

            

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 الكميـــــــــــــــــــــة بالق

 قمح صلب
1157609 884087 940557 1143085 1121241 867031 1006347 1039649 1223318,6 17,67% 21,56% 

 نسبة التجميع مقارنة
بالكمية الجملية  

 المجمعة
82,1% 82,3% 76,6% 78,1% 78,8% 78,8% 82,0% 80,0% 82,4% 3,00% 0,41% 

 قمح لين
252245 189590 286685 254707 230009 140235 128624 195279 154450,8 -20,91% 20,08% 

 نسبة التجميع مقارنة
بالكمية الجملية  

 المجمعة
17,9% 17,7% 23,4% 17,4% 16,2% 12,7% 10,5% 15,0% 10,4% -30,77% -0,81% 

 شعير
21202 4038 28132 16242 13604 16890 18448 16258 20745,6 27,60% 12,45% 

 نسبة التجميع مقارنة
بالكمية الجملية  

 المجمعة
1,5% 0,4% 2,3% 1,1% 1,0% 1,5% 1,5% 1,3% 1,4% 11,69% -7,11% 

 تريتيكال
7062,4 842 12401 4626 2822 1241 602 4885 1454,6 -70,22% 141,63% 

 نسبة التجميع مقارنة
لجملية بالكمية ا 

 المجمعة
0,5% 0,1% 1,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% -73,93% 99,58% 

    بذور اكثــــــــــــــار
45776 54840 75000 72600 62054 85045 37,05% 17,14% 

 نسبة التجميع مقارنة
بالكمية الجملية  

 المجمعة
   

3,1% 3,9% 6,8% 5,9% 4,8% 5,7% 19,96% -3,24% 

 %21,07 %14,24 1485014,6 1299869 1226621 1100397 1422516 1464436 1227242 1073677 1409854 لجملية المجمعةالكمية ا

 %4,39- %0,71 2279460 2263394 2384090 1968930 2556810 2219900 2200612 1750790,4 1925862 اإلنتاج الجملي

 %26,62 %13,44 %65,1 %57,4 %51,5 %55,9 %55,6 %66,0 %55,8 %61,3 %73,2 نسبة التجميع

 



  
 

 
 تطور مساحات، انتاج ومردود البقول الجافة :2-3جدول عدد 

                        

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016/2012 2017/2016 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 المساحـــــــــــــــة بالهك

 %3,0 %6,9 17000 15900 16500 16500 15500 15500 15064 12046 12143 فول و فول مصري

 %0,0 %13,0 1150 1018 1150 1350 1210 900 1348 1363 4266 حمص و جلبلنة

 %0,0 %77,8- 20 90 20 20 40 320 38 177 610 بقول جافة أخرى

 %2,8 %6,8 18170 17008 17670 17870 16750 16720 16450 13586 17019 المجموع

 اإلنتـــــــــــــاج بالق

 %0,8- %2,5- 199800 204930 201450 207050 216500 185000 171397,6 131798 100482 فول و فول مصري

 %10,4 %22,0 12795 10487 11585 8071 12960 9020 12912 12688 25862 حمص و جلبانة

 %30,0 %61,7- 260 678 200 250 140 2300 287 1109 4050 أنواع أخرى

 %0,2- %1,5- 212855 216095 213235 215371 229600 196320 184596,8 145595 130394 المجموع

 هك/المـــــــــــــــردود بالق

 %3,7- %8,9- 12 13 12 13 14 11,9 12 11 8 فول و فول مصري

 %10,4 %6,2- 11 12 10 6 11 10,0 12 9 6 حمص و جلبانة

 %30,0 %50,5 13 9 10 13 4 7,2 8 6 7 أنواع أخرى

 



 

 

 تطور مساحات، انتاج ومردود الزراعات الصناعية :2-3جدول عدد 

            

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 المساحة بالهك  

 %0,0 %4,6 1000 956,0 1000 1080 800 1000 1420 1760 2020 عباد الشمس

 %0,0 %54,0- 230 500,4 230 300 465 807 1370 1500 1568 التبغ

    السلجم 
2 0 321 335,25 164,6 1033 527,7% 208,1% 

    اللفت السكري 
74 150 147 149,5 130,1 - -100,0% -100,0% 

 %32,0 %33.7 2263 1692.15 1714,75 1848 1415 1883 2790 3260 3588 الجملة

 اإلنتاج بالق  

 %0,0 %13,1 10000 8838 10000 8640 8000 9000 14520 19560 27360 عباد الشمس

 %13,0- %55,6- 2000 4508,6 2300 3543 4650 6450 11270 16700 15408 التبغ

      السلجم 
8667 8710 8688,5 11023,6 26,9% 26,6% 

    اللفت السكري 
44400 51800 51450 92690 60085 - -100,0% -100,0% 

 %79,8- %64.5- 23023,6 64890 113700 72300 64450 59850 25790 36260 42768 الجملة

 هك/قالمردود بال  

 %0,0 %7,5 10 9,3 10 8,0 10,0 9 9,7 11,11 13,54 عباد الشمس

 %13,0- %9,0- 9 9,6 10 11,8 10,0 8 8,6 11,13 9,83 التبغ

    السلجم 
0 

 
27,0 26 17,7 11 -39,6% -58,9% 

    اللفت السكري 
600 345,3 350,0 620 478,8 - - - 

 
 

 



 الخضر :4دد ـــملحق ع

 طور مساحة الخضربالهكت :0-4جدول عدد

   
 

      
 النوعية

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %9,5- %6,9- 2580 2772 2850 2658 2850 2900 2878 البطاطا

 %33,8- %38,0- 685 1105 1034 1201 1037 1126 1126,8 الطماطم

 %7,1 %31,3 1200 914 1120 900 850 850 738 القنارية

 %35,8- %39,9- 340 566 530 510 590 570 626 البصل

 %18,7- %25,0- 662 883 814 912 812 915 847,6 الفلفل

 %38,9- %47,2- 690 1308 1130 1350 1210 1340 1228 البطيخ والدالع

 %4,0- %2,9- 4300 4428 4480 4425 4391 4640 4210,6 أنواع أخرى

 %12,6- %12,7- 10457 11976 11958 11956 11740 12341 11655 المجموع

          
 تطور إنتاج الخضر بالطن :6-4جدول عدد

 
 

        
 النوعية

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %14,7- %6,6- 56480 60499 66250 50547 65800 66600 61626 البطاطا

 %34,1- %38,0- 40450 65228 61370 74552 61600 67260 57321,4 الطماطم

 %7,1 %31,3 12000 9140 11200 9000 8500 8500 7314 القنارية

 %36,5- %40,0- 9300 15500 14650 13950 16600 14700 16230 البصل

 %19,3- %27,2- 13530 18596 16760 18680 19080 18790 17188 الفلفل

 %48,0- %45,6- 24800 45570 47700 44250 38900 43600 41327 البطيخ والدالع

 %10,5- %6,2- 102585 109404 114610 111680 105050 113250 105933 أنواع أخرى

 %22,1- %20,0- 259145 323938 332540 322659 315530 332700 306939,4 المجموع

          
 هك/تطور مردود الخضربالطن: 3-4جدول عدد 

  
 

       
 النوعية

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %5,8- %0,6 22 22 23 19 23,09 22,97 21 البطاطا

 %0,5- %0,1 59 59 59 62,1 59,40 59,73 51 اطمالطم

 %0,0 %0,0 10 10 10 10,00 10,00 10,00 10 القنارية

 %1,0- %0,1- 27 27 28 27,35 28,14 25,79 26 البصل

 %0,7- %3,2- 20 21 21 20,48 23,50 20,55 20 الفلفل

 %14,9- %2,7 36 35 42 32,78 32,15 32,54 34 البطيخ والدالع

 %6,7- %3,4- 24 25 26 25,24 23,92 24,41 25 ع أخرىأنوا



 

 

 األشجار المثمرة 5:ملحق عدد

 

 تطور مساحات األشجار المثمرة :0-5جدول عدد

 

 النوعية

معدل 
 9المخطط  

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

ر نسبة التطو
6102/6102 

 %13,7 %18,6 14001 11804 12312 12675 12031 11400 17865 15399 13086 الزيتون

 %7,1- %6,0- 1300 1383 1400 1405 1150 1480 1757 2518 3700 الكروم

 %0,0 %16,0- 620 738 620 600 651 700 1268 1590 1594 التفاح

 %0,0 %60,9- 200 512 200 205 534 581 1128 1210 1203 اإلجاص

 %0,0 %4,1 1320 1268 1320 1280 1265 1250 1067 794 762 القوارص

 الخوخ
1057 920 562 550 553 0 500 431 180 -58,2% -64,0% 

 اللوز
1136 1166 947 1072 1122 1147 1000 1083 500 -53,8% -50,0% 

 %4,5 %6,5 115 108 110 115 105 105 116 324 426 العوينة

 %0,0 %10,7- 60 67 60 74 68 67 150 72 131 مشالمش

 %0,0 %12,7 160 142 160 150 134 133 239 344 350 الرمان

 %1,7 %4,7 605 578 595 635 420 620 804 774 800 أنواع أخرى

 المجموع
24245 25112 25904 17958 18033 18286 18277 18113 19061 5,2% 4,3% 

 



 

 

 اج األشجار المثمرةتطور انت :6-5جدول عدد

            
 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %307,3 %73,7 25521 14692 6266,6 24691 13300 18700 18310 17140 18070 زيتون زيت

 %0,9- %22,8 2050 1669 2068 1484 1484 1935 1305 1130 1620 زيتون طاولة

 %20,0- %13,9- 18000 20912 22500 22420 21100 16140 19820 13320 10950 القوارص

 %9,5- %18,3 9050 7652 10000 7510 6000 7400 6138 5790 10934 عنب طاولة

 %0,0 %12,0- 1200 1364 1200 1120 1400 1600 3010 3530 5099 عنب نبيذ

 %0,0 %2,7- 4000 4110 4000 5100 3450 3120 4539 4860 2801 اللوز

 %0,0 %2,0 600 588 600 640 640 570 450 319 338 المشمش

 %68,5- %71,1- 1890 6538 6000 6980 6800 6550 5076 4700 3452 الخوخ

 %5,0- %23,0- 760 986 800 1100 1000 900 1146 1890 1233 العوينة

 %25,5- %32,3- 6930 10235 9300 6947 9856 13000 16610 16940 14004 التفاح

 %12,0 %78,6- 1120 5228 1000 2500 3500 9600 10656 11142 8702 اإلجاص

 %31,0- %2,5 1104 1077 1600 920 1060 900 1544 2548 2862 الرمان

 %12,8- %3,0 1308 1270 1500 1237 1270 1175 1181 1425 1188 بيثر+ تين 

 %13,3 %59,4- 340 837 300 1050 1050 940 677 733 848 سفرجل

 %18,7- %17,5 122 104 150 106 90 90 90 294 372 بوصاع

 %26,7 %17,3 76 65 60 64 80 60 121 11 43,3 أشجار مثمرة أخرى

 المجموع
82516,3 85772 90672 82680 72080 83869 67345 77327 74071 -4,2% 10,0% 

 



 

 

 

 تطور غراسة األشجار المثمرة  :3-5جدول عدد

            

 النوعية
معدل المخطط  

9 
معدل المخطط  

01 
معدل المخطط  

00 
2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 

نسبة التطور 
6102  /

(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 293 470 1114,4 431 702 زيتون زيت
302 670 514 655 

27,4% -2,2% 

 38 30 4,2 47 96 زيتون طاولة
  

 %42,9- %32,0- 20 29 35 37 15 34 65,2 37 30 القوارص

 %0,0 %7,5 10 9 10 12 8 1 14,1 34 43 عنب طاولة

 عنب نبيذ 
 

* 46,3 
     

10 
  

 %0,0 %23,1- 25 33 25 25 50 23,5 63,5 16 38 اللوز

 3 5 5 1 1 7,6 3 6 المشمش
 

-100,0% -100,0% 

 %50,0- %42,5- 5 9 10 18 3 2,5 9,7 12 18 الخوخ

 %30,0- %48,9- 7 14 10 10 9 23 18,6 9 11 التفاح

 بوصاع
  

3,6 
        

 4,5 10,4 7 5 اإلجاص
   

7 
 

-100,0% 
 

 %75,0- %60,3- 5 13 20 35 1 6 2,4 5 4 الرمان

 %33,3- %47,9- 10 19 15 7 20 22 39,9 5 42 بيثر+ تين 

 0,6 3 2 سفرجل
        

 عوينة
  

1,3 1 
 

10 10 7 3 -55,6% -70,0% 

 الهندي األملس
  

1,8 
        

 9,9 3 0 حب ملوك
        

 %7,4- %15,3 750 650 810 461 438 618,5 1381,5 612 996 المجموع

 



 

 اإلنتاج الحيواني 6:ملحق عدد

 

 ور مساحة، انتاج ومردود األعالفتط :0-2جدول عدد

            
 النوعية

معدل 
 9المخطط  

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 المساحة بالهك

 %3,61 %1,85 43000 42220 41500 41000 42700 43350 40980 42204 37722 قرط

 %0,00 %16,07 6500 5600 6500 6500 5000 5000 4800 4720 4670 سيالج

 %1,41- %5,70- 7000 7423 7100 7100 7800 7150 9160 8940 7582 العلف األخضر

 %66,67- %61,54- 400 1040 1200 1200 1100 850 1226 1016 1224 األعالف الصيفية

 %0,00 %1,82 4500 4419,4 4500 4000 45²00 4597 4780 5530 4628 علف البذور

 %0,99 %1,15 61400 60702,4 60800 59800 61100 60947 60946 62410 55826 المجموع

 اإلنتاج بالطن

 %18,42 %13,80 172000 151138 145250 123000 170800 150500 148458 125032 141400 قرط

 %26,67 %42,20 247000 173700 195000 162500 175000 175000 141654 118320 98793 سيالج

 %3,77- %5,90- 255000 270980 265000 224500 312000 216250 313017 259689 228289 العلف األخضر

 %76,13- %70,24- 12950 43510 54250 54250 47150 30950 53680 50510 45222 األعالف الصيفية

 %17,37- %2,29- 6429 6580 7780 5550 6250 6554 6895,6 6844 3993 علف البذور

 %3,91 %7,35 693379 645908 667280 569800 711200 579254 678003 621995 553634 المجموع

 هك/المردود بالطن

 %14,29 %11,70 4,00 4 3,50 3,00 4,00 3,50 3,62 2,98 3,73 قرط

 %26,67 %20,87 38,00 31 30,00 25,00 35,00 35,00 29,55 25,46 27,10 سيالج

 %2,40- %0,34- 36,43 37 37,32 31,62 40,00 31,50 34,14 28,78 31,89 العلف األخضر

 %28,39- %21,46- 32,38 41 45,21 45,21 42,86 36,40 44,32 49,06 36,62 األعالف الصيفية

 %17,37- %3,91- 1,43 1 1,73 1,39 1,39 1,43 1,45 1,24 0,86 علف البذور



 
 
 

 

 تطور القطيع: 6-2جدول عدد

معدل المخطط   النوعية 
9 

معدل 
 01المخطط  

معدل 
 00المخطط  

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %1,14 %1,58- 45535 46264 45022 44609 46379 46521 50867 55000 69590 بقرة حاضرة 

 %0,73 %5,10- 135050 142309 134066 132775 145010 147348 159906,4 135790 177380 نعجة حاضرة

 %1,43 %11,77- 18415 20871 18156 17453 22127 22570 28991 30720 49200 معزاة حاضرة

 تطور قطيع الدواجن: 3-2جدول عدد  

 

 النوعية
معدل المخطط  

9 
معدل 
 01المخطط  

معدل 
 00مخطط  ال

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 أمهات اللحم
 

30490 41680 44884 58000 57800 60000 57297 67800 18,33% 13,00% 

 امهات البيض
 

41800 25640 - - - - - - - - 

 (ديك رومي) امهات أخرى
 

72000 58030 52470 60000 60000 30000 51094 60000 17,43% 100,00% 

 %7,74- %15,57- 19680 23310 21330 27120 23000 22500 23120 21010 25480 خاليا عصرية: النحل

 %203,75 %40,14 2430 1734 800 2645 500 2625 4404 6090 3010 األرانب

 



 

 

 

 تطور اإلنتاج الحيواني: 4-2جدول عدد

 
 النوعية

دل المخطط  مع
9 

معدل المخطط  
01 

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %15,68- %9,41 7860 7184 9322 9322 8800 8600 9290 10180 11660 لحوم أبقار بالطن

 %15,68- %8,23 2009 1857 2383 2383 2250 2450 2876 2505 1819 لحوم أغنام بالطن

 %15,68- %2,00- 134 137 159 159 150 150 246 457 474 لحوم ماعز بالطن

 %15,68- %16,84 536 459 636 636 600 600 - - - لحوم الخيل بالطن

 %15,68- %12,49- 10540 12045 12500 12500 11800 11800 12412 13142 13953 مجموع اللحوم الحمراء

 %29,72- %24,25- 2530 3340 3600 3000 3400 3400 3694 5312 5263 الدجاج

 %0,00 %85,98- 20 143 20 173 210 210 201 295 136 األرانب

 - %100,00- 0 353 0 470 470 470 - - - لحوم أخرى

مجموع انتاج اللحوم 
 البيضاء

5399 5607 3895 4080 4080 3643 3620 3765 2550 -32,26% -29,56% 

بيض اإلستهالك  
 بالمليون

113 100 94 105 105 96,5 103 100 105 4,90% 1,94% 

 %1,10 %28,42 136488 106280 135000 0 131700 133700 128241 116620 131100 حليب أبقار بالطن

 %1,10 %27,78- 101 140 100 0 200 200 240 510 1390 حليب أغنام 

 %1,10 %80,54 1011 560 1000 0 500 500 1069 1424 1870 حليب ماعز

 %1,10 %2,78 137600 133882 136100 134512 132400 134400 129550 118554 134360 مجموع انتاج الحليب

 %20,00- %6,95- 144 155 180 188,8 135 135 162 176 195 عسل



 

 

 الصيد البحري 7:ملحق عدد

 

 تطور أسطول الصيد البحري :0-2جدول عدد

            

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل 
 01المخطط  

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %11,69 %6,22 516 486 462 446 440 517 542,4 551 588 قوارب ساحلية بالمحرك

 %11,81 %13,03 805 712 720 743 733 705 661,0 688 677 قوارب ساحلية بالمجادف

 %0,00 %2,99- 26 27 26 27 27 27 27,2 30 16 باخرة صيد في األعماق

 %0,00 %3,77 44 42 44 44 43 40 48,6 46 31 وحدة صيد باألضواء

مراكب صيد المرجان 
 بالغوص

- - 25,3 - 26 26 24 25 28 10,89% 16,67% 

 %25,00 %25,00 5 4 4 4 4 - - - - لمائيةتربية االحياء ا

 %11,25 %10,40 1424 1290 1280 1290 1273 1289 1289 1315 1312 المجموع

 تطور انتاج الصيد البحري :6-2جدول عدد            

          
 طن: الوحدة

 

 النوعية

معدل المخطط  
9 

معدل 
 01المخطط  

معدل المخطط  
00 

2013 2014 2015 2016 2016/2012 2017 
نسبة التطور 

6102  /
(6102/6106) 

نسبة التطور 
6102/6102 

 %21,16- %19,27- 1058 1311 1342 1339 1175 1486 1483 1833 1689 الصيد الساحلي

 الصيد باألعماق
1071 1934 1469 2374 2414 1980 1722 2132 1946 -8,73% 13,01% 

 الصيد باألضواء
2217 1950 2183 1805 1625 1970 1968 1877 1952 4,02% -0,81% 

 أنواع أخرى
498 444 518 669 850 959 1198 879 1257 43,00% 4,96% 

 المجموع
5475 6161 5647 6334 6064 6248 6229,715 6198 6213,1 0,24% -0,27% 

 


