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 ةــــــــــئــــــوطــــــــــت

  

ة و رسـو بيانية و في شكؿ خرائط موضوعيّ بإستمرار والمجّسمة  المحّينة البيانات قواعد فّ لقد تبّيف أ

و  .ة لمختمؼ جيات البالدجتماعيّ إلاة و قتصاديّ اإل التنمية سياسات لرسـ أداة ضرورّيةأصبحت جداوؿ 

ـّ  البيانية ىذه القواعد تعتبر مصدرا أساسّيا في إعداد األطالس الّرقمية وأحد أىـّ الوثائؽ التي يت

و . المحّمية و الجيوّية إعتمادىا مف قبؿ المصالح الجيوّية و مختمؼ المتدّخميف لرسـ سياسات التّنمية

ة رقميّ  عداد أطالسإ في( ةيّ ة لمتييئة الترابدارة العامّ اإل)ة بيئلاو  وزارة التجييز شرعت طارإلىذا ا في

 .، ومف بينيا أطمس صفاقس، موضوع ىذه الّدراسةمختمؼ واليات الجميوريةل

نجازه عمى مرحمتيف و ذلؾ في شكؿ إيتـ الّذي والية صفاقس و  أطمس عدادإراسة ف ىذه الدّ تتضمّ 

الخرائطية  ،غرافيةمنظومات المعمومات الج) ماد أدوات التكنولوجيا الحديثةعتإة بة و رقميّ معطيات ورقيّ 

 ..(إلخ... ،الممتيميديا اإلستشعار عف بعد، ،الرقمية

ة ة وورقيّ ة رقميّ ووثائؽ خرائطيّ  معطيات إحصائّيةقمي لوالية صفاقس وفؽ نجاز األطمس الرّ إ ـّ ت 

 حديثة و اتحصائيّ إىذه المعطيات و تتضّمف . ةالمصالح الجيويّ الوزارات و مؼ مختبالتنسيؽ مع 

 ، وبالّتالي إستشراؼات الحاصمةر التطوّ نسؽ عمى  تعّرؼمف ال تمّكنناتعود لفترات سابقة  أخرى

 .لممنطقةة السيناريوىات المستقبميّ 

 .ألطمس والية صفاقس النيائّيةتمّثؿ ىذه الوثيقة النسخة 
 

                                                                                                                                                                                                          

     

 

ـّ إنجاز أطمس والية صفاقس بالتنسيؽ   والبيئةرابية التابعة لوزارة التجييز ة لمتييئة التّ لعامّ دارة اإلامع ت

 : تحت إشراؼ

 لتهٌئة الترابٌةار عام ــــمدٌ : لــد الكامـــمــأح دــٌـــالس -

  ر دراسات التهٌئة الترابٌةــمدٌ : اويــٌسـفى عــد مصطــٌــالس -

 رئٌسة المشروع /  كاهٌة مدٌر بنك المعلومات:  السٌدة هالة التلمسانً -

 :ن من عمل متكو   ريؽػػػػػػفبمشاركة   "TOPGEO"راسات مكتب الد  تكليف  وإلنجاز هذا األطلس تم  

 (جغرافً مدنً مهندس) مشروعالرئٌس  :محمد المٌساوي  الســـٌــد -

 مختص فً الجغرافٌا و رسم الخرائط  :ارعً كمال الز   الســـٌــد -

 فً الجغرافٌا مختص   :عبد السالم فرٌضً  الســـٌــد -

 مختص فً الجغرفة الرقمٌة : مالك بارودي الســـٌــد -

  ة فً االعالمٌةمختص  :  هان باروديجٌ الســـٌــدة -
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 22 ......................................................................................................................................... 2009 سنة العمومي القطاع أطّباء: 37 خريطة

 21 .......................................................................................................................................... 2009 سنة الخاّص  القطاع أطّباء: 38 خريطة
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 23 .......................................................................................................................................... 2010 لسنة االطفاؿ رياض توزع : 41 خريطة
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 25 ............................................................................................................................................ التحتية والبنية الحضرية المراكز : 43 خريطة

 32 ............................................................................................................................... 2004 سنة البطالة نسب و العاطميف عدد:  44 خرَطخ
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 33 ...................................................................................................................................... 2011 سنة السقوية المساحات توّزع: 48  خرَطخ
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 42 .............................................................................................................................................. 2011 سنة المحـو انتاج توزع: 51  خريطة

 40 ................................................................................................................................... 2011 سنة صفاقس بوالية الموانئ أىـ : 52 خريطة
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 52 ............................................................................................................................. 2011 سنة الصادرة المينية البطاقات توزيع:  57 خريطة

 54 .............................................................................. 2011 سنة التجاري القطاع حسب و المعتمديات حسب بالتفصيؿ البيع نقاط توزع:  58 خريطة

 51 ............................................................................... 31/12/2011 حدود إلى لمتضامف التونسي البنؾ قبؿ مف الممولة المشاريع توزع:  59 خريطة

 53 .................................................................................................................................................... حمايتيا و الببيئة وضعية:  60 خريطة

 54 .............................................................................................................................................. التصحر تجاه المنطقة حساسية :61 خريطة

 56 ................................................................................................................................................... *المدينة صفاقس معتمدية:  62 خريطة

 62 ..................................................................................................................................................... الغربّية صفاقس معتمدية:  63 خريطة
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 62 ......................................................................................................................................................... الداير ساقّية معتمدية:  66 خريطة
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 62 .............................................................................................................................................................. عقارب معتمدية:   68 خريطة

 63 .............................................................................................................................................................. جبنيانة معتمدية:   69 خريطة

 64 ............................................................................................................................................................... العامرة معتمدية:   70 خريطة

 65 .............................................................................................................................................................. الحنشة معتمدية:   71 خريطة

 66 ......................................................................................................................................................... شاكر منزؿ معتمدية:   72 خريطة

 422 .............................................................................................................................................................الغريبة معتمدية:   73 خريطة

 424 .............................................................................................................................................. خميفة بف عمي بئر معتمدية:   74 خريطة

 420 ............................................................................................................................................................الصخيرة معتمدية:  75 خريطة

 422 ........................................................................................................................................................... المحرس معتمدية:   76 ةخريط
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 قائمة الرسوم البيانية

 

ستغالؿ موارد: 1 رسـ  02 ................................................................................................................................ (3ـ ـ) السطحية المائية الموائد وا 

 00 ................................................................................................................................................................. األمبروحراري الرسـ:  2 رسـ

 05 .......................................................................................................................... 2006 -2001 الطبيعي الّنمو و الوفيات الوالدات، :3 رسـ

 22 ..................................................................................... 2004 و 1999 بيف والجنس العمرية الفئات حسب الواليات بيف اليجري الحاصؿ: 4 رضى

 24 ........................................................................................................................................................... 1994 سنة األعمار ىـر: 5 رسـ

 24 ......................................................................................................................................................... 2009 سنة األعمار ىـر:  6 رضى

 20 ...................................................................................................................................... 2004 سنة األمييف لمسكاف األعمار ىـر:  7 رسـ

 23 ........................................................................................................................................ 0226و 4651 ثٍُ األضر رجهُس رطىر7  5 رضى

 12 ............................................................................................. 2012-2010( حضري نقؿ) بصفاقس لمنقؿ الجيوية الشركة أنشطة تطور: 9 رسـ

 14 ................................................................................................................................................ 0242 ضُخ انجرَذ خذيبد رىزع7  42 رضى

 20 ..................................................................................................... 2011 سنة الجنس حسب و الجامعية المؤسسة حسب الطمبة توّزع  :11 رسـ

 26 ................................................................................................................................................. 2009 سنة النشيطوف السكاف  :12 رسـ

 32 ............................................................................ 2004 سنة االقتصادية القطاعات حسب و المعتمديات حسب المشتغميف السكاف توزع   :13 رسـ

 34 .......................................................................................................................... (%) 2011 سنة االستعماؿ حسب األراضي توزع :14 رسـ

 30 ................................................................................................ (ىؾ) 2011 سنة المعتمديات حسب الفالحية األراضي مساحات توزع : 15 رسـ

 31 ......................................................................................................... (هك) 2011 سنة المعتمديات حسب الغراسات مساحة توزع  : 16 رسم

 31 ...................................................................................................................................... 2005 - 2004 سنة الزراعية اليياكؿ : 17 رسـ

 35 .................................................................................................................................................... 2011 سنة المعاصر أنواع : 18 رسـ

 36 ............................................................................................................................... (المنتجة االناث)  2011 سنة الماشية تربية  : 19 رسـ

 42 .......................................................................................................... (بالطف) 2011 و 2008 بيف المجّمعة الحميب كميات تراجع   :20 رسـ

 44 ............................................................................................................ (%) 2011و 1989 سنتي بيف البحري الصيد إنتاج تطور :  21 رسـ

 42 ....................................................................................................... 2012 سنة صفاقس بوالية األجنبية الصناعية المؤسسات أصوؿ : 22 رسـ

 42 ................................................................................................................... 2012 سنة العاممة اليد مف الصناعية المؤسسات حجـ:  23 رسـ

 42 .................................................... 2012 سنة المعتمديات حسب توزعيا و الصناعية العقارية الوكالة قبؿ مف المييأة الصناعية المناطؽ عدد:  24 رسـ

 42 .................................................................. (أخرى أطراؼ قبؿ مف مييأة) الصناعية العقارية الوكالة قبؿ مف المييأة غير الصناعية المناطؽ: 25 رسـ

 44 .......................................................................................................... التونسي الشرقي الوسط إقميـ في السياحي القطاع مؤشرات أىـ : 26 رسـ

 52 .............................................................................................2011 سنة التجاري القطاع و المعتمديات حسب بالجممة البيع نقاط توزع:  27 رسـ

 50 .......................................................................................................... 2010 و 1984 بيف المصدرة المنتوجات بعض أسعار تذبذب:  28 رسـ

 50 .......................................................................................................... 2010 و  1984 بيف الموردة المنتوجات بعض أسعار تذبذب:  29 رسـ
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 قائمة الجداول

 42 ................................................................................................................... صفاقس لوالية االقتصادّية و االجتماعّية المؤشرات أىـّ  : 1 جدوؿ

 44 .................................................................................................................................................................... االداري التقسيـ : 2 جدوؿ

 42 ................................................................................................................................................ صفاقس بوالية القروّية المجالس : 3 وؿجد

 42 .................................................................................................................................2004 و 1966 بيف االداري التقسيـ تطور : 4 جدوؿ

 45 ...................................................................................................................................... الماء مف حاصميا و السفحية األحواض:  5 جدوؿ

 46 ........................................................................................................................ 2009 سنة إستعابيا وطاقة الجبمية البحيرات توزيع:  6 جدوؿ

 46 ............................................................................................................................................ الّسطحية ئد الموا إستغالؿ و موارد:  7 جدوؿ

 02 .................................................................................................................................. 2011 سنة واآلبار العميقة المائدة إستغالؿ 7 5 جذول

 00 ........................................................................................................ (2008 ػػ1950) الممتدة الفترة في الشيرية المناخية المعطيات:   9 جدوؿ

 00 ...................................................................................................... (2008 ػػ1950) الممتدة الفترة في الموسمية المناخية المعطيات:  10 جدوؿ

 01 .................................................................................................................... 2011 سنة المؤىالت حسب األراضي مساحة توزيع:  11 جدوؿ

 02 ............................................................................................... 2012 و 2004 سنتي بيف المعتمديات حسب السّكاف توزع و الكثافة:  12 جدوؿ

 03 .......................................................................................................... 2004 سنة  المعتمدية حسب و الجنس حسب السّكاف توزع:   13 جدوؿ

 04 ..................................................................................................................................... 2004 سنة الوسط حسب السكاف توزع:  14 جذول

 04 .................................................................................................................. 2004 و 1984 سنتي بيف الوسط حسب السّكاف نمو:  15 جذول

 05 ......................................................................................................................................... (‰) الّديموغرافي الّنمو نسب تطّور : 16 جذول

 06 ............................................................................... 2004 سنة صفاقس والية داخؿ الجنس حسب و المعتمديات حسب المياجريف توزع: 17 جدوؿ

 06 ...................................................................................................... 1999 سنة في اليجرة سبب حسب الوالية داخؿ المياجريف توزع:  18 جذول

 22 ................................................................................................ 2012 و 2010 سنتي بيف الخارج مف الواردة البريدية الحواالت نموّ :  19 جذول

 24 ................................................................................................................................2009 و 1994 بيف العمرية الفئات تطّور:  20 جذول

 20 ....................................................................................................................................... المعتمديات حسب المدنية الحالة توزع 7 21 جذول

 22 ........................................................................................................................ 2004 و 1975سنتي بيف السكف ظروؼ تطور:   22 جذول

 22 ............................................................................................................................................................ 2004 في المساكف:  23 جذول

 21 ...................................................................................................................... %( المائوية بالنسبة) 2004 سنة المساكف أصناؼ:  24 جذول

 21 .............................................................................................................................. 2004 سنة اإلستعماؿ حسب المساكف توّزع:  25 جذول

 22 ............................................................................................................................. 2004 سنة الغرؼ عدد حسب المساكف توزع:  26 جذول

 22 ........................................................................................................... (%) 2004 سنة التحتية البنية بشبكات المساكف ربط نسب:  27 جذول

 22 .......................................................................................................... )%( 2009و 1984 سنتي بيف األسر تجييزات نسبة تطور:  28 جذول

 23 ......................................................................................................................................... 2009 سنة في األسر تجييز نسبة:  29 جدوؿ

 24 ..................................................................................................... 2012-2011 سنة صفاقس والية لسكاف اإلجتماعية الخاصيات:  30 جذول

 25 .......................................................................................................................................... 2009 لسنة بالكمـ الطرقات شبكة : 31 جدوؿ

 12 .................................................................................................. 2012 و 2010 بيف بصفاقس لمنقؿ الجيوية الشركة أنشطة تطور : 32 جذول

 12 ............................................................................................................ 2011 سنة موفى حتى البّري النقؿ لقطاع الممنوحة الرخص: 33 جذول

 12 ..................................................................................................................................2011و 2009 بيف الحديدي النقؿ تطور 7 34 جذول

 12 .................................................................................................................................... 2010 سنة الميناء  حسب البحري النقؿ7  35 جذول

 12 ...................................................................................... 2010و 2008 سنتي بيف الدولي طينة -صفاقس بمطار الجوي النقؿ تطور : 36 جذول

 11 ............................................................................................. 2011 سنة( المتوسط و المنخفض الضغط) الكيربائية الطاقة ستيالؾإ:  37 جذول

و ثبألنف) 0244 و 0226 ثٍُ ة نهشرا انصبنخ انًبء إضزهالك رطىر7  38 جذول
2
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 13 ............................................................................................................................. 2011 لسنة لضخا و التطيير محطات توزع : 39 جذول

 13 ............................................................................................................ 2011 و 2010 سنتي في البريد مكاتب وانشطة تجييزات:  40 جذول

 14 .................................................................................................... 2011 سنة الشبكة استيعاب طاقة و القار الياتؼ في المشتركيف:   41 جذول

 15 ............................................................................................... 2011 سنة االساسي التعميـ مف االولى المرحمة مؤشرات و تجييزات:   42 جذول

 22 ......................................................................................................................... 2011 سنة الثانوي التعميـ مؤشرات و تجييزات:   43 جذول

 24 .................................................................................................................................. 2012-2011 سنة الجامعية المؤسسات : 44 جذول

 20 ...................................................................................................... 2012-2011 سنة المتدخميف حسب الميني التكويف مؤشرات  : 45 جدوؿ

 20 ................................................................................................................................... 2009 سنة لمصحة العمومية التجييزات  :46 جدوؿ

 22 ........................................................................................................................................ 2009 سنة العمومي الطبي االطار:  47 جذول

 21 .................................................................................................................................. 2010 سنة  الخاصة الصحية التجييزات:  48 جذول

 21 ...................................................................................................................... 2009 سنة الخاص بالقطاع الطبية البشرية الموارد : 49 جذول

 22 .................................................................................................................. 2010 سنة الخاصة و العمومية الرياضة التجييزات:    50 جذول

 22 ................................................................................................................................ 2010 سنة صفاقس بوالية  الشباب دور:    51 جذول

 23 ............................................................................................................................ 2010 سنة صفاقس بوالية الطفولة فضاءات:   52 جذول

 24 ............................................................................................................................................... 2010 سنة الثقافية لتجييزاتا : 53 جذول

 26 .................................................................................................................... 2009 و 2004 سنتي بيف النشيطيف السكاف تطور:  54 جذول

 26 ................................................................................................................ 2009 سنة التعميمي المستوى حسب المشتغموف السكاف:  55 جذول

 26 ..................................................................................................................... 2004 سنة المينية الحالة حسب المشتغموف السكاف : 56 جذول

 32 ......................................................................................................................... 2009 و 2004 سنتي بيف العاطميف عدد تطور : 57 جذول

 34 ............................................................................................................................. 2011 سنة االستغالؿ حسب األراضي توزيع:  58 جذول

 30 ....................................................................................................................................... 2011 سنة المستغّمة األراضي توّزع:   59 جذول

 31 ..................................................................................................... 2005 ػػػػ 2004 و 1995 ػػػ 1994 سنوات بيف تطّورالمستغاّلت:  60 جدوؿ

 33 ................................................................................................................... 2011 و 2009 سنتي بيف السقوّية المساحات تطور:  61 جدوؿ

 34 ..................................................................................................................................... 2010 سنة البيولوجية الفالحة مساحة:  62 جدوؿ

 34 ........................................................................................................................................ 2010 سنة البيولوجي الزيتوف إنتاج:  63 جدوؿ

 35 .................................................................................................................... (بالطف) 2011 و 2009 بيف النباتي االنتاج تطور:  64 جدوؿ

 36 ................................................................................................................................................ 2011 سنة في الماشية تربية:  65 جدوؿ

 42 ......................................................................................................................................... (طف) 2011 سنة الحيواني اإلنتاج:  66 جدوؿ

 44 .......................................................................................................................................... 2010 سنة البحري الصيد قطاع:   67 جدوؿ

 44 ......................................................................................................(بػالطف)  2011و 1989 سنتي بيف البحري الصيد إنتاج تطّور:  68 جدوؿ

 44 ................................................................................................................ 2011 سنة في الميناء حسب البحري الصيد إنتاج توزع:  69 جدوؿ

 40 .......................................................................................... 2004 سنة الجنس حسب و القطاع حسب الصناعي الشغؿ مواطف توزع:  70 جدوؿ

 42 ...................................................................................................... 2012 سنة القطاع حسب الصناعية الشغؿ ومواطف المؤسسات:  71 جذول

 41 ......................................................... 2011 سنة( أشخاص 10 مف ألكثر المشّغمة) المؤسسات و الصناعي الشغؿ لمواطف المجالي التوّزع: 72 جذول

 43 .................................................................. 2012) سنة والمقاسـ المساحة) الصناعية العقارية الوكالة قبؿ مف المييأة الصناعية المناطؽ:  73 جذول

 45 ...................................................................................................................... 2011 سنة في صفاقس بػوالية السياحية المؤشرات:  74 جذول

 46 ................................................................................................................................................ تبرورة لمشروع المديري المثاؿ:  75 جذول

 46 ............................................................................. 2011و 2009 سنتي بيف صفاقس والية في التقميدية الصناعات مؤشرات أىـ تطور:  76 جذول
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 52 ...........................................................................................2011 سنة التجاري القطاع و المعتمديات حسب بالجممة البيع نقاط توزع:  77 جذول

 54 ................................................................................ 2011 سنة التجاري القطاع حسب و المعتمديات حسب بالتفصيؿ البيع نقاط توزع : 78 جدوؿ

 54 ................................................................................................................. (دينار بالمميوف) 2012و 2011 بيف الصادرات تطور : 79 جذول

 50 ............................................................................................................... جبنيانة لمعتمدية المندمجة التنمية لمشروع المالية الييكمة : 80 جذول

 52 ................................................................................................... خميفة بف عمي بئر لمعتمدية المندمجة التنمية لبرنامج المالية الييكمة: 81 جذول

 52 ....................................................................................... 31/12/2011 حدود إلى لمتضامف التونسي البنؾ قبؿ مف الممولة األنشطة:  82 جذول

 51 ..................................................................... 2011 سنة حدود إلى المتوسطة و الصغرى المشاريع تمويؿ بنؾ قبؿ مف الممولة المشاريع:  83 جذول

 52 ................................................................................................................................ 2011 سنة صفاقس بوالية البيئة مؤشرات:   84 جذول

 56 ............................................................................................................................................ المدينة صفاقس معتمدية مؤشرات:  85 جذول

 62 ............................................................................................................................................ الغربّية صفاقس معتمدية مؤشرات:  86 جذول

 64 .......................................................................................................................................... الجنوبّية صفاقس معتمدية مؤشرات:  87 جدوؿ

 60 ............................................................................................................................................. الزيت ساقّية معتمدية مؤشرات:    88 جدوؿ

 62 ................................................................................................................................................ الداير ساقّية معتمدية مؤشرات:  89 جدوؿ

 61 ........................................................................................................................................................ طينة معتمدية مؤشرات:  90 جدوؿ

 62 ...................................................................................................................................................... عقارب معتمدية مؤشرات:  91 جدوؿ

 63 ...................................................................................................................................................... جبنيانة معتمدية مؤشرات:  92 جدوؿ

 64 ..................................................................................................................................................... العامرة معتمدية مؤشرات:   93 جدوؿ

 65 ...................................................................................................................................................... الحنشة معتمدية مؤشرات:  94 جدوؿ

 66 ................................................................................................................................................ شاكر منزؿ معتمدية مؤشرات:  95 جدوؿ

 422 .................................................................................................................................................... الغريبة معتمدية مؤشرات:  96 جدوؿ

 424 ...................................................................................................................................... خميفة بف عمي بئر معتمدية مؤشرات:  97 جدوؿ

 420 .................................................................................................................................................. الصخيرة معتمدية مؤشرات:  98 جدوؿ

 422 .................................................................................................................................................. المحرس معتمدية مؤشرات:  99 جدوؿ

 421 .................................................................................................................................................... قرقنة معتمدية مؤشرات:  100 جدوؿ
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 صورقائمة ال

 42 .............................................................................................................................................. أسوارىا و صفاقس مدينة حصف:  1 صىرح

 42 .......................................................................................................................................... 1881 سنة صفاقس مدينة سقوط :  2  صىرح

 43 ............................................................................................................................................................. الجّمولي دار متحؼ : 3  صىرح

 11 .................................................................................................................................................الدولي طينة -صفاقس مطار:  4  صىرح

 45 .................................................................................................................................. المحرس معتمدية الشفار، الرممي الشاطئ:  5  صىرح

 46 ................................................................................................................................ 2010 و 2003 بيف تبرورة مشروع تطّور:  6  صىرح

 54 ......................................................................................................... ( اليميف عمى) طينة و( اليسار عمى) بالقنة النفايات مصبات  : 7  صورة
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واليح صفاقس أطلس  
 

 هقـــــــــذهـــــــــــــح
 

 ةــــمدّ ـــقــم

 7545مساحتيا عمى  تمتدّ و . سيالتونالوسط و الجنوب  ية بكؿ مفمنتّ مدور قاطرة ل 1956أحدثت سنة لقد لعبت والية صفاقس التي  
مف الجنوب والية قابس  ،البحر األبيض المتوّسط مف الّشرؽ يحّدىا .الجممّية لمبالد التونسّية مف المساحة  %4.6 وىو ما يعادؿ ²كمـ

سنة  نسمة 955500 البالغ ياعدد سّكانو ب .حّدىا كّؿ مف واليتي القيرواف و سيدي بوزيدتفا مف الغرب أمّ  ،ةومف الشماؿ والية الميديّ 
 أف ترتقي المتوقع و مف نسمة في نفس السنة، 1003700 التي تعدّ  بعد والية تونسثاني أكبر تجّمع سّكاني الية صفاقس و تمّثؿ ، 2012

مقابؿ % 1.54ػػػػب قّدريوالذي الّطبيعي  ىاعتبرنا نسؽ نموّ أإذا ما  إلى المرتبة األولى مف حيث عدد السّكاف في السنوات القميمة القادمة
 .(2004 و 1994الفترة الممتّدة بيف إحصائيات )لوالية تونس  فقط 1.03%

مدينة مكانة ىو ما دّعـ  و ،جتماعّية بالجيةإقتصادّية و إة يالطبيعّية و المناخّية و البشرّية في خمؽ تنم ائصالخصع تنوّ  ساىـ وقد 
 235)بحرفموقعيا الجغرافي الممّيز و المنفتح عمى ال. ونسّيةفي البالد التّ  وطنيةحاضرة  جعؿ منيا و الكبرى صفاقس و خاصة  صفاقس

مّكنيا مف تطوير عالقاتيا  ف أكبر الموانئ الموجودة بالبالديعّد م ميناء بحري نشيط حتوائيا عمىا  و  (طوؿ الشريط الساحميعمى كمـ 
شبكة النقؿ الحديدي  ة و المالّية والخدمات الرفيعة بالوالية و تطّوريالصحّية و الجامعكما أّف ترّكز المرافؽ  .التجارّية بالّداخؿ و بالخارج

 .اإلدارّية ستقطاب و جذب تتجاوز حدودىاإجيوّية ليا قدرات  حاضرة جعؿ منيا و البحري
الّسيوؿ يطغى عمى المشيد  فإنتشار ،صفاقسوالية ب اإلجتماعّية و اإلقتصادّية ز األنشطةتركّ  عمىالتضاريس لقد ساعدت خصائص 
المرتبة  حتالؿإمّكنيا مف  وىو ما مواليةل مف المساحة الجممّية 90%نسبة تمتّد األراضي الصالحة لمزراعة عمى  الطبيعي لمجية حيث

والية  تتميز .، حسب الظروؼ المناخيةوزلمّ انتاج إمف % 25إلى  15ب زيت الّزيتوف و نتاج إمف  %35إلى  25 بػػػػاألولى وطنّيا 
لى القطاع إ ضافةإ و منتوجات الّصيد البحريّ  الزيتوف و الموز مف قطاع زيت ىاّمة في كؿّ  يةتصدير  ونتاجية إات مكانيّ إصفاقس ب

 .ة و الفسفاط و الغاز الطبيعيالمواد الكيميائيّ  و النسيج الصناعي الذي يشمؿ

تيا داخؿ إقميـ الوسط الشرقي أو حتى عمى المستوى أىميّ  (1جدوؿ عدد ) بالوالية جتماعّيةاإلقتصادّية واإلكما تعكس مؤشرات التنمّية  
جمالي إ عشر قرابة و )المنستير صفاقس و ة والميديو  سوسة) قميـ الوسط الشرقيإاف سكّ  (37%) حيث تحتكر أكثر مف ثمث. الوطني

 %13بإقميـ الوسط الشرقي و  %9.3مقابؿ  2010سنة  %7.4 و تعتبر نسبة البطالة بيا منخفضة .(% 8.85) اف البالد التونسّيةسكّ 
 .(1رقـ  جدوؿ)وطنيالمستوى العمى 

ال تعكس الوزف الحقيقي ليذه الوالية الساحمّية ذات الحظوظ اليامة في  1الجدوؿ رقـ ب المذكورة المؤشراتبعض  ومف ناحية أخرى فإّف 
و عدد السكاف  ساكف 1000، عدد األسرة لكؿ المثاؿ فإّف نسبة الربط بشبكة التطييرفعمى سبيؿ  .يةعتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتما

الحاصؿ بيف صفاقس الكبرى  التبايفويعود ىذا التأخر إلى  .و بكامؿ البالدقميـ الوسط الشرقي إب مقارنةاألضعؼ  تعتبرلكؿ مركز بريد 
 ،1ر صفاقس الكبرىتحتكحيث  فرغـ أف التباينات المجالية تخص كامؿ جيات البالد إال أنيا تتسـ بحدتيا بوالية صفاقس، .و ظييرىا

الة المييأة مف طرؼ وك المناطؽ الصناعية مساحة مف  %78، جمالي سكاف الواليةإمف  %64معتمديات،  6التي تتكوف فقط مف 
 .مف الخدمات %75و النيوض بالصناعة

                                                           
ب، فقذ إعزًذَب فٍ أغهت اإلدصبئُبد َظرا نكىٌ يعظى اإلدصبئُبد رزىفّر دطت انًعزًذَبد و نُص دطت انجهذَبد، ونزطهُم دراضخ انزجبَُبد انًجبنُخ ثٍُ صفبقص انكجري و ظهُره 1

و نُص فٍ دذودهب انجهذَخ كًب هّى ( انجُىثُخ، ضبقُخ انسَذ، ضبقُخ انّذاَر وطُُخصفبقص انًذَُخ، صفبقص انغرثُخ، صفبقص )عهً أٌ ركىٌ صفبقص انكجري فٍ دذود يعزًذَبرهب انّطزخ 

 .(ثهذَبد صفبقص، انعٍُ، قريذح، ضبقُخ انسَذ، ضبقُخ انذاَر و انشُذُخ) يزفق عهُه

 
 

 

 

 أهّم المؤشرات االجتماعّية و االقتصادّية لوالية صفاقس : 1جدول 
 وطنً الوسط الشرقً صفاقسوالٌة  الوحدة المؤشرات

 264 56 16  عدد البلدٌات

 264 77 16  المعتمدٌات

 10717.9 2514.7 955.5 ألف ساكن 2012 السكان فً

 69 177 125 ²كلم/ساكن الكثافة السكانٌة

 66.3 73.2 64.7 % رعدد السكان الحض  

 18.6 21 18 ‰  2010نسبة الوالدات 

 5.7 5.5 5.8 % 2010نسبة الوفاٌات 

 1.29 1.55 1.22 % 2010نسبة النمو الطبٌعً

  ٌ  19.0 15.7 16.7  2010سنوات و أكثر خالل  10ة من نسبة األم

 17.7 12.4 17.6 % الفالحة 2010السكان النشطون حسب القطاع 

 18.4 26.7 24.9 % الصناعات المعملٌة

 14.6 15.8 15.2 % معملٌةالغٌر الصناعات 

 49.3 45.1 42.3 % الخدمات

 13 9.3 7.4 % 2010نسبة البطالة 

 99.6 99.8 99.7 % 2011نسبة التنوٌر العام 

 98.4 99.3 98.4 % 2011د بالماء الصالح للشرابالنسبة العامة للتزو  

 84.9 81.1 70.8 % 2011بط بشبكة التطهٌر بالوسط البلدينسبة الر  

ة لكل    1.83 1.93 1.69  2011ساكن فً 1000عدد األسر 

 114.5 119.8 116 خط   2011نسبة ربط شبكة الهاتف القار والمحمول

 10.3 11 11.8 ألف ساكن 2011ان لكل مكتب برٌدعدد السك  

سات من   7345 2084 679  2011وظائف فما فوق 10عدد المؤس 

رة  7452 1108 153  2011عدد الشركات المصد 

 (2010ىي تقديرات وردت في كتاب صفاقس في أرقاـ  2011مؤشرات ) 2010،المندوبية العامة لمتنمية الجيوّية : المصدر
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واليح صفاقس أطلس  
 

 اإلطــــار اإلداري

 اإلداري يمـــــســـقـــــتـــال .1

 التقسيم اإلداري حسب المعتمدّيات والعمادات 1.1
 

عمادة بكّؿ مف 12 و طينة ةبمعتمديّ  3بيف و يتراوح عدد العمادات  (2 جدوؿ) عمادة 261ة و معتمديّ  16ف والية صفاقس مف تتكوّ 
ة مستويات عدّ  عمى بيف المعتمديات التباينات المجاليةظير و ت .(1خريطة عدد) منزؿ شاكر و بئر عمي بف خميفة و صفاقس المدينة

، في ة منزؿ شاكربمعتمديّ  ²كمـ 1620 وة ة صفاقس الغربيّ بمعتمديّ  ²كمـ 16بيف المساحة  تراوحت حيث .كافو عدد السّ  المساحةمنيا 
تبايف  ؿوقد نتج عف ىذا اإلختال .ائرة الدّ ة ساقيّ بمعتمديّ ساكف   121362و  ة قرقنةساكف بمعتمديّ  14475 بيفالسّكاف  حيف يتراوح عدد

 .ةة صفاقس الغربيّ بمعتمديّ  ²كمـ/ساكف 7023 و ة منزؿ شاكربمعتمديّ  ²كمـ/ساكف 21في الكثافة السّكانٌية حيث تراوحت بيف 

 

 التقسيم االداري : 2جدول 
 (²كمم/ساكن)لكثافة 2012سنة  السكان المساحة عدد العمادات إسم العمادة إسم المعتمدية

   باأللف  ²كمم      

 
 حي التعويضي

12 25 108965 4306.92 

 محمد عمي  
 مركز قدور  
 عيف شيخ روحو  
 الّرياض  

 الحي الخيري  صفاقس المدينة 
 البساتيف   
 باب البحر   
 نوفمبر 15  
 سيدي عباس   
 مركز الباشا   
 المدينة  

  
  

  
 صفاقس الغربّية

  
  
  

 اليدى 

7 16 113775 7023.15 

 العالية 
 سكرة 

 مركز شاكر
 حي البحري 
 حي الحبيب 
 وادي الرمؿ 

 550.09 119369 217 7 الخزانات  صفاقس الجنوبّية

 عيوف المايؿ 
 العيف 
 العوابد
 قرمدة 
 بوزياف 

 األفراف الشمالية 

 ساقّية الزيت

 الشيحية

6 90 82149 913.78 

 السدرة
 مركز بوعصيدة 

 ساقية الزيت
 سيدي صالح 

 تنيور 

 
 البدارنة 

8 111 121362 1093.35 

 حي بورقيبة   
 مركز كنيش   
 سيدي منصور   

 السمتانّية ساقّية الداير 
 ساقية الدائر   
 الخيرية   
 مركز السبعي   

 طينة
 الحاجب 

 سيد عبيد  656.05 63046 96 3
 طينة 

 1095.71 608666 556 43   صفاقس الكبرى

 المحرس

 السمارة 

6 431 32229 74.78 

 سيدي غريب
 المحرس
 الشفار 

 عيثة الشاليا 
 المحرس الجنوبية 

 عقارب
 زلبانة 

8 728 38959 53.52 
 التربة 



 

 

                                                          
                                                         12 

 
 

واليح صفاقس أطلس  
 

 اإلطــــار اإلداري

 الصغار
 قرقور 
 عقارب

 بف سيموؿ
 المحروقة 
 بولذياب 

 الصخيرة 

 نواؿ

7 921 31057 33.72 

 الخضرا
 صبيح 
 القنطرة 

 الصخيرة 
 الحمادة 

 سيدي محمد 

 
 تميؿ العجمة

12 1620 34341 21.20 

 بوثدي   
 األعشاش   
 الحاج قاسـ   
 العوادنة   

  ةبوعر بوج منزل شاكر 
 ماجؿ الدرج   
 بئر الممولي  
 البقعة البيضاء   
 بشكة   
 شعالب   
 منزؿ شاكر   

 قرقنة 

 مميتة 

10 153 14475 94.59 

 أوالد قاسـ 
 سيدي فرج 

 الرممة 
 الكالبيف
 الشرقي 
 القراطف 
 العطايا
 النجاة 
 القنطرة 

 
 سيدي ظاىر 

12 1200 50224 41.85 

 ودراف الشمالية   
 ودراف الجنوبية   
 بوسميـ   
 سيدي عمي بالعابد   

 القندوؿ  بئر عمي بن خميفة 
 السديرات الجنوبية   
 األبراج   
 السديرات الشمالية   
 وادي الشيخ   
 بئر عمي بف خميفة   
 الناظور   

 جبنيانة 

 بمتش

8 255 48304 189.43 

 العجانقة 
 الحوض 
 الموزة 
 بطرية 

 القاللجة 
 جبنيانة 
 حزؽ 

 الحنشة 

 النصر 

9 510 45275 88.77 

 دخاف 
 الجواودة 

 مركز مصباح 
 بئر الشعبة 

 الحجارة 
 الحنشة 

 بئر صالح 
 سيدي حسف بالحاج 

 العامرة

 بميانة 

6 184 30338 164.88 

 المساترية 
 السالـ 
 العامرة 

 ذراع بف زياد
 بودربالة 
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واليح صفاقس أطلس  
 

 اإلطــــار اإلداري

 الغريبة 

 الحشيشينة الشمالية 

5 440 14836 33.72 
 الحشيشينة الجنوبية 

 المنار 
 الشعاؿ 
 الغريبة

 52.78 340038 6442 83   باقي المعتمديات
 135.58 948704 6998 126   والية صفاقس

 2012 المعيد الوطني لإلحصاء : المصدر

 العمومّية تامؤّسسكل االدارّية لمخدمات و الاالهي 2.1

 و .(3 جدوؿ) معتمديات 10ينتموف إلى   اقرويّ  امجمس 15بمدّية و  16تضـّ والية صفاقس   ،عمادة 126دّية و معتم 16إلى  فةباالضا
 .المجاالت الّريفية عمىالمجالس القروّية تشرؼ  في حيف حضريةال عمى المجاالتتشرؼ البمدّيات 

 بوالية صفاقس المجالس القروّية : 3جدول 
 دٌةمعتم  يلس القرومج

 طٌنة الحاجب
ٌ ة الخزانات  صفاقس الجنوب
ٌ ة العوابد  صفاقس الجنوب

 عقارب قرقور 
 المحرص الشفار 

 الصخٌرة  القنٌطرة
 الصخٌرة  الصخٌرةمعتمدٌة صبٌح  

 منزل شاكر بوجوبوع
 منزل شاكر  بوثدي

 الحنشة الغرٌبة 
 جبنٌانة حزق
 جبنٌانة اللوزة
 العامرة  العامرة

 العامرة  نةابلٌ
 ساقٌة الزٌت سٌدي صالح

15 10 

 2012 والٌة صفاقس: المصدر 

بمديات  4، معتمديات 6كانت الوالية ال تعّد سوى  1966ففي سنة . ستقالؿاإلمنذ اميّما صفاقس تطّورا  لقد تطور التقسيـ االداري لوالية
أربعة  قرابةعدد البمدّيات  و( 1966سنة  6معتمدّية مقابؿ  16)  2004عمادة ليتضاعؼ عدد المعتمديات قرابة ثالثة مّرات سنة  62و 

 .(1966عمادة سنة  62مقابؿ  126)مّرتيف قرابة ال عدد العمادات و( 1966سنة  4بمدية مقابؿ  16) مّرات 

 2004 و 1966تطور التقسيم االداري بين  : 4جدول 
ٌّة  2004 1994 1984 1975 1966 الوحدة التراب

ٌ ات  16 15 11 11 6 عدد المعتمد

ٌات  16 15 9 8 4 عدد البلد 

 126 125 100 85 62 عدد العمادات

2004 المعهد الوطنً لإلحصاء      
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واليح صفاقس أطلس  
 

 اإلطــــار اإلداري

 
التقسيم اإلداري:  1خريطة 
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صفاقس أطلس طار التاريخي و الثقافيإلا   

 الثقافي و التاريخي طارإلا .2

 ،مقديش محمود) ميالدي 9في أواسط القرف  غمبألبف اإبراىيـ إر األميمر مف أبت مدينة صفاقس عمى يد عمي بف سالـ البكري ستأسّ 
ة ومانية و البيزنطية و العربيّ البونية و الرّ  ةحضار الشواىد االثرية لمف .قدـ بكثيرألى فترات إ يعود نساف بيذه الجيةتواجد اإللكف  (.1988

كما  .تبرورة و بوثرياطينة و تتمثؿ في المدف الرومانية ك صفاقس مدينةاألثرّية التي تحيط ب واىدالشّ  ىذه وأىـ .عمى ذلؾ تشيدسالمية اإلا
ولي تأّصؿ الجية في جذورىا متحؼ دار الجمّ  حديثا و ، حصف يونقاالجامع الكبير ،( 1صورة )يعكس تواجد حصف المدينة العتيقة 

 .ينيةاقتصادية و الثقافية و الدّ اإلجتماعية و اإلعاداتيا ا و في سالمّيةاإلة االعربيّ 

 
 2003 (IKONOS)ايكونوس اإلصطناعيقمر مل صورة: المصدر

 و أسوارها حصن مدينة صفاقس:  1صىرج 
 

التاريخ  ذلؾومنذ  .ميالدي العاشر التاسع و ساكف خالؿ القرنيف 3000اف مدينة صفاقس لـ يتجاوز سكّ ( 1980)و حسب عمي الزواري 
 لقرف الحادي عشراواسط أ ىالؿ ات الخارجّية خاّصة مع قدـو بني مع الغزو اّل إجتماعية لـ تتراجع إقتصادية و إنتعاشة إشيدت المدينة 
 .(1980 ،عمي الزواري)اني عشر القرف الثّ  في منتصؼورمندي واالحتالؿ النّ 

ألؼ محارب بالتحالؼ مع الجيات  30مف حشد تمّكنت  إال أنيا ألؼ ساكف 35عدد سّكاف مدينة صفاقس  لـ يتجاوز 1865سنة  في و 
فسيا ولمسيطرة عمى المدينة وجدت السمطات الفرنسية ن. (2صورة عدد ) 1881جويمية  7الفرنسي يـو  الغزو لمجابيةوذلؾ مجاورة ال

و لـ يكف ىذا القصؼ ىو األخير مف نوعو لممدينة بؿ قصفيا الحمفاء ايضا خالؿ  (1981 ،ريندجوف شارؿ أ)مجبرة عمى قصفيا 
وقد دّمر ىذا القصؼ االخير  (1943-1942) عندما كانت محتمة مف قبؿ قوات المحور( الحرب العالمية الثّانية" )الحممة التونسية"

 .رفييؿ قاي حسب طراز مورسكّي حديث عماريالميندس الم و الذي شّيده( 1942-1903)المسرح البمدي القديـ لممدينة 

 

 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sfax  :المصدر
 1881 سنة سقوط مدينة صفاقس :  2صىرج  
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صفاقس أطلس طار التاريخي و الثقافيإلا   

تشرؼ و  .جيةالعديدة عمى  حضاراتإلى تعاقب الثّقافية والّدينية التى تمّيز المجتمع الصفاقسي و  قتصاديةإلاو  جتماعيةاإل االنتعاشةتعود 
المكتبات  ،(2010سنة  ثقافةدار  12) الثّقافةدور مثؿ والية القافية بنشطة الثّ األ مختمؼ عمى ةالعمومية و الخاصّ  عديد المؤسسات

راث ة لمتّ ة الجيويّ التفقديّ  ،سيقىو المعيد الجيوي لمم ،المركز الوطني لمفنوف الدرامية و الركحية ،(2010سنة  ةمكتبة عموميّ  26)ة العموميّ 
 .(3صورة ) بصفاقس و دار الجمولي األثريالمتاحؼ مثؿ المتحؼ  ، واحؿ الجنوبيبالسّ 

زبيب ف مف المتكوّ رمولة الشّ  طبؽ مثؿ ،عمى المستوي الخارجي ىلجية صفاقس عمى المستوى الوطني و حتتشتير األكالت الّتقميدّية 
و تعرؼ صفاقس  .المبارؾ اـ عيد الفطرمع  الحوت المالح في اوؿ ايّ  والتي تقّدـ كيةنّ لم و بعض البياراتمرحي وبصؿ وزيت زيتوف 

وي بحتفاال بالمولد النّ إعدادىا إيقع فعصيدة الحمبة  أّما. المبارؾ ضحىإلحضارىا بمناسبة عيد اإايضا بطبؽ البازيف و القاليا التي يقع 
 . سالحمويات مثؿ البقالوة و الممبّ نواع أجود أب المدينة أيضا زكما تتميّ . الشريؼ

و تنتيي بتنقيزة باح الجموة و نيار الصّ  ،زوؿالنّ ة ثـ البطالة و لحنّ با لتنطمؽبميالييا  أّياـ 3الحفالت عمي مدى  متدّ تج فواالزّ ا في مناسبات أمّ 
 .و المجوىرات (القفطاف والكوفيةو  بةاصعالو  الخمعة)قميديباس التّ نواع المّ أ أجمؿى العروس بتتحمّ   جواحفؿ الزّ  وليالي اـأيّ وخالؿ  .الحوت

 .وفيرواؿ العربي ذو الحزاـ الصّ و السّ  القدروف ،ةاشيّ في الشّ  أساساجاؿ الرّ  لباسيتمّثؿ في حيف 

 
  متحف دار الجّمولي : 3صىرج  
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 صفاقس واليح أطلس
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبرإلا

 

 
 

  البيومناخي و الطبيعي االطار .3

 الهيدروغرافيا و الّتضاريس 1.3

 الّتضاريس 1.1.3

الشبكة متر و جبؿ  269ليحارش  ذراع) اء الوسط الغربي لمواليةنستثإبف ،عمييا الّسيوؿمنخفضة تغمب والية صفاقس بتضاريس تتمّيز 
ساحمّية يصؿ عرضيا ال يوؿسال منيا شريط مف رمت 150 غمب الّسيوؿأال يتجاوز إرتفاع  .متر 250اإلرتفاع  يبمغ ما نادرا (متر 255
 .(2خريطة ) مترا 20ال يتجاوز معّدؿ إرتفاعيا  و كمـ 15 إلى

 
 ArcGisبعد معالجتو ببرنامج  (DEM)مثاؿ رقمي لإلرتفاعات : المصدر

 التضاريس:  2خريطة 

 

و بعض الجباؿ مجموعة مف اليضاب الصغيرة  محميا الغرب حيث تتشّكؿجاه الساحؿ بإتّ مف  ترتفع التضاريس تدريجيا بشكؿ عاـو 
 وذلؾ بالسالسؿ الجبمية الصغيرة( 3 عددخريطة ) 15° تجاوزينادرا ما  بانحدار ضعيؼلوالية تتمّيز ا كما .(2خريطة عدد )المحدودة 

 ىذا اإلنحدار يساعددرجات  3و 0نحدارىا بيفإة لموالية تتراوح درجة مف المساحة الجمميّ  %50 اإلشارة إلى أفّ  و تجدر .بغربي الوالية
 .قتصادّية و البنى التحتّيةاإل ترّكز السّكاف و األنشطة عمىالّضعيؼ لمّتضاريس 

 
 Erdas Imagineبعد معالجتو ببرنامج  (DEM)مثاؿ رقمي لإلرتفاعات : المصدر

 المنحدرات:  3خريطة 
 10البحرّية  عمؽ المياهال يتجاوز تتمّيز سواحؿ الوالية بمستوى عمؽ ضعيؼ فمثال في شماؿ مدينة صفاقس و غرب جزر قرقنة وأخيرا 
تطوير قطاع  وىو ما ساعد عمى و الصخيرة محرسساحؿ ال مفقتربنا إما مترا كمّ  20لى إفي حيف تصؿ خطوط تساوي العمؽ  ،أمتار

 .في ىذه السواحؿ الصّيد البحري
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  االهيدروغرافي 2.1.3

 و المائية كثيفة وقميمة العمؽفالمجاري  .الييدروغرافية لمواليةخصائص الفي تحديد  وقمة التساقطات قميمة االرتفاع وبوغرافياطلا ساىمت
غمب إف أف( وادي االعشاش ،وادي المالح ،وادي عقارب )االودية خارجية الصرؼ  ستثناء بعضإفب ،صمة بالبحرنادرا ما تكوف متّ 

 .(4خريطة عدد ) ...(المشاقيؽ ،بوجمؿ ،النوايؿ)باخ المجاري المائية ىي داخمية الصرؼ تصب بالمنخفضات والسّ 

 

    المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية:المصدر
 الهيدروغرافيا:  4خريطة 

 
صؿ السنوي االح و يتجاوز .وتنتيي غالبا داخؿ المنخفضات المغمقة الشرقيلى الجنوب إالغربي مف الشماؿ  تمتدف السفحيةحواض ألاأما 

مياه  ½مف أىـ األحواض بالوالية حيث يوّفر قرابة  ²كمـ 2700حوض ودراف الذي يمسح و يعتبر . (5 جدوؿ)  3ـ ـ 45 ليذه األحواض
 .الّسيالف

 

   األحواض السفحية و حاصمها من الماء:  5جدول 
 السنة/3حاصل المعدل السنوي مم (²كلم)المساحة    الحواض السفحٌةا

   
 1.9 236 جبنٌانة 

 1.1 188 الكبٌرأوالد أحمد 
 1.8 257 عشاش

 0.3 37 داٌرالساقٌة  
 3 542 وعالما 

 0.2 33 الطوٌل
 0.1 19 الدٌر

 0.45 57 قرقور 
 1.6 232 الشفار

 1.35 48 المسدة 
 0.25 39 زٌر 
 0.75 93 مواسط و سمارة  

 1.8 297 طرفاوي
 20.5 2700 ودرن 
 2.8 642 الصخٌرة 

 1.3 180 الجم  .ـشعابة س
 0.7 145 سبخة نجٌلة 

 1.9 376 سبخة بو جمل 
 1.5 304 قرعة الفرطاس

 1.5 306 قرعة أومٌرة 
 1.2 247 ة  ر  غقرعة 

 45 6979 المجموع  

    2011 ندوبية الجيوية لمتنمية الفالحيةالم:المصدر

 لموارد المائيةا 2.3

الكميات التي يقع تحويميا مف الوسط ف .إحدى أىـ معوقات التنمية االجتماعية و االقتصادية بوالية صفاقس الموارد المائية ندرة تشكؿ
يف مناخي تغطية العجز الذي يعود إلى عامميف أساسيّ  ىأصبحت غير قادرة عم ذإال تفي بالحاجة  و مف الشماؿ( جممةو سبيطمة )الغربي 
حرارة مرتفعة ال درجاتو  ،مـ سنويا 200مطار الحيث ال تتجاوز كميات ا ةالجاف يةمناخالطبقة البيو فوالية صفاقس تنتمي إلى  .و بشري

مف إمكانّية  وتحدّ  المياه متصاصإ التي تساعد عمى ارحدممّية ضعيفة اإلنالرّ  إضافة إلى خصائص التربة . °18)معدؿ سنويب) نسبيا
في الكثافة السكانية العالية  يتمثؿفالبشري ا العامؿ أمّ  .مميوف متر مكعب مف مياه السيالف السنوية 45مف  % 50إلى حدود  تعبئتيا

 الذي ة السطحية والعميقةيستغالؿ المفرط لمموائد المائاإل إلىوقد أدى ذلؾ  .الموارد المائية مف ياتزايد إحتياجات و خاصة بصفاقس الكبرى
رت ب قدّ  المتاحة في حيف أف الموارد 3ـ ـ 9.3ساوي تمائدة جبنيانة  فيالمياه  مف المستغمةية كمّ الف) لمواردا غالبا ثالثة أضعاؼيفوؽ 
 .(2005 آخروفالطرابمسي و  )عودة مياه الري والضخ المفرط و  البحرمياه  عبر تسّرب ح ىذه الموائدد بتممّ وىو ما ييدّ ( فقط 3ـ ـ 3.3
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 مف الّطاقة الجممّية المعّدة لمخزف بيذه البحيرات  %95أي قرابة  3ـ ـ 2.2تؤّمف تعبئة ف (5 خريطة) 16وعددىا  البحيرات الجبمّيةأما 
 .قابمة لمتعبئة %50يا من سنوّيا 3ـ ـ 45ػػػب تقّدرمياه الّسيالف بالوالية  مع العمـ أف .(6 جدوؿ) معتمدّيات 8موّزعة عمى ال

 حيثمف مائدة إلى أخرى  المائية الموارد و تختمؼ سطحية ةيّ مائدة مائ 15عمى  بوالية صفاقس الزمف الجيولوجي الرابع تشّكالتتحتوي 
وتحتوي  .(6 خريطة( )الحنشة و ارالشفّ  ،سالمحر  ،جبنيانة ،الصخيرة ،عقارب -صفاقس ،ودراف-ميبئر ع)موائد ذات موارد ىامة  7نجد 

 .(7جدوؿ ) ية و النوعيةة مكانة متواضعة مف حيث الكمّ ة المتبقيّ الموائد السطحيّ  وتحتؿّ  مف موارد الجية %75ىذه الموائد عمى 

 2009توزيع البحيرات الجبمية وطاقة إستعابها سنة :  6جدول 
( 3مألف )طاقة االستعاب  (3مألف )الكمٌة المعبأة المعتمدٌة  عدد  البحٌرات 

 7 726 604 عقارب
 2 100 100 الصخٌرة 

 1 110 110 الحنشة
ٌ ة  1 200 200 صفاقس الغرب
ٌ ة  1 120 120 صفاقس الجنوب

 2 750 750 بئر علً بن خلٌفة 
 1 180 180 المحرس

 1 150 150 منزل شاكر
 16 2336 2214 المجموع  

 2011 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية:المصدر
 

 
    2009 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية:المصدر

  2009والية صفاقس سنة بوطاقة إستعابها توزع البحيرات الجبمية :  5خريطة 
 يفسر و .(7 جدوؿ) بئر 13738 بواسطة منيا المنزلي و الفالحي و الصناعي في مجاالت مختمفة السطحّية ستغالؿ الموائد المائيةإ يقع

 تر قدّ في حيف  2011سنة  3ـ ـ53ة غمكمية المياه المستبمغت وقد  ،بار االستغالؿ المفرط لمموائد السطحية بالجيةآلىذا العدد الياـ مف ا
و يزداد عمى مستوى كؿ الوالية  1.36بمغ الذي الموارد /االستغالؿ رمؤشّ ده وىذا ما يؤكّ  .في نفس الفترة فقط 3ـ ـ 39ػػػبالموارد المتاحة 

 .(1رسـ عدد ) قصاهأحيث يصؿ الى  (2.77)و جبنيانة ( 2.07)و الحنشة ( 2.48) رتفاعا بالنسبة لمائدة العامرةإ ىذا المؤشر

 طحيةئد السّ  موارد و إستغالل الموا:  7جدول 
 عدد اآلبار الموارد/اإلستغاللحاصل  (3م م) اإلستغالل     (3م م)الموارد إسم المائدة

 1578 2.07 5.80 2.80 الحنشة 

 2729 2.77 9.29 3.35 جبنٌانة 

 910 2.48 3.05 1.23 العامرة 

 519 0.89 1.65 1.85 سٌدي صالح

 1672 1.41 8.65 6.13 عقارب-صفاقس

 398 0.38 1.17 3.08 المحرس 

 80 0.60 0.12 0.20 قرقنة 
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 1440 1.99 5.78 2.90 الشفار 

 1872 1.97 8.38 4.26 الصخٌرة 

 461 1.12 2.18 1.94 مٌدالٌا

 103 0.28 0.42 1.50 بوثدي

 159 0.40 0.50 1.24 بوجمل

 96 0.37 0.44 1.20 بشكة الحاج قاسم

 54 0.17 0.12 0.70 مشٌقٌقة

 1667 0.83 5.73 6.90 بئرعلً ودرن

 13738 1.36 53.28 39.28 المجموع

 2011لمتنمية الفالحية المندوبية الجيوية :المصدر

 

 
  لوالية صفاقس الفالحيةالخريطة : المصدر

 الموائد السطحية:  6خريطة 

 
 2011المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية :المصدر

 (3م م) السطحية المائية ستغالل الموائدا  موارد و : 1رسم 
أي ما  مميوف متر مكعب 24.61مميوف متر مكعب، ُيستغؿُّ منيا  25.5 ػػػػػالمائية بالمائدة العميقة بوالية صفاقس ب يقدر مخزوف الموارد

جدوؿ رقـ ) 2011سنة  3ـ ـ 1.624 لىإ 1993سنة  3ـ ـ 17 مف مرّ نمّوا ىاّما حيث  الموائدىذه  وقد شيد إستغالؿ. % 96.5يقارب 
بئرا تشتغؿ بواسطة  44بئرا إرتوازية و  14عميقة منيا  بئرا 58يتـّ إستغالليا عبر  (ـ 600و  200بيف ) عميقة ائدةم واليةال ضـّ تو  .(8

 .لمصناعة 14لمري و  32مخصصة لمشراب،  12بئر عميقة كاألتي،  58وتتوزع . الضخ

والتي وقع إكتشافيا حديثا ويقدر مخزونيا حسب  متر 200و  70كما توجد بوالية صفاقس المائدة المتوسطة عمى عمؽ يتراوح بيف 
بئر مجيزة تقدر طاقة إستغالليا ب  115مميوف متر مكعب ويتـ إستغالليا مف طرؼ الفالحيف الخواص بواسطة  11.3الدراسات ب 

 .وىو ما مكف مف تخفيؼ الضغط عمى الموائد السطحية التي تشيد إستغالال مفرطا مميوف متر مكعب 2.3

 2011سنة بار واآل المائدة العميقة ستغاللإ : 8جذول  
 عدد اآلبار (3مم )اإلستغالل المعتمدٌة

ٌ ة  7 6.98 صفاقس الجنوب

 1 0.95 ساقٌة الزٌت

 6 2.20 قرقنة 

 7 1.51 العامرة

 7 2.13 جبنٌانة 

 3 0.75 الحنشة 

 5 0.43 منزل شاكر

 8 1.77 عقارب 

 4 2.40 المحرس

 1 0.21 الغرٌبة 

 9 5.28 الصخٌرة 

 58 24.61 المجموع

 2011المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية :المصدر
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 الجيومرفولوجيا و لجيولوجياا 3.3

كما نسّجؿ وجود  .لى الزمف الجيولوجي الرابعإتعود باألساس  ،(7الخريطة ) عقميمة التنوّ عمى تكوينات جيولوجّية  صفاقس والية تحتوي
ا التكوينات الجيولوجّية ما قبؿ البميوساف أمّ  .عمي بف خميفة بئر لى الزمف الثالث بمرتفعات عقارب و مرتفعاتإتكوينات جيولوجّية تعود 

(Anté-Pliocéne) األعمى  تعود الى السينونياف و فيي محدودة(Sénonien supérieur.) تكوينات تتمّيز المنطقة ب وعموما
مجاال مالئما  اخمية الصرؼدّ ال بات الحديثة و المنخفضاتالترسّ  تشّكؿ و .ة المائّية و الريحّيةؿ عممّية التعرينة ورممّية تسيّ ليّ جيولوجية 

كثباف ) و اليضابمتنوعة مف التراكمات الرممّية عبر الّرياح خاّصة بالمنخفضات المغمقة و السيوؿ  ؿأشكا توجدمتعرية الريحّية و ل
 .(رممية وعروؽ

عود إلى العصر ت شاطئيةابع حيث تظير في شكؿ كثباف رممّية مف الجيولوجي الرّ الزّ  لىإ تكويناتال غمبأ فتعود سواحؿال عمى أّما
 -Anté)كما نشير إلى تعّرض ىذه السواحؿ إلى عممّيات تكتونّية تعود إلى العصر ما قبؿ التيرينياني(. Tyrrhénien)التيرينياني 

Tyrrhénien ) ّ(.1986 ،عامر الوسالتي.)ابعنكسارات لمترّسبات التي ظيرت في بداية الزمف الجيولوجي الرّ إا ساىـ في إحداث مم 

 
  لمبالد التونسية لجيولوجيةالخريطة ا: المصدر

 والية صفاقسل ةجيولوجيالخريطة ال:  7خريطة 

  يةمناخبيو ات الخاصيّ ال 4.3 
 المناخ 1.4.3 

 .(8خريطة عدد )جاؼ شبو  عرؼ مناخايي ذال الشرقي الشماؿ أقصىستثناء إب عمى معظـ أراضي والية صفاقس الجاؼيييمف المناخ 
لموالية  الجنوبية الغربيةعمى خالؼ المناطؽ لى تأثيرات البحر حيث تعرؼ فصؿ شتاء دافئ إجعميا تخضع  الساحمي والية صفاقس فموقع
 (.8الخريطة ) عوامؿ الػقارّيةالتمّيز بشتاء بارد تطغى عميو تالتي 

 األيطبر 4.4.1.2

 بيسنويىذا المعّدؿ يخفي تباينا . مـ 237.8 بػػػ 2008و  1950بيف السنوية بوالية صفاقس في الفترة الممتّدة  تقّدر كمّيات األمطار 
(. 1969)و السنة المطيرة ( 1961) األكثر جفافاات بيف السنة مرّ  7إلى  حصائيات وصؿ الفارؽ في الكمّياتإلمف خالؿ ىذه اكبير، ف

مف مجموع  %70يحتكر فصمي الخريؼ و الشّتاء  حيث ،كثر وضوح عمى المستوى الفصمي و الشيري و حتى اليوميأيظير التبايف بو 
 .(10د دػع جدوؿ) السنويجمالي اإلمف  %5.6كمّيات األمطار في فصؿ الصيؼ إلى تنخفظ في حيف . اكمّيات األمطار المسّجمة سنويّ 

( مـ 46.6اكتوبر )والشير االكثر رطوبة ( مـ 1.4جويمية )أما عمى المستوى الشيري فيصؿ الفارؽ في الكميات بيف الشير االكثر جفافا 
 (.9جدوؿ عدد )ضعفا  33الى 

 
 الفالحة وزارة، التونسيةالخريطة البيومناخية لمبالد : المصدر

 الخريطة البيومناخية:  8خريطة 
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 (2008ــ 1950)المعطيات المناخية الشهرية في الفترة الممتدة :   9جدول 

 أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنة المعطٌات المناخٌة 

 13.6 20.4 16.5 11.0 7.1 5.8 6.5 8.8 11.3 14.8 18.4 20.5 21.6 (C°)درجات الحرارة الدنٌا
درجات الحرارة 

 24.3 30.0 26.3 21.7 17.8 16.8 18.0 19.8 21.9 25.6 29.4 32.2 32.6 (C°)القصوى

ل درجات  18.9 25.2 21.4 16.3 12.4 11.3 12.3 14.3 16.6 20.2 23.9 26.3 27.1  (C°)الحرارة معد 

ٌ ات األمطار  7.4 1.4 4.7 13.1 22.5 24.1 18.6 23.7 26.4 22.3 46.6 27.0 237.8  (مم)كم

 198 217 199 173 143 134 111 105 110 117 130 154 1796  (مم)الت بخر

طوبة   66.3 62.5 63.5 66.0 68.0 69.4 69.5 71.1 70.5 69.2 71.9 70.2 68.2  )%(الر 

  2009لسنة  المعيد الوطني لمّرصد الجّوي:المصدر
إذ ال ا جدّ  قصيرا نسبيا الرطبالفصؿ ف. واليةال لمحطة صفاقس الصبغة الجافة لمناخ ((Ombrothermique حراريالرسـ األمبرو د يؤكّ 

لجاؼ عمى باقي أشير ايمتد الفصؿ في حيف . (2 رسـ )(يشير أكتوبر وشيري ديسمبر وجانف ) قسـ إلى فترتيفينيتجاوز ثالثة أشير و 
 خاصةويزداد ىذا الفارؽ حدة  السنوية األمطارات كمي( مـ1796)ر السنوي التبخّ  كمية تفوؽ و .السنة، ويزداد حدة في فصؿ الصيؼ

 .(10د ػدع جدوؿ)السنوية تبمغ الكمية المتبخرة ثالثة أضعاؼ األمطار  حيث في فصؿ الصيؼ

 
 2009 المعيد الوطني لمّرصد الجّوي:المصدر

 حراريالرسم األمبرو :  2رسم 

 انذرارح 4.1.20.

سنويا تذبذبا ىذه المعدالت تخفي  و. ة مائويةدرج 18.9 بػػػػ (2008 -1950)سنة  58عمى مدى  بوالية صفاقس الحرارة تالمعدّ رت قدّ 
مرتيف  صؿي( درجة 11.3جانفي )و الشير األكثر برودة ( درجة 27.1أوت )حرارة  األكثر الشيربيف  (rapport)الحاصؿف .كبيرا

ف إف البحرمف  الوالية قربلنظرا  و. (10 جدوؿ)درجات  7 رارة في الصيؼ المعدؿ السنوي بػتتجاوز الح وؿعمى المستوى الفصف. ونصؼ
درجات مف تسجيؿ وىذا لـ يمنع درجة  13.6صفاقس يكوف دائما إيجابيا في حدود الرصد الجوي ب بمحطةالدنيا الحرارة درجات  معدؿ
درجة مائوية وىو ما يؤثر سمبا  40أما درجات الحرارة المطمقة القصوى فقد تفوؽ  .سمبية خاصة بالمناطؽ الداخمية لمواليةمطمقة  حرارة

 .عمى االنشطة االقتصادية خاصة الفالحية

 (2008ــ 1950)المعطيات المناخية الموسمية في الفترة الممتدة :  10جدول 
 السنة الّصٌف الّربٌع الّشتاء الخرٌف  المعطٌات المناخٌة

 15.9 6.5 11.6 20.2 13.6 (°C)درجات الحرارة الدنٌا  

 26 17.5 22.4 31.4 24.3 (°C)درجات الحرارة القصوى 

ل   21 12 17 25.8 18.9 (°C)درجات الحرارة معد 

ٌ ات األمطار  237.8 13.5 59.8 68.6 95.9 (مم)كم

 1796 615 450 327 403 (مم)الت بخر

طوبة   68.2 64.1 67.8 70.4 70.4 )%(الر 

 2008 المعيد الوطني لمّرصد الجّوي:المصدر

 انّرَبح 4.1.22.

 سيطرة الى 1970و  1951ة بيف خالؿ الفترة الممتدّ  تسجيميا بمحطة الرصد الجوي بصفاقسالتي تـ  تشير المعطيات الخاصة بالرياح و
كما . %6.2تجاه الشمالي بنسبة ياح ذات اإلالرّ ف %7.4بنسبة تجاه الغربي ياح ذات اإللرّ ا ثـ %12تجاه الشرقي بنسبة ياح ذات اإلالرّ 

أّما الّرياح ذات  .يؼذات االتجاه الشمالي الشرقي تيّب في فصمي الربيع و الصّ ياح فالرّ . ياح بالوالية حسب الفصوؿّتجاه الرّ إيختمؼ 
 .تجاه الشمالي الغربي فتيّب في فصمي الشتاء و الخريؼاإل

 ةالترب 2.4.3

 ةتربب السواحؿ وعمىغربي الوالية  باخالسّ  في حيف تعرؼ. يعود اغمبيا الى تراكمات ريحية ةة وجافّ رمميّ  ،خفيفة ةبترب ز والية صفاقستتميّ 
باألساس غير  ةة و ىي تربة بالمواد العضويّ غنيّ الغير ة الرمميّ  ةىيمنة الترب( 9ريطة خ)ف خريطة التربة تبيّ  .مالحة غير صالحة لمزراعة

ة الرمميّ  ةالتربفي بقية المناطؽ تسود  .ةطينيّ  بةتر  بأّنياالوالية  ةة عقارب و جبنيانة عف باقي تربمعتمديّ ب ةتتميز الترب وخالفا لذلؾ .رةمتطوّ 
 ، بئر عمي،مف منزؿ شاكر بكؿّ  ياتيفبضيعات الزّ رة ة الحرث المتكرّ و أماـ عمميّ . ةة الريحيّ عادة ما تكوف عرضة لمتعريّ والتي و الخفيفة 

ة و الخفيفة لوالية صفاقس غير مالئمة الرمميّ  ةالترب كماأفّ  .و خاّصة التعرية الريحّية ةة التعرية تنشط بقوّ عمميّ  فّ إف و جبنيانة الحنشة
 .ةدة لتربية الماشيّ مراعي جيّ  وفرنجراؼ و ييحّد مف اإل لتكويف غطاء نباتي كثيؼ
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 صفاقس واليح أطلس
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبرإلا

 

 
 

 
 الفالحيةالخارطة : المصدر                       

 ةالترب نواعأ : 9خريطة 



 

 

                                                          
                                                         24 

 
 

صفاقس أطلس  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبرإلا

 

 الغطاء النباتي 3.4.3 

التربة و  ضافة الى المناخإىذا  ،وبوغرافية و الييدروغرافية و الجيولوجيةطثر بالخصائص الأالغطاء النباتي بوالية صفاقس شديد الت يعتبر
يعكس ىذه  الضعيؼ (NDVI) ر النباتيالمؤشّ ف .ر حسب الفصوؿ و المناطؽسباسبي يتغيّ  غطاء ىو في االصؿو . والعوامؿ البشرية

الغطاء إف االشجار المثمرة المحيطة بصفاقس الكبرى و زراعة الخضروات بجبنيانة و طينة فإستثنينا ذا ا  و  .(10 خريطة) الخصائص
 .و مرتفعات الوسط الغربي لموالية منزؿ شاكرو مستوى مراعي منطقة الصخيرة  ىال عمإالنباتي ال يظير بوضوح 

 

 
 (Landsat)  2006صورة لمقمر االصطناعي  : المصدر

  (NDVI) الغطاء النباتي ِمؤشر : 10خريطة 
 

 

 

مف المساحة الجممية  %0.8ذ ال تمثؿ سوى إ داخؿ الوالية الغاباتإمتداد محدودية  2011سنة لع االراضي حسب االستعماالت توزّ يبيف 
 وتعادؿالصخيرة و منزؿ شاكر و بئر عمي بف خميفة  مف المساحة و تتركز خاصة بكؿ مف % 16المراعي تمثؿ في حيف  ،(11جدوؿ )

 .المساحة الجممية لممراعي بوالية صفاقسثالثة ارباع ىذه المناطؽ  مراعى

 

 2011توزيع مساحة األراضي حسب المؤهالت سنة :  11جدول  
ٌّات  المجموع       األراضً المحروثة  المراعً الغابات صالحة للّزراعةالغٌر األراضً المعتمد

 2930 0 0 0 2930 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  2004 180 0 22 1802 صفاقس الغرب

ٌ ة  22370 15310 140 0 6920 صفاقس الجنوب

 9490 4900 630 60 3900 طٌنة

 9535 4900 735 0 3900 ساقٌة الزٌت

اٌر  11112 6180 990 0 3942 ساقٌة الد 

 14582 3330 5132 20 6100 قرقنة 

 18631 16190 1195 6 1240 العامرة

 25529 21400 59 0 4070 جبنٌانة 

 51079 45400 1229 250 4200 الحنشة 

 163520 128490 26710 660 7660 منزل شاكر

 72166 57900 7080 3006 4180 عقارب 

 43626 35900 3180 250 4296 المحرس

 43666 34300 6070 536 2760 الغرٌبة 

 93050 46080 42460 270 4240 الصخٌرة 

 120710 98300 16790 600 5020 بئر علً بن خلٌفة 

 704000 518760 112400 5680 67160 المجموع

 2011المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية :المصدر  
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صفاقس واليح أطلس  
 

  جشـــــــــرٌان برـــــــطإلا

 

 

 

 البشري اإلطار .4

 ة السكان ع المجالي و حركيّ التوزّ  1.4 

 ان حسب الجنس ع السكّ و توزّ الكثافة  1.1.4

 معتمديات الغربيةالو  الوالية تباينا واضحا بيف ساحؿ (11خريطة ) 2012لسنة  بوالية صفاقس ةخريطة الكثافة السكانيّ  نالحظ مف خالؿ
نسمة وىو ما لؼ أ 600 أكثر مف عمى 2012سنة  صفاقس الكبرى تحتوي. و تحديدا بيف صفاقس الكبرى و بقية مناطؽ الوالية الداخمية
  .الوالية في باقي مناطؽفقط   ²كمـ/س 53 مقابؿ ²كمـ/س 1096الكثافة السكانية  تبمغ كما الوالية مف مجموع سكاف %64يمثؿ 

 
 2012 ،المعهد الوطنً لإلحصاء: المصدر

 2012 سنة كانية فيافة السّ الكثّ :  11خريطة 
 

 7023لى إبمعتمدية منزؿ شاكر  2012سنة  2كمـ/س 21تختمؼ مف كثر وضوحا حيث أيبدو تبايف الكثافة السكانية  بيف المعتمديات 
والذي  ،ضريمحسوب لمنسيج الحالغير  التوّسعشارة الى أف إلا ار تجدرو في ىذا االط .(21 جدوؿ)بمعتمدية صفاقس الغربية  2كمـ/س

نخفاض إى إلى أدّ  ،ف والخواصيالفاعميف العموميّ  دورإلى  و إلى خصوصيات عقارية و طبوغرافية (1996)يعود حسب الحبيب داللة 

مف ) %1.3بمغ  حيث 2012و  2004بيف  ايجابيّ إلمسكاف  النمو السنوي معدؿ يعتبرو  .صفاقس الكبرىممحوظ لمكثافة داخؿ 
( % 1.75)بيف صفاقس الكبرى  ا كبيراىذا النمو تباينّ ويخفي  .(2012ساكف سنة  948704الى  2004ساكف سنة  855256
يقارب الصفر في كؿ مف معتمدية بئر  النمو السنوي لمسكاف فمعدؿعتمدّيات اما عمى مستوى الم(. 12جدوؿ عدد ( )% 0.56)وظييرىا 

 .بمعتمدية طينة %4.12لكنو يتجاوز ( %0.08)و منزؿ شاكر ( 0.06%)و قرقنة ( 0.04%)عمي بف خميفة 

 2012و  2004ان حسب المعتمديات بين سنتي الكثافة و توزع السكّ :  12جدول 

 السنوي معدل النمو 2012 2009 2004 
ٌّة  2004-2012 الكثافة السكان الكثافة السكان الكثافة السكان  المعتمد

 0.35 4307 108965 4262 107833 4188 105958 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  1.01 7023 113775 6816 110417 6481 104998 صفاقس الغرب

 1.58 914 82149 873 78478 806 72481 ساقٌة الزٌت

اٌر  2.58 1093 121362 1010 112148 892 98988 ساقٌة الد 

ٌ ة  2.00 550 119369 517 112273 470 101904 صفاقس الجنوب

 4.12 656 63046 579 55618 475 45647 طٌنة

 1.75 1096 608666 1038 576767 954 529976 صفاقس الكبرى 

 - - 64 - 63 - 62 المجموع من)%( النسبة 

 1.05 54 38959 52 37727 49 35841 عقارب 

 1.17 189 48304 183 46608 173 44029 جبنٌانة 

 0.69 165 30338 161 29713 156 28723 العامرة

 0.60 89 45275 87 44462 85 43170 الحنشة 

 0.08 21 34341 21 34246 21 34119 منزل شاكر

 0.16 34 14836 34 14771 33 14647 الغرٌبة 

 0.04 42 50224 42 50046 42 50059 بئر علً بن خلٌفة 

 0.60 34 31057 33 30500 32 29616 الصخٌرة 

 0.62 75 32229 73 31630 71 30676 المحرس

 0.06 95 14475 94 14445 94 14400 قرقنة 

 0.56 53 340038 52 334148 50 325280 باقً الوالٌة

 - - 36 - 37 - 38 من المجموع)%( النسبة 

 1.30 136 948704 130 910915 122 855256 المجموع

 2012، المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر
 

ع التوزّ  فّ أ إال .(13جدوؿ)إلناث ل %49.23مقابؿ  %50.77تصؿ نسبة الذكور إلى  حيث متوازنا توزع السّكاف حسب الجنس عتبري
عدد االناث لكّؿ مائة  يختمؼ مؤّشر (.12الخريطة )الذكور يظير تباينات ىامة بيف المعتمديات بعددر عدد االناث مقارنة مؤشّ لالمجالي 

لمقابؿ ينخفض ا فيو  .جبنيانة والعامرةو بالصخيرة  102بمعتمدّية بئر عمي بف خميفة و  104رجؿ مف معتمدّية إلى أخرى حيث يتجاوز 
يفّسر ىذا  .(12الخريطة ) 91وصفاقس الغربّية  92دناه بكؿ مف معتمدية طينة ليبمغ أس الكبرى قبمعتمديات صفا ىذا المؤّشر

 خصوصا بطتستقصفاقس الكبرى  فمعتمدّيات   ،ر بيف معتمدّيات والية صفاقس بعامؿ اليجرة الداخمّية و الخارجيةختالؼ في المؤشّ اإل
وبذلؾ تشيد المناطؽ مصدر اليجرة تضخما  .الذكور الباحثيف عف شغؿ سواء القادميف مف داخؿ الوالية أو مف خارجيافئة  مف المياجريف

في أحياف قميمة تجذب بعض المناطؽ المياجريف اإلناث . لسكانيا اإلناث مقارنة بالذكور عمى عكس المناطؽ التي تستقبؿ المياجريف
 .مف الذكور خصوصا حيث تزدىر صناعة النسيج وبعض األنشطة الفالحية أكثر
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صفاقس واليح أطلس  
 

  جشـــــــــرٌان برـــــــطإلا

 

 

 

 
 

 2004ان حسب الجنس و حسب المعتمدية  سنة توزع السكّ :   13جدول 
 )%(النسبة   السكان المعتمدٌات

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 49.35 50.65 105958 52283 53675 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  47.71 52.29 104998 50091 54907 صفاقس الغرب

 49.01 50.99 72481 35521 36960 ساقٌة الزٌت

اٌر  48.67 51.33 98988 48168 50820 ساقٌة الد 

ٌ ة  48.61 51.39 101904 49528 52376 صفاقس الجنوب

 47.88 52.12 45647 21853 23794 طٌنة

 50.22 49.78 35841 17998 17843 عقارب 

 50.57 49.43 44029 22265 21764 جبنٌانة 

 50.53 49.47 28723 14511 14212 العامرة

 50.03 49.97 43170 21594 21576 الحنشة 

 50.47 50.53 34119 16940 17179 منزل شاكر

 50.78 50.22 14647 7291 7356 الغرٌبة 

 51.10 48.90 50059 25576 24483 بئر علً بن خلٌفة 

 50.42 49.58 29616 14930 14686 الصخٌرة 

 50.09 49.91 30676 15364 15312 المحرس

 50.12 50.88 14400 7073 7327 قرقنة 

 50.23 50.77 855256 420986 434270 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر
. 

 

 التوّزع السّكاني حسب الوسط 2.1.4

و تستأثر معتمدّيات  مف جممة السكاف، % 63.7وىو ما يعادؿ 2004سنة  ساكف 5448ػ80 صفاقسبوالية  راف الحضّ عدد السكّ  بمغ
في ثالث معتمدّيات  %100كما بمغت نسبة التحّضر  (.14 عدد جدوؿ) راف الحضّ عدد السكّ مف  %87.2بنسبة صفاقس الكبرى 

في  . %96و %  94أّما بساقّية الزيت و ساقّية الدائر فقد بمغت النسبة عمى التوالي   و قرقنة بصفاقس المدينة و صفاقس الغربّية
ال تتجاوز  ةتحّضر ضعيف نسبة فتشيداف تي منزؿ شاكر و بئر عمي بف خميفةمعتمديّ  المقابؿ تعتبر معتمدية العامرة ريفية بالكامؿ، أما

 ( .14جدوؿ ) 10%

 

 

 

 

 

 

 
 2004 المعيد الوطني لإلحصاء :المصدر

 2004في والية صفاقس سنة  ر االنوثةمؤش تباين : 12خريطة 
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صفاقس واليح أطلس  
 

  جشـــــــــرٌان برـــــــطإلا

 

 

 

 2004توزع السكان حسب الوسط سنة :  14جذول 
 )%(النسبة   (ساكن)السكان    المعتمدٌة

 غٌر بلدي   بلدي    المجموع غٌر بلدي   بلدي   

 0.0 100.0 105958 0 105958 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  0.0 100.0 104998 0 104998 صفاقس الغرب

 5.5 94.5 72481 3970 68511 ساقٌة الزٌت

اٌر  4.1 95.9 98988 4096 94892 ساقٌة الد 

ٌ ة  26.7 73.3 101904 27249 74655 صفاقس الجنوب

 41.7 58.3 45647 19012 26635 طٌنة

 73.2 26.8 35841 26231 9610 عقارب 

 85.1 14.9 44029 37453 6576 جبنٌانة 

 100.0 0.0 28723 28723 0 العامرة

 85.5 14.5 43170 36893 6277 الحنشة 

 93.5 6.5 34119 31907 2212 منزل شاكر

 82.5 17.5 14647 12077 2570 الغرٌبة 

 91.1 8.9 50059 45599 4460 بئر علً بن خلٌفة 

 70.9 29.1 29616 20989 8627 الصخٌرة 

 52.7 47.3 30676 16177 14499 المحرس

 0.0 100.0 14400 0 14400 قرقنة 

 36.3 63.7 855256 310376 544880 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر
 

أرفع  نموّ  توجيا نحو ،كباقي واليات الجميورية ،اف حسب الوسطيف الحضري و الريفي لوالية صفاقسة السكّ و بشكؿ عاـ تشيد ديناميكيّ 
شيدت بمديات والية  1994و  1984 سنتي في الفترة الممتدة بيفف (.15جدوؿ )ر حضّ الغير عدد السكاف بر مقارنة اف الحضّ لعدد السكّ 
بمديات صفاقس  الميمة لـ تشمؿ ىذه الزيادةفي ىذه المرة و  (.15جدوؿ ( )%33.9)ر تجاوز الثمث رتفاعا ىاما لمسكاف الحضّ إ صفاقس

 10خالؿ  %70تفوؽ نمو  نسبةساكف، أي ب 25000إرتفع عدد سكانيا بقرابة  حيث ،ياتباقي البمد خصوصاالكبرى فقط بؿ شممت 
و  1984خارج صفاقس الكبرى بخمؽ بمديات جديدة خالؿ الفترة الممتدة بيف  و يفّسر إرتفاع نسؽ النمّو الحضري .(15جدوؿ)سنوات
 .الحضريلى الوسط إيفي دفعة واحدة الرّ موسط السكاف المنتميف ل ضاؼ عديدأوىو ما  1994

 2004و  1984ان حسب الوسط بين سنتي نمو السكّ :  15جذول 

وسطال  المعتمدٌة/
 معدل التطور  معدل النمو السنوي  السكان

1984 1994 2004 1994-1984 2004-1994 94-84 2004-1994 

 20.3 29.7 1.87 2.64 475649 395277 304742 صفاقس الكبرى 

 16.6 70.2 1.54 5.46 69231 59396 34907 معتمدٌات أخرى

 19.8 33.9 1.83 2.96 544880 454673 339649 وسط بلدي 

 11.6 16.7 1.10 1.56 310376 278192 238343 وسط رٌفً

 16.7 26.8 1.56 2.40 855256 732865 577992 والٌة صفاقس 

 12.8 26.1 1.21 2.35 9910900 8785000 6966000 كامل الجمهرٌة 

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر
 

مف حيث العدد تعتبر  ةالزيادة السكانيّ  فّ إف ، 2004و  1994 سنتي ة بيفالفترة الممتدّ  خالؿر باالنخفاض لحضّ ا كافالس نموّ  زو لئف تميّ 
ساكف أضيفوا إلى السكاف الجممييف خالؿ نفس الفترة  122000ساكف مف جممة  90000نسبيا ميمة حيث إستأثرت البمديات بقرابة 

 .(15 جدوؿ)

 2004تبيف خريطة النمو السكاني بيف  إذ .الكبرى سمدف و خاصة صفاقلمر بالنمو السكاني العاـ يرتبط االرتفاع السريع لمسكاف الحضّ  
مدينة  ضواحي ويرتفع ىذا النمو بصفة جمّية في .الحواضر الكبرى ىي التي إستأثرت بأكبر نسبة نمو فّ أ( 13خريطة ) 2012و 

 في(. 13 خريطة) ( 2%و صفاقس الجنوبية  %2.58 ساقية الدائر ،%4.12طينة )ذروتو اإلمتداد الحضري  أيف يبمغ  صفاقس
وصفاقس  % 0.35صفاقس المدينة ) ات محدودة ومستغمة بالكامؿالمساحلكوف نظرا وسط المدينة يتراجع النمو السكاني بقوة  مقابؿال

 (.  %1الغربية 

 
 2012 ،المعيد الوطني لإلحصاء :المصدر

 2012و  2004توزع السكان حسب الوسط و النمو بين  :  13 خريطح
جو ف التوجو العاـ لمنمو الطبيعي يتأفرغـ  .(16 جدوؿ)ة ىام التي تعتبر نسبيا طبيعيالنمو البنسبة  رتفاع عدد السكاف أيضار إيفسّ كما 

رتفاع اإليعود ىذا  حيث ،(3 عدد رسـ) 2005ير في بعض الفترات مثمما ىو الشاف لسنة نحو االنخفاض فاف االرتفاع الظرفي يظ
  (.16 عدد جدوؿ) ‰3.7إلى  نخفاض نسبة الوفياتى إساسا الأ (‰13.8) الظرفي لمنمو
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 (‰) غرافيو يممو الدّ النّ نسب  رتطوّ  : 16جذول 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 17.3 17.5 17.2 17.8 17.6 17.8 نسبة الوالدات

 5.2 3.7 4.8 5.9 4.9 4.5 نسبة الوفٌات

 12.1 13.8 12.4 11.9 12.7 13.3 النمو الطبٌعً

 2006 ،المعيد الوطني لإلحصاء: صدرالم
 

 
 2006المعيد الوطني لإلحصاء : صدرالم

 2006 -2001مو الطبيعي و النّ  الوفيات ،الوالدات :3رسم 

 ةاخمية و الخارجيّ الهجرة الدّ  2.3

فعدـ التوازف بيف ضعؼ موارد الوسط  .ىامة عمى المستوى الداخمي و الخارجي بحركية ىجرية كاف والية صفاقس منذ زمف بعيدس يتميز
  .الطبيعي و تزايد عدد السكاف ىو السبب الرئيسي في اليجرة الداخمية و الخارجية

 اخميةالهجرة الدّ  1.2.4  

بة ذة جاقيا الجامعي الياـ جعؿ منيا منطإف االنتعاشة االقتصادية التي عرفتيا والية صفاقس و خاّصة صفاقس الكبرى التي تتميز بقطب
 2004و 1999ة بيف في الفترة الممتدّ واليات المع باقي لميجرة ة يجابيّ إحصيمة  والية صفاقس سّجمت 2004سب إحصائّيات فح. افلمسكّ 

خيطة الحصيمة  نالحظ مف خالؿ .مياجر 32039ساكف مقابؿ تدفؽ  19214شيدت الوالية مغادرة حيث مياجر  12825قدرت بػػػػ
في  ،23والية مف جممة  16مع  إيجابي صفاقس لوالية اليجرى الحاصؿ أفّ  (14خريطة ) 2004و  1994اليجرية بيف الواليات بيف 

 سوسة و المنستير)والساحؿ ( مياجر -1368) تونس الكبرى الحواضر الكبرى لمبالد، خصوصامع إال ا يكوف الحاصؿ سمبيّ ال  حيف
ويعود ىذا الحاصؿ اليجري السمبي خصوصا إلى ىجرة رجاؿ األعماؿ الذيف يبحثوف عف فرص أكبر لإلستثمار أو إلى  .(مياجر -673

ري اإليجابي باألساس مف واليات الوسط والسط في المقابؿ يأتي الحاصؿ اليج. السكاف المترفيف الذيف يبحثوف عف أماكف أفضؿ لمسكف
الغربي حيث بمغ ىذا الحاصؿ 

جر مع واليات سيدي ميا 13240
بوزيد، القيرواف، القصريف وقفصة 

  (.14خريطة عدد )
بيف  الحاصؿ اليجريأّما بخصوص  

خالؿ الفترة معتمدّيات والية صفاقس 
، تستقطب صفاقس 1999-2004

الفائض ( % 98.8)الكبرى قرابة كامؿ 
 32432)اليجري داخؿ الوالية 

جمب يما (. 17جدوؿ عدد ( )مياجر
اإلىتماـ ىو اف المعتمدية األكثر عجزا 

توجد أيضا في حاصميا اليجري 
معتمدية صفاقس )بصفاقس الكبرى 

وىي المعتمدية ( -13146المدينة، 
المعروفة بنشاطيا اإلقتصادي عمى 

أما باقي الوالية . حساب صفتيا السكنية
فتسجؿ جؿ معتمدياتيا حاصال ىجريا 

+ 369) سمبيا ما عدى معتمدية العامرة
  .(15خريطة )( مياجر

 
 
 

لوالية  الحاصل الهجري :14خريطة 
 1994ية صفاقس مقارنة بالبالد التونس

– 2004 
 المعيد الوطني لإلحصاء: صدرالم)

1994-2004) 
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 2004 سنة داخل والية صفاقس حسب المعتمديات و حسب الجنس توزع المهاجرين: 17جدول 

 صافً الهجرة المجموع إناث ذكور  المعتمدٌة
 الناتج الناتج المغادرون الوافدون الناتج المغادرون الوافدون ساكن 011لـ

 12.41- 13146- 6062- 12470 6408 7084- 14091 7007 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  10.90 11446 4455 3220 7675 6991 3295 10286 صفاقس الغرب

 5.77 4184 2061 2228 4289 2123 2102 4225 ساقٌة الزٌت

اٌر  9.41 9310 4558 1853 6411 4752 1718 6470 ساقٌة الد 

ٌ ة  1.13 1155 478 3672 4150 677 3504 4181 صفاقس الجنوب

 13.07 5968 2820 713 3533 3148 729 3877 طٌنة

 0.52- 186- 44- 676 632 142- 766 624 عقارب 

 2.50- 1102- 461- 920 459 641- 1080 439 جبنٌانة 

 1.28 369 184 308 492 185 296 481 العامرة

 2.04- 882- 385- 816 431 497- 902 405 الحنشة 

 4.61- 1572- 804- 1206 402 768- 1128 360 منزل شاكر

 2.70- 396- 169- 322 153 227- 393 166 الغرٌبة 

 5.16- 2581- 1111- 1610 499 1470- 1995 525 بئر علً بن خلٌفة 

 2.47- 731- 182- 546 364 549- 924 375 الصخٌرة 

 1.17- 359- 164- 761 597 195- 888 693 المحرس

 0.59- 85- 182- 681 499 97 715 812 قرقنة 

 1.3 11392 4992 32002 36994 6400 34526 40926 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر 
 
 

اغمب المياجريف داخؿ الوالية ىـ مف تبيف أف ( 17جدوؿ عدد ) 2004أما توزع المياجريف حسب المعتمديات وحسب الجنس سنة 
( مياجرة 4992مياجر مقابؿ  6400بالتوازي )مياجر  1400ػػػػػالذكور، إذ يتجاوز الحاصؿ اليجري مف الذكور نضيره مف اإلناث ب

ث أكثر ىذه الخاصية لميجرة وذلؾ باف المياجرات مف االنامنزؿ شاكر  تخالؼ معتمدية ،المعتمديات عمى مستوى(. 17جدوؿ عدد )
ويعود ىذا إلى اىمية صناعة النسيج بالمعتمدية والتي . عددا مف المياجريف الذكور سواء كف مف الداخالت او المغادرات لممعتمدية

 97مياجر بػر يجابي عمى مستوى جنس الذكور قدّ إ ىجري ة قرقنة بحاصؿز معتمديّ تتميّ  في المقابؿ .تستقطب االناث اكثر مف الذكور
 الذي يستقطب د البحرية نشاط الصيّ و يمكف تفسير ىذا التبايف بأىميّ  مياجرة -182بػر ناث قدّ سمبي لفئة اإل ىجري مقابؿ حاصؿ

 .(17جدوؿ )جنس الذكور باالساس

 أو الدراسة ، السياحةالبحث عف العمؿ ،ةألسباب عائميّ  تجاه صفاقس الكبرىباوخاصة  والية صفاقساتجاه إقامة السّكاف بعود تغيير مقر ي
والية صفاقس و باقي  بيفحاصؿ اليجرة  بصفة عامة يبّيفو  .(18جدوؿ عدد )وىذا ما يبيف اىمية ىذه الوالية كقطب اقتصادي وجامعي 

وىـ باالساس  اليجرة الى الوالية رغبة في ىي االكثر سنة  29 و15الفئات العمرّية بيف  أف (5رسـ عدد) 2004و  1999الواليات بيف 
 .(14خريطة )الوسط الغربي لمبالد واليات طمبة وعماؿ مف الشباب ياتوف مف 

 

 

 
 1999 سنة الهجرة في سببالوالية حسب  لتوزع المهاجرين داخ:  18جذول 

 عدد المغادرون أسباب الهجرة
 6034 العمل
 265 السكن

 486 عٌش الظروف تحسٌن 
واج  1620 الز 

 6943 مصاحبة العائلة
 2589 الدراسة

 516 مسقط الراسالعودة إلى 
 247 أسباب أخرى

 18700 المجموع

1999 ،المعيد الوطني اإلحصاء: المصدر   

 
 

 
 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء :المصدر

 2004و  1999توزع الهجرة الداخمية حسب المعتمديات بين  :15خريطة 
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 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004و  1999بين الواليات حسب الفئات العمرية والجنس بين  يحاصل الهجر ال: 4رسن 

  الهجرة الخارجّية 2.2.4  

نحاوؿ معرفة بعض المعطيات حوؿ اليجرة   2012 مف الخارج سنة الواردة البريديةحصائّية المتعمقة بالحواالت مف خالؿ المعطيات اإل 
و قد  (.19جدوؿ ) واردة مف الخارج في شكؿ حواالتمميوف دينار  28أكثر مف  ىذه األخيرة عمىورد حيث . الخارجية بوالية صفاقس

ولـ يكف . (16خريطة ) الجممية المالّية الحصيمة( 3/1)ثمث مميوف دينار وىو ما يفوؽ  9.8ػػػػػػلوحدىا ب إستأثرت معتمدّية صفاقس المدينة
ردة، ييـ ىذه ابيذه األىمية، رغـ أف التوسع العمراني، الذي يستفيد عادة مف ىذه األمواؿ الو بقّية معتمدّيات صفاقس الكبرى  نصيب

بمعتمدّية صفاقس ة المؤسسات الماليّ  كبرىيمكف تفسير ىذا التبايف بترّكز و (. 13خريطة )المعتمديات أكثر مف معتمدية صفاقس المدينة 
 .، وىو ما يجعميا األكثر إستفادة مف ىذه األمواؿ الواردة مف الخارجالمدينة

إلى  26.66، وذلؾ بتطورىا خالؿ نفس الفترة مف  2012و  2010بيف  سنويا % 2.9لقد إرتفعت الحواالت الواردة مف الخارج بمعدؿ 
جانفي  14ىذا اإلرتفاع النسبي في الحواالت الواردة مف الخارج يخفي سنة صعبة تمت مباشرة ثورة  .(19جدوؿ )مميوف دينار  28.25
ىذا اإلنخفاض يفّسر بتراجع . 2010مقارنة بسنة  % 15ـ د، اي انخفاض بنسبة  22.7، حيث انخفضت الحصيمة المالية إلى 2011

نو خريطة توزع الحواالت الواردة حسب ، وىو ما تبيّ 2012وح سنة االستثمارات الخارجية بعد الثورة، إال اف الوضع تحسف بوض
ويبمغ . معتمدية 11إيجابيا في  2012و  2010، حيث كاف معدؿ النمو السنوي لمحواالت الواردة بيف سنتي (16خريطة )المعتمديات 

في (. سنة/%20)اقس الجنوبية و صف( سنة/%23.6)متبوعا بمعتمديتي طينة ( سنة/%33.7)النمو أقصاه بمعتمدية عقارب ىذا 
 (.16خريطة )سنة /% 5-اجع األىـ في قيمة الحواالت الواردة مف الخارج وذلؾ بقرابة ر سجمت معتمدية جبنبانة الت مقابؿال

 2012و  2010من الخارج بين سنتي  الواردةالحواالت البريدية  نموّ :  19جذول 

 المعتمدٌات
 معدل النمو السنوي (ف دٌنارلألبا)من الخارج الواردة البرٌدٌةالحواالت 

2010 2011 2102 2101-2102  
 0.9 9856.9 8101.6 9679.9 صفاقس المدٌنة
ٌّة  1.9 2506.1 2103.2 2412.4 صفاقس الغرب

 2.3 829.0 753.6 791.8 ساقٌة الزٌت

 6.4 1689.1 1296.9 1491.0 ساقٌة الّداٌر
ٌّةصفاقس   20.0 1605.9 1061.5 1115.0 الجنوب

 23.6 855.4 465.5 560.3 طٌنة
 33.7 392.7 266.6 219.6 عقارب 
 4.9- 2123.7 1789.3 2349.7 جبنٌانة 
 8.9 1496.6 1037.1 1261.0 العامرة

 5.4 994.0 726.4 894.2 الحنشة 
 8.1 209.3 133.7 179.1 منزل شاكر

 4.4- 406.2 290.7 444.1 الغرٌبة 
 0.5- 1349.7 992.0 1363.0 بئر علً بن خلٌفة 

 7.8 627.7 472.4 540.6 الصخٌرة 
 0.9- 2644.0 2559.5 2691.6 المحرس

 0.8- 660.1 639.5 670.9 قرقنة 
 2.9 28246.4 22689.9 26664.2 المجموع

 2012 ،اإلدارة الجيوية لمبريد/ الديواف الوطني لمبريد: المصدر

 

 
  2011 ،لمبريداالدارة الجيوية  / الديواف الوطني لمبريد:المصدر

 (بااللف دينار) 2012الحواالت الواردة من الخارج سنة  16: خريطة
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  ةغرافيّ و لبنية الديما 3.4

 عمارألانية حسب االبنية السكّ  1.3.4

ة مقارنة بالفئات العمريّ  والشيوخ ة لمكيوؿرتفاع حجـ الفئة العمريّ إ 2009و  1994ة بيف شيدت والية صفاقس مثؿ باقي واليات الجميوريّ 
ز و بشكؿ عاـ يتميّ  .الخصوبة لدى المرأة عموما نخفاض مؤّشرا  و  في البالد نخفاض الحاصؿ لنسبة الوالداتويمكف تفسير ذلؾ باإل ةالشابّ 

سنة سواء  40ألكثر مف ة الدى الفئات العمريّ  رتفاع نسبة النموّ إب 2009و  1994بيف  ةالفترة الممتدّ صفاقس في ىـر األعمار بوالية 
سمبي لمفئة  ؿ نموّ سجّ  المقابؿفي  .(20 جدوؿ) % 56.6 "سنة 49-40" ةالعمريّ لفئة ا حيث بمغت نسبة نموّ  ناث أو الذكوربالنسبة لإل

خالؿ نفس الفترة  %31.5 نسبة السمبي النموّ  بمغحيث  "سنة 14-10"ة كذلؾ لمفئة العمريّ و  %34.7نسبة ر بقدّ  "سنوات 9-5"ة العمريّ 
(1994-2004). 

 
ص يتقمّ في حيف  ناثإلاة ىي أكبر مف نسبة ة الشابّ نسبة الذكور لمفئات العمريّ  حسب الجنس أفّ  اف الواليةف ىـر األعمار لسكّ كما يبيّ  

و . ويرتبط ىذا بامؿ الحياة عند الوالدة الذي يكوف دائما اعمى عند االناث، (20جدوؿ عدد )مع تقدـ السف ناث فئة اإل فائدةىذا الفارؽ ل
يشيد  1994ىـر األعمار لسنة  ف أفّ نتبيّ ( 6و  5رسـ ) 2009و1994 تياف والية صفاقس لسنمف خالؿ مقارنة ىـر األعمار لسكّ 

والشيوخ وىو ما يدؿ عمى بداية تيـر  يوؿ ـ فئة الكز بتضخّ و الذي يتميّ  2009مقارنة بيـر األعمار لسنة بالاف ما لقاعدة الشبّ تضخّ 
 .السكاف داخؿ الوالية

 

 

 2009 و 1994ر الفئات العمرية بين تطوّ :  20جذول 
ة  ٌّ الفئة العمر

(بالسنوات)  
 (2119 -0994) نسبة النّمو      2009 1994

 المجموع اإلناث الّذكور اإلناث الّذكور اإلناث الّذكور

   4-0 11.0 10.7 8.2 8.0 -25.4 -24.9 -25.2 

9 - 5 11.5 11.4 7.6 7.4 -33.8 -35.6 -34.7 

10- 14                                        11.3 11.2 7.8 7.6 -30.7 -32.3 -31.5 

15- 19                                        10.5 10.4 9.1 8.9 -12.8 -14.5 -13.6 

20- 29                                        17.7 18.1 19.6 19.3 11.1 6.7 8.9 

30- 39                                        14.7 14.9 15.0 15.6 2.3 4.7 3.5 

40- 49                                        8.3 8.9 13.4 13.6 61.0 52.3 56.6 

50- 59                                        6.2 6.7 9.3 9.1 49.8 36.9 43.4 

 24.2 37.0 11.3 10.5 9.9 7.7 8.9 سنة فما فوق                     60

 0 0 0 100 100 100 100 المجموع

 2009 ،المعيد الوطني اإلحصاء :المصدر

  

 

 

 

 
 1994 ،المعيد الوطني اإلحصاء: المصدر

 1994هرم األعمار سنة : 5رسم 

 
 2009 ،المعيد الوطني اإلحصاء: المصدر

 2009 هرم األعمار سنة:  6رسن 
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 2004 ،المعيد الوطني اإلحصاء: المصدر

 2004 سنةن يلمسكان األميهرم األعمار :  7رسم 
 

 

  ت العائميةحاالالان حسب السكّ  ةيبن 2.3.4
 لى طوؿ سنوات الدراسةإباألساس  يعودلدى الشباب و ىذا خاّصة الزواج  رتفاع سفّ إة كغيرىا مف واليات الجميوريّ شيدت والية صفاقس 

مقارنة  %39.3بمغت نسبة العزوبة بالوالية  2004ففي سنة  .وعدـ الحصوؿ عمى عمؿ خاصة الصحاب الشيائد العميا الجنسيفلكال 
وعمى مستوى  .(21جدوؿ ) %1 سبة المطمقيفو ن %4.5ا نسبة األرامؿ فقد بمغت أمّ  ،%55.4بػػػػ والتي تقّدر سبة المتزوجيفنب

في المقابؿ  و(. % 35.3) ة الزيتساقيّ ب  ادناىا لىإات صفاقس الكبرى حيث تصؿ في معتمديّ  نسبة العزوبةتنخفض  المعتمديات،
و تعتبر كمفة الزواج عالية عمى شباب ىذه  .(%44)الصخيرة  معتمدية فيات لتصؿ أقصاىا في باقي المعتمديّ  %40نسبة تتجاوز 

المعتمديات الفقيرة والميمشة وىو ما يجبر الكثير منيـ عمى العزوؼ عف الزواج، لكف مف االيجابيات في ىذه المعتمديات اف نسبة 
ب الطالؽ اىـ نظرا الىمية أما في المدف الكبرى فنس. و ىذا يعود الى العادات والتقاليد العائمية %) 0.6)الطالؽ بيا منخفضة نسبيا 

 (.21جدوؿ عدد ( )% 1.1و صفاقس الغربية %  1.7صفاقس المدينة )االستقاللية المالية لممراة وكذلؾ لمغياب النسبي لسمطة العائمة 
 

 

 

 

 

 

 المعتمديات حسب لة المدنيةاالح توزع : 21جذول 
ٌّةا  )%(المطلّقٌن   )%(األرامل   )%(المتزوجون   )%(العزوبة   لمعتمد

 1.7 6.1 55.1 37.2 صفاقس المدٌنة
ٌ ة  1.1 4.2 51.2 43.5 صفاقس الغرب

 0.8 4.5 59.4 35.3 ساقٌة الزٌت
اٌر  0.9 4.1 57.8 37.2 ساقٌة الد 

ٌ ة  0.7 4.4 58.4 36.5 صفاقس الجنوب
 0.8 2.8 57.1 39.4 طٌنة

 0.6 4.0 56.5 39.0 عقارب
 0.5 4.4 52.8 42.4 جبنٌانة 
 0.4 4.6 53.9 41.0 العامرة
 0.5 4.8 53.6 41.1 الحنشة 

 0.6 4.1 53.6 41.7 منزل شاكر
 0.5 3.7 55.9 39.9 الغرٌبة

 0.7 4.2 53.9 41.3 بئر علً بن خلٌفة
 0.5 3.6 52.0 44.0 الصخٌرة
 0.8 4.3 53.8 41.1 المحرس

 1.5 6.9 57.3 34.3 قرقنة
 0.9 4.5 55.4 39.3 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 

 ر و ظروف العيشــــسألا 4.4

 و حجمها رــــع األستوزّ .1.4.4

جمالي األسر و الذي بمغ إمف ( % 66) 3\2ات صفاقس الكبرى عمى ثر معتمديّ ع األسر بوالية صفاقس بصفة متفاوتة حيث تستأتتوزّ 
الكثافة نخفض صفاقس الكبرى في المقابؿ تب ²كمـ/أسرة 568ػؿ كثافة األسر معدّ  وبذلؾ بمغ .(17خريطة )  2004أسرة سنة  198565

معتمدّية صفاقس الغربّية تسّجؿ  ويتزايد التبايف المجالي عمى مستوى المعتمديات حيث  .ات الواليةفي باقي معتمديّ  ²كمـ/أسرة 16لى إ
 .²كمـ/أسر 4بػػػػػػفي حيف تسّجؿ معتمدّية منزؿ شاكر أدنى معّدؿ كثافة  2كمـ/أسرة 1645ػػػػػػػب قّدرت أعمى كثافة

في باقي معتمدّيات الوالية  مقابؿ إرتفاعو فرد لكّؿ عائمة 4.1صؿ إلى بصفاقس الكبرى لي معّدؿ حجـ األسرة ينخفض عمى عكس الكثافة،
أفراد لكّؿ أسرة في حيف ينخفض  6ػػػػػ ب ؿ بمعتمدّية الصخيرةقد سّجؿ أعمى معدعمى مستوى المعتمديات، فو  .لكّؿ عائمة فرد 4.78إلى 

 (.17خريطة )بمعتمدّية صفاقس المدينة  3.68فرد بمعتمدّية قرقنة و  3.66ليصؿ إلى 
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 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004 سنة توزع األسر حسب الحجم و المعتمدية في : 17خريطة 

 اكنـــــــالمس 2.4.4

عدد المساكف قّدر  حيث بقميؿ عدد األسر صفاقس تجاوز عدد المساكف بوالية ،2004لسنة  التعداد العاـ لمسكاف والسكنى حسب 
ىذا المعدؿ األخير  شيد وقد (.18خريطة ) مسكف لكؿ أسرة 1.17، أي ما يعادؿ أسرة 198565 بػػػػ عدد األسرو مسكنا  233058ػػػػػػػػب
 1.08، مرورا بػ  2004سنة  1.17لى إ 1975أسرة سنة  مسكف لكؿّ  0.90مف  ات األخيرة حيث مرّ رتفاعا ممحوظا خالؿ العشريّ إ

نخفاضا ممحوظا حيث إمسكف  ر عدد األفراد بكؿّ شيد مؤشّ في المقابؿ (.22جدوؿ ) 1994سنة  1.16و  1984مسكف لكؿ أسرة سنة 
ف ظروؼ تحسّ عمى  ممؤشرات يدؿّ لر تطوّ ال ىذا (.22جدوؿ ) 2004فرد سنة  3.67لى إ 1975مسكف سنة  فرد بكؿّ  5.16مف  مرّ 

 .صفاقس واليةاف لسكّ  العيش

 2004و  1975تطور ظروف السكن بين سنتي:   22جذول 
  1975 1984 1994 2004 

 1.17 1.16 1.08 0.90  عدد المساكن لألسرة

 3.67 4.14 4.80 5.16 األفراد بـالمسكنعدد 

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

ما  (.23جدوؿ ) ، خصوصا في صفاقس الكبرىىيمنة عدد المساكف بالوسط البمدي مقارنة بالغير بمديع المساكف بالوالية يكشؼ توزّ 
ارتفاع ىذا المعدؿ بكؿ مف قرقنة و بئر عمي بف خميفة رغـ اف ىو ( 18خريطة عدد )يجمب االنتباه في معدؿ عدد المساكف لكؿ أسرة 
ويعود عائمة مسكف لكؿ  1.16لى إ ىذا المعدؿ ات صفاقس الكبرى فينخفضا بمعتمديّ أمّ  ظروؼ العيش بيذه االماكف ليست عمى ما يراـ،

 .مف نسؽ ارتفاع المساكف ذلؾ الى الحاصؿ اليجري االيجابي بيا والذي يجعؿ مف نسؽ ارتفاع عدد االسر اكثر بكثير

 
 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004توزع المساكن حسب الوسط في :  18خريطة 

 2004المساكن في :  23جذول 
 نسبة المساكن فً الوسط البلدي المجموع الوسط  الغٌر بلدي الوسط البلدي المعتمدٌات 

 100 34872 0 34872 صفاقس المدٌنة
ٌ ة  100 30495 0 30495 صفاقس الغرب

 95 20266 1017 19249 ساقٌة الزٌت
اٌر  96 27219 1037 26182 ساقٌة الد 

ٌ ة  75 27426 6921 20505 صفاقس الجنوب
 59 11627 4769 6858 طٌنة

 26 8625 6363 2262 عقارب 
 17 10751 8950 1801 جبنٌانة 
 0 7116 7116 0 العامرة
 17 9826 8161 1665 الحنشة 
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 7 8261 7675 586 منزل شاكر
 20 3236 2577 659 الغرٌبة 

 10 11368 10177 1191 بئر علً بن خلٌفة 
 31 5459 3776 1683 الصخٌرة 
 55 9014 4051 4963 المحرس

 100 7497 0 7497 قرقنة 
 69 233058 72590 160468 مجموع الوالٌة

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر 
 

نسبة المساكف  تىيمن 2004سنة ففي . وعدد المتساكنيف عدد الغرؼأحجاميا مف حيث  نوعّية المساكف وبظروؼ عيش األسر  و ترتبط
الفاخرة في صفاقس  كفاالمس يييمف ىذا النوع مفو (. 24جدوؿ )مف إجمالي عدد المساكف الموجودة بالوالية  %43.9 ػػػػػمف نوع الفيال ب

بضواحي صفاقس الكبرى مثؿ ساقّية الزيت  أكثر ىذا النوع مف المساكفيتركز و  ،مف إجمالي عدد المساكف %50 صؿ إلىالكبرى اذ ي
، أيف صفاقس الغربّية و صفاقس المدينة تيأّما بمعتمديّ  (.19خريطة ) %55.6و ساقّية الدائر  %73.7و صفاقس الجنوبّية  74.6%

لصالح أنواع أخرى مف المساكف، خصوصا ( % 28.2و  % 27.1بالتوازي )تقؿ المساحة بوضوح، تنخفض المساكف مف نوع الفيال بقوة 
 .(24جدوؿ عدد ( )في باقي المعتمديات % 9بينما ال تتجاوز ىذه النسبة  % 19و  % 35.4بالتوازي )الشقؽ 

 
 واليةب كؿ مسكف معّدؿكاف  2004سنة  ففي. مؤشرا مف مؤشرات تطور ظروؼ عيش االسرويعتبر عدد الغرؼ وعدد االفراد بكؿ مسكف 

أفراد بكّؿ مسكف في معتمدّية الصخيرة  5.43إلى تباينات ميمة بيف المعتمديات حيث يصؿ  لكف يخفي ىذا المعدؿ فرد  3.86صفاقس 
 إلى مستوى عيش بالضرورة يعود إنخفاض ىذا المؤّشر بمعتمدّية قرقنة الو  (.19خريطة )بمعتمدّية قرقنة  كّؿ مسكفبأفراد  2وال يفوؽ 

جتماعّية حاّدة منذ عقو في ىذه  رفيع إلى كثرة المنازؿ الشاغرة الموجودة بيا  يعود د بؿالمعتمدّية خاّصة وأّنيا تعاني أزمة إقتصادّية وا 
 .(25 جدوؿ)ي يفوؽ في والية صفاقس المعدؿ الوطن المساكفخاصة و أف ىذا النوع مف 

 

 %(بالنسبة المائوية ) 2004 سنة أصناف المساكن:  24جذول 
 المجموع شقة استودٌو فٌال أو طابق فٌال دار عربً أو حوش المعتمدٌة

 100 35.4 37.1 27.1 0.4 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  100 19.0 52.5 28.2 0.3 صفاقس الغرب

 100 4.3 20.6 74.6 0.5 ساقٌة الزٌت

اٌر  100 9.2 34.9 55.6 0.3 ساقٌة الد 

ٌ ة  100 2.5 23.4 73.7 0.5 صفاقس الجنوب

 100 1.0 59.9 38.5 0.6 طٌنة

 100 0.1 44.9 54.8 0.2 عقارب 

 100 0.2 68.3 31.2 0.3 جبنٌانة 

 100 0.0 64.4 35.3 0.2 العامرة

 100 0.3 60.1 39.3 0.3 الحنشة 

 100 0.3 63.8 35.4 0.6 منزل شاكر

 100 0.0 88.7 11.0 0.3 الغرٌبة 

 100 0.4 78.2 21.1 0.3 بئر علً بن خلٌفة 

 100 0.1 78.8 19.2 1.9 الصخٌرة 

 100 1.4 38.2 59.5 0.9 المحرس

 100 0.5 61.4 37.8 0.3 قرقنة 

 100 9.7 45.9 43.9 0.4 مجموع الوالٌة

 2004 المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004ع المساكن حسب اإلستعمال سنة توزّ :  25جذول 
 تونس صفاقس نوع اإلقامة

 84.6 84.6 مسكن مشغول

 5.0 4.3 مسكن ثانوي

 10.4 11.1 مسكن شاغر 

 100 100 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر 

 

 
 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004حجم و أصناف المساكن سنة   :19خريطة 
 

 

مف إجمالي عدد  %41غرؼ حيث يستأثر ىذا النوع بحوالي  3كما يظير توّزع المساكف حسب عدد الغرؼ ىيمنة المساكف ذات 
ف المساكف الفاخرة التي يتجاوز أفي حيف . %37.6 الذي ال يفوؽ عمى مف المعدؿ الوطنيأوىي نسبة (. 26 جدوؿ) بالوالية المساكف

 .% 8.9وىي نسبة أقّؿ مف المعدؿ الوطني  %8.2ال تمثؿ سوى  5عدد غرفيا 
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 2004توزع المساكن حسب عدد الغرف سنة :  26جذول 
 تونس صفاقس عدد الغرف

1 4.5 6 

2 23.2 25.6 

3 41.3 37.6 

4 22.7 21.8 

5 8.2 8.9 

 100 100 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

بباقي  الربطفاف نسبة . و الريفي  بوالية صفاقسأبالوسط الحضري ربطيا  ى مستوىمالتي تعتبر ىامة عو  الكيرباء اتستثناء شبكإو ب
ىـ مؤشر أبشبكة مياه الشرب الربط تعد نسبة و (. 27 جدوؿ)  أو مف وسط إلى اخر إلى أخرى مف معتمدية بوضوح الشبكات تتبايف

في صفاقس الكبرى في  %91ليصؿ الى ىذا المعدؿ يرتفع  و .بالوالية مف مجموع المساكف  %80 حيث تصؿ إلى يظير ىذا التبايف
مثؿ قرقنة  خارج صفاقس الكبرى مرتفعة في بعض المعتمديات تظير نسبة الربطغير أف . تافي باقي المعتمدي%56حيف ينخفض الى 

كما يحتد التبايف المجالي في نسب التزود بمياه الشرب بيف الوسط البمدي و الغير بمدي حيث تصؿ  .(20 خريطة )و المحرس و جبنيانة 
 .بالوسط الغير بمدي %6.6مقابؿ  % 95نسبة الّربط الى 

 (%) 2004سنة نسب ربط المساكن بشبكات البنية التحتية :  27جذول 
 شبكة التطهٌر ماء صالح للشراب غاز طبٌعً كهرباء المعتمدٌات

 93.9 98 1 99.1 صفاقس المدٌنة

ٌ ة  83.2 97.6 0.8 99 صفاقس الغرب

 34.4 92.8 0.8 97.5 ساقٌة الزٌت

اٌر  46.4 92.9 1 97.9 ساقٌة الد 

ٌ ة  13.9 88.7 0.8 97.8 صفاقس الجنوب

 41.4 78.1 0.9 97.2 طٌنة

 6.1 50.2 0.6 92.7 عقارب 

 2.5 71.6 1.4 97.9 جبنٌانة 

 2.4 71 1.2 95.8 العامرة

 4 40 0.7 96.8 الحنشة 

 1 47.4 0.4 89.3 منزل شاكر

 2.8 42.1 2.1 95.5 الغرٌبة 

 1.8 17.9 0.8 94.7 بئر علً بن خلٌفة 

 2.2 43 0.9 91.1 الصخٌرة 

 48.7 78.8 1.5 96.9 المحرس

 5.1 93.1 2.1 96.3 قرقنة 

 39.9 80 1 97.1 مجموع الوالٌة

 56.2 95 1 98.4 الوسط البلدي 

 3.5 6.6 0.8 94.2 الوسط  الغٌر بلدي 

 - 83.5 - 98.9 تونس 

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 
 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر 

 2004نة نسب الربط بمياه الشرب س :20خريطة 
 األسر تجهيز 3.4.4

 8عدد  الرسـ البياني أما .خالؿ الثالث عقود االخيرة يدتو الوالية مف حيث تجييز األسرشر الذي ة التطوّ أىميّ  28 عدد جدوؿال يبّيف
وعرفت ىذه االخيرة  .باستثناء الخطوط الياتفية القارة 2009و  1984بيف سنتي ييز األسر لمختمؼ انواع تجي عدّ التصا النموّ يظير ف

 2004و  1994نقطة بيف سنتي  35ػػػػػػىذا بعد ارتفاع ميـ ب %40.5لى إ %48.2مف  2009و  2004نقاط بيف سنتي  8ػػػػػتراجعا ب
ر ؿ مف قبؿ األسر حيث قدّ النقاّ ستعماؿ الياتؼ إة لى أىميّ إ في السنوات االخيرة نخفاضو يعود ىذا اإل (% 48.2الى  % 13.5مف )
، ويمكف القوؿ اف تراجع استعماؿ الياتؼ القار يمكف اف يكوف اكثر حدة لوال ضرورتو (29جدوؿ ) % 90.7بػ 2009ستعمالو سنة إ

. سيبوىذا النوع مف االتصاؿ في زيادة مستمرة خصوصا مع ارتفاع عدد العائالت المجيزة بالحوا .(ADSL)لالتصاؿ بشبكة االنترنت 
منيا باالنترنت، بينما ال تفوؽ بالبالد التونسية  %15.1مف العائالت جياز حاسوب كما ترتبط  %16.6تمتمؾ  2009ففي سنة 

  (.29جدوؿ عدد ) %14.7و  14.4%
 )%( 2009و 1984نسبة تجهيزات األسر بين سنتي  تطور:  28جذول  

 2009 2004 1994 1984 التجهٌزات

 95.6 88.3 67.2 44.4 ثالجة 

 97.2 92.6 85.3 69.9 جهاز تلفاز

 40.5 48.2 13.5 6.2 هاتف  قار 

 30.9 20.7 20.3 12 سٌارة 

 2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر  
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 2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 9008و 4881تطىر تجهيس األسر تيي :  8رسن 

 

 2009نسبة تجهيز األسر في سنة :  29جدول 
 )%(مستوى تجهٌز األسر  التجهٌزات

 تونس  صفاقس 

 93.0 95.6 ثالجة

 68.7 78.8 جهازطبخ ٌحتوي على فرن

 56.7 68.1 لة غسٌل مالبسأ 

 26.1 40.5 هاتف قار 

 89.1 90.7 هاتف جوال 

 14.4 16.6 حاسوب

 14.7 15.1 األنترنات 

 13.0 12.1 مكٌف

 23.1 30.9 سٌارة  

 96.5 97.2 جهاز تلفاز

 3.4 0.9 مكٌف مركزي

 2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر
 

رت نسبة حيث قدّ  .ات صفاقس الكبرىا لفائدة معتمديّ تفاوتا مجاليّ ( 21خريطة )ة ارة خاصّ ع األسر المالكة لسيّ خريطة توزّ  تظيركما 
في  %31.6ػػػػػؿ بر المعدّ ات حيث قدّ لمعتمديّ اؿ يخفي تباينا كبيرا بيف لكنو معدّ  2004سنة  %26.7بػ ارة بالواليةمتالؾ األسر لمسيّ إ

 ةارة خاصّ متالؾ لسيّ إة الزيت أعمى نسبة ة ساقيّ مت معتمديّ و قد سجّ  .ات الواليةفي باقي معتمديّ  %12.3مقابؿ صفاقس الكبرى 
  (.21خريطة )ة قرقنة بمعتمديّ  %8.1في المقابؿ تنخفض الى  %40.9بػ
 

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر   
 2004 سنة نسب األسر التي تمتمك سّيارة في  :21خريطة 

ة ز أىـ األنشطة الحضريّ تركّ ت حيث اتلصفاقس الكبرى مقارنة بباقي المعتمديّ  الكبيرغرافي و الديمالوزف  ىو في االخير مايمكف إستنتاجو
قميـ الوسط إة القادميف مف و خاصّ  ايمف خارج والوالية ستقطاب أدفاؽ اليجرة مف داخؿ إة قادرة عمى حاضرة جيويّ  ياجعؿ منمما بيا 

فاذا كاف مشكؿ التباينات  .بمعزؿ عف دائرة نفوذ صفاقس الكبرىقتصادي إ مت عاجزة عف تحقيؽ نموّ ظف اما باقي المعتمديات .الغربي
 . المجالية ظاىرة وطنية وحتى عالمية فانيا تعتبر في والية صفاقس شديدة التاثير وتتطمب المزيد مف الدراسات المعمقة

 
 اإلطار اإلجتماعي 4.4.4

 
تضم والية صفاقس أعدادا كبيرة من العائالت المعوزة التي تحتاج إلى المساعدات اإلجتماعية ويعود ذلك لكونها تحتل المرتبة الثانية 
من حيث عدد السكان، كما أنها تعتبر وجهة مفّضمة لعدد كبير من المهاجرين من الوسط والوسط الغربي لمبالد التونسية، وهؤالء 

. ساس عائالت ذات مستوى إجتماعي متوسط أو أقل من ذلك هاجرت إلى الوالية بحثا عن فرص عيش أفضلالمهاجرين هم باأل
تمتعت  2012عائمة معوزة تحصل عمى إعانات من وزارة الشؤون اإلجتماعية، وفي سنة  6916، 2011سكنت والية صفاقس سنة 

يبين التوزع المجالي لمعائالت (. 30جدول عدد )المنخفضة عائمة بالعالج بالتعريفة  37032عائمة بالعالج المجاني و  11038
 1000عائمة معوزة لكل  12.7المعوزة أن ظهير صفاقس يحتوي عمى العدد األعمى وذلك مقارنة بعدد السكان، حيث يضم معدل 
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ساكن  1000زة لكل عائمة معو  7.3بصفاقس الكبرى، مع العمم أن المعدل الجهوي يساوي  4.3ساكن في حين يقل هذا المعدل عن 
في حين ال ( 17.9)ومنزل شاكر ( 18.7)عمى مستوى المعتمديات، يبمغ هذا المعدل أقصاه بمعتمديتي الغريبة (. 22خريطة )

 (.  22خريطة عدد )ساكن بصفاقس الغربية  1000عائمة معوزة لكل  3.6بطينة و  3.5يتجاوز 
 

 

 

 

 

 2012-2011عية لسكان والية صفاقس سنة اإلجتمالخاصيات ا:  30 جذول
 إعانة العائالت المعوزة المعتمدٌات

 2100سنة 
 العالج المجانً

 2102سنة 
 العالج بالتعرٌفة المنخفضة

 2102سنة  
 عدد المعوقٌن 

 2102سنة 

 3307 2278 932 681 صفاقس المدٌنة

ٌّة  2385 1609 760 419 صفاقس الغرب

 2271 1476 554 355 ساقٌة الزٌت

 2688 2254 818 474 ساقٌة الّداٌر

ٌّة  3181 2125 781 452 صفاقس الجنوب

 1160 867 447 221 طٌنة

 826 1707 556 400 عقارب 

 940 3840 846 604 جبنٌانة 

 928 2312 638 436 العامرة

 898 3946 1053 532 الحنشة 

 543 3040 900 616 منزل شاكر

 290 1188 467 277 الغرٌبة 

 1212 5518 826 544 بئر علً بن خلٌفة 

 506 2417 727 425 الصخٌرة 

 642 2231 508 293 المحرس

 408 224 225 187 قرقنة 

 22085 37132 00138 6906 المجموع

 2012اإلدارة الجيوية لمشؤوف اإلجتماعية بصفاقس، : المصدر

 

 

 

معوؽ، فنالحظ أنيـ يتوزعوف بصفة  22185، 2012أما فيما يخص التوزع المجالي لممعوقيف داخؿ الوالية والذيف بمغ عددىـ سنة 
تحتوي . ساكف 100معوؽ لكؿ  2.3موازية لمعدد الجممي لمسكاف بكؿ معتمدية، مع العمـ أف المعدؿ الجيوي في نفس السنة قد بمغ 

، لكف بمقارنة ىذا العدد (22خرىطة عدد )مف جممة المعوقيف  % 67معوؽ وىو ما يعادؿ  15000بة صفاقس الكبرى لوحدىا عمى قرا
 (.ساكف 100معوؽ لكؿ  2.4)بعدد السكاف نالحظ أف المعدؿ يقارب معدؿ الوالية 

 

 2012اإلدارة الجيوية لمشؤوف اإلجتماعية بصفاقس، : المصدر   
 2012توزع المعوقين حسب المعتمديات سنة   :22خريطة 
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  التجهيزاتو  التحتية البنية .5

 البنية التحتية 1.5  
 مرورحركة ال الطرقات و 1.1.5 

 .تتميز شبكة الطرقات بوالية صفاقس بخمسة أنواع مف الطرقات
ىذه الطريؽ .الوطف القبمي وتونس  و الساحؿبجية صفاقس  والية تربط A1والية صفاقس طريؽ سيارة واحدة   تعبر  : الطريق السيارة -

 معبر صفاقس بقابس ثـ بمدنيف وأخيرا بالقطر الميبي عبر ثانيةتربط في مرحمة ل( 24خريطة )في إتجاه الجنوب  اإلنجازبصدد ىي 
 .رأس الجدير

  .(24خريطة )ئيسية بوالية صفاقس بوجود أربعة طرقات وطنية ر تتميز شبكة الطرقات ال : الطرقات الوطنية -
 قابس  و تربط الوالية بالتجمعات السكنية الساحمية مف تونس إلى رأس الجدير مرورا بسوسة( 1ط و)دد ػ1الطريؽ الوطنية عػ

 .ومدنيف
 القيرواف والنفيضةب أساساتربط والية صفاقس بالوسط التونسي ( 2و.ط)ػدد 2الوطنية عػ الطريؽ. 
  قس بالوسط الغربي حتى الحدود الجزائرية مرورا بسيدي بوزيد تؤمف ربط والية صفا( 13و.ط)دد ػ13الطريؽ الوطنية عػ

 .والقصريف
 تربط والية صفاقس بالجنوب الغربي لمبالد التونسية وتحديدا بقفصة (14و.ط) ػدد14الطريؽ الوطنية عػ. 

( 205ج.و ط 204ج.، ط124ج.، ط119ج.، ط96ج.،  ط89ج.، ط82ج.، ط81ج.ط) وعددىـ ثمانية  الجهويةالطرقات  -
 .الية صفاقسداخؿ و قات ربط مختمؼ التجمعات السكنية ف ىذه الطر وتؤمّ 

وتربط ىذه الطرقات المدف الصغرى بشبكة الطرقات ( ػدد929ػدد إلى عػ904مف الطريؽ المحمية عػ)  26ددىا وع:  الطرقات المحمية -
 .المحمية والجيوية والوطنية

صفاقس  في ظيير%( 98)، أغمبيا 2009ـ سنة مك 402المعبدة لـ تتجاوز  دة، فالمسالؾأغمبيا مسالؾ فالحية غير معبّ : المسالك -
 (.31 جدوؿ)

مف % 74ؿ ـ وتمثّ مك 1145إذ تبمغ  ،(31جدوؿ ) افة ىي األوفر حظّ ريؽ أف الطرقات المصنّ ع شبكة الطرقات حسب نوع الطّ توزّ ف ػػيبيّ 
والذي يبمغ ( الجيوية والمحميةو  الوطنية)بشكؿ متشابو بيف األنواع الثالثة ىذه الطرقات تتوزع (.ارةستثناء الطريؽ السيّ إب)إجمالي الشبكة 

 مف شبكة الطرقات ؿ النسبة المتبقيةػّ وتمث%(. 32)ـ مك 367و %(33)ـ مك 378و %(35)ـ مك 401والي نصيب كؿ منيا عمى التّ 
 1620) مساحة كبرأتمتد عمى التي  مدية منزؿ شاكرالتوزيع المجالي لشبكة الطرقات فإف معت اما .دةالمسالؾ الفالحية المعبّ %( 26)
ـ بمعتمدية مك 16في حيف ال يتجاوز ىذا الرقـ . مف المجموع%  20.6ؿ دة، وىو ما يمثّ كـ بيف طرقات ومسالؾ معبّ  319 تعدّ ف (2ـمك

خاـ اكثر تعبيرا عمى العكس طوليا عمى  كثافة شبكة الطرقات تعتبر(. 31 جدوؿ)فقط مف المجموع % 1وىو ما يمثؿ . صفاقس الغربية
 تيبمنزؿ شاكر ال 2ـمك/ـ 150تجاوز تصفاقس الغربية في حيف ال ب 2ـمك/ـ 988تبمغ ذروتيا بػػػػػػػػإذ  مدى تجييز كؿ معتمدية بالطرقات،

 (.23خريطة ) ياتطوير شبكة طرقات مزيد في حاجة إلى ىي 
 2009لسنة م مبالكشبكة الطرقات  : 31جدول 

 المعتمدٌة 
 

 المجموع دمسلك فالحً معبّ     طرقات

 محلٌة جهوٌة وطنٌة
 21 0 14 3 4 صفاقس المدٌنة
 16 0 3 0 13 صفاقس الغربٌة

 51 5 28 2 16 ساقٌة الزٌت
 34 0 17 17 0 ساقٌة الداٌر

 100 0 54 17 29 صفاقس الجنوبٌة
 44 0 25 0 19 طٌنة

 78 20 0 28 30 عقارب
 112 55 8 49 0 جبنٌانة
 76 52 9 15 0 العامرة
 124 65 7 18 34 الحنشة

 319 76 85 98 60 منزل شاكر
 40 26 3 0 11 الغرٌبة

 234 77 65 0 92 بئر علً بن خلٌفة
 137 8 0 81 48 الصخٌرة
 124 18 45 16 45 المحرس

 37 0 3 34 0 قرقنة
 1547 402 367 378 401 المجموع

   

        

 

 2009 سنة توزع الطرقات حسب النوع و حسب المعتمدية   :23خريطة 
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الطرقاتخريطة  : 24خريطة 
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بمغت حركة (. 25خريطة )الجوالف يبمغ اقصاه في الطرقات الوطنية وسط مدينة صفاقس تبيف خريطة حركة المرور بوالية صفاقس اف 
في اتجاه قابس  11في جزءىا الرابط بيف وسط المدينة والطريؽ الحزامية  1عربة في اليـو عمى الطريؽ الوطنية رقـ  22581المرور 

و المحرس ثـ الى  11ى نفس الطريؽ بيف الطريؽ الحزامية عربة في اليـو عم 14925وتنخفض الحركية المرورية الى (. 25خريطة )
وذلؾ بػ ( 1ط و )أما في اتجاه الشماؿ فتسجؿ حركة المرور نشاطا اكبر عمى نفس الطريؽ . عربة في اليـو عمى بقية الطريؽ 8000

عربة  15230حركية بسرعة الى ، ثـ مباشرة شماؿ ىذه االخيرة تنخفض ال4عربة في اليـو عمى مستوى الطريؽ الحزامية رقـ  31839
، ويعود ذلؾ الى تفرع ىذه الطريؽ الى ط (. 25خريطة )قات جيوية ومحمية عدة وىو ما خفض الضغط عمى الطريؽ الوطنية ر في اليـو

ي اليـو عربة ف 9765و ( 13ط و )عربة في اليـو  9856أما في اتجاه الوسط الغربي والجنوب الغربي فتبمغ الحركية المرورية بالتوازي 
 (.  25خريطة )وفي العمـو تنخفض حركة المرور بسرعة كمما ابتعدنا عف وسط المدينة (. 14ط و )

المرور مف وسط مة الثقيالعربات تفادى تإذ  ،(26 خريطة)بوالية صفاقس مف جية إلى أخرى حسب نوع المستعمميف  المرورحركة تختمؼ 
 خريطة ) 1دد الطريؽ الوطنية الجنوبية ع إلى 1ددالشمالية ع الوطنية مف الطريؽ ؿلمتحوّ  11 ددالطريؽ الحزامية عمستعممة المدينة 

، وعمى (ج26خريطة )شماؿ الوالية  1ددريؽ الوطنية ععمى مستوى الط( اليـو/عربة 3302)حركة النقؿ الثقيؿ ذروتيا تبمغ و . (ج -26
عمى  1دداليـو عمى الطريؽ الوطنية ع/عربة 29824 ويبمغ ذروتو بػداخؿ مدينة صفاقس  ةالخفيف جوالف العرباتيتركز عكس ذلؾ 

إتجاه  في 1ددالطريؽ الوطنية عما إقتربنا مف كمّ  ايضاالحركة مكتظة  تبدو و .(ب26خريطة ) 4 ددع يةمستوى الطريؽ الحزامية الشمال
اجات في وسط مدينة صفاقس بالنسبة لمدرّ وتكتظ الحركة أكثر . (ب 26خريطة ( )اليـو/عربة 28729)الضاحية الجنوبية لصفاقس

 5977)ووسط مدينة صفاقس  4ددبيف الطريؽ الحزامية ع 14عمى الطريؽ الوطنية عدد ياذروت الحركيةبمغ تحيث  ةة والناريّ العاديّ 
وأف تركز الدراجات العادية والنارية يكوف  ةالخفيف العرباتسيطرة حركة ( د26)الخريطة عدد  فتبيّ  واخيرا ( .أ26الخريطة ( )اليـو/دراجة

 .مدينتي صفاقس وقرقنة المدف، خاصة بصفة أكبر داخؿ
 2012و  2010بين الشركة الجهوية لمنقل بصفاقس نشطة أتطور  : 32جذول 

 النقل الجهوي وبٌن المدن النقل الحضري  

2101 2100 2102 2101 2100 2102 

 175 181 148 212 211 226 الحافالتعدد 

 8.1 7.2 7.9 45.6 48.9 59.1 (بالملٌون)ن ٌالمسافرعدد

 196 194 182 31 31 30 عدد الخطوط

 6.6 6.4 6.7 6.8 7.1 7.9 (بالملٌون)عدد الكٌلومترات 

 75.1 73.6 76.5 275.1 289.4 326.9 (باأللف)عدد السفرات

 2012 ،بصفاقسالشركة الجيوية لمنقؿ  :المصدر

خالؿ السنتيف ، سجمت أنشطة ىذه الشركة تراجعا ئياحرفاقؿ بصفاقس لتحسيف خدمات منالجيوية ل شركةالرغـ الجيود التي تبذليا و 
لـ يبمغ مستوى إال أنو  2012، خصوصا وأف نشاط الشركة تحسف نسبيا في سنة 2011ويبدو ىذا التراجع ممحوظا في سنة . األخيرتيف

ويختمؼ نشاط الشركة الحضري عف غيره مف جيوي وبيف المدف، إذ رغـ إستقرار عدد الحافالت خالؿ (. 32جدوؿ عدد ) 2010سنة 
 45.6إلى  48.9 حافمة يوميا، تراجع عدد المسافريف الحضرييف في نفس الفترة مف 212و  211عند مستوى  2012و  2011سنتي 

رسـ عدد )ألؼ سفرة  275.1إلى  289.4ـ ومف ممميوف ك 6.8إلى  7.1ع عدد الكيمومترات وعدد السفرات مف مميوف مسافر، كما تراج
أما عمى مستوى النقؿ الجيوي وبيف المدف، فقد تطور عدد الحافالت بصفة معاكسة لعدد المسافريف وعدد الكيمومترات المقطوعة، (. 9

إلى  7.2حافمة في حيف إرتفع عدد المسافريف مف  175إلى  181مف  (2012-2011)خالؿ نفس الفترة  الحافالت حيث تراجع عدد
إلي الختاـ يمكننا القوؿ أف السنتيف المواليتيف لثورة (. 32جدوؿ عدد )ـ ممميوف ك 6.6إلى  6.4مميوف مسافر وعدد الكيمومترات مف  8.1
ال يرقى إلى  2012والتحسف النسبي في نشاطيا خالؿ سنة كانتا صعبتيف عمى الشركة الجيوية لمنقؿ بصفاقس  2011جانفي  14

  .مستوى طموحاتيا
عربة  188828، 2013وتشير معطيات الوكالة الفنية لمنقؿ البري بصفاقس إلى أىمية أسطوؿ العربات بالجية حيث بمغ في موفى سنة 

وبمغ أسطوؿ نقؿ البضائع لحساب . حيجرار فال 7730شاحنة خفيفة  و  38710سيارة خاصة،  117517منيا ( جميع األصناؼ)
ويوجد . الى أشخاص طبيعيف%  13.8منيا الى أشخاص معنوييف مقابؿ  %  86.2عربة تعود ممكية   2482الغير في نفس الفترة 

، 2013بوالية صفاقس مركزيف لمفحص الفني لمعربات، األوؿ بالمنطقة الصناعية مدغشقر والثاني بحي األنس وقد بمغ نشاطيما سنة 
أما المركز المندمج لرخص السياقة فيوجد بطريؽ المحارزة و يؤمف الخدمات المتعمقة باالمتحانات النظرية . عممية فحص فني 176824

تـ  33508لالمتحانات النظرية   2013حيث بمغ عدد المترشحيف سنة " 1د"و " ب"، "أ"لرخص السياقة و عممية المناورات لألصناؼ 
 .منيـ 13658مترشحا لالمتحانات التطبيقية تـ قبوؿ  42133منيـ و  17159قبوؿ 

وسيارات النقؿ الريفي والذي يساىـ بدوره في خدمة ( تاكسي و لواج)أما بخصوص قطاع النقؿ البري الخاص، المتكوف مف سيارات االجرة 
 رخصة لمنقؿ الريفي 634تاكسي و رخصة 2389 بوالية صفاقس 2011 سنةإلى حدود التي منحت  الرخص عدد بمغالمسافريف، فقد 

، أما فيما يخص رخصة 60معتمدية قرقنة بػ تمييا  %96.3رخصة تاكسي وىو ما يمثؿ  2301صفاقس الكبرى  وتحتكر. (33جدوؿ )
 .(33جدوؿ )% 21.1تمييا جبنيانة بػ %( 26.2)لمعتمدية بئر عمي بف خميفة  منح ياالنقؿ الريفي فإف أغمبرخص 

 

 
  2012الشركة الجيوية لمنقؿ بصفاقس  :المصدر

 2012-2010 (نقل حضري) نشطة الشركة الجهوية لمنقل بصفاقسأتطور : 9رسم 
 

 2011سنة حتى موفى قطاع النقل البّري لالرخص الممنوحة : 33جذول 
 النقل الرٌفً التاكسً المعتمدٌة

 0 2301 صفاقس الكبرى
 72 2 الحنشة

 91 6 الصخٌرة
 50 11 المحرس
 16 1 العامرة
 134 8 جبنٌانة
 0 60 قرقنة

 55 0 عقارب
 50 0 منزل شاكر

 166 0 بئر علً بن خلٌفة
 0 0 الغرٌبة

 634 2389 المجموع

2011 ،منقؿ البّريلاالدارة الجيوية   : المصدر
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 التجييز وزارة : المصدر

 حركة المرور 25 :  خريطة                                                                                                                                  
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 التجييز وزارة : المصدر
 حسب أنواع العربات حركة المرور  :26خريطة 
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 يوالجوّ  البحريو  الحديدي قلالنّ  2.1.5 
 

 انُقم انذذَذٌ  4.0.4.2 

و مقارنة . (34 جدوؿ) 2011مسافر سنة  451062ات والية صفاقس حوالي لقد بمغ عدد المسافريف عبر القطارات في مختمؼ محطّ 
تراجعا اكبر لمبضائع المشحونة و المفرغة قدر  نفس الفترة  شيدتكما  %.14بنسبة  مسافر اي 75545ػػػػػب ىذا العددتراجع  2009بسنة 

كما نالحظ الفارؽ الواسع بيف البضائع المفرغة  .%40.1- و %50.7ػ-طف أي ما يعادؿ  430208طف و 385370عمى التوالي بػػ 
طف وىو ما يبيف الفائض الكبير لمبضائع المنقولة بواسطة القطار داخؿ مدينة صفاقس  270000، 2011والمشحونة والذي بمغ سنة 

 . والتي يتـ تصريفيا عبر الموانئ الى االسواؽ الوطنية او االجنبية
مسافر أي  439978، 2011المسافريف الذيف ركبوا القطار مف محطة صفاقس قد بمغ سنة اما عمى مستوى نقؿ الركاب، فاف عدد 

البضائع  نقؿ مف ميناء صفاقس، فإف نصيبيا مفمحطة صفاقس المدينة نظرا لقرب و  (.34جدوؿ )مف جممة مسافري الوالية  % 97.5
وذلؾ % 53.4 الى بوضوح ةالمفرغ البضائعمف  نصيبيا ينخفضفي حيف . مف البضائع المشحونة% 98.2بمغ  حيثيتزايد باستمرار 

فيما  مياف جزء مف البضائع المفرغة بمحطة الحمادة يقع تحويأ إلىنشير  و%(. 14.2)وسيدي عبيد %( 30.2)لصالح محطتي الحمادة 
 (.27خريطة ) 1عدد الوطنيةيؽ ر شاحنات عبر الطالبعد بواسطة 

  
 2011و 2009النقل الحديدي بين  تطور : 34جذول 

 المحّطات
 

 المسافرون المغادرون

 (الطنّ )البضائع 

 المفرغة     المشحونة

2009 2011 2009 2011 2009 2011 

 344173 611561 367890 709924 439978 508192 صفاقس

ي عبٌد  91697 138546 6231 50130 - - سٌد 

 8362 - 80 - 7839 13506 محرسال

ال  - - - - - - الشع 

 2850 - 155 - 1966 2722 الغرٌبة

 194893 324756 328 - - - الحمادة

 2660 - - - 1279 2187 الصخٌرة

 644655 1074863 374684 760054 451062 526607 المجموع

 2011 ،الشركة الوطنّية لمسكؾ الحديدّية: المصدر

 رٌــانجذ انُقم 0.0.4.2  

 بمغت سفينة 1823 نشاط فيالمينائ أّمف 2011 سنة ففي العالـ، تواصؿ والية صفاقس ببقية يرةخوالص بصفاقس التجارييف فيالمينائ يؤمف
مف % 69 بنسبة اي طف مميوف 7.5ػػػػػب حجـ البضائع المشحونة درقيو  .(35 جدوؿ) البضائع مف طف مميوف 10.9 الجممية حمولتيا

 اال بػػ يستأثر غير انو ال( سفينة 1640) السفف حركة مف% 90 صفاقس ميناءيؤمف  .المفرغة لمبضائعوالبقية الحجـ الجممي لمبضائع 
اال انو  (سفينة 183) السفف حركةفقط مف % 10 الصخيرة ميناء يؤمف المقابؿ في. (مميوف طف 5) ضائعإجمالي الب  مففقط %   46

التي تنقؿ اساسا  الصخيرة ميناءويمكف تفسير ىذا التضارب بالحجـ الكبير لسفف  .(مميوف طف 5.9) البضائع مف% 54 يستاثر بػػ
  .الخ...، في حيف يتكوف اسطوؿ ميناء صفاقس مف سفف صغيرة تنقؿ اساسا البضائع الصناعية والفالحيةعشترت حقؿ مف البتروؿ

 

 2010 سنة ناءيالنقل البحري حسب  الم:  35جذول 
 (الطن)البضائع  المالحة ناءٌالم  

 التفرٌغ الشحن   

 2209702 2835440 1640 صفاقس

 1208804 4660514 183 الصخٌرة

 3418506 7495954 1823 المجموع

 2010 ،ديواف البحرية و الموانئ : المصدر

 انجىٌ انُقم 2.0.4.2 

 ىكتار 327 حوالي يمسح و 1980 سنة لوإستغال إنطمؽو  صفاقس مدينة غربي جنوب ـمك 6 بعد عمى طينة -صفاقس مطار يقع
 (.36 جدوؿ) البضائع مف طف 51400شحف و  مسافر 104000نقمت  2010 سنة دوليةو  داخمية رحمة 7630 فأمّ و قد (. 4 الصورة)

 رحمة 791 منيا 1014 فتمثؿ الدولّية أّما ،(رحمة 6616) الجويةالمالحة  حركة إجمالي مف% 86.7 نسبة الداخمية الرحالت وتمثؿ
 .منظمة غير رحمة 223 و منظمة
 و -%19بػ تراجعا الداخمية الرحالت سجمتحيث  2010و 2008 سنتي بيف الداخمي والدولي بصفة معاكسة الجوي النقؿ تطور و قد
الدولّية في نفس الفترة الزمنية  الرحالت عدد ؿسجّ  ذلؾ عكس وعمى -%7.2 بنسبة لبضائعاكذلؾ  و -%17.8 بنسبة لمسافريفعدد ا

 -%90.3بػقّدر  اىام اتراجع البضائع نقؿ شيدفي حيف % 4.2بمغت  المسافريفلعدد إيجابية نسبة نمو  و% 33.5بػيجابية إنسبة نمو 
 .(36 جدوؿ)

 Syphax) "نزالي إير سيفاكس" شركة يوى جويةلممالحة ال خاصة شركةبإحداث  2011 سنة طينة-كما حظي المطار الدولي بصفاقس
Airlines)، الشركة هىذ إنطمقت. جربة و تونس يمطار  ومف ػطينة-صفاقس الدولي المطار مف إنطالقا برحالت الشركة ىذه وتقـو 

 .التونسية الثورة نسبة الى احد اىـ اىداؼ "والحرية الكرامة"ػػػػػػب امتسميتي وقعت ، 319 أ " Airbus"ربيس أطائرتيف ب بالعمؿ
 

 2010و 2008 سنتي بين الدولي طينة -تطور النقل الجوي بمطار صفاقس : 36جذول 
 الحركة الداخلٌة الدولٌة الحركة الحركة

   غٌر منتظم منتظم

 )%(النمو  2010 2008 )%(النمو  2010 2008 )%(النمو  2010 2008

 19- 6616 8169 33،5 223 167 66،2 791 476 الرحالت

 17،8- 55484 67513 4،2 7328 7036 66،6 41367 24824 المسافرٌن

 7،2- 21276 22936 90،3- 7263 75091 48،8- 22948 44810 (كغ)ائع ضالب

 1373 ،ىاٌ انطُراٌ انًذٍَ و انًطبرادَد : المصدر
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 الدولي طينة -مطار صفاقس : 4صىرج  

 ء و الماءالكهربا 3.1.5

 ء انكهرثب 4.2.4.2

 ساعة/طواكيم مميوف 543منيا  ساعة/طواكيم مميوف 945.8 حوالي 2011 سنة صفاقس بوالية الكيربائية الطاقة إستغالؿ بمغ لقد
 الطاقة تؤمفو  .(37 جدوؿ) المتوسط الضغط مف (% 42.6) ساعة/طػواكيم مميوف 402.8 و المنخفض الضغط مف%( 57.4)

 الضغط ذات الطاقة تؤمف حيف في ،ساعة/طوامكي مميوف 97.4بػ المنزلي اإلستعماؿ حتياجاتإ المنخفض الضغط ذات الكيربائية
أي ما يعادؿ  ساعة/طواكيم مميوف 303.8ستيالؾ اإل مف الصناعة نصيببمغ  2011 سنةففي  .والخدمات الصناعة قطاعي المتوسط
 .(37 جدوؿ)  ساعة/طواكيم مميوف 99.1 الخدماتقطاع  يتجاوز لـ حيف في المتوسط الضغط ذات الكيربائية الطاقة مف% 75.4

 2011سنة  (و المتوسطالضغط المنخفض ) الكهربائية ستهالك الطاقةإ:  37جذول 

 المعتمدٌة
 *غط المتوسطالضّ  *غط المنخفضالضّ 

 النسبة المجموع الخدمات الصناعة ستعمال منزلًإ الصناعة

 26.51 106.8 37.6 69.2 95 27.5 صفاقس المدٌنة

 18.87 76 26.4 49.6 60.1 17.8 صفاقس الغربٌة

 7.42 29.9 5.38 24.52 41.7 8.66 ساقٌة الزٌت

 5.91 23.81 4.86 18.95 46.92 11.7 الداٌر ساقٌة

 10.13 40.8 7.6 33.2 56.5 9.6 صفاقس الجنوبٌة

 8.69 35 4.4 30.6 26.7 3.9 طٌنة

 6.31 25.4 1.4 24 6.3 0.5 عقارب

 1.64 6.6 0.6 6 15.48 2 جبنٌانة

 3.05 12.3 0.3 12 9.9 1.5 العامرة

 3.57 14.4 0.2 14.2 13.3 2 الحنشة

 2.73 11.01 1.44 9.57 14.05 3.04 شاكرمنزل 

 0.45 1.82 0.42 1.4 4.5 0.8 الغرٌبة

 0.3 1.21 0.41 0.8 8.8 1 بئر علً بن خلٌفة

 1.56 6.28 1.68 4.6 11.9 3.6 الصخٌرة

 0.95 3.82 0.52 3.3 14.7 3.4 المحرس

 1.91 7.7 5.89 1.81 19.7 0.4 قرقنة

 100 402.85 99.1 303.75 445.55 97.4 لمجموعا

       ساعة/طػواكيم مميوف*                                                2011 ،اقميـ صفاقس الشمالية ،لشركة التونسية لمكيرباء و الغازا : المصدر

 
 1377 ،اقهُى صفبقص انشًبنُخ ،انشركخ انزىَطُخ نهكهرثبء و انغبز: المصدر

 2011سنة ( المنخفض و المتوسط الضغط)ستهالك الكهرباء إ : 27خريطة 
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 تستيمؾ التي الكبرى صفاقسفيظير تفوؽ  والمتوسط المنخفض الضغط ذات الكيربائية الطاقة الستيالؾ لمجاليع اأّما بالنسبة لمتوزّ 
و يخصص  . (27 ػددع الخريطة) المتوسط الضغط ذات الكيربائية الطاقة مف%  77.5 و المنخفض الضغط ذات الطاقة مف 74.8%

، اما الباقي فيخصص اساسا لمصناعة وتستيمؾ (% 81.7)جزء كبير مف الطاقة الكيربائية ذات الضغط المنخفض لالستيالؾ المنزلي 
 .صفاقس الكبرى معظمو

 الطاقةإجمالي  مف% 22.6ػػػػػػب الكيربائيةلطاقة ا في استيالؾ المرتبة االولى ةالمدين صفاقس معتمدية حتؿتف عمى مستوى المعتمديات، و
 صفاقس ظيير معتمديات  ال يتجاوز إستيالؾ حيف في المتوسط الضغط ذات الطاقةإجمالي  مف% 26.5و المنخفض الضغط ذات
 .(27 ػددعػ الخريطة) لمطاقة الجممي االستيالؾ مف% 3 نسبة
 

 ةارنهشّ  بنخانصّ  انًبء 0.2.4.2

وتغطي الوالية ىذا . تعاني والية صفاقس التي يييمف عمييا المناخ الجاؼ مف عجز كبير في المياه، يتاكد اكثر خالؿ المواسـ الجافة
 صفاقس لوالية مف مياه الشرب الجممي االستيالؾ بمغ. العجز بجمبيا لممياه مف جيات اخرى مف البالد، خصوصا الوسط الغربي والشماؿ

 إلستعماؿا يمثؿو جمالي االستيالؾ إمف  %88.2أي قرابة  المنزلي ستعماؿلال مخصصة 3ـ ـ 31.3 منيا 2011سنة  3ـ ـ 35.5
% 21.1نسبة ب 2011و 2009 سنتي الوالية بيفمماء بل الجممي ستيالؾاإل ارتفع قدو  .(38 جدوؿ)( % 11.8) 3ـ ـ 4.2الصناعي
 .(38 جدوؿ)% 12.3بػ لـ يرتفع االالذي  الصناعي االستيالؾ عكس% 22.4بػ االكبرنمو ال سجؿ المنزلي اإلستيالؾ حجـ غير اف

لف متاأل) 9044و  9008ب تيي  الصالح للشراستهالك الواء إتطىر  : 38جذول 
3
) 

 اجمالً التطور صناعًالاالستعمال  منزلًالاالستعمال  المعتمدٌة

 
 2011-2009 التطور 2011 2009 التطور 2011 2009

 4.9 6.7- 1052.6 1128 7.8 4887.7 4534.5 صفاقص المدٌنة

 23.9 18.8 267.5 225.2 24.2 4575.2 3683.7 صفاقص الجنوبٌة

 25.4 9.7- 28.8 31.9 26.5 1266.7 1001.1 جبنٌانة

 97.5 38.4- 17 27.6 104.9 1035.8 505.5 الحنشة

 84.5 81.7- 15.5 84.7 112.6 1062.7 499.8 منزل شاكر

 24.8 22.2 475.1 388.9 27.3 539.8 424 عقارب

 14.1 61.5 4.2 2.6 13.9 805.2 706.7 قرقنة

 7.8 4.7 463.1 442.2 12.3 335.6 298.9 بئر علً بن خلٌفة

 8.9 8.2 144 133.1 9 1060.7 973 محرسال

 4.7 4.7 385.8 368.5 4.8 203.9 194.6 الصخٌرة

 6.9 15.2 21.2 18.4 6.1 199.1 187.7 الغرٌبة

 3.5 26.9- 58.4 79.9 4.1 4152.5 3988.9 صفاقس الغربٌة

 5.1 54.6 96.5 62.4 4.2 3409.2 3273.3 ساقٌة الزٌت

 24.5 56.8 108.8 69.4 23.9 4439.9 3584.2 ساقٌة الداٌر

 73.3 106.8 519.3 251.1 57.4 834.1 529.9 العامرة

 88 25.6 591.3 470.8 113.7 2450.5 1146.8 طٌنة

 21.1 12.3 4249.5 3784.6 22.4 31258.4 25532.4 المجموع

 2011 ،اقميـ صفاقس ،المياهتوزيع و  ستغالؿإللشركة الوطنية ا : المصدر

 وبئر لي االستيالؾاجمإمف  %65.4 بنسبة الصخيرة مثؿ المعتمديات بعضيييمف في  لمماء الصناعي اإلستعماؿالى اف كما نشير 
 العامرة ،%(46.8) عقارب فيإنخفاضا  لمماء الصناعي اإلستعماؿ نسبة سجمت حيف في .( 28 خريطة% )58بنسبة  خميفة بف عمي

 المياه أغمب تكوف حيث المعتمديات ببقية مقارنة ىامة النسبة ىذه وتبقى%(. 19.4) وطينة%( 17.7) المدينة صفاقس ،%(38.4)
 .(28خريطة ) المنزلي لإلستعماؿ معدة

 
 2011 ،الوطنية الستغالؿ وتوزيع المياهالشركة ا : المصدر

 2011الك مياه الشرب سنة ع إستهتوزّ  : 28خريطة 

 

 التطهير شبكة 4.1.5

 قرقنة جبنيانة، عقارب، ،محرسال الشمالية، صفاقس الجنوبية، صفاقس) تطيير محطات 7 مف بوالية صفاقس التطيير شبكة تتكوف
 المياه تعالج( الشماليةصفاقس  و الجنوبية صفاقس) ريتطي محطتي الكبرى صفاقس وتضـ( 39 جدوؿ) ضخ محطة 31و( والحنشة

 15 امني ضخ محطة 19 كما تضـ( ريالدا وساقية الزيت ساقية الشيحة، دة،مقر  العيف، طينة، صفاقس،) لسبعةا يابمدياتل المستعممة
 (.29 خريطة ) صفاقسبمدية ب محطة
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 2011لضخ لسنة او  توزع محطات التطهير : 39جذول   
 محطة التطهٌر محطة الضخ المدٌنة البلدٌة

 15 صفاقس صفاقس
 2 طٌنة طٌنة 
 العٌن العٌن 

 
 محطة صفاقس الجنوبٌة

 قرمدة قرمدة
 الشٌحٌة الشٌحٌة  
 2 ساقٌة الزٌت ساقٌة الزٌت  

 ساقٌة الداٌر الداٌرساقٌة  
 

 محطة صفاقس الشمالٌة

 محطة المحرس 7 المحرس المحرس

 *الغرٌبة
 

 محطة عقارب 1

 *جبنٌانة
 

 محطة جبنٌانة 1

 *قرقنة
 

 محطة قرقنة 3

 الحنشة الحنشة
 

 محطة الحنشة

 7 31   المجموع

       *مدف غير مرتبطة بشبكة التطيير                                               2011، قميـ صفاقسإ ،متطييرل الوطني فديواال

 
 2011، قميـ صفاقسإ ،متطييرل ف الوطنيديواال

 2011خ و التطهير لسنةضّ توزيع محطات ال :  29خريطة 

 واالتصاالت البريد 5.1.5

 وتتوزع ىذه القيمة بيف. 2010 سنة دينار مميوف 475 اقيمتي و صفاقس واليةب البريدية األنشطة مجموع نافذة 209و مكتب 79 فؤمّ ي
 (%15.5)مميوف دينار  26.7 و مستممة حواالت (%36) مميوف دينار 171.3 و مرسمة حواالت( %58.5) دينار مميوف 277.9
 (.40 جدوؿ)  الخارج مف مستممة حواالت

كؿ فتستاثر  معتمدياتببقية الا مّ أ ,جمالي عدد مكاتب البريد بالواليةإمف  %51.9 يقابؿ اي ما بريد مكتب 41 الكبرى صفاقسب ويتركز  
 عدد قارنا إذا وعموما (.30 خريطة) البريد مكاتبل الجممي مجموعال مف% 21.5بػ اي مكتب بريد 17ػػػػب قرقنة و العامرة و جبنيانةمف 

 بػ العامرةمعتمدية  تمييا ساكف 10000 لكؿ مكتب 4.15بػ األولى المرتبة قرقنة معتمدية حتؿتف معتمدية، كؿ سكاف عددب البريد مكاتب
، وتظير معتمديات ساقية الزيت، صفتقس ساكف 10000مكتب بريد لكؿ  1.35بػ الغريبةثـ  ساكف 10000مكتب بريد لكؿ  1.65

 .(30 خريطة ) ساكف 10000مكتب بريد لكؿ  0.58، و 0.53، 0.37الغربية و المحرس في اخر الترتيب وذلؾ ب 

 

 2011و  2010في سنتي تجهيزات وانشطة مكاتب البريد :  40جذول 
 ( الف دٌنار) 2101النشاط  2100التجهٌزات لسنة  المعتمدٌة

 حواالت مستلمة من الخارج حواالت مستلمة حواالت مرسلة عدد النوافذ مكاتب البرٌد  

          

 9.7 67.2 133.5 53 12 المدٌنةصفاقس 

 2.4 20.6 15.9 16 6 صفاقس الغربٌة

 0.8 11.9 16.3 16 3 ساقٌة الزٌت

 1.5 16 16.9 17 7 ساقٌة الداٌر

 1.1 13.3 28.4 19 10 صفاقس الجنوبٌة

 0.6 5.7 5 8 3 طٌنة

 0.2 3.1 3.2 8 4 عقارب

 2.3 5.6 16.7 10 6 جبنٌانة

 1.3 2.7 1.5 7 5 العامرة

 0.9 4 4.2 8 4 الحنشة

 0.2 1.4 3.1 8 3 منزل شاكر

 0.4 1.4 1.1 5 2 الغرٌبة

 1.4 3.9 6.1 9 4 بئر علً بن خلٌفة

 0.5 3.9 5.2 4 2 الصخٌرة

 2.7 5.7 13 7 2 المحرس

 0.7 5 7.8 14 6 قرقنة

 26.7 171.3 277.9 209 79 جموعمال

 2011 ،االدارة الجيوية لمبريد : المصدر
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 1377 ،االدارح انجهىَخ نهجرَذ : المصدر

 2011البريد سنة  مكاتبتوزع  : 30خريطح 
 

  األنشطة مف األوفر النصيب المدينة صفاقس تحتكر إذ.  2010نة سل البريد ألنشطة لمجاليا التبايف بوضوح 10 ػددعػ الرسـ يبيف
في ، الخارج مف المستممة الحواالت قيمة مف% 36 بنسبةو  المستممة الحواالت قيمة مف% 39 و المرسمة الحواالت قيمة مف% 48بنسبة 
 .(10رسـ عدد )، خصوصا في ظيير مدينة صفاقس نصيب باقي المعتمديات ينخفض حيف 

بمغ عدد  2011سنة ففي . كما يبيف عدد المشتركيف بالياتؼ القار وطاقة استعاب الشبكة مدى اىمية البنى التحتية لالتصاالت بالوالية
شبكة  فقدت وقد( . 41 جدوؿ)خط  336000حوالي بستيعاب الشبكة إطاقة  تقدرمشترؾ في حيف  139560المشتركيف بالياتؼ القار 

في  استعماليا االنترنت التي شيد والنقاؿ الياتؼ  صاؿ االخرى مثؿتّ إلفائدة وسائؿ اسبة كبيرة مف حرفائيا لتدريجيا ن الياتؼ القار
و  % 16.6ػػػػبعائمي الحاسوب و لم %.90بػ لمياتؼ الجواؿ تقدر نسبة إمتالؾ األسر 2009ففي سنة . اكبير  االسنوات األخيرة تطور 

 .%15.1ػػػػػػب نترنتلال

 

 

 
 1373 ،االدارح انجهىَخ نهجرَذ : المصدر

 9040تىزع خذهاخ الثريذ سٌح :  40رسن 

 2011 سنة ستيعاب الشبكةاالمشتركين في الهاتف القار و طاقة :   41جذول  
 طاقة استٌعاب الشبكة الهاتف القار المعتمدٌة

 99099 35500 صفاقس المدٌنة

 29458 15506 الغربٌةصفاقس 

 41080 15769 ساقٌة الزٌت

 37172 16324 ساقٌة الداٌر

 70631 36784 صفاقس الجنوبٌة

 13124 3629 طٌنة

 3885 1578 عقارب

 7067 2388 جبنٌانة

 3008 1070 العامرة

 1368 585 الحنشة

 2008 417 منزل شاكر

 1675 296 الغرٌبة

 7430 582 بئر علً بن خلٌفة

 1262 707 الصخٌرة

 9444 4376 المحرس

 8232 4049 قرقنة

 335943 139560 المجموع

 1377 ،ثصفبقص االدارح انجهىَخ نالرصالد : المصدر
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 2011سنة بمغ عدد المشتركيف في الياتؼ القار  اغمبيا حيثصفاقس الكبرى تحتكر ف لتجييزات االتصاؿالمجالي  عا بالنسبة إلى التوز أمّ 
صفاقس الجنوبية و صفاقس   معتمديتي و تحظى (.31خريطة ) مف اجمالي المشتركيف % 88.5وىو ما يمثؿ  مشترؾ 123512حوالي 
. ةػػػمف إجمالي مشتركي الوالي %51.8مف مشتركي صفاقس الكبرى و  %58.5وىو ما يمثؿ  (مشترؾ 72284)بالنصيب األوفر المدينة

  (31خريطة )اما بباقي المعتمديات فيبقى عدد المشتركيف في الياتؼ القار ضعيفاو ال يبرز نسبيا اال في معتمديتي المحرس وجبنيانة 

 

 
 1377 ،ثصفبقص االدارح انجهىَخ نالرصالد: المصدر

 2011المشتركون في الهاتف القار و كثافة الشبكة سنة :  31خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التجهيزات 2.5

 المهني والتكوين التعميم 1.2.5 
  األضبضٍ وانثبَىٌ انزعهُى 4.4.0.2 

 تمميذ 90064 حوالي المدارس ىذه ـو يأ ،(42 جدوؿ) قاعة 2045 عمى تحتويابتدائية  مدرسة 367 ،2011سنة  صفاقس واليةتعّد 
 توزع يبدو المحظة حتى المدروسة واإلقتصادية اإلجتماعية المعطيات أغمب عكس وعمى. امربي 4784 تأطيرىـ وتكوينيـ مف خالؿ يقع

و  مدرسة 246 حوالي صفاقس ظيير في ةيالمدرس تجييزاتتبمغ ال إذ .صفاقس ظيير فائدةل األساسي التعميـ مف األولى المرحمة تجييزات
فقط مف  % 33مدرسة  أي ما يعادؿ  121بػ الإوع  في حيف ال تحظى صفاقس الكبرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف المجم  % 67ىو ما يمثؿ 

حيث المعتمديات التي تمتّد عمى مسافة كبيرة واألقؿ تنمية بالنصيب األكبر مف ىذه المدارس  وتحظى.  (32خريطة ) وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم
وقد ساىـ تشتت السكاف بيذه  .بكؿ مف الحنشة و منزؿ شاكر 31بالصخيرة و  33ببئر عمي بف خميفة و  ابتدائية مدرسة 50 تتركز

في األرياؼ التي يحتاج أطفاليا لمدارس تكوف قريبة مف مساكنيـ اال اف كثافة المدارس  خاصة بناء مزيد مف المدارس المعتمديات في
 20 لكؿمدرسة  8.8 وتجاوزت بظيير صفاقس 2ـمك 20حوالي مدرسة لكؿ  2011بمغت سنة  حيث تبقى منخفضة بياتو المعتمديات،

بمنزؿ  2ـمك 20مدرسة لكؿ  0.4بصفاقس الغربية وتقؿ عف   2ـمك 20مدرسة لكؿ  22.3وترتفع ىذه الكثافة الى . بصفاقس الكبرى 2ـمك
 .شاكر

 

 2011سنة  من التعميم االساسيلى و تجهيزات و مؤشرات المرحمة اال :   42جذول 
 المؤشرات طاقة االستٌعاب التجهٌزات المعتمدٌات

 قاعة/عددالتالمٌذ مربً/عددالتالمٌذ المنقطعون تالمٌذ مربٌن قاعات مدارس  

 27.4 20.2 39 10536 521 229 21 صفاقس المدٌنة

 28.8 21 21 9585 457 193 18 صفاقس الغربٌة

 26.8 20.2 71 9098 450 196 23 ساقٌة الزٌت

 26.5 20.4 51 9326 458 183 23 ساقٌة الداٌر

 26.8 20.4 62 9815 482 195 25 صفاقس الجنوبٌة

 28.7 22.5 38 5398 240 95 11 طٌنة

 20.9 17.6 24 4220 240 97 27 عقارب

 23 18.7 55 5619 301 119 25 جبنٌانة

 21.6 17.9 18 2834 158 70 15 العامرة

 20.2 17.3 68 4981 288 135 31 الحنشة

 18 16.3 35 3640 224 110 31 منزل شاكر

 19.6 17.4 14 1529 88 43 11 الغرٌبة

 16.7 14.4 98 5457 380 155 50 بئر علً بن خلٌفة

 17 16.5 47 3509 213 95 33 الصخٌرة

 22 16.7 27 3262 195 83 14 محرسال

 18.7 14.1 2 1255 89 47 9 قرقنة

 23.6 18.8 670 90064 4784 2045 367 المجموع

 2011 االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس الجيوية لمتعميـ بصفاقس االدارة : المصدر
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حيث بمغ معّدؿ القاعات  ،المدرسة كؿ داخؿ لقاعاتمف اىاـ عدد  بناءيتـ صفاقس الكبرى ب خصوصاالمدارس  عددفي  تالفي النقصلو 
 يتضاعؼ ىذاو  .باقي المعتمدياتفي  الواحدة  قاعة بالمدرسة 3.9في صفاقس الكبرى في حيف لـ يتجاوز  9.1الواحد حوالي  لممدرسة

مدرسة لكؿ قاعة  2.9 ينخفض إلى وصفاقس المدينة  في معتمديةمدرسة بكّؿ قاعة  10.9 إلى ليرتفع المعتمدياتعمى مستوى تبايف ال
 .(32خريطة ) بالصخيرة

 
 2011 ،االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس المصدر

 2011تجهيزات المرحمة األولى من التعميم األساسي سنة  :32خريطة 
 

مدرسة كّؿ مربي ب 21.6 المعدؿ بمغ  صفاقس الكبرى فيفيكوف موازيا لحجـ ىذه المدارس، ف لكؿ مدرسة المربيفمعدؿ عدد بالنسبة لأّما  
مربي بالمدرسة الواحدة في معتمدية صفاقس  25.4إلى ىذا المعدؿ يرتفع  و. صفاقسوالية قي معتمديات افي ب 8.8في حيف لـ يتجاوز 

عدد را الرتفاع عدد التالميذ بصفاقس الكبرى، فإّف معدؿ ظنو  .(32 خريطة )الصخيرة معتمدية مدرسة بكّؿ مربي ب 6.5 مقابؿالغربية 
 الوالية مدارسفي بقية  لكؿ قسـ تمميذ 19.77 المعّدؿ ينخفض إلىلكّف ىذا  اتمميذ 27.5في حدود  الواحد يكوف ـالقس التالميذ داخؿ

 (.33 خريطة)

نسبة االنقطاع عف تعتبر  و مف مجموع التالميذ، % 0.76تمميذ و ىو ما يمثؿ  670بػ 2011يف سنة عدد التالميذ المنقطع كما قّدر
يتجاوز عدد  حيثتنمية بظيير صفاقس حظا في الأساسا المعتمديات األقّؿ  االنقطاع يشمؿو  التعميميىاّمة في ىذا المستوى  ةسراالد

 (.33خريطة .)تمميذ 1000/منقطع18 ببئر عمي بف خميفة  اقصاهو يبمغ تالميذ  10 تمميذ  1000 المنقطعيف لكؿّ 

 

 
 0244 ،االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس

 2011ؤشرات المرحمة األولى من التعميم األساسي سنة عدد التالميذ و م : 33خريطح 
 

مدرسة إعدادية و  100 تضـّ  التي بالوالية مف التعميـ األساسي و التعميـ الثانوي الثانيةيزات المرحمة ػالتوزع المجالي لتجي و فيما يخص
ىذه  وتضـّ . (43 جدوؿ) معتمديات والية صفاقس باقيموزعة عمى  مقابؿ مؤسسة ، مؤسسة 55بػ الكبرىصفاقس  ستأثرّ ت ،معيد ثانوي

 .طار تدريسإ 5855 و تمميذ 74.709ستيعاب تبمغ إقاعة بطاقة  2865سات التعميمية الموسّ 
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 2011سنة  تجهيزات و مؤشرات التعميم الثانوي:   43جذول 

 المعتمدٌة
  

 المؤشرات طاقة االستٌعاب التجهٌزات

 اإلعدادٌةدارس مال
 المنقطعون التالمٌذ المربٌن القاعات

 عدد التالمٌذ عدد التالمٌذ

 مربً/ قاعة/ والمعاهد

 12.6 27.4 1074 17126 1359 624 15 صفاقس المدٌنة

 12.8 26.4 719 9969 776 354 13 صفاقس الغربٌة

 13.0 27.2 586 8337 640 292 10 ساقٌة الزٌت

 13.1 27.0 343 5966 457 200 8 ساقٌة الداٌر

 13.7 28.1 354 5347 390 170 6 صفاقس الجنوبٌة

 13.7 27.2 109 1849 135 67 3 طٌنة

 12.0 24.4 222 2341 195 98 4 عقارب

 12.8 26.0 479 4284 334 184 7 جبنٌانة

 13.0 24.7 111 1652 127 69 3 العامرة

 11.9 24.1 293 3016 253 144 6 الحنشة

 12.1 23.5 249 1901 157 90 4 منزل شاكر

 12.8 24.7 192 1237 97 61 2 الغرٌبة

 12.5 24.1 580 4523 362 198 7 بئر علً بن خلٌفة

 12.9 23.8 483 2907 225 128 5 الصخٌرة

 12.3 24.5 433 2935 239 136 5 محرسال

 12.1 25.9 71 1319 109 50 2 قرقنة

 12.8 26.2 6298 74709 5855 2865 100 المجموع

 2011 ،االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس : المصدر

 

بباقي  في حبف تنخفضصفاقس الكبرى بلممرحمة الثانية ارتفاعيا  تعميـة سمؤسّ كؿ األساتذة ب عددعدد القاعات و  تمعّدال و تظير
مربي لكؿ مؤسسة في  47قاعة و  26 وصفاقس الكبرى ب لكّؿ مؤسسة مربي 68.3و  قاعة 31بمغ تف (34 خريطة )الوالية  معتمديات
أضعفيا  أّمامربي لكّؿ مؤسسة   90.6و قاعة 41.6بػ المدينةصفاقس معتمدية ب ارتفاع ليذه المعدالتبمغ أقصى يو  .الوالية باقي تراب

 (.34خريطة ) ي لكّؿ مؤسسةػػػػػمربّ  39.3و قاعة   22.5ػػػػػػب فبمعتمدية منزؿ شاكر

وىو اعمى بكثير مف  مف إجمالي التالميذ  % 8.4و ىو ما يمثؿ  6300حوالي  2011يعتبر عدد المنقطعيف مرتفعا جّدا إذ بمغ سنة  
ويعود ىذا االنقطاع الكبير الى قمة وعي العديد مف االولياء الذيف  .%0.74تالميذ المرحمة األولى مف التعميـ األساسي معدؿ االنقطاع ل

يظنوف اف التعميـ لـ يعد وسيمة لتحسيف ظروؼ العيش كما كاف في الماضي ولذلؾ يعمدوف الى قطع دراسة ابنائيـ اللحاقيـ بمدارس 

بكثافة في معتمديات بئر عمي بف خميفة، الصخيرة  التكويف الميني او لمساعدتيـ في انشطتيـ الفالحية خاصة رعي االغناـ الذي ينتشر
 1000/منقطع 56يتجاوز  لـتمميذ في حيف  1000/منقطع166بمعتمدية الصخيرة  اهأقصىفبمغ بذلؾ عدد المنقطعيف  .و منزؿ شاكر

 .(35خريطة)تمميذ بمعتمدية قرقنة 

 
 
 
 

 
  0244 ،االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس :المصدر

 2011تجهيزات التعميم الثانوي سنة :  34خريطة 
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 0244 ،االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس : المصدر 

 2011التالميذ و مؤشرات التعميم الثانوي سنة :  35خريطة 
 

 انزّعهُى انعبنٍ 0.4.0.2

و  2012-2011بالنسبة لمسنة الجامعّية  اطالب 39828بمغ عدد طمبة جامعة صفاقس  ا حيثىام اجامعي اس قطبقتمّثؿ مدينة صفا 
( طالب 42628)و جامعة تونس المنار ( طالب 14745)بعد جامعة قرطاج  مف حيث عدد الطمبة بذلؾ تحتّؿ المرتبة الثّالثة

(www.mes.tn).   مؼ تتغّطي مخ( معيد عالي 12مدارس عميا و  3كمّيات و  5)ّسسة جامعّية مؤ  20تحتوي جامعة صفاقس عمى
و ىو ما  اطالب 17498 المرتبة االولى بػػػ الكمّياتتحتؿ الطمبة  وبتصنيؼ المؤسسات الجامعية حسب عدد. (44جدوؿ ) االختصاصات

 .مف المجموع %14.3و ىو ما يمّثؿ  اطالب 5664ػػػػػػػب العمياثـ المدارس ( % 41.8)طالبا  16666ػػػػػب تمييا المعاىد العميا %43.9يمّثؿ 
طالب  3855ة العمـو االقتصادّية و التصّرؼ بطالب تمييا كميّ  5000أكثر مف ب المرتبة االولى مف حيث عدد الطمبةكمّية العموم حتؿو ت

 يتمتع طالب (.44 جدوؿ) فقطا طالب 369بػػػعمـو التمريض  معيدو  طالب 357بػػػ المعيد األعمى لمموسيقى وياتي في اخر الترتيب
الياسميف، ابف الجزار، عمي النوري، ابف شباط و ) أحياء جامعّية 5 بيفتتوّزع  مؤّسسة خدمات جامعّية 14 بخدمات جامعة صفاقس
المنار، الزياتيف و عمي ) مطاعـ جامعّية 8 ،(الفرابي، الرائد البجاوي، البساتيف، تنيور و االماـ سحنوف) مبيتات 5 ،(سيدي منصور

ىذه  ووضعتو  ،و مركز جامعي لمتنشيط الثّقافي و الّرياضي (مطاعـ تابعة لالحياء الجامعية المذكورة اعاله 5الشرفي، اضافة الى 

الخدمات الجامعّية  ديواف) مميوف وجبة غذائّية 2.21و  سرير 6217 ،2013-2012خالؿ السنة الجامعية  عمى ذّمة الطمبة المؤسسات
 (.2013-2012، لمجنوب

 2012-2011نة سالمؤسسات الجامعية  : 44جذول 

 المجموع النسبة االناث النسبة الذكور المؤسسة الجامعية
 1903 47.3 900 52.7 1003 كمية الطب

 3855 66.3 2555 33.7 1300 كمية العمـو االقتصادية و التصرؼ
 3307 70.9 2345 29.1 962 الحقوؽكمية 

 3427 77.7 2664 22.3 763 كمية االداب و العمـو االنسانية
 5006 63.5 3181 36.5 1825 كمية العمـو

 2750 49.3 1357 50.7 1393 المدرسة العميا لمميندسيف
 1891 62.1 1175 37.9 716 المدرسة العميا لمتجارة

 1023 22.1 226 77.9 797 الصحةالمدرية العميا لعمـو و تقنيات 
 1783 78.4 1398 21.6 385 المعيد العالي لمفنوف و الحرؼ

 357 45.9 164 54.1 193 المعيد العالي لممسيقى
 1991 42.9 855 57.1 1136 المعيد التحضيري لمدراسات اليندسية

 1854 60 1113 40 741 المعيد العالي الدارة االعماؿ
 1918 51.8 993 48.2 925 لالعالمية و الميمتيميدياالمعيد العالي 

 1375 49.4 679 50.6 696 المعيد العالي لاللكترونيؾ و التجارة
 1028 82.3 846 17.7 182 المعيد العالي  لمبيو تكنولوجيا
 1321 61.3 810 38.7 511 معيد الدراسات التجارية العميا

 1164 46.7 544 53.3 620 المعيد العالي  لمتصرؼ الصناعي
 1287 42.7 549 57.3 738 المعيد العالي لمرياضة و التربية البدنية

 369 57.2 211 42.8 158 المعيد العالي لعمـو التمريض
 2219 33.8 750 66.2 1469 المعيد العالي لمعمـو التكنولوجية

 39828 58.5 23315 41.5 16513 المجموع
 2012 ،وزارة التعميـ العالي جامعة صفاقس : المصدر

 
ففي  .الّطمبة الّذكوربمّطالبات مقارنة المرتفعة ل نسبةال ىو تونس باقي جامعات مثؿ ما ىو الّشأف في يجمب االنتباه بجامعة صفاقسو ما 
أّف نسبة الّطالبات  11 عدد الّرسـ يبّيف و .بكامؿ البالد % 61.6بجامعة صفاقس  %58.5بمغت نسبة الّطالبات  2012-2011سنة 
إلى االناث نسبة  تصؿاذ  .في سوؽ الّشغؿاالختصاصات االقؿ طمبا داخؿ المؤّسسات الجامعّية التي تحتوي عمى  اىاأقصى تبمغ

و . %77.7 ػػػب كمّية اآلداب و العمـو اإلنسانيةف %78.4ػػػػػػبالمعيد العالي لمفنوف و الحرؼ  وبالمعيد األعمى لمبويوتكنولوجيا يمي 82.3%
بالمعيد العالي لمّدراسات  %33.8و إلى  ات الصحةتقنيّ و بالمدرسة العميا لمعمـو  %22.1تنخفض ىذه الّنسبة إلى  في المقابؿ
ولقمة الخيارات اماميف تواصؿ الطالبات دراستيف بينما ينقطع الكثير مف الطمبة الذكور ليأسيـ مف الحصوؿ عمى  (.11رسـ )التكنولوجّية 

سيكوف في راينا المستقبؿ افضؿ لمنساء النيف سيستفدف مف شياداتيف الجامعية في . ظيفة في القطاع العمومي أو حتى الخاصو 
 .االنتدابات وفي الترقيات المينية

http://www.mes.tn/
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 2011 ،سجامعة صفاق - وزارة التعميـ العالي : لمصدرا

 2011الجامعية و حسب الجنس سنة ؤسسة ع الطمبة حسب المتوزّ   :11رسم 

 انزّكىٍَ انًهٍُ 2.4.0.2

 وقد أمكف ليذه متربص 9790و تبمغ طاقة االستيعاب الجممّية  ا خاصامركز  39 منيا ّتكويف المينيمل امركز  60والية صفاقس  تضـّ  
 1575ومف بيف ىؤالء الناجحيف  %38.2متربص أي بنسبة  2772، نجح منيـ 2012-2011سنة  متربص 7265مراكز تكويف ال

 (.45 جدوؿ)مف اجمالي الناجحيف  % 56.8ينتموف لموكالة التونسية لمتكويف الميني، اي ما يعادؿ 

 2012-2011 سنةالمتدخمين  حسبمؤشرات التكوين المهني   : 45جدول  

 الٌاجحىى الوتكىًىى طاقح االستعاب ىىلالوتذخ

 1575 5078 5480 هزكىٍَ انًهٍُنانىكبنخ انزىَطُّخ 

 66 87 140 وزارح انفالدخ

 - - 170 االرذبد انىطٍُ نهًرأح انزىَطُّخ

 1131 2100 4000 هزكىٍَنانًراكس انخبّصخ 

 2772 7265 9790 الوجوىع

 2012 ،االدارة الجيوية لمتعميـ بصفاقس: المصدر

 الصّحة 2.2.5 

ضافة إلى باإلىذا ( محمّية 3جيوّية و  5 ،جامعية 2)مستشفيات  10 مف 2009سنة  بوالية صفاقسالعمومية لصّحة اتجييزات  تتكوف
 % 87.1 منيا ،سريرا 1600 ىذه المؤسسات وتوفر(. 46 جدوؿ)مركز لرعاية األـّ و الّطفؿ  137لمصّحة األساسّية و  امركز  142

 (.46 جدوؿ) (سرير 1395)صفاقس الغربّية بمعتمدية  يفالجامعيّ  يفبالمستشفي

 2009 سنة التجهيزات العمومية لمصحة  :46جدول 

مستشفى  المعتمدية
 جامعي

مراكز الصحة  مستشفى محمي مستشفى جهوي
 االساسية

 مراكز رعاية
 االم والطفل 

 المخابر ةعدد االسرّ 

 1 - 4 5 - - - صفاقس المدينة
  - 8 8 - - - الجنوبيةصفاقس 

 1 1395 3 2 - 1 2 صفاقس الغربية
 - - 5 5 - - - ساقية الزيت
 1 - 6 6 - 1 - ساقية الداير

 - - 3 3 - - - طينة
 1 50 13 13 - 1 - جنيانة
 1 7 15 15 1 - - الحنشة

 1 6 16 16 - - - منزؿ شاكر
 1 6 8 9 - - - عقارب
 1 27 5 9 - 1 - قرقنة

 1 30 15 15 1 - - خميفة بئر عمي
 1 50 7 8 - 1 - محرسال

 1 30 12 12 1 - - الصخيرة
 - - 8 7 - - - الغريبة
 - - 9 9 - - - العامرة

 11 1601 137 142 3 5 2 المجموع
 2009 ،بصفاقس االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا

بئر  ،(16)منزؿ شاكر ب فانيا تنتشر اكثر بظيير صفاقس، خصوصا الصحة األساسيةمراكز نظرا لحاجة العائالت محدودة الدخؿ لو 
مف مجموع  %41.5مركزا اي  59ىو ما يمثؿ مجموع  و ( لمصحة األساسية امركز  13)جبنيانة و ( 15)الحنشة  ،(15)عمي بف خميفة 

ساكف  2140المعتمديات في حدود اال اف معدؿ عدد السكاف لكؿ مركز لمصحة االساسية يبقى منخفضا بيذه . (36خريطة )المراكز 
وفي  (.36خريطة )ساكف لكؿ مركز صحة اساسية بجبنيانة  3585بالحنشة و  2964ببئر عمي،   3336لكؿ مركز بمنزؿ شاكر ، 

الجامعّية، فاف عدد السكاف لكؿ مركز صحة اساسية يرتفع ستشفيات الم مثؿ تجييزات صحّية أكثر فاعمّيةحيث تتوفر  اقس الكبرىصف
 .(36خريطة ( )ساكف لكؿ مركز 55209)ساكف ويبمغ اقصاه بصفاقس الغربية  24000ى اكثر مف ال
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 2009 ،االدارة الجيوية لمصحة بصفاقس: المصدر

 2009توزع مراكز الصحة األساسّية سنة  : 36خريطة 
 

صيدلي  30 ،عاـطبيب  189طبيب مختّص و  276بينيـ  2009 سنةطبيب  465مف بوالية صفاقس ي العمومي الطبّ اإلطار تكّوف ي
لصفاقس  المييمفخريطة توزيع األطّباء حسب المعتمديات تبّيف الوزف  ولكف(. 47 جدوؿ)ممّرض  1816مي لمصّحة و تقني سا 928و 

فباستثناء معتمدّية  اما بالنسبة لظيير صفاقس .مختّص  229و  عاـطبيب  31بينيـ  ،طبيب 260ػػػػب االطباء الغربّية مف حيث عدد
و رغـ ترّكز عدد األطّباء بصفاقس الكبرى فاّف عدد السّكاف لكّؿ  ،منعدمايكاد يكوف طّب االختصاص ( 14)و جبنيانة ( 15) سالمحر 
 .(37خريطة ) مرتفعا يبقىطبيب 

 

 2009سنة  العمومي االطار الطبي:  47جذول 
 ةمساعدو الصح عدد الممرضٌن السامون الفنٌون صٌادلة طب االختصاص طب عام ةالمعتمدٌ

 3 95 57 1 2 20 صفاقس المدٌنة
 ـ 30 14 ـ ـ 17 صفاقص الجنوبٌة
 66 1186 627 19 229 31 صفاقص الغربٌة

 2 23 9 ـ ـ 12 ساقٌة الزٌت
 2 38 11 1 5 11 ساقٌة الداٌر

 1 10 5 ـ ـ 7 طٌنة
 1 32 13 1 ـ 10 عقارب

 ـ 38 10 1 ـ 8 منزل شاكر
 1 66 52 2 17 10 محرسال

 ـ 11 3 ـ ـ 4 الغرٌبة
 2 55 36 1 9 9 قرقنة

 ـ 39 13 1 ـ 7 الصخٌرة
 3 16 2 ـ ـ 6 العامرة
 3 97 46 2 14 16 جبنٌانة
 2 33 11 ـ ـ 10 الحنشة

 2 47 19 1 ـ 11 بئر علً بن جلٌفة
 88 1816 928 30 276 189 المجموع

 2009 ،بصفاقس االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا

 

 
      0226 ،ثصفبقص نًصذر االدارح انجهىَخ نهصذخا

 2009أطّباء القطاع العمومي سنة : 37خريطة 
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 187، (طب عاـ ومختص) عيادة 1146 ،مصّحات 10 ،2009سنة  والية صفاقس تعدّ أما فيما يخص التجييزات الصحية الخاصة ف
و  عاـ طب 354طبيب بينيـ  906تكّوف مف فيالخاص  الطبيّ اإلطار أّما  ،(48 جدوؿ)مخبر  51مركز لتصفية الدـّ و 14، صيدلّية
 (.49جدوؿ )صيدلي  183مختّص و  طبيب 504

يبمغ كامؿ الوالية و عمى التي تتواجد  بالّتجييزات الصحّية العمومّية مقارنة صفاقس الكبرى في الصحّية الخاّصة الّتجييزاتتتركز معظـ 
وخالفا لمعدؿ عدد السكاف لكؿ طبيب  .( 38خريطة ) وتقريبا جؿ االطباء المختصيف مف إجمالي األطّباء %95نصيب صفاقس الكبرى 

عمى عكس ظيير ( ساكف لكؿ طبيب خاص 672)عمومي فاف معدؿ عدد السكاف لكؿ طبيب خاص يكوف منخفضا بصفاقس الكبرى 
في  العمؿيمكف القوؿ أّف األطّباء الخواّص يحّبذوف  (.ساكف لكؿ طبيب مختص 9201)صفاقس حيث يكوف ىذا المعدؿ مرتفع جدا 

، خصوصا بصفتقس الكبرى بينما يضطر االطباء العمومييف الى العمؿ بالمستشفيات الجيوية والمحمية في ظيير صفاقس كبرىالمدف ال
 (.38خريطة )وىو ما يخفض فييا الكثافة بعدد السكاف لكؿ طبيب عمومي

 

 2010 سنةالتجييزات الصحية الخاصة   : 48جذول  
 عدد المخابر مراكز تصفٌة الدم عدد الصٌدلٌات العٌادات الخاصة  المصحاتعدد  المعتمدٌة

 50 12 145 1065 10 صفاقس الكبرى
   5 8  عقارب

  1 3 4  قرقنة

   6 9 بئر علً بن خلٌفة

 1  5 15  محرسال

   4 8  الصخٌرة

   2 4  الغرٌبة

  1 6 14  جبنٌانة

   5 13  الحنشة

   4 3 منزل شاكر

   2 3  العامرة

 51 14 187 1146 10 المجموع
 2010 ،بصفاقس االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا 

 2009 سنةالموارد البشرية الطبية بالقطاع الخاص  : 49جذول 
 عذد الصيادلح طة االختصاص الطة العام الوعتوذيح

 144 504 354 صفبقص انكجري
 4 ـ 6 عقبرة

 3 ـ 3 يُسل شبكر
 5 ـ 7 ًذرشان

 2 ـ 2 انغرَجخ
 3 ـ 2 قرقُخ

 4 ـ 6 انصخُرح
 3 ـ 1 انعًرح
 5 ـ 8 ججُُبَخ
 5 ـ 6 انذُشخ

 5 ـ 7 ثئر عهٍ ثٍ خهُفخ
 183 504 402 الوجوىع

 2009 ،بصفاقس االدارة الجيوية لمصحة :لمصدرا

 

 
 2009 ،بصفاقس االدارة الجيوية لمصحة  : لمصدرا 

 2009أطّباء القطاع الخاّص سنة : 38خريطة 
 

 و الثقافة الطفولة ،الشباب ،الرياضة اتقطاع 3.2.5

قاعة عمومّية  13قاعة خاّصة و  38و  ممعب رياضي 41) ارياضيا فضاء 92صفاقس أساسا في  واليةتتمّثؿ الّتجييزات الرياضّية ب
يكوف توزعيا المجالي كالمعتاد لصالح صفاقس الكبرى،  و (.50جدوؿ ) امنخرط 10308 تضـّ معّية رياضّية ج 64و ( لمرياضة

 بالوالية مف اجمالي المالعب %39و ىو ما يمّثؿ  (رياضية مالعب 9)صفاقس الغربّية  و( ممعب 17)خصوصا صفاقس المدينة 
غياب   و مالعب 3التي تحتوي عمى  جبنيانة معتمدية  باستثناء واحد  رياضيبممعب مجيزة ف المعتمديات بقية كؿ مف أّما. (39خريطة )

 49.6الى رطيف بالجمعّيات الرياضّية المنخ عددمف جية أخرى يرتفع معدؿ  .طينة و العامرة ممالعب الرياضية بكؿ مف معتمديتي ل كمي
  ساكف 1000منخرط لكّؿ  8.3و  سالمحر ب 15 ،صفاقس الجنوبّيةب 15.4صفاقس المدينة،  معتمديةب ساكف 1000منخرط لكؿ 

 منزؿ شاكرمعتمدية بساكف  1000/منخرط 2.3 و بالحنشة 2، بالعامرة ساكف 1000/منخرط 1.3إلى  الكثافةتنخفض ىذه و . بجبنيانة
 (.39خريطة )
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  2010 الطفولة،لمندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و ا لمصدرا
 2010سنة  الرياضية والجمعيات المالعب توزع : 39خريطة 

 

 

 2010 سنة تجهيزات الرياضة العمومية و الخاصةال:    50جذول 
 الجمعٌات الرٌاضٌة المدنٌة الفضاءات الرٌاضٌة المعتمدٌة

 المنخرطٌن العدد القاعات العمومٌة القاعات الخاصة عدد المالعب  

 5350 17 6 10 17 المدٌنةصفاقس 

 591 4 ـ 3 2 صفاقسالجنوبٌة

 1700 10 3 6 9 صفاقس الغربٌة

 499 7 2 6 1 ساقٌة الزٌة

 548 3 1 6 1 ساقٌة الداٌر

 ـ ـ ـ 1 ـ طٌنة

 386 8 1 2 3 جبنٌانة

 90 1 ـ 2 1 الحنشة

 80 1 ـ ـ 1 منزل شاكر

 125 1 ـ ـ 1 عقارب

 109 3 ـ ـ 1 قرقنة

 146 2 ـ ـ 1 بن خلٌفةبئر علً 

 474 2 ـ 1 1 محرسال

 115 3 ـ ـ 1 الصخٌرة

 55 1 ـ 1 1 الغرٌبة

 40 1 ـ ـ ـ العامرة

 10308 64 13 38 41 الوجوىع

 
التوّزع المجالي لدور  يميزو (. 51جدوؿ )منخرط  7845مميوف شاب  بينيـ  1دور شباب يستفيد منيا حوالي  32تعّد والية صفاقس 

كّؿ دور شباب ب 3بػػػو جبنيانة  ةصفاقس الجنوبيّ ف شبابدور  5بػػػصفاقس الغربّية ثـ  دور شباب 6 بػػػ معتمدية قرقنة ىذه المرة الشباب
 34.6  بػػتحتّؿ  قرقنة المرتبة األولى ساكف، ف 1000أما بخصوص كثافة عدد المنخرطيف بدور الشباب لكؿ  .(40خريطة ) يمامن

تمييا   .( 2009سنة ساكف  14445) نسبيا ضعيؼ دور شباب مقارنة بعدد سّكاف 6ساكف و ذلؾ نظرا لتواجد  1000منخرط لكؿ
آخر القائمة عمى التوالي   دىـ في ساقية الدائر فنج و منزؿ شاكر ،بئر عمي بف خميفة اتأّما معتمديّ  .(15.5)جبنيانة و ( 16.4) سالمحر 
 (.40خريطة )ساكف  1000منخرط لكؿ  3.4 و 4.7 و 5.4

 
 2010 دور الشباب  بوالية صفاقس سنة:    51جذول 

ٌّات  دور الشباب المعتمد

 المستفدون المنخرطون العدد  

 27000 788 2 المدٌنة صفاقس

 122820 1055 3 صفاقس الجنوبٌة

 62750 420 1 صفاقس الغربية
 68000 721 3 ساقٌة الزٌت

 32800 520 1 ساقٌة الداٌر

 9250 160 1 طٌنة

 49800 439 1 جبنٌانة

 75180 500 6 الحنشة

 32500 270 1 منزل شاكر

 30500 520 2 عقارب

 ـ ـ 1 قرقنة

 ـ ـ ـ خلٌفةبئر علً بن 

 180300 850 5 محرسال

 234400 940 3 الصخٌرة

 33400 384 1 الغرٌبة

 19800 278 1 العامرة

 978500 7845 32 المجموع
 2010 ،لمندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و الطفولةا : لمصدرا
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 2010 ،لمندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و الطفولةا: لمصدرا

 2010الشباب بوالية صفاقس سنة  دورتوزع   :40خريطة 
 

 و .(52جدوؿ )محضنة خاّصة  16نادي أطفاؿ و  20روضة أطفاؿ و  335 مفتتكّوف  ،فضاءا لمطفولة 371 والية صفاقس تضـ
مف رياض  % 84.8كما تحتوي عمى  .مف مجموع الّنوادي بالوالية %60نادي لمطفولة و ىو ما يمّثؿ  12عمى صفاقس الكبرى  تحتوي

ساكف بظيير صفاقس ويصؿ  1000و يفوؽ معدؿ عدد السكاف لكؿ روضة أطفاؿ  .(41خريطة ) االطفاؿ وجّؿ المحاضف الخاصة
ساكف  1670)ساكف لكؿ روضة أطفاؿ وينخفض ىذا المعدؿ بقوة بصفاقس الكبرى، خصوصا بساقية الزيت  18864أقصاه بعقارب 

 (.41خريطة ) (لكؿ روضة أطفاؿ
 

 2010فضاءات الطفولة بوالية صفاقس سنة :   52جذول 
ٌّات  المحاضن الخاّصة رٌاض األطفال نوادي األطفال المعتمد

 7 47 2 صفاقس المدٌنة
 1 61 4 صفاقس الغربٌة
 4 51 2 صفاقسالجنوبٌة

 1 47 3 طٌنة
 3 63 1 جبنٌانة

 ـ 15 ـ الحنشة
 ـ 12 1 شاكرمنزل 
 ـ 6 1 عقارب
 ـ 4 ـ قرقنة

 ـ 2 1 بئر علً بن خلٌفة
 ـ 3 1 محرسال

 ـ 4 1 الصخٌرة
 ـ 6 1 الغرٌبة

 ـ 2 1 ساقٌة الزٌت
 ـ 3 ـ ساقٌة الداٌر

 ـ 9 1 العامرة
 16 335 20 المجموع

 2010 ،لمندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و الطفولةا : لمصدرا

 
  2010 ،مندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و الطفولةلا : لمصدرا

 2010توزع رياض االطفال لسنة  : 41خريطة 
 



 

 

 
                                                      57 

 

صفاقس واليح أطلس  

صفاقس واليح أطلس  
 

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال

 

 حـــــهذ  ــــــقـــه

  
 

 
التي صفاقس المدينة معتمدية باستثناء و (. 53جدوؿ ) مثقافةلر اد 12ة عمومية ومكتب 26 مفالّتجييزات الثقافّية بوالية صفاقس  تتكوف

الغريبة و  ،طينة ،صفاقس الجنوبّيةلتغيب في  لكؿ منيا احدةو تضـ دار ثقافة  واليةات المعتمدي بقية فإف ثقافة دور 2تحتوي عمى 
 ةمكتب 2 بصفاقس المدينة، 3مكتبات عمومية بصفاقس الجنوبية،  6 تركز واليةالب التوّزع المجالي لممكاتب العمومّيةظير يو  .العامرة

ويبدو مؤشر عدد السكاف لكؿ مكتبة  (.42خريطة )المعتمديات  لبقيةصفاقس الغربّية و قرقنة ومكتبة واحدة عمومية بكؿ مف معتمديتي 
. مكتبة/ساكف 7223 التي تحتوي عمى مكتبتيف عموميتيف إلى معتمدّية قرقنةبمؤشر ىذا اليصؿ ذا معنى النو يرتبط بعدد السكاف، حيث 

 (.42خريطة) مكتبات 6رغـ إحتوائيا عمى  الجنوبية صفاقس معتمدّيةب لكؿ مكتبة ساكف 18712 في حيف يرتفع إلى
 

 
 

 
 2010 ،لمندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و الطفولةا لمصدرا

 2010سنة بوالية صفاقس  توزع المكتبات العمومية : 42خريطة 
 

 2010 سنة لتجهيزات الثقافيةا : 53جذول 
 دور الثقافة المكتبات العمومٌة المعتمدٌة

 2 3 صفاقس المدٌنة

 ـ 2 صفاقس الغربٌة

 ـ 6 صفاقسالجنوبٌة

 ـ 1 طٌنة

 1 1 جبنٌانة

 1 1 الحنشة

 1 1 منزل شاكر

 1 1 عقارب

 1 2 قرقنة

 1 1 بئر علً بن خلٌفة

 1 1 محرسال

 1 1 الصخٌرة

 ـ 1 الغرٌبة

 1 2 ساقٌة الزٌت

 1 1 ساقٌة الداٌر

 ـ 1 العامرة

 12 26 المجموع

 2010 ،لمندوبية الجيوية لمشباب و الرياضة و الطفولةا : لمصدرا
 

 المراكز الحضرية والريفية 3.5
 ،قرمدة ،الدائر ساقية،ساقية الزيت)ـ ليا خيج الحضري المتاسالكبرى مف صفاقس المدينة و الن صفاقسالمجاؿ الحضري ل تكوفي

وبعض  تنظـ الوحدات الترابية لباقي معتمديات الوالية metropôle régionale)) جيويةحاضرة  صفاقس الكبرى و تمثؿ...( ةيالشيح
الحنشة و  و ساقية الدائرو  ساقية الزيت)جيوية  حضرية مراكز 5وتظير البنية الحضرية لموالية وجود  .(43خريطة ) الواليات االخرى

و  (.43خريطة ) معززيف بمراكز تحت جيوية و محمية و فرعية وىـ بدورىـ  ينظموف مجاليـ المتاخـ (. جبنيانة و بئر عمي بف خميفة
الحديث  إلىمما ادى ببعض الباحثيف  ابضعؼ المراكز الحضرية التي تحيط بي تأثرلمدينة صفاقس شكؿ الحاضرة اف  إلىتجدر االشارة 
 .(2006 ،عمي بف نصر)ي جيوي في محيط مدينة صفاقس عف فراغ حضر 

في شكؿ عنكبوتي تنطمؽ مف وسط مدينة صفاقس في  طرقات وشبكات بمحاور لوالية لصفاقس المراكز الحضريةمختمؼ ىذه  تتييكؿ 
الوسط الغربي والجنوب  ،1طريؽ الوطنية عدد الساحؿ و المناطؽ الشمالية و المناطؽ الجنوبية عبر ال) الجميورية جياتإتجاه مختمؼ 

بينما . (2عبرالطريؽ الوطنية عدد ( القيرواف و النفيضة)و وسط الجميورية   الصخيرة ،14و  13الوطنيتيف عدد   الطريقيفعبر  الغربي
  (.43خريطة )تتييكؿ المراكز الحضرية المحمية والثانوية حوؿ الطرقات المحمية والجيوية 

مف  %70 عمىالكبرى صفاقس للجيوية احاضرة حيث تحتوي ال. المستوى العاـ لمتجييزإلى  لموالية الحضريةالمراكز يخضع تراتب كما 
 منيا)مف تجارة الجممة  % 94و  ،واليد العاممة الصناعية الصناعية سساتؤ مف الم % 75 و حواليالموجودة بالوالية المناطؽ الصناعية 

مف  % 52و ( مسافروف و بظائع )مف النقؿ الحديدي  % 98مف إستيالؾ الطاقة الكيربائية و  % 75و  (بصفاقس المدينة % 78
وأغمبية تجييزات التعميـ العالي، الصحة، الرياضة،  مف البنية التحتية لإلتصالت % 88مف محطات الضخ و  % 61مكاتب البريد و 

 .ية الجيوية فالمحمية ثـ الثانويةوتنخفض التجييزات تدريجيا داخؿ المراكز الحضر  .الخ...الثقافة
يبقى نصيب و . ...(الثقافة  و الصحة و الشباب و الرياضة و  التعميـ العالي)أغمب التجييزات  الكبرى عمىصفاقس  تييمفىذا و 

 .المحمي و الفرعي مستوىالة عمى و يزداد حدّ  االمراكز الحضرية األخرى مف التجييزات ضعيف
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 والبنية التحتية المراكز الحضرية : 43خريطة 
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 االقتصادية األنشطة    .6

 التشغيل 1.6
في حيف .  (54 جدوؿ) 2004سنة  ساكف 855256مف مجموع السكاف الذي بمغ  %33.4مت نسبة النشيطيف بوالية صفاقس حوالي مثّ 

يفسر  و .لنفس السنة( %35.4)متجاوزة بذلؾ مستوى النشيطيف عمى المستوى الوطني 40.6%حوالي  2009بمغت ىذه النسبة سنة 
مقابؿ زيادة  % 68.1ػػػػػػاذ سجمت زيادة ب دماج المرأة في األنشطة االقتصاديةإأساسا ب 2009و  2004تزايد عدد النشيطيف بيف سنة 

يد عاممة نشيطة مف الفئة  التي جمبت الى والية صفاقسليجرة بيف الواليات كما تفسر ايضا با (12البياني  رسـ ) فقط لمرجاؿ % 18ػػػػػػب
 (.سنة 29 -15)العمرية 

  2009و  2004تطور السكان النشيطين بين سنتي :  54جذول 
 2119ــــ  2114نسبة النمّو  2009 2004 السكان النشطون

 18.0 254815 215906 ذكور 

 68.1 116877 69539 إناث

 30.2 371692 285445 المجموع  

 21.6 40.6 33.4 %نسبة السكان النشطون  

 5.4 35.4 33.6 %الوطنً نسبة النشطون على المستوى 

 2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 
 2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2009السكان النشيطون سنة   :12رسم 

 

( ناشط 39038)ويمثؿ الباقي (. 55جدوؿ ) 2009سنة ( ناشط 371692)مف مجموع النشيطيف  %89.5كما بمغت نسبة المشتغميف 
 ع السكافيكما يظير توز  .(% 11.2) 2004مقارنة بسنة  اوقد شيدت ىذه النسبة تراجع % 10.5 العاطموف عف العمؿ ونسبتيـ

ا توزيع السّكاف أمّ  .المستوى التعميمي االبتدائي و الثانوي إلىينتموف  %75أف ( 55جدوؿ عدد ) يمستوى التعميماللمشتغميف حسب ا
نسبة النساء تمثؿ  و .2009سنة لمشتغميف امف إجمالي  %70المشتغميف بالوالية حسب الجنس فإّنو يظير طابعا ذكورّيا ىاّما قّدر بنسبة 

وتتحسف النسبة قميال لدى العامالت مف ذوي المستوى  .العامالت مف ذوي المستوى التعميمي االبتدائي و الثانوي أقّؿ مف ثمث الرجاؿ
. مف الرجاؿ %63.7مف النساء و  %36.3ّنيا لـ تحقؽ المساواة مع الرجؿ فنسبة المشتغميف في ىذا القطاع تمّثؿ أرغـ  التعميمي العالي
 .الرجاؿ االمييف % 35.4 مقابؿ( %64.6)يات األمّ  الرجاؿ إال لدى النساء التلمشتغا النساء وال تتجاوز نسبة

 % 6.4 عراؼ ولال %11.1 مقابؿ %80 بقرابة فو الموّظف فيو فيييمف 2004سنة  ف حسب المستوى المينيو أما توزع السكاف المشتغم
 .(56جدوؿ ) رجاؿ األعماؿل

 2009السكان المشتغمون حسب المستوى التعميمي سنة :  55جذول 

 2119السّكان المشتغلون سنة  المستوى التعلٌمً

كور    المجموع % اإلناث % الذ 

ٌ ون  31312 64.6 20236 35.4 11076 أم

 131125 23.4 30664 76.6 100461 ابتدائً

 118743 24.7 29377 75.3 89366 ثانوي

 50801 36.3 18458 63.7 32343 تعلٌم عالً

ح به  670 13.4 90 86.6 580 غٌر مصر 

 332651 29.7 98825 70.3 233826 المجموع

 2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004المهنية سنة الحالة السكان المشتغمون حسب  : 56جذول 
ٌّة  % العدد الحالة المهن

 6.4 16143 أعراف

ة  11.1 27879 أصحاب األعمال الحر 

 79.8 200112 موظفون

 0.3 729 متربصون

ٌ ة  1.5 3720 المساعدات العائل

 0.2 493 اخرون

ح به  0.7 1647 غٌر مصر 

 100 250725 المجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

الفارؽ بيف صفاقس الكبرى و باقي ف (13رسـ ) االقتصادية القطاعات حسب و تالمعتمدياع السكاف المشتغميف حسب فيما يخص توزّ ا مّ أّ 
ناعي نسبة ىامة عمى مستوى صفاقس الكبرى في حيف سكاف المشتغميف في القطاع الصّ اليمّثؿ  حيث .يعتبر كبيرا معتمديات الوالية

عمى قطاعي الخدمات و البناء و األشغاؿ  ىذا الفارؽو ينطبؽ . (13رسـ ) لمعتمديات لصالح قطاع الفالحةتتراجع ىذه النسبة في باقي ا
 .الذاف يتطوراف بصفة عكسية بيف الوحدتيف المجاليتيف داخؿ والية صفاقس ةالعموميّ 
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 2004، المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004توزع السكان المشتغمين حسب المعتمديات و حسب القطاعات االقتصادية سنة    :13رسم 

سنة باستمارة عاطؿ مقارنة  39038أّف عدد العاطميف عف العمؿ بالوالية قد إرتفع إلى  2009لسنة  التشغيؿ وستمارة السّكاف ظير إو تُ 
ونرى أف ىذه القارنة غير معّبرة، ليس فقط لكوف االستمارتيف اعتمدتا  (.57جدوؿ ) 30071و التي بمغ فييا عدد العاطميف  2004

، بؿ ايضا لكوف اف اعداد العاطميف مرتبطة باعداد السكاف النشيطيف خالؿ (سنة فما فوؽ 18فما فوؽ و  سنة 15)شرائح عمرية مختمفة 
والتي تبيف، عمى عكس االعداد المطمقة، تراجعا بيف سنتي وىنا تبرز نسبة البطالة أكثر تعبيرا (. 2009و  2004)التاريخيف المذكوريف 

ىذه النسب تبقى رغـ اىميتيا اقؿ مف المعدؿ الوطني الذي تراجع بدوره خالؿ نفس الفترة . % 10.5الى  % 11.2مف  2009و  2004
 (.57جدوؿ ) % 13.3الى  % 13.9مف 

 ،(عدد العاطميف ونسب البطالة)بيف ىذيف المتغيريف معتمدّيات تناقضا الحسب  ولنسب البطالة التوزع المجالي لعدد العاطميف ويبيف  
نسبة  افنالحظ  نظرا لتركز اعداد كبيرة مف السكاف في ىذا االقميـ، اتا اننا ـ عمى مستوى الواليةىصفاقس الكبرى يعّد االبفحجـ العاطميف 

يجمب االىتماـ ايضا توزع عدد العاطميف حسب الجنس وحسب ما و  (. 44خريطة ) باقي معتمدّيات الواليةمف  بيا اقؿالبطالة 
 %43.4)في صفاقس الكبرى ( نساءا و رجاال)حيث تصؿ نسبة النساء العاطالت عف العمؿ قرابة نصؼ جممة العاطميف  المعتمديات

 19.1)يات ظيير صفاقس في الكثير مف معتمد( % 25)في حيف تنخفض الى قرابة الربع ( بساقية الداير % 44.1بصفاقس المدينة، 
 (.44خريطة )( بالغريبة % 20بالصخيرة،  %

 2009و  2004تطور عدد العاطمين بين سنتي  : 57جذول 

  
2004 2009 

 سنة فما فوق 05 سنة فما فوق     08    

كور  20986 19391 الذ 

 18052 10680 اإلناث

 39038 30071 المجموع

 10.5 11.2 %البطالة بوالٌة صفاقس نسبة 

 13.3 13.9 %نسبة البطالة على مستوى وطنً 

  2009 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 

 
 2004، المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر

 2004عدد العاطمين و نسب البطالة سنة  : 44خريطح 
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 الفالحة 2.6

 حسب االستعمال توّزع األراضي 1.2.6

مف  %90 ىكتار اي عمى قرابة 636840عمى  2011سنة  امتدتي فالحية حيث ػػػػاقس أراضػػػػػػة األراضي بوالية صفػػػػيػػػػػػأغمب تعتبر
 لمزراعة ولحة ااراضي غير ص فيي (% 9.54ىكتار أي  67160) أما المساحة المتبقية .(14 رسـو  58جدوؿ )احة ػػػػػػموع المسػػػػػػػػمج
مف األراضي الفالحية في حيف تمثؿ   %81األراضي الصالحة لمزراعة تمثؿ و . (45خريطة )سباخ و بناءات  خصوصا في مثؿتت

أساسا بمعتمدية  و تتركزة يمف االراضي الفالح %0.9ال تتجاوز مساحتيا  حيثتكوف منعدمة  اف الغاباتتكاد  بينما %17.6المراعي 
 .(45خريطة ) عقارب

 2011توزيع األراضي حسب االستغالل سنة :  58جذول  
 % المساحة بالهكتار  

 73.69 518760 أراضً مزروعة

 0.81 5680 غابات

 15.97 112400 مراعً

 90.46 636840 الفالحٌة مجموع األراضً

 9.54 67160 أراضً غٌر فالحٌة

 100.00 704000 المساحة الجملٌة

 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 (%) 2011سنة  االستعمالتوزع األراضي حسب  :14رسم 

 

مناطؽ غرب و جنوب مف االراضي الجممية ب % 95الفالحية تفوؽ  االراضينسبة  افة حسب المعتمديات توزع األراضي الفالحيّ  يبيف
، وتقؿ ىذه النسبة بباقي الوالية وذلؾ لصالح االراضي الغير فالحية، خاصة المباني بصفاقس الكبرى ايف تغطي بعض المعتمديات الوالية

ماؿ المساحات الفالحية وفي العمـو تطغى عمى توزع االراضي حسب االستع .(45خريطة ) (صفاقس المدينة و صفاقس الغربية)بالكامؿ 
قمة االنتاج وعزوؼ تفسر  الرديئة الترب وبالقطاع لكف الظروؼ المناخية الصعبة حافزا لمنيوض الشاسعة والتي مف المفترض اف تمثؿ 

 .السكاف النشيطيف عف العمؿ بيذا القطاع

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 (هك) 2011توزع األراضي حسب المعتمديات و حسب االستعماالت سنة :  45خريطة 
مف  %73.8ىؾ و ىو ما يمثؿ  469893ستغالؿ إتـ  2011ففي سنة  ،ستغالؿ األراضي الفالحية بوالية صفاقس مرتفعا نسبياإيعتبر 

و البقية ( %92.2)في أغمبيا مساحات أشجار مثمرة  ىذه األراضي المستغمة ىي(. 59 جدوؿ)المساحة الجممية لألراضي الفالحية 
منزؿ  تحتوي ،مستوى المعتمدياتعمى و . (36جدوؿ ) %0.8و األعالؼ  %2.1و الخضراوات  %4.9موزعة بيف زراعات الحبوب 

 رسـ ) %99.4 ىكتار مف االشجار المثمرة اي ما يعادؿ 130320 منيا ،ىكتار مف األراضي الفالحية المستغمة 131135شاكر عمى 
طينة معتمدية  مف اراضييا المستغمة، تمييا %32.6 بنسبة جبنيانةمعتمدية  ة،سقويوتيـ زراعة االعالؼ، التي عادة ما تكوف . (15

الطبيعية  المراعي تنتشرأيف  لمواليةالغربية  بالمعتمديات وتقؿ زراعة االعالؼ. (59جدوؿ ) % 14.2 بنسبةو المحرس  %29.5 بنسبة
  .(45خريطة ) أقؿ تكمفةتوفر أعالفا بالتي  و
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 2011ة سنة األراضي المستغمّ  عتوزّ :   59جذول 
 المجموع  الحبوب   األعالف الخضروات   أشجار مثمرة   المعتمدٌة

 23698 1980 1140 2518 18060 جبنٌانة

 21100 1500 350 950 18300 العامرة

 41480 1620 130 820 38910 الحنشة

 131135 560 100 155 130320 منزل شاكر

 51134 1900 40 444 48750 عقارب 

 41088 340 498 1970 38280 المحرس

 78125 6155 10 270 71690 بئر علً بن خلٌفة 

 18607 7075 50 1932 9550 الصخٌرة 

 27811 1220 5 86 26500 الغرٌبة 

 1530 100 30 0 1400 قرقنة 

 16000 0 20 30 15950 صفاقس الجنوبٌة

 5085 440 1035 600 3010 طٌنة 

 5771 150 36 45 5540 ساقٌة الزٌت 

 7329 240 60 79 6950 ساقٌة الداٌر 

 0 0 0 0 0 صفاقس المدٌنة 

 0 0 0 0 0 صفاقس الغربٌة

 469893 23280 3504 9899 433210 المجموع 

 2011 ،لمتنمية الفالحيةالمندوبية الجيوية :المصدر

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 (هك) 2011سنة  حسب المعتمديات األراضي الفالحية اتمساحتوزع  : 15رسم 
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 خريطة صفاقس الفالحية : المصدر

  جار المثمرة البعميةاإلمكانيات الزراعية لألش:  46خريطة 
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ال تنتشر الترب الجيدة لمزراعة اال  اذ( 46خريطة ) تيا لمزراعةترب بضعؼ صموحية ، التي ترزح تحت مناخ جاؼ،تتميز والية صفاقس
بئر عمي بف  ،معتمدية منزؿ شاكر)اما الصموحية المتوسطة لمتربة فتيـ اساسا معتمديات الوسط الغربي لموالية . عمى مساحات محدودة

الترب  وفي المقابؿ تمتد. (16رسـ  )الموز  تمييا مف بعيد غراسات خاصة غراسة الزياتيف ،أيف تمتد الغراسات البعمية (خميفة و عقارب
 غراسة االشجار نسبيا تقؿحيث  سالغريبة و المحر  ،خاصة بالصخيرة لموالية الضعيفة أو المنعدمة بالمناطؽ الجنوبية الصموحيةذات 

 .(46خريطة ) لصالح المراعي

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر  

 (هك) 2011توزع مساحة الغراسات حسب المعتمديات سنة   : 16رسم 
 

 ارية الفالحيةلهياكل العقّ ا 2.2.6

مقابؿ  53200)متقارباف  الفالحية المستغالت عدد و الفالحييف عدد المستغميف فّ إف 2005-2004 لسنة الفالحية اتستمار اإل حسب
 في نفس السنة ةبمغت المساحة الفالحية الصالحة لمزراع وقد (.60 جدوؿ) مستغؿ، أي ما يعادؿ تقريبا مستغمة واحدة لكؿ (53000

-1994لسنة  الفالحيةات ستمار اإلبالمقارنة مع و  .مستغؿة، وبالتالي لكؿ لكؿ مستغم ىؾ 10.6 معدؿ ىؾ وىو ما يمثؿ 564000
في المقابؿ  لكف، (60جدوؿ )  % 26بنسبة ( 2005-2004مقارنة بسنة ) فاف عدد المستغميف و المستغالت قد تطور 1995

 أي ما يقارب %24.3و ىو ما خفض نصيب كؿ مستغؿ و مستغمة بنسبة  %4.4 بنسبةالصالحة لمزراعة  المساحة الفالحية انخفضت
عف انتقاؿ باألساس الناتج راضي اال معدؿ مساحة المستغالت الى تشتتفي تراجع ال ويعود ىذا .(ىؾ 10.6ىؾ الى  14مف ) ىؾ 3.4

 .األبناء إلىالممكية مف األباء 

 2005ــــ  2004و  1995ـــ  1994ت بين سنوات رالمستغالّ تطوّ :  60جدول 
 )%(نسبة التطور  2005-2004 1995-1994  

 26.7 53200 42000 عدد المستغلٌن

 26.2 53000 42000 عدد المستغالت

 4.4- 564000 590000 (كه) المساحة الفالحٌة 

 24.3- 10.6 14 ( هك) ٌب المستغلٌن والمستغالت معدل نص 

 2005 ،ندوبية الجيوية لمتنمية الفالحيةالم: المصدر  
   يمتمؾ إذ ال ،(17 رسـ)عادؿ لألراضي الفالحية بيف المستغميف الغير التوزع ال 2005-2004حية لسنة البنية اليياكؿ الفبيف ت و

 االراضي أكثر مف نصؼ مف الفالحيففقط  %9يستغؿ و عمى عكس ذلؾ . ( 11.1) األراضي 1/10سوى مف المستغميف  % 52.3
تتجاوز  الثاني مستغالتمؾ الصنؼ تيمىؾ في حيف  5الصنؼ األوؿ مف المستغميف مستغالت تمسح أقؿ مف مؾ تيم و .(54.3%)
 (.17رسـ )ىؾ فيي نسبيا متوازنة بيف مختمؼ المستغميف  20و  5ما بيف أما توزع االراضي الفالحية التي تمسح  .ىؾ 50ػػػػػال
 

 
 2005-2004 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر  

 2005 - 2004 الهياكل الزراعية سنة : 17رسم 

  راضيأل إستعمال ا 3.2.6
األراضي يغمب إستعماؿ خريطة ف .أعاله تفصيميااليياكؿ الفالحية التي تـ بتوّزع األراضي حسب المؤىالت و ب مرتبطعادة  يضااألر إستعماؿ يكوف 

لصالح األشجار  تسجؿ تراجعاإال أنيا . والتي ىي في تطور مستمر بإعتبار أىمية ىذه الغراسات و إرتفاع جدواىا اإلقتصادية عمييا غراسات الزياتيف
 وغرب و في مرتبة ثانية تمتد المراعي و الزراعات الكبرى خاصة بجنوب. (47خريطة ) الكبرىصفاقس ا مف يبإقتراب موزال غراساتخاصة  المثمرة 
أما االراضي الغير  .جبنيانةب اساساو تتركز  صغيرةفي حيف تحتؿ زراعة الخضراوات مساحات . (بئر عمي بف خميفة و منزؿ شاكر ،الصخيرة)الوالية 

 .(47خريطة )فيي محدودة المساحة وتمتد خاصة عمى أطراؼ الوالية ( سباخ ومباني)صالحة لمزراعة 
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 لوالية صفاقس طة الفالحيةيالخر : المصدر                            

 الفالحية ياستعماالت األرضخريطة : 47  خريطة
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 المساحات الّسقوية 4.2.6

 58بئر سطحية و  13700و يتـ ري ىذه المساحات عف طريؽ  2011ىؾ سنة  11731بوالية صفاقس ب قدرت المساحات السقوية
و تحتكر  .(61 جدوؿ) ( %13)ىؾ عمومية 1530و ( %87)صة ىؾ خا 10201وتتوزع ىذه المساحات السقوية بيف  .عميقةبئر 

 و .(48خريطة ( )ىؾ 7784) المساحة السقوية (% 66.4) ثمثي حوالي (العامرة س والمحر  ،الصخيرة ،جبنيانة)أربع معتمديات 
فتطور  ،عمى مستوى المعتمديات لكف .(%3.8حوالي ) نالحظ تطورا ضعيفا 2009لسنة  الجممية مقارنة مع المساحات المرويةبال

بصفاقس  %19زيادة بنسبة  مقابؿ %23.5ففي معتمدية قرقنة مثال تراجعت المساحات السقوية بنسبة يتبايف بقوة، المساحات السقوية 
 2011و  2009عمى استقرار نسبي بيف سنتي ( خصوصا جبنيانة)بينما حافظت المعتمديات المعروفة بأىمية زراعتيا السقوية  الجنوبية

 . (61جدوؿ )

 

 

 2011و  2009 تيسن بين السقوّيةالمساحات تطور :  61جدول 
 النموّ  (%)  2009 -2011 2100المساحات المروٌة   2119ا لمساحات المروٌة   المعتمدٌات

 المجموع ةالخاص ةالعمومٌ المجموع ةالخاص ةالعمومٌ المجموع ةالخاص ةالعمومٌ

 6.3 9.8 1.0 721 450 271 679 410 269 عقارب 

 3.6- 3.6- 0.0 270 270 0 280 280 0 خلٌفة بئر علً بن

 1.8 0.9 8.9 2504 2200 304 2459 2180 279 جبنٌانة

 2.3 3.3 2.0- 761 620 141 744 600 144 الحنشة

 0.6- 0.6- 0.0 1650 1650 0 1660 1660 0 المحرس

 7.9 5.6 14.6 436 320 116 405 303 102 منزل شاكر

 3.3 3.3 0.0 2324 2324 0 2250 2250 0 الصخٌرة 

 19.0 19.0 0.0 125 125 0 105 105 0 صفاقس الجنوبٌة

 18.7 15.4 26.0 901 600 301 759 520 239 طٌنة 

 17.3 17.6 3.3 409 400 9 349 340 9 الغرٌبة 

 4.9 5.8 0.5 1306 1100 206 1245 1040 205 العامرة

 23.5- 0.0 23.5- 182 0 182 238 0 238 قرقنة 

 6.7 6.7 0.0 59 59 0 55 55 0 ساقٌة الزٌت 

 6.5 6.5 0.0 83 83 0 78 78 0 ساقٌة الداٌر 

 3.8 3.9 3.2 11731 10201 1530 11304 9821 1483 المجموع 

 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 
  2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 2011ع المساحات السقوية سنة توزّ : 48  خريطح
 

 البيولوجيةالفالحة  5.2.6 

وقد انتشر منذ ذلؾ الحيف ليمتد عمى . 2000تـ إعتماده بوالية صفاقس سنة  حيثوواعدا  يعتبر قطاع الفالحة البيولوجّية قطاعا حديثا
لمراعي المرتبة او تحتؿ  .(62جدوؿ رقـ ) (%64.3ىكتار أي قرابة  45140)زياتيف ، أغمبيا ىكتار 70200ناىز مساحة جممية ت

أّما الزراعات البيولوجّية األخرى فيي محدودة و تقتصر عمى  .الجممّية البيولوجية مف المساحة% 33.8ىكتار أي قرابة  23720ػػػػػػالثانّية ب
 زيت الزيتوفو  (ألؼ طفّ  25) الزيتوفإنتاج وييـ أساسا  محدود ي فيو أيضانتاج البيولوجأما اإل .و الخضراوات الحبوبزراعات بعض 

 15000و  رأس غنـ 1000رأس بقر و  50ػػػػػب 2011/2012أّما اإلنتاج البيولوجي الحيواني فقد قّدر سنة  .(63 جدوؿ) (طف 5000)
 (.2010 ،ةيلفالحلمتنمية ا المندوبّية الجيوّية)خمّية نحؿ  50مف الدواجف و 
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 2010مساحة الفالحة البيولوجية سنة :  62جدول  
 (بـالهلتار) المساحة البٌولوجٌةالفالحة 

 45140 الزٌتون 

 936 اللوز 

 275 البساتٌن 

 6 الحبوب 

 9 الخضروات

 23720 المراعً

 114 األعالف

 70200 المجموع 

 2010 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 

 2010إنتاج الزيتون البيولوجي سنة :  63جدول 
 45140 المساحة بالهكتار

 25000 (بـالطن) إنتاج الزٌتون البٌولوجً 

 5000 (بـالطن) إنتاج زٌت الزٌتون البٌولوجً 

 33 عدد المستغالت البٌولوجٌة

 3 عدد المعاصر البٌولوجٌة 

 2010 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 

 

 الفالحينتاج إل ا 6.2.6 

 َزبج انُجبرٍإلا 4.3.0.3

 82040 قرابة  2011سنة  الغالؿ نتاجإبمغ . الحبوب و األعالؼ ،الخضروات ،الغراسات ،ساسيةأأربعة أقساـ  إلىينقسـ االنتاج النباتي 
و . (% 3.9) طف مف الغالؿ األخرى 3040و ( %10.8 )الموز مف طف 9000و ( % 85.3)طف  70000زيتوف  أغمبيا، طف

بما يعادؿ  أي اإلنتاج الجممي لمغالؿ طف مف 35960بػػػ بئر عمي بف خميفة و الغريبة و في معتمدية منزؿ شاكريتركز االنتاج أساسا 
و تتقمص  الزيتوف بظيير صفاقس لغراسات ا مكثفاانتشار ( 49خريطة ) 2011لسنة  خريطة انتاج الغالؿتبرز  (.64 جدوؿ) 43.8%

المحيطة  المعتمدياتالزيتوف ب\حاصؿ الموزوبذلؾ يرتفع  .الكبرىقتربنا مف صفاقس كمما إ لصالح غراسات الموزىذه الغراسات تدريجيا 
 0.7ساقية الزيت  4صفاقس الجنوبية )المدينة القرب مف و يبمغ ذروتو ب( 0.2عقارب  ،0.3الحنشة  ،0.4العامرة )بصفاقس الكبرى 

ىذا التراجع كؿ شمؿ (. 64جدوؿ ) %60-بمغ  2011و 2009نتي سو قد شيد انتاج الغالؿ تراجعا ىاما بيف  .(0.5ساقية الدائر 
 .%18.1المعتمديات باستثناء طينة التي سجمت تطورا ايجابيا بمغ 

 

 

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 2011سنة  غاللانتاج ال:  49خريطح 
 

طف الى  278725وذلؾ بانخفاض االنتاج مف  %6.7- بنسبة 2011و  2009بيف سنتي  بدورىالقد تراجعت زراعة الخضراوات 
مف  %65.7 طف اي ما يعادؿ 170000بانتاج  و الصخيرة ساستأثرت كؿ مف جبنيانة و المحر  وقد(. 64جدوؿ )طف  260058

 .اجمالي انتاج الخضروات

إذ تطور إنتاج  . 2009/2011 خالؿ فترة او حتى استثنائي اىام اتطور  بوالحبو  الؿ و الخضروات شيد انتاج األعالؼغعمى عكس ال 
كانت نسبيا  2011-2010اف السنة الفالحية  إلىو يعود ذلؾ  %193.1و تطورت زراعة الحبوب بنسبة  %28.6حوالي األعالؼ ب

في حيف أف معتمدية الصخيرة و بئر  %30.8و  %31.7جبنيانة و طينة رائدتاف في انتاج األعالؼ بنسبة  تاو تعتبر معتمدي .ممطرة
 (.64جدوؿ ) (%25.1و % 27.4)عمي بف خميفة استأثرتا بانتاج الحبوب 
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   (بالطن) 2011و  2009تطور االنتاج النباتي بين  : 64جدول 
 (األخماس)الحبوب  (طن) األعالف (طن)خضروات   (طن)أشجار مثمرة  المعتمدٌات

 )%(معدل التطور 2011 2009 )%(معدل التطور 2011 2009 )%(معدل التطور 2011 2009 )%(معدل التطور 2011 2009  

 100.0- 0 40 0.0 870 0 66.4- 760 2260 96.4- 150 4134 صفاقس الجنوبٌة

 39.5 1200 860 28.3 33200 25870 46.1- 5850 10860 18.1 3720 3150 طٌنة 

 26.1 290 230 1130.0 1230 100 248.7 1360 390 31.0- 1400 2030 ساقٌة الزٌت 

 136.0 590 250 386.5 1800 370 7.8- 590 640 25.6- 1980 2660 ساقٌة الداٌر 

 279.7 7670 2020 46.8 34200 23290 15.1- 61400 72295 59.6- 8650 21427 جبنٌانة

 282.5 6120 1600 15.5- 10500 12430 16.5- 25450 30490 67.5- 5850 17978 العامرة

 333.0 7750 1790 20.4- 3900 4900 98.2 28290 14270 67.9- 6640 20698 الحنشة

 56.2- 1300 2970 183.0 3000 1060 18.2 5920 5010 80.7- 13570 70300 منزل شاكر

 208.1 5300 1720 10.4- 1200 1340 19.7- 12120 15100 54.2- 7240 15810 عقارب 

 148.6 870 350 44.3 14940 10350 20.8 62712 51910 31.9- 9750 14320 المحرس

 319.6 18420 4390 82.1- 300 1680 52.1- 5800 12120 24.2- 11500 15175 بئر علً بن خلٌفة 

 181.2 20075 7140 26.1 1500 1190 23.5- 46723 61050 82.7- 390 2258 الصخٌرة 

 199.1 3500 1170 86.1- 150 1080 30.9 3050 2330 4.5- 10890 11400 الغرٌبة 

 2.0 500 490 900.0 900 90 0.0 0 0 85.5- 310 2140 قرقنة 

 193.1 73335 25020 28.6 107690 83750 6.7- 260058 278725 59.7- 82040 203480    المجموع 

 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 

 
 2011 ،الفالحيةالمندوبية الجيوية لمتنمية : المصدر 

 2011أنواع المعاصر سنة  : 18رسم 

 

 

 

تنتج ىذه الغابات سنويا . (2011ىؾ سنة  336000)مئات االالؼ مف اليكتارات  عمىالتي تمتد تعرؼ والية صفاقس بغابات الزياتيف 
 سنةفي  و .مميوف دينار 533حوالي  2009سنة بمغت عائداتيا  منيا تـ تصدير كميات ىامةيو  ،كميات معتبرة مف زيت الزيتوف

بالضغط  68 ،عصرية 98 ،تقميديةمعصرة  173، منيا معصرة 397عبر ياتـ تحويم ،طف 100000نة بمغت كمية الزيت المخزّ  2011
 .يـو\طف 10.767 ػػػػتقدر ب جممية طاقة تحويؿب( 18رسـ )مختمطة  58المرتفع و 

 70000حوالي )ف يقع تخزينو بصفاقس الكبرى و أف جانبا كبيرا مف زيت الزيت 2011زيت الزيتوف لسنة  المجالي النتاجالتوزع بيف يو 
مف الزيتوف مقابؿ   7.7صفاقس الكبرى ال تنتج سوى  ، رغـ أف(50خريطة ) بباقي المعتمدياتفقط  %30مقابؿ ( % 70 أي بنسبة طف

 .مف العديد مف مواطف الشغؿيا وىو ما يحرموبذلؾ تحـر مناطؽ انتاج الزيتوف مف تحويميا و تخزينيا . ظيير صفاقسل  92.3
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         2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 2011انتاج زيت الزيتون سنة : 50خريطة 
 

 االَزبج انذُىاٍَ 0.3.0.3

فاف تربية ( 2011رأس أبقار سنة  17000 و رأس ماعز 26000ورأس أغناـ  200000)رغـ أىمية تربية الماشية بوالية صفاقس 
ديؾ رومي و حوالي  300000 ،2011سنة  فقد أنتجت مداجف والية صفاقس. والتشغيؿ نتاجاإلالدواجف تبقى األكثر أىمية مف حيث 

جدوؿ رقـ ) في نفس السنةخمية نحؿ  1500أرنب منتجة و  2500ػػػػػػب و النحؿ محدودة نسبيا بمميوف دجاجة و تبقى تربية األران 11
65.) 

بئر عمي بف خميفة و منزؿ شاكر  و معتمديات الصخيرة تحتكر حيث( 19 رسـ )عديد الفوارؽ المجالية  2011توزع القطيع لسنة  يكشؼ
و طينة  %25 ػػػػباألبقار بمعتمدية جبنيانة  رؤوستتوزع  في المقابؿو  . (%56)رأس ماعز  14660و ( %60)رأس أغناـ  120000

و تتركز  (.رأس إبؿ 600مف  416)أما تربية االبؿ فيي محدودة جدا وتحتكر معتمدية الصخيرة أغمبيا  .%12و منزؿ شاكر  19%
 (.65 جدوؿ)تمدية ساقية الدائر بمع %18.4منيا  %61.3لوحدىا  تجمعحيث صفاقس الكبرى حوؿ المدف، خاصة  تربية النحؿ

 

 2011تربية الماشية في سنة :  65جدول 
 (رأس) الماشٌة (بـاأللف وحدة) دواجن  أرانب نحل المعتمدٌات

 أبقار أغنام ماعز إبل بٌض لحم دٌك رومً (وحدة) (جبح)

 1450 3300 300 5 1343 1600 20 1100 0 صفاقس الجنوبٌة

 40 200 160 0 0 0 0 0 10 صفاقس الغربٌة

 3200 2500 480 10 174 400 22 190 30 طٌنة 

 4340 10000 1300 20 49 360 0 80 40 جبنٌانة

 30 5000 300 10 10 20 0 0 0 قرقنة 
 420 40000 5000 30 18 920 0 0 60 بئر عمي بف خميفة

 680 10000 1800 20 25 240 0 200 200 عقارب 

 1000 10000 1500 10 393 200 24 400 0 المحرس

 0 15000 2000 20 0 0 0 0 200 الغرٌبة 

 30 45000 5800 416 0 8 0 0 0 الصخٌرة 

 1980 35000 3860 20 156 324 0 150 0 منزل شاكر

 700 12000 2000 20 19 428 0 0 0 الحنشة

 1800 8000 1000 10 243 840 66 130 30 العامرة

 1000 2000 200 5 821 1080 160 130 900 ساقٌة الداٌر   

 330 2000 300 4 878 380 8 120 30 ساقٌة الزٌت 

 17000 200000 26000 600 4129 6800 300 2500 1500 المجموع 

 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية:المصدر

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية:المصدر

 (االناث المنتجة)  2011تربية الماشية سنة   : 19رسم 
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طف مف  14000والية صفاقس  حيث أنتجت. بيف مختمؼ المعتمديات والحميب ـو نتاج المحإالتوزع المجالي لمقطيع عمى توزع  رثّ ألقد 
جدوؿ ) % 18 الحمراءالمحـو  بينما لـ تتجاوز حصتيا مفنتاجيا بصفاقس الكبرى إ وقع %54منيا  2011المحـو البيضاء سنة 

ات صفاقس الكبرى الغربّية إلى معتمديّ المحـو الحمراء كمما اتجينا مف المعتمدّيات \إرتفاع حاصؿ المحـو البيضاء وىذا ما يفّسر.(66
 (.51 خريطة )

 

 (طن) 2011اإلنتاج الحيواني سنة :  66جدول 
 لحوم حمراء لحوم بٌضاء حلٌب صوف بٌض عسل المعتمدٌات 

 (ملٌون بٌضة)

 183 2940 6170 5.8 300 0.16 صفاقس الجنوبٌة

 594 854 13975 4.4 40 0.053 صفاقس الغربٌة

 9 0 212 0.5 0 0.257 طٌنة 

 850 630 21205 17.5 12 0 جبنٌانة

 36 22 328 8.8 2.5 0.32 قرقنة 

 594 1645 1735 70 4.5 1.06 بئر علً بن خلٌفة

 366 420 3374 17.5 6 0 عقارب

 411 510 4336 17.5 90 1.06 المحرس

 146 0 0 26 0 0 الغرٌبة 

 567 10 135 78 0 0 الصخٌرة 

 859 540 9445 62 30 0 منزل شاكر

 311 750 3663 21 5 0 الحنشة

 430 1930 11084 14 50 0.16 العامرة

 183 3000 3663 3.5 170 4.77 ساقٌة الداٌر 

 37 749 675 3.5 190 0.16 ساقٌة الزٌت 

 5576 14000 80000 350 900 8 المجموع 
 2011 ،لمتنمية الفالحيةالمندوبية الجيوية : المصدر

 

 %0.2ال تمتمؾ سوى التي فمعتمدية صفاقس الغربية  ،التوزع المجالي لقطيع األبقارب مرتبطا بالضرورة ليسنتاج الحميب ونشير إلى أف إ
بنسبة نتاج الحميب المرتبة االولى في إتحتؿ معتمدية جبنيانة  و .(66جدوؿ )ية الحميب جمالي كمّ إمف  %17.5األبقار تنتج  قطيعمف 

لمقطعاف،  المجالي توزعفيرتبط ارتباطا وثيقا بال نتاج الصوؼ و البيض و العسؿإ أما .%13.8ػػػػػالعامرة بفصفاقس الغربية تمييا  26.5%
انتاج ى في األول ةمعتمدية صفاقس الجنوبية المرتب و % 22.3بنسبة انتاج الصوؼ ى في األول ةحتؿ معتمدية الصخيرة المرتبت حيث

ا تراجعانتاج الحميب  سجؿمف ناحية أخرى،  .(66جدوؿ ) مف انتاج العسؿ %60ػػػػػػساقية الدائر ب معتمدية و % 33.3 نسبة البيض ب
ما مأزمة الحميب  ذا التراجع مف بيف أسبابو ى %12.3تراجعت بنسبة  المجمعة كميةالف( 20 رسـ ) 2011و 2008سنتي بيف  عاما

 .يااستيراد كميات ىامة منأجبر الدولة عمى 

 

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر    

 2011انتاج المحوم سنة توزع : 51  خريطة 

 
 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر 

 (بالطن) 2011و  2008بين عة تراجع كميات الحميب المجمّ    :20رسم 
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 الصيد البحري 3.6 

 حيث .الصيد البحري ات اقتصادية عديدة منيا قطاعقطاع نمولوالية صفاقس عمى  ومتوسطة العمؽ السواحؿ الرممية إمتدادساعد لقد 
عمى المستوى منتجة طّف  102065طّف مف إجمالي  15486 الصيد البحري بػػػ المرتبة الثالثة في إنتاج 2010سنة تحتؿ الوالية 

 17.1)والمنستير ( % 17.4)وتسبؽ والية صفاقس في االنتاج كؿ مف واليتي مدنيف  .(67جدوؿ ) % 15.2،وىو ما يوازي الوطني
حيث تحتكر بالجّر الصيد  في بامتياز، خصوصا تحّتؿ والية صفاقس المرتبة األولىلكف عمى مستوى بعض أنواع الصيد،  (.%

 % 37مقابؿ  مف اإلنتاج الوطني فقط %18.6موالية ليوفر فأّما الصّيد الساحمي  (.67جدوؿ ) 2010مف اإلنتاج الوطني سنة  37.5%
نتاج الوطني مف اإل  % 3.6فال توفر سوى ...( التّف و السمؾ األزرؽ و تربية األسماؾ)أّما األنواع األخرى مف الصّيد . لوالية مدنيف

 .مف اإلنتاج الوطني  %45تحتؿ المرتبة األولى عمى مستوى إنتاج التّف بنسبة رغـ أّف والية صفاقس 

شيد إنتاج األسماؾ  إذ .ررغـ أىمّية الصيد بالجّر بوالية صفاقس فإّنو شيد خالؿ العشرّيات األخيرة تراجعا مثؿ بقّية أنواع الصّيد األخو  
كما تقّمص حجـ اإلنتاج بإعتماد الجّر  (.68جدوؿ ) 2011طّف سنة  17704 إلى 1989طّف سنة  34000بالوالية إنخفاضا ىاّما مف 

ىذا اإلنخفاض في اإلنتاج لـ يرافقو إنخفاض في عدد  (.21رسـ ) 2011سنة  %30إلى 1989مف إجمالي اإلنتاج سنة  %55مف 
مف  %32.8ىذيف المؤشريف بنسبة  مراكب الصّيد و عدد مواطف الشغؿ حيث مازالت الوالية تحّتؿ المرتبة األولى وطنّيا عمى مستوى

و نشير إلى أّف الوالية تشيد إستنزافا كبيرا لثروتيا  .(67جدوؿ ) مف إجمالي اليد العاممة %33.7إجمالي المراكب بالبالد التونسّية و 
  .متر عمؽ 50السمكية نتيجة طرؽ الصّيد العشوائّية مثؿ الصّيد بالجّر عمى أقؿ مف 

 2010قطاع الصيد البحري سنة :   67جدول 
 شغل مرآكب صٌد األعماق إنتاج الصٌد البحري بالطن   

     المجموع صٌد ٱخر صٌد بالجر صٌد ساحلً  

 18201 3752 15486.4 1900.9 8673.7 4911.8 والٌة صفاقس 

 54088 11451 102065.7 52476.5 23158.8 26430.4 تونس 

 33.7 32.8 15.2 3.6 37.5 18.6 )%(نصٌب الوالٌة  

 2011، المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

الخطر الذي ييدد مستقبؿ ىذا النشاط االقتصادي الياـ ففي سنة  يمكف اف نستشعر ،2011و 2010نتاج الصيد البحري لسنة إذا قارنا ا  و 
تحوؿ مفاجىء في  وجودوىو ما يعني  %3.4في حيف لـ يرتفع عدد مراكب الصيد باألعماؽ سوى بنسبة  %14بنسبة  واحدة زاد االنتاج

ولحماية الموارد البحرية و  .2011 جانفي 14ثورة  بعدفي ظؿ غياب شبو تاـ لممراقبة  الدخالء عف القطاعأنشطة الصيد وخاصة صيد 
تمنع تطور مراكب الصيد بالجرو  لتطبيؽ قوانيف ردعية صارمة كأفّ بات مف الضروري تدخؿ األطراؼ المعنية انشطة الصيد البحري 

 . بالسواحؿ تحسيف المحيط والعنايةتعمؿ عمى 

 (بـالطن)  2011و 1989ر إنتاج الصيد البحري بين سنتي تطوّ :  68جدول 

  1989 1994 2011 

 6902 10609 19998 صٌد ساحلً

 9736 8637 10188 صٌد بالجر

 1066 5908 3698 صٌد ٱخر

 17704 25154 33884 المجموع

 2011، المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 
 2011، المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 (%) 2011و 1989سنتي تطور إنتاج الصيد البحري بين  :  21رسم 
 

تـّ  2011ففي سنة  .و مف الضروري دراسة الخصائص المجالية النتاج الصيد البحري و مراكب الصيد باألعماؽ بوالية صفاقسأنّ  يبدوو 
مف  %60طّف أي حوالي  10562ميناء الصّيد البحري بصفاقس لوحده إنتاج  ويحتكر ،طّف بجميع موانىء الصّيد بالوالية 17704إنتاج 

فرج  العطايا و سيديلمصّيد وىـ الكراتف و  رئيسية موانىء 3ميناء قرقنة والّذي يتكّوف مف  ويميو مف بعيد(. 69جدوؿ )اإلنتاج الجممي 
طّف أي  64ػػػػػػمحدود وقد قّدر ب فيوي منصور أّما اإلنتاج بميناء سيد (.52خريطة ) الوالية مف إجمالي إنتاج %14ػػػػػػإنتاج يقّدر بب وذلؾ

 .(69جدوؿ ) مف إجمالي اإلنتاج %0.4ما يقارب 

بػػػ  ميناء الصّيد بصفاقس لوحدهيستأثر فميست بالضرورة موازية لتوزع االنتاج، إذ  أّما بخصوص التوّزع المجالي لمراكب الصّيد بالوالية 
التي ال تنتج  ،في حيف أف موانىء قرقنة (.69جدوؿ )مف إجمالي عدد المراكب  %15.4مف االنتاج في حيف انو ال يؤوي سوى  % 60

و بياذا ال تتطابؽ موانئ االنتاج بالضرورة بموانئ االستيالؾ التي عادة ما  .مف مراكب الصيد %52تحتكر ف االنتاجمف  %14سوى 
 (.52خريطة )تميز المدف الساحمية الكبيرة مثؿ صفاقس، الصخيرة والمحرس 

 2011توزع إنتاج الصيد البحري حسب الميناء في سنة :  69جدول 
 (بـالطن) إنتاج الصٌد البحري  مرآكب الصٌد المٌناء

   10562   598   صفاقس
  2462   2030  قرقنة 

   452   263   المحرس 
  1631   320  اللوزة 

   64   290   سٌدي منصور 
  1189   109  الصخٌرة 

   1101   160   العوابد 
  243   110  زبوسة 
   17704   3880   المجموع 

 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر
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 2011 ،المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر    

 2011أهم الموانئ بوالية صفاقس سنة  : 52خريطة 
 

 الصناعة 4.6

 و مواطن الشغل القطاعات:  الصناعات المعممية  1.4.6

ففي  .مستوى االمكانيات االقتصادية و الديموغرافية لمجية إلىرغـ أف قطاع الصناعة ال يرتقي  اىام اصناعي اتمثؿ والية صفاقس قطب
و باستثناء قطاع  ،(70جدوؿ )مف السكاف المشتغميف  %23.8وىو ما يمثؿ  شغؿ موطف 68000سوى  ىذا القطاع لـ يوفر 2004سنة 

فاف الصناعات المعممية تستقطب أساسا  مجموع عممة ىذا القطاع،مف  %65.8 يستقطب اليد العاممة النسائية بنسبةالنسيج الذي 
ستقطبت إ 2012سنة وفي  .(70جدوؿ ) مف الذكور %80 اكثر مف و بقية الصناعات %92اذ تشغؿ الصناعات الميكانيكية  ،الرجاؿ

في حيف أف نسبة السكاف المشتغميف ( 71جدوؿ ) %41.3فقد تراجعت بنسبة  2004و مقارنة بسنة  عامؿ 39957المعممية الصناعات 
مقابؿ )مف السكاف المشتغميف  %10.8و ىو ما يعني أف الصناعات المعممية لـ تستقطب سوى  (2009معطيات ) %30.2+ػتطورت ب
 .ىذا التراجع يفسر الصعوبات التي يعاني منيا قطاع الصناعة بوالية صفاقس(. 2004سنة  23.8%

 
 40)أوربية  92مؤسسة أجنبية منيا  104بينيـ  2012مؤسسة صناعية سنة  667تعد والية صفاقس ف وبخصوص المؤسسات الصناعية

 ،اؿػػػػػػػػػات مف حيث عدد العمػػػػػػػػػػػػفيما يخص حجـ المؤسسا مّ أ. (22ـ ػػػػػػػػرس( )ةػػػػػػبمجيكي 10 و ألمانية 13 ،يطاليةإ 16 ،مؤسسة فرنسية
 20أقؿ مف )وذلؾ قبؿ المؤسسات الصغرى  % 53 المرتبة األولى بنسبة ( عامؿ 200-20) ـػػػػػالحج طةػػػػػػػات المتوسػػػػػػػػػسػػػػػػػتحتؿ المؤسف

مف  %8 تساىـ إال بنسبةال ف( عامؿ 200أكثر مف )أّما المؤسسات الصناعية الكبرى . مف جممة المؤسسات % 39 والتي تضـ( عامؿ
 .(23 رسـ) جممة المؤسسات

 
 

 2004مواطن الشغل الصناعي حسب القطاع و حسب الجنس سنة توزع  : 70جدول 
 مجموع مواطن شغل االناث مواطن شغل الذكور القطاعات

  % العدد % العدد  

 8258 18.8 1549 81.2 6709 المواد الغذائٌة

 2966 12.8 381 87.2 2585 مواد البناء

 8191 7.9 644 92.1 7547 مٌكانٌك

 4491 17.8 800 82.2 3691 كٌمٌاء

 29397 65.8 19329 34.2 10068 نسٌج

 14745 8.7 1280 91.3 13465 صناعات معملٌة أخرى

 68048 35.2 23983 64.8 44065 مجموع

 2004 ،المعيد الوطني لإلحصاء: المصدر
 
 

مف مجموع المؤسسات  %21.7حيث تمثؿ  المالبس،أىمية مؤسسات النسيج و  قطاع النشاطتوزع المؤسسات الصناعية حسب يبيف 
المؤسسات العاممة  أما. مؤسسة 121ػػػػػثـ الصناعات الميكانيكية ب ،مؤسسة 141ػػػػػالصناعات الغذائية ب تمييا. مؤسسة 145ػػػػالصناعية ب
توزع اليد  فيما يجمب االنتباه  و. (71جدوؿ ) مؤسسة 34و  18تمثؿ عمى التوالي  ومحدودة  فيي البناء مواد و الكيرباءفي مجاؿ 

 اذ ،ذيةحالعاممة حسب القطاعات ىو عدـ التطابؽ بيف عدد المؤسسات و مواطف الشغؿ في الصناعات الكيميائية وصناعة الجمود واأل
تعتبر صناعة  في المقابؿ .مف العماؿ %1.6أنيا ال تشغؿ سوى  الإالصناعات الكيمياوية  مف الشركات في قطاع % 13.3تنشط 

 .(71جدوؿ ) مف اليد العاممة % 26.9 اتمؤسسفقط مف ال % 5.7 تستقطب حيث عمى مستوى التشغيؿ اقطاع واعدالجمود و األحذية 
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   0240 ،وكبنخ انُهىض ثبنصُبعخ 7انًصذر

 2012سنة  صفاقسوالية المؤسسات الصناعية األجنبية ب أصول : 22رسم 
 

 
  2012،وكالة النيوض بالصناعة: المصدر              

 2012سنة  من اليد العاممة المؤسسات الصناعيةحجم :  23رسم 

 2012المؤسسات ومواطن الشغل الصناعية حسب القطاع سنة :  71جذول 

 النسبة (% ) الشغلعدد مواطن  النسبة (% ) عدد المؤسسات الصناعات

 17.8 7118 21.1 141 الصناعات الغذائٌة

 6.8 2734 5.1 34 مواد البناء 

 17.2 6886 18.1 121 الصناعات المٌكانٌكٌة

 2.2 884 2.7 18 الصناعات الكهربائٌة

 1.6 651 13.3 89 الصناعات الكٌمٌائٌة

 26.5 10591 21.7 145 صناعة النسٌج و المالبس

 5.4 2158 6.0 40 صناعة الخشب

 26.9 10737 5.7 38 صناعة الجلود و األحذٌة 

 4.5 1798 6.1 41 الصناعات األخرى 

 100 39957 100 667 المجموع 

 2012وكالة النيوض بػالصناعة، : المصدر

 

جدوؿ )الوالية  معتمديات بيف صفاقس الكبرى و بقية فالتبايف واضحممؤسسات المعممية لالتوزع المجالي لمواطف الشغؿ و  أما فيما يخص
مف مواطف الشغؿ  %75.8 عمىو ( %76.6)المؤسسات المعممية ¾  أكثر مف احتوت صفاقس الكبرى عمى 2011في سنة ف(. 72

بمعتمدية تتركز ( %65) 103بينيـ  مؤسسة، 679مف مجموع  مؤسسة 159إاّل  فمـ تستقطبأما بقية معتمديات الوالية . الصناعي
أما التوزع المجالي لمواطف الشغؿ بظيير صفاقس فال تتطابؽ بدورىا مع توزع المؤسسات، مثؿ  (.53خريطة )عقارب و جبنيانة  ،الحنشة

عدد \تغميفشعدد الم مؤشرويدفعنا ىذا إلى استعماؿ . معتمدية الصخيرة التي خمقت مواطف شغؿ نسبيا اعمى مف عدد المؤسسات
في  خاّصة ،نالحظ اف بعض المؤسسات(. 53خريطة )دور الحاجة الى اليد العاممة في توزع المؤسسات الصناعية لمعرفة المؤسسات 

يد عاممة وفيرة وقميمة  لإلستفادة مفو إلقتراب مف أماكف التّزود بالمواد األولّية لبظيير صفاقس  ، تحبذ التركزمجاؿ الصناعات الغذائية
خريطة )الصخيرة و بئر عمي بف خميفة  بالمعتمديات اليامشية مثؿ عدد المؤسسات\تغميفشعدد الممؤشر  إرتفاع الكمفة، و ربما يفسر ىذا

53.) 

مف إجمالي اليد  %40.4ػػػػػب و مف إجمالي عدد المؤسسات %34ػػػػػػبصفاقس المدينة  تنفردف ،عمى مستوى معتمدّيات صفاقس الكبرىأّما  
 صفاقس المدينة تميياب 145.8 أقصاه بػػػ ساكف 1000لكؿ  اليد العاممة الصناعّيةعدد مؤّشر  يبمغوىنا  (.54خريطة )العاممة الصناعّية 

أّما خارج صفاقس الكبرى فإّف ىذا المؤّشر يرتفع في كّؿ مف معتمدّية  .ساكف 1000لكّؿ  صناعي عامؿ 56.3ػػػػػػبمعتمدّية طينة  مف بعيد
كما تبّيف خريطة توّزع  .ساكف 1000لكّؿ  صناعي عامؿ56 ػػػػػتمييا معتمدّية عقارب ب ساكف 1000لكّؿ  صناعي عامؿ 60.2 بػػػػػػالعامرة 

صفاقس الكبرى في بأىمّية قطاع النسيج و المالبس ( 54خريطة )القطاع الصناعي  حسب حسب المعتمدّيات و الصناعية اليد العاممة
 و الصخيرة سفي معتمدّيات عقارب و المحر  (الصناعات الميكانيكّية و الكيربائّيةغير )المقابؿ تظير أىمّية القطاعات الصناعّية األخرى 

            .(54خريطة )
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2011سنة ( أشخاص 10المشّغمة ألكثر من ) ع المجالي لمواطن الشغل الصناعي و المؤسساتالتوزّ : 72جذول 
 عدد مواطن الشغل عدد مواطن الشغل مواطن الشغل فً المؤسسات المعملٌة المؤسسات المعملٌة المعتمدٌات

 بـكل مؤسسة ساكن 0111لكل المجموع صناعات أخرى النسٌج و المالبس مٌكانٌك و كهرباء المجموع خرىأصناعات  النسٌج و المالبس مٌكانٌك و كهرباء

 68.8 145.8 15888 7131 5674 3083 231 136 56 39 صفاقس المدٌنة

 40.4 9.9 1131 508 373 250 28 16 8 4 الغربٌةصفاقس 

 40.5 35.5 2917 1386 1008 523 72 38 19 15 ساقٌة الزٌت

 44.9 18.1 2198 910 367 921 49 22 12 15 ساقٌة الداٌر

 44.8 34.5 4124 1840 1582 702 92 46 25 21 لجنوبٌةصفاقس ا

 73.9 56.3 3547 1423 1232 892 48 21 7 20 طٌنة

 55.9 56.0 2182 1902 157 123 39 28 6 5 عقارب

 22.4 10.7 515 181 285 49 23 15 4 4 جبنٌانة

 86.9 60.2 1825 1109 716 0 21 15 6 0 العامرة

 34.9 31.6 1429 687 223 519 41 26 6 9 الحنشة

 57.8 6.7 231 59 162 10 4 2 1 1 كرمنزل شا

 86.7 17.5 260 30 230 0 3 1 2 0 الغرٌبة

 110.0 2.2 110 0 110 0 1 0 1 0 بن خلٌفة بئر علً

 301.8 48.6 1509 1464 0 45 5 4 0 1 الصخٌرة

 75.2 42.0 1354 1218 86 50 18 16 1 1 المحرس

 21.8 6.0 87 21 21 45 4 1 1 2 قرقنة

 57.9 41.4 39307 19869 12226 7212 679 387 155 137 المجموع

 2011 ،وكالة النيوض بػالصناعة: المصدر   

 
 2011، وكالة النيوض بػالصناعة: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2011)المعممّية حسب المعتمدّيات و قطاع االنتاج  الصناعات توّزع مؤسسات:  53خريطة 
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 2011، وكالة النيوض بػالصناعة: المصدر
 (2011)توّزع مواطن الشغل الصناعي حسب المعتمدّيات و قطاع االنتاج :  54خريطة 

 التوزع و التنظيم المجالي: ناعيةالمناطق الص 2.4.6

 .(73جدوؿ ) ىكتار 1044ػػػػػػػعمى مساحة جممّية تقّدر بتمتّد منطقة صناعّية  21 ،الوكالة العقارّية الصناعّية، حسب والية صفاقسوجد بت
 سو المنطقة الصناعّية بالمحر  (ىكتار 8)المنطقة الصناعّية بالغريبة مف بيف ىذه المناطؽ الصناعّية منطقتيف وقع تييئتيما حديثا وىما 

 255ػػػػػػعمومّية أنجزتيا الوكالة العقارّية الصناعّية عمى مساحة جممّية تقّدر ب 8إلى  بالوالية المناطؽ الصناعية و تنقسـ(. ىكتار 21)
 .(24البياني  رسـ ) ، المحرس و الغريبةجبنيانة ،الحنشة ،طينة ،واالم ،مدغشقر ،2و   1شمؿ المنطقة الصناعّية البودريارتىكتار و 

، أىميا بالصخيرة ىكتار 819ػػػػػػتـّ إنجازىا مف قبؿ عديد األطراؼ األخرى عمى مساحة تقّدر بف( 13) الصناعّيةأّما باقي المناطؽ 
كما نشير إلى أّف المناطؽ الصناعّية  (.25البياني  رسـ ) (ىكتار 116)و وادي الشعبوني ( ىكتار 185)، سيدي سالـ (ىكتار330)

 5في  %100 البيع واإلسناد إلىنسبة  وصمتىاّمة عمى مستوى اإلستغالؿ مقارنة بالمناطؽ الصناعّية الخاّصة حيث  العمومّية تعتبر
 (.73جدوؿ ) طينةبالمنطقة الصناعّية ب %86 وتجاوزتمناطؽ صناعّية عمومّية 

مناطؽ صناعّية  3بتواجد  تستأثر مدينةأّما التوّزع المجالي لممناطؽ الصناعّية حسب معتمدّيات الوالية فإّف معتمدّية صفاقس ال
 .(55 خريطة )( مدغشقر و واالم ،2و1البودريار)

 
 2012،وكالة النيوض بالصناعة: المصدر
 2012 حسب المعتمديات سنة و توزعها المناطق الصناعية المهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية عدد:  24رسم 

 

 

 

  
 2012،وكالة النيوض بالصناعة :المصدر

 (مهيأة من قبل أطراف أخرى) رية الصناعيةامن قبل الوكالة العقمهيأة الصناعية غير المناطق ال: 25رسم  
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 2012)المساحة والمقاسم سنة ) المناطق الصناعية المهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية:  73جذول 
 )%( لبٌع و اإلسنادنسبة ا  المساحة المقاسم  المساحة المعتمدٌة المنطقة الصناعٌة

 (هك)المباعة  (هك)المهٌأة 

 100 87.2 280 108 صفاقس المدٌنة 2و1بودرٌٌار 

 100 13.3 39 18 المدٌنةصفاقس  مدغشقر

 100 4.8 10 8 صفاقس المدٌنة الماو 

 100 10.3 38 12 الحنشة الحنشة

 100 5.8 19 8 جبنٌانة جبنٌانة

 86 21.6 167 42 طٌنة طٌنة 

 0 0 - 21 المحرس المحرس

 0 0 - 8 الغرٌبة الغرٌبة 

 - 143 553 225 - المجموع

 2012وكالة العقارية الصناعية، ال: المصدر

 
 2012،وكالة النيوض بالصناعة: المصدر 

 توزع المناطق الصناعية المهيأة من قبل الوكالة العقرية الصناعية   :55خريطة 

 

 الطاقة و المناجم  5.6

   (.56خريطة )نتاجيا ظؿ في تراجع متواصؿ منذ نياية الثمانينات إحقوؿ بترولية لكف  6تحتوي والية صفاقس عمى 

 .انتاجو موجو لمتصدير أكثر 1997سنة  برميؿ 950000ؿ البحر بمغ انتاجو حوالي يقع داخ نفطي ىو حقؿ:  عشترتحقؿ  -
برميؿ في اليـو و  3000كمـ شماؿ سواحؿ قرقنة يبمغ انتاجو حوالي  6و ىو أيضا حقؿ بتروؿ بحري يقع عمى :  انيحقؿ سرس -

 .الصخيرة ميناء إلىيقع نقمو عبر السفف 
 1500ينتج و صفاقس مدينة كمـ جنوب  20.5ي يقع عمى طريؽ قابس و يبعد ىو حقؿ بتروؿ قارّ ( Rhemoura)حقؿ رمورا -

 .كمـ 12طوؿ ب أنبوبعف طريؽ  Trapsaبرميؿ في اليـو يقع وصمو بترابسة 
برميؿ يوميا يقع  1200انتاجو حوالي  ،صفاقس مدينة كمـ شماؿ غربي  5حقؿ قرمدة يقع عمى طريؽ منزؿ شاكر عمى بعد  -

 .منيمالكؿ كمـ  6قناتيف بطوؿ  عبر (Tank battery)مركز المعالجة تانؾ باتري  إلى تحويمو
 .الصخيرة إلىبرميؿ و يقع تحويمو عبر صياريج  100انتاجو اليومي يبمغ حقؿ الحاجب  -
ترابسة  إلىبرميؿ يوميا و ينقؿ عبر صياريج  100ينتج حوالي  الذي يوجد بمعتمدية الحاجب و (Guebiba) حقؿ قوبيبة -

Trapsa)). 
عمى مسافة  الذي يقع عمى طريؽ منزؿ شاكر(Tank battery)تانؾ باتري  في مركز تكريره يتـ مف النفط أغمب انتاج والية صفاقس فّ إ
يقع  كبيريف يتكوف مف خزانيف الذي (Miscar)أىـ حقؿ لمغاز بوالية صفاقس ىو حقؿ ميسكار  و .صفاقسمدينة شماؿ غربي  ـمك 9

و ىو مستغؿ مف طرؼ  3مميار ـ 22.7 بػػػػػ ليذا الحقؿ الغازحتياطي إ و يقدر .متر 3200استغالليما عبر عديد االبار عمى عمؽ 
ة ثـ عبر أنبوبيف األوؿ في اتجاه قطمصفاة ن إلىيقع تحويؿ االنتاج في مرحمة أولى عبر أنبوب  و. (British gaz)شركة بريتش غاز 

 .(56خريطة ) قرمدة و الثاني في اتجاه قابس عبرالشماؿ 

 المشروع الضخم لمصفاة الصخيرة -

و بذلؾ يؤمف  مميوف طف 4.2ػػػػب ليذه المصفاة االنتاج السنوي رىؾ و يقد 200الصخيرة عمى مساحة  بمعتمديةمشروع مبرمج ال ذاى
 ،الكيروزاف ،القازواؿ ،خالي مف الرصاصالالبنزيف  في أساسا االنتاج ويتمثؿو  .حاجيات السوؽ التونسية مف االنتاج النفطي المدعـ

 .(Fioul)و الفيوؿ  لسائؿالغاز ا
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 2010، وزارة الصناعة: المصدر    

 الطاقة : 56خريطة  

 السياحة و الصناعات التقميدية  6.6 

 السياحة 1.6.6 

 ج انطُبدٍانًُزىانًؤشراد و   4.4.3.3   

 إلػىقػي تفاألنشػطة السػياحية ال تر ...( مواقع أثرية و شػواطىء ممتػدة  ،مدف تاريخية)سياحية مكانيات إوالية صفاقس مف ز بو رغـ ما تتميّ 
فإنيػا تحتػؿ المواتػب و إذا قارنا والية صفاقس بواليات إقميـ الوسط الشػرقي   .مستوى الوزف االقتصادي و االجتماعي و الديموغرافي لمجية

مػػف إجمػػالي  %7 ػػػػحيػػث عػػدد السػػياح بعيػػد المرتبػػة االخيػػرة مػػف فالواليػػة تحتػػؿ مػػف ب(.  26رسػػـ )االخيػػرة بعػػد سوسػػة، المنسػػتير و الميديػػة 
وال  . %1.7 بػػػػػعػدد الميػالي المقضػاة  حيػث مػف و %3.2ػػػػػب ةمواطف الشغؿ المباشر ، ومف حيث السياح الوافديف عمى إقميـ الوسط الشرقي

و المرتبػػة الثالثػػة مػػف حيػػث  (%48.9) تحتػػؿ الموتبػػة االولػػى فػػي عػدد المؤسسػػات حيػػث قطػػاع الصػػناعات التقميدّيػةيتحسػف ترتيبيػػا اال فػػي 
 (.26رسـ ) (% 24.5)البطاقات المينية عدد  حيثمف  و( %23.9) عدد الحرفييف

 
 2007،المندوبية الجيوية  لمسياحة: المصدر

   أهم مؤشرات القطاع السياحي في إقميم الوسط الشرقي التونسي : 26رسم 

    

بعػدد سػياح بمػغ  و (.74جػدوؿ )سػرير  3346ػػػػػػبطاقة إستعاب جممّية قػّدرت ب مصنفة، 28 يامن ةسياحيّ  مؤسسة 43و تعّد والية صفاقس 
كمػا ال يتجػاوز معػّدؿ اإلقامػة  ،%20.5النػزؿ بالواليػة ضػعيفة حيػث بمغػت  تعبئػةتعتبػر نسػبة  ليمػة مقضػاة، 232185سائح و  142910
نسػػبة  % 60، مقضػػاةليمػػة مميػػوف  9.9 ،مميػػوف سػػائح 1.4مؤشػػراتيا السػػياحية  تسػػجم مػػثال و مقارنػػة بواليػػة سوسػػة. يػػـو 1.8لكػػّؿ سػػائح 

 .يـو معدؿ االقامة لكؿ سائح 7.2و  تعبئة 

حيػث تتمّيػز كػّؿ مػف  .(74جػدوؿ )بكػؿ معتمديػة  المتػوفريظير توزع السّياح حسػب معتمػدّيات واليػة صػفاقس خصػائص المنتػوج السػياحي 
 %87سػائح أي حػوالي  127432معتمدّية صفاقس المدينة و صفاقس الغربّية بييمنة السياحة الصحّية و سياحة الماؿ و األعمػاؿ بقػدـو 

مػف  %8 والػذي يسػتقطب السػياحة البيئّيػة نشػاط حػديث مػفأّمػا معتمدّيػة قرقنػة فتخػتّص فػي  .لوافديف عمى الواليػةمف إجمالي عدد السّياح ا
كمػا تبػرز السػياحة العائمّيػػة الشػاطئّية المرتبطػة بامتػداد الشػواطىء الرممّيػػة فػي كػّؿ مػف معتمدّيػػة  .إجمػالي عػدد السػّياح الوافػديف عمػػى الواليػة

و نشػػير إلػػى أّف قطػػاع السػػياحة الثقافّيػػة بالواليػػة ظػػّؿ . (5صػػورة عػػدد ) مػػف إجمػػالي عػػدد السػػّياح %5 تجػػذبوالتػػي  محػػرسالصػػخيرة و ال
فػػإّف عػػدد  بالثقافػػةو حسػػب الوكالػػة الوطنّيػػة لإلحيػػاء و النيػػوض  .ىاّمػػة وثقافيػػة نشػػاطا ىامشػػّيا رغػػـ مػػا تزخػػر بػػو الواليػػة مػػف مواقػػع أثرّيػػة

وفػػي ىػػذا اإلطػػار يجػػب عمػػى واليػػة صػػفاقس أف تنػػوع مػػف منتوجيػػا  .2007زائػػر سػػنة  2239وز الزائػػريف لمتػػاحؼ واليػػة صػػفاقس لػػـ يتجػػا
السػػياحي مػػع إيػػالء أىميػػة خاصػػة لمسػػياحة الثقافيػػة و السػػياحة الصػػحية، والػػذاف يعتبػػراف مػػف الركػػائز المسػػتقبمية لمسػػياحة التونسػػية عمومػػا 

 (.2010ياحة، أكتوبر لمقطاع السياخي، وزارة الس 2016الدراسة االستراتيجية أفؽ )
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  2009 ،أطمس مشاىد البالد التونسية: المصدر

 معتمدية المحرس ،الشاطئ الرممي الشفار:  5صىرج  
 

 

  2011المؤشرات السياحية بـوالية صفاقس في سنة :  74جذول 
العدد الجملً  المعتمدٌة 

للوحدات 
 السٌاحٌة

من بٌنها الوحدات 
 مصنفةالغٌر 

الطاقة 
الجملٌة 

 (األسّرة)

إجمالً عدد  عدد السواح
 اللٌالً المقضات

مدة  )%(نسبة التعبئة  
 اإلقامة

صفاقس 
 المدٌنة

26 13 1894 100749 146883 23.8 1.5 

صفاقس 
 الغربٌة

6 6 576 26683 54354 25.8 2.7 

 3.2 7.4 20100 6329 742 6 8 قرقنة
 1.1 24.2 9025 7326 102 2 2 المحرس
 1 15.6 1823 1823 32 1 1 الصخٌرة

 1.8 20.5 232185 142910 3346 28 43 المجموع 

 2011المندوبية الجيوية لمسياحة، : المصدر 

 

 انًُبطق انطُبدُخ انجذَذح انًجريجخ   0.4.3.3 

 

 مشروع تبرورة . أ

يمتد  و ىؾ 420  مساحة عمىو ىو مشروع سكني سياحي  ،في طور االنجاز يعتبر مشروع تبرورة مف أكبر و أىـ المشاريع التي ىي
المشروع  وينقسـو . حي الخميج بسيدي منصور حتىميناء صفاقس التجاري  مف الساحؿ الشمالي لمدينة صفاقس عمىـ مك 6عمى طوؿ 

 : مرحمتيف إلى

 :نتيت أشغاليا و تتمثؿ فيإقد و  المرحمة األولى -

  (.ىؾ 50أكثر مف )الشمالي لمدينة صفاقس تطيير كمي لمساحؿ 

 ةقارنبم ةواضح تبدو ىذه الزيادةو . ىؾ 350يمسح اكثر مف  زيادة تقدـ اليابسة عمى حساب البحر بردـ شريط 
المنطقة المحددة بخط أحمر ) 2010و  2003بتاريخ ( Ikonos)لمقمر االصطناعي ذات جودة عالية صورتيف 

 .(6صورة ال( )2003متقطع عمى صورة سنة 

 كمـ مف الشواطىء 6عادة احياء إ 

 عمػىسػكنّية  مشػاريعإنجػاز  تضػـ ،ىكتار 229حضرّية متنوعة تمسح  تعمير منطقةتتضمف وىي في طور االنجاز و  :المرحمة الثانية -
 عمػى مسػاحةىكتػار و تجييػزات  45.8 عمػى وخدماتيػة تجارّيػة و مبػاني سػاكف 32722وحدة سػكنّية لفائػدة  8180 تشمؿىكتار  114.5

 منطقتػيف،  إلػى ةمشػروع تبػرور  وينقسػـو  (.75جػدوؿ )سػرير  5726ػػػػػػسػياحّية بطاقػة اسػتيعاب تقػّدر ب وحػدات ىكتار 23 منيا ،ىكتار 68
  .التجييزات السياحيةوعمى أغمبية المشاريع مف بينيا جؿ  مف األراضي المعّدة لمبناء %80 و جنوبية، تمتد الشمالية منيا عمى شمالية

 لخالمنطقة السياحّية سيّدي فن . ب

 هىشاشة الوسط الطبيعي بيذو ساىمت   .قرقنةفي شماؿ أرخبيؿ  ةر بشبو جزي ىكتار 90عمى مساحة  ؿخفن سيديالسياحّية المنطقة  متدت
وحدات  4 مف سرير و 3000ػػػػػوحدات سياحية بطاقة استيعاب قدرت ب 4 المنطقة في تركيز ىذه المحطة لمسياحة البيئية المتكونة مف

 .مترفيول

 ارفّ شالمنطقة السياحّية بال . ت

تشمؿ الغابات و  عدةوفر مشاىد طبيعّية ي ـ،800و بعرض كمـ  6طوؿ ب شريط ساحمي رممي عمى فارشالمنطقة السياحّية بالتمتّد 
 .االخرى الشواطىءبعيدا عف تموث المدف والعديد مف و تمّثؿ ىذه المنطقة السياحّية متنفسا لسّكاف الوالية  .السباخ
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 المثال المديري لمشروع تبرورة:  75جذول 

 المجموع تبرورة الشمالية تبرورة الجنوبية    

  

 بالهكتار المساحة 

 

 114.5 17.8 96.7 المساكف 
 45.8 13.0 32.8 التجارة/ الخدمات  
 22.9 0.0 22.9 المنشآت السياحية 
 45.8 11.8 34.0 التجييزات 
 229.1 42.7 186.4 المجموع 

 السكان

 32722 5098 27624 المقيميفعدد 
 22905 6503 16402 عدد النشيطيف
 8180 1274 6906 عدد المساكف
 5726 0 5726 عدد األسّرة

 2009مشروع تبرورة، ماي تنمية لمثاؿ اإلستراتيجي ال: المصدر
 
 
 

 
 2010و  2003 لسنتي IKONOSايكونوساإلصطناعي  قمرمل تيفصور  : المصدر

 2010و  2003تطّور مشروع تبرورة بين :  6صىرج  
 

 

 

 

 الصناعات التقميدية 2.6.6

مستوى إقميـ الوسط الشرقي تحّتؿ  وواعدا، فعمىيعتبر ىاّما  قطاع الصناعات التقميدّية فإفمحدودّية النشاط السياحي بوالية صفاقس  رغـ
رسـ ) 2007الموزعة سنة  المينيةالبطاقات و الحرفيّيف  الوالية المرتبة األولى مف حيث عدد المؤسسات و المرتبة الثالثة مف حيث عدد

حيث  وحتى الوطني، إرتفاع عدد المؤسسات الحرفّية بالوالية مقارنة بعدد الحرفيّيف اشعاع الوالية عمى المستوى الجيوي و يظير (.26
 .واليات أخرىي مف قبؿ حرفيّ  الحقا نصؼ جاىزة يتـّ استعمالياو حرفّية جاىزة منتوجات توفر الوالية 

، والتي في صفاقس 2011جانفي  14قطاع الصناعات التقميدية منذ ثورة  ف األزمة العميقة التي ضربتإف عمى مستوى والية صفاقس،,
طاقات بال إسناد لـ تؤثر عمى فإنيا ،2011و2009في انتاج الزربية بيف  (%33.5) الثمث بنسبة تظير إنعكاساتيا في تراجع االنتاج

ي صفاقس الكبرى يلفائدة حرف 2011سنة  المينيةأغمبية البطاقات  و أسندت(. 76 جدوؿ) %19.6+ػػػػػػشيدت زيادة بالتي المينية 
و عمى عكس ذلؾ لـ تحض معتمديات ظيير صفاقس بأكثر   .س المدينةػػصفاقب %23 وبصفاقس الجنوبية  %25.3منيا ( 91.6%)

 .(57خريطة ) مف البطاقات المينية المسندة في نفس السنة %1.4مف 

 

 2011و 2009تي سن بين مؤشرات الصناعات التقميدية في والية صفاقستطور أهم :  76جذول 
 البطاقات المهنٌة ²زرابً م  المعتمدٌات

  2009 2011 2009 2011 

 66 41 65.5 69.1 صفاقس المدٌنة 

 73 77 - - صفاقس الجنوبٌة

 5 - - - طٌنة 

 4 6 466.8 638.8 جبنٌانة

 3 3 638.8 1044.3 الحنشة

 1 1 - - منزل شاكر

 3 1 - - عقارب 

 0 4 69.3 28.3 قرقنة 

 2 2 48.8 58.1 بئر علً بن خلٌفة

 4 1 25.5 - المحرس

 4 - - 16.4 الصخٌرة 

 1 - - 61.4 الغرٌبة 

 11 14 - - صفاقس الغربٌة

 60 38 - - ساقٌة الزٌت

 48 50 - - ساقٌة الداٌر 

 2 2 - 60 العامرة

 287 240 1314.8 1976.4 المجموع 

 2011المندوبية الجيوية لمسياحة، : المصدر
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 2011المندوبية الجيوية لمسياحة، : المصدر   

 2011توزيع البطاقات المهنية الصادرة سنة :  57خريطة 

  ارةـــــتجــــــمـا 7.6
 التجارة الداخمية 1.7.6 

مف  %25.3مف جممة المشتغميف و  %11.2ؿ ػػػػػػػػو ىو ما يمث 2004عامؿ سنة  28167تشغؿ األنشطة التجارية بوالية صفاقس 
الخدمات بوالية صفاقس المرتبة الثانية عمى المستوى  اعو يحتؿ قط .(االدارية و التعميميةالخدمات  بما فييا)المشتغميف بقطاع الخدمات 
نسبة كبيرة  بذلؾ تشغؿ تجارة الجممةو  2011نقطة سنة  1445 بالجممة بيعلقد بمغ العدد الجممي لنقاط ال .الوطني بعد تونس العاصمة

في (. 27 رسـ) صفاقس مدينة بوسطمف عدد نقاط تجارة الجممة  %78و تتركز (. 77جدوؿ )السكاف المشتغميف باألنشطة التجارية  مف
ظيير  ظىو ال يح (.% 16.2بالجممة اي  بيع نقطة 234)فاقس الكبرى بالمعتمديات االخرى لص المتبقية أغمبية نقاط البيعتتركز حيف 

توزع نقاط البيع بالجممة حسب األنشطة التجارية أف صفاقس المدينة يبيف و .مف اجمالي تجارة الجممة بالوالية %5.8 ػػػػػػصفاقس سوى ب
في النسيج و  تجارة نقطة 136نقاط مف  5فمـ تترؾ اال  .تجارة الجممة بالنسبة لمخضر و الغالؿ و األقمشة و المالبس كؿتحتكر 
في  ،(نقاط بيع بصفاقس الغربية و ساقية الزيت و نقطة واحدة بساقية الدائر 4)صفاقس الكبرى ب بدورىا 5و تتركز ىاتو النقاط  المالبس
 (.27 رسـ )خؿ صفاقس الكبرى نقاط البيع بالجممة لممواد الغذائية و مواد البناء أقؿ تركيزا بصفاقس المدينة لكنيا تبقى دا تكوفحيف 

 2011توزع نقاط البيع بالجممة حسب المعتمديات و القطاع التجاري سنة  : 77جذول 
 المجموع مواد اخرى الخضر و الغالل مواد البناء مواد البناء االقمشة   المواد الغذائٌة المعتمدٌة

 1128 874 8 61 131 54 صفاقس المدٌنة

 68 48 0 9 2 9 صفاقس الغربٌة

 42 23 0 10 2 7 ساقٌة الزٌت

 29 18 0 8 1 2 ساقٌة الداٌر

 69 34 0 23 0 12 صفاقس الجنوبٌة

 26 13 0 12 0 1 طٌنة

 9 5 0 1 0 3 عقارب

 12 3 0 4 0 5 جبنٌانة

 4 2 0 0 0 2 العامرة

 24 14 0 6 0 4 الحنشة

 0 0 0 0 0 0 منزل شاكر

 0 0 0 0 0 0 الغرٌبة

 8 0 0 1 0 7 بئر علً بن خلٌفة

 8 2 0 1 0 5 الصخٌرة

 15 7 0 5 0 3 المحرس

 3 0 0 1 0 2 قرقنة

 1445 1043 8 142 136 116 المجموع

 2011 ،االدارة الجيوية لمتجارة : المصدر
 

 
 2011، االدارة الجيوية لمتجارة : المصدر

 2011المعتمديات و القطاع التجاري سنة ب حس البيع بالجممةتوزع نقاط  : 27رسم 
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تعد صفاقس الكبرى  2011ففي سنة  .(78 جدوؿ)صفاقس لكف بشكؿ أقؿ حدة مدينة وسط  و تتركز تجارة التفصيؿ بدورىا داخؿ
وزف معتمدية صفاقس المدينة مف التجارة بالتفصيؿ  و يبمغ. %80يعادؿ  اي مانقطة بيع بالتفصيؿ  25769مف أصؿ  20578
 %20نصيب ظيير صفاقس مف تجارة التفصيؿ تحسف  وفي المقابؿ .(%78)أقؿ بكثير مف نصيبيا مف تجارة الجممة  ىوو  54.5%

 .%5.8مقارنة بتجارة الجممة 

 
 2011، االدارة الجيوية لمتجارة : المصدر

 2011القطاع التجاري سنة  حسب توزع نقاط البيع بالتفصيل حسب المعتمديات و:  58خريطة  
 

 2011توزع نقاط البيع بالتفصيل حسب المعتمديات و حسب القطاع التجاري سنة  : 78جدول 
 لمجموعا اخرىمواد  الخضر و الغالل مواد البناء مواد البناء  االقمشة ةالموا د الغذائٌ المعتمدٌة

 14047 9064 1118 278 1205 2382 صفاقس المدٌنة
 1301 473 284 99 71 374 صفاقس الغربٌة

 1372 795 116 33 76 352 ساقٌة الزٌت
 1484 912 97 41 99 335 ساقٌة الداٌر

 1537 525 236 62 69 645 صفاقس الجنوبٌة
 837 439 137 57 52 152 طٌنة

 579 309 24 27 46 173 عقارب

 1025 437 54 58 66 410 جبنٌانة
 304 103 42 22 14 123 العامرة
 472 168 58 15 43 188 الحنشة

 460 166 23 12 17 242 منزل شاكر
 247 102 19 15 18 93 الغرٌبة

 459 126 39 20 26 248 بئر علً بن خلٌفة
 363 123 82 26 53 79 الصخٌرة
 840 376 45 42 61 316 المحرس

 442 129 35 16 31 231 قرقنة
 25769 14247 2409 823 1947 6343 المجموع

 2011 ،االدارة الجيوية لمتجارة  : المصدر

 جممةنقطة مف  6343)التفصيؿ عدد نقاط البيع ب حيث مفتحتؿ تجارة المواد الغذائية مكانة مرضية  ،عمى مستوى األنشطة التجارية
نقطة ثـ تجارة األقمشة و المالبس  2409ػػػػػػػو تمييا تجارة الخضر و الغالؿ ب ،(58خريطة ) (%24.6و ىو ما يمثؿ  25769

و ( %33.7)تجارة مواد البناء  ونالحظ أف جاذبية صفاقس المدينة مف .طة بيع بالتفصيؿنق 823بػػػػػػ تجارة مواد البناءفنقطة  1947ػػػػػػػػػػب
و الخضر و  (%61.9)ضعيفة نسبيا مقارنة مع تجارة األقمشة و المالبس  ىذه النسب تعتبر و (%37.6)مف تجارة المواد الغذائية 

 (.58خريطة ) (%46)الغالؿ 

 الخارجيةالتجارة  2.7.6

مميوف دينار  2469.6مميوف دينار مقابؿ  2033.3رقـ معامالت يناىز  2012حققت والية صفاقس في مجاؿ التصدير خالؿ سنة 
و  2011التراجع في أرقاـ المعامالت بيف ف(. 79جدوؿ عدد ) % 17.7، وىو ما يعني تراجعا ىاما بنسبة 2011خالؿ نفس الفترة مف 

عمى   واالذيف سجمو وسائؿ النقؿ الجمود واألحذية ، ما عدى النسيج والمالبس االقتصادية ىي السمة الغالبة لكؿ القطاعات 2012
تميو  % 27.3وسجؿ قطاع الفسفاط و مشتقاتو أكبر تراجع بنسبة (. 79جدوؿ ) % 10.4و  13.6، 16.5ػػػػػػنموا إيجابيا بالتوالي 

ذكر أنو عمى عكس الصادرات الجيوية سجمت عائدات الصادرات الوطنية نموا إيجابيا بنسبة ي. % 26.4الصناعات الكيربائية ب 
 (. 79جدوؿ عدد ) 5.8%

 (دينارمميون بال) 2012و 2011بين الصادرات  طورت : 79جذول 
 (%)نسبة النمو % 2102 % 2100 القطاع

 12.8- 24.2 492.9 22.9 565.3 الفالحة و الصناعات الغذائٌة

 16.5 13.2 267.7 9.3 229.8 النسٌج و المالبس

 10.4 1.2 24.4 0.9 22.1 الجلود و االحذٌة

 13.6 0.4 8 0.3 7.04 نقل وسائل 

 6.8- 6.0 121.8 5.3 130.7 الصناعات المٌكانٌكٌة 

 26.4- 1.9 38.8 2.1 52.7 الكهربائٌة اتالصناع

 14.0- 5.4 110.6 5.2 128.6  المختلفةالصناعات 

 27.3- 47.7 969.1 54.0 1333.3 الفسفاط و مشتقاته 

 17.7- 100.0 213343 100.0 246946 الصادرات الجهوٌة

 5.8 - 2654747 - 2519049 الصادرات الوطنٌة 
 22.2- - 7466 - 9484 (%) نصٌب الوالٌة

 2012 ،المصدر االدارة الجيوية لمتجارة



 

 

 
                                                      82 

 

صفاقسواليح  أطلس  
 

 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن

 

ال تشجع  فيذه االسعار الغير المستقرة. والية صفاقس يعائقا كبيرا أماـ منتج ، خاصة الفالحيةؿ تذبذب أسعار المواد المصدرةػػػػػػػػلقد مث
االؼ  9 ىإل 1989 ةسنلمطف  ألؼ دينار 2.3مف  الجاؼ و المقشر فمثال ارتفع سعر الموز. زيادة األراضي المزروعة الفالحيف عمى 

في حيف أف أسعار المواد  .(28 رسـ ) 2009ألؼ دينار لمطف الواحد سنة  2.5 إلى مف جديد قبؿ أف ينخفض 1998 ةسن دينار لمطف
 240مف  %350رتفع بنسبة إبأقؿ حدة أخذت منحى تصاعدي فسعر بذور البطاطا قد  تذبذب لكف المستوردة و التي تعرؼ بدورىا

 .(29 رسـ )  2010سنة  لمطف دينار 1080 إلى 1984دينار لمطف سنة 

 
 2010 ،المصدر االدارة الجيوية لمتجارة

 2010و  1984تذبذب أسعار بعض المنتوجات المصدرة بين :  28رسم 
 

 
 2010 ،المصدر االدارة الجيوية لمتجارة
  2010و   1984تذبذب أسعار بعض المنتوجات الموردة بين :  29رسم  

 

 مشاريع التنمية  8.6

 مشاريع التنمية المندمجة . 1.8.6

 يشروع انزًُُخ انًُذيجخ ثججُُبَخ 4.4.5.3

تتمثؿ أىدافو في خمؽ حركية . 2015ليتـّ إنجازه قبؿ نياية سنة  2012 ى شير سبتمبرموفّ في  المندمجة بجبنيانة تنميةالّ إنطمؽ مشروع 
خمؽ مواطف شغؿ و  يساىـ في وىو ما الخصوصيات المحمية و الجيوية لمعتمدية جبنيانةأنشطة تساىـ في تثميف اقتصادية تعتمد عمى 

 1.5)المنتجة  المشاريع الخاصةمميوف دينار موزعة عمى  5.5ع حوالي بمغت التكمفة الجممية لممشرو  و. تحسيف مؤشرات التنمية بالجية
 جدوؿ) (ألؼ دينار300)والدراسات والمتابعة  (ألؼ دينار 740)، الّتجييزات العمومّية (مميوف دينار 2.9)البنية التحتية ، (مميوف دينار

 الّتونسيالبنؾ  بيفنقسـ تبقية التمويؿ فما أ.  مميوف دينار 4 يعادؿمف المشروع وىو ما بالمائة  73برنامج التنمية المندمجة  يمّوؿ(. 80
ألؼ  353)و التمويؿ الذاتي والمنح ( بالمائة 6.5ألؼ أي قرابة  360)البنوؾ األخرى  ،(بالمائة  12.5 أيألؼ دينار  686)لمتضامف 

 (.80 جدوؿ( )بالمائة 6.4 أي قرابةدينار 
  
 التنمية المندمجة لمعتمدية جبنيانة  مشروعالهيكمة المالية ل : 80جذول  

 مصادر التموٌل                          التكلفة المكونات 

برنامج التنمٌة    
 المندمجة

البنك التونسً 
 للتضامن

بنوك 
 خرىأ

تموٌل ذاتً و 
 منح

 353.6 360 686.4 100 1500 العناصر الفردٌة المنتجة

 68.6 0 121.5 0 190.1 مشروعا فالحٌا13احداث 

 240 360 0 0 600 غرىصاحداث مؤسسة 

 40 0 490.3 0 530.3 مشروعا فً المهن الصغرى 46احداث  

 5 0 74.6 0 79.6 مشروعا فً الصناعات التقلٌدٌة 21احداث 

 0 0 0 100 100 باعثا 183تكوٌن 

 0 0 0 1095.3 1095.3 البنٌة األساسٌة المنتجة

 0 0 0 662.8 662.8 بناء محالت صناعٌة 

 0 0 0 432.5 432.5 حرفٌة للصناعات التقلٌدٌة  مناطقخلق 

 0 0 0 1863.6 1863.6 البنٌة االتحتٌة

 0 0 0 695 695 كلم 6اوالد حمد على طول  -تهٌئة و تعبٌد مسلك جبنٌانة

 0 0 0 274.1 274.1 كلم 3اأوالد مجاهد طول  -تهٌئة و تعبٌد مسلك جبنٌانة

 0 0 0 330 330 كلم 3النواٌل على طول  -تهٌئة و تعبٌد مسلك جبنٌانة

 0 0 0 309.9 309.9 كلم من الطرقات بحً الحدائق 2.18تهٌئة و تعبٌد 

 0 0 0 38 38 نقطة  للتنوٌر العمومً بحً الحدائق  20تجهٌز

 0 0 0 216.6 216.6 عائلة  بالماء الصالح للشراب 76تزوٌد 

 0 0 0 743.8 743.8 التجهٌزات العمومٌة

 0 0 0 606.5 606.5 بناء دار الشباب بالحزق

 0 0 0 137.3 137.3 بناء  مركز صحة أساسٌة بحً الحدائق

 0 0 0 300 300 الدراسات و المتابعة

 353.6 360 686.4 4012.7 5502.7 المجموع 

  2012 ،والية صفاقسالمصدر   



 

 

 
                                                      83 

 

صفاقسواليح  أطلس  
 

 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن

 

 ثجئر عهٍ ثٍ خهُفخيشروع انزًُُخ انًُذيجخ  4.5.30.

ليتـّ إنجازه قبؿ نياية سنة  2012 ى شير سبتمبرموفّ بئر عمي بف خميفة في المندمجة ب تنميةالّ بالتوازي مع مشروع جبنيانة إنطمؽ مشروع 
مميوف 1.5)المنتجة  المشاريع الخاصةمميوف دينار موزعة عمى  6بمغت التكمفة الجممية لممشروع حوالي  و. ويحمؿ نفس االىداؼ 2015
 جدوؿ)، (ألؼ دينار300)والدراسات والمتابعة  (مميوف دينار 1.16)، الّتجييزات العمومّية (مميوف دينار  3.1)البنية التحتية ، (دينار 
البنؾ  بيفنقسـ تبقية التمويؿ فما أ.  مميوف دينار 4.6 يعادؿمف المشروع وىو ما بالمائة  76.8برنامج التنمية المندمجة  يمّوؿ(. 81

 413)و التمويؿ الذاتي والمنح ( بالمائة  7ألؼ أي قرابة  422)البنوؾ األخرى  ،(بالمائة  8.8 أيألؼ دينار  533)لمتضامف  الّتونسي
 (.81 جدوؿ( )بالمائة  6.4 أي قرابةألؼ دينار 

 عمي بن خميفة  نمية المندمجة لمعتمدية بئرلتالهيكمة المالية لبرنامج ا: 81جذول  

 موارد التموٌل التكلفة المكونات

برنامج التنمٌة   
 المندمجة

البنك التونسً 
 للتضامن

بنوك 
 أخرى

 جمعٌات
 تموٌل ذاتً

 و منح

 413 32 422 533 100 1500 العناصر الفردٌة المنتجة

 43.9 0 0 140.1 0 184 مشارٌع فالحٌة 5احداث 

 292 32 422 0 0 746 مؤسسات ضغرى 4احداث 

 77.1 0 0 297.9 0 375 مشروعا فً المهن الصغرى 25احداث 

 0 0 0 95 0 95 مشروعا فً الصناعات التقلٌدٌة 40احداث 

 0 0 0 0 100 100 باعث مشروع  100تكوٌن 

 0 0 0 0 718.1 718.1 البنٌة التحتة المنتجة

 0 0 0 0 718.1 718.1 بناء محالت صناعٌة 

 0 0 0 0 2366.1 2366.1 البنٌة االتحتٌة

 0 0 0 0 1560 1560 كلم 12وادي الشٌخ علً طول  -تهٌئة و تعبٌد مسلك بئر علً 

 0 0 0 0 216 216 كلم 2المحل الصناعً طول  -تهٌئة و تعبٌد مسلك بئر علً 

 0 0 0 0 203.1 203.1 ببلدٌة بئر علً  2كلم من الطرقات بحً الورود  1،16تعبٌد 

 0 0 0 0 196.6 196.9 كلم من الطرقات بحً الناظور ببلدٌة بئر علً  1،25تعبٌد 

 0 0 0 0 106.1 106.1 بالماء الصالح للشراب 2عائلة بحً المستقبل  38تزوٌد 

 0 0 0 0 84 84 للشرابعائلة بحً المنزل بالماء الصالح  40تزوٌد

 0 0 0 0 1157 1157 التجهٌزات عمومٌة 

 0 0 0 0 287.3 287.3 بناء نادي شباب رٌفً بوادي الشٌخ

 0 0 0 0 869.7 869.7 بناء قاعة رٌاضة بالمنطقة البلدٌة ببئر علً بن خلٌفة

 0 0 0 0 300 300 الدراسات و المتابعة

 413 32 422 533 4641.2 6041.2 المجموع 

 2012 ،والية صفاقس المصدر

  الريفية المندمجةمشاريع التنمية  2.8.6

 :لقد تمت برمجة مشاريع التنمية الريفية المندمجة عمى مرحمتيف 
  :مشاريع 10 عمى حتوييو  1992و  1985 إلى الفترة الممتّدة بيف سنتي إنجازه  يعود :مف المشاريع الجيل األول

 (.ألؼ دينار  1087بػػػتقدر  معتمدية جبنيانة بتكمفة جممية)الغالجة –حوضمشروع ال .1
 (ألؼ دينار  1798بػػػتقدر  المحرس بتكمفة جممية معتمدية)مشروع عيثة الشالية  .2
 (ألؼ دينار  631بػػػتقدر  معتمدية الصخيرة بتكمفة جممية)مشروع الحمادة  .3

  (ألؼ دينار 397بػػػتقدر  معتمدية الصخيرة بتكمفة جممية)سيدي محمد  الحشيشينة مشروع .4
 (ألؼ دينار  3768بػػػتقدر  معتمدية العامرة بتكمفة جممية)مشروع العوابد  .5
 (ألؼ دينار  1561 ػػػتقدر ب بتكمفة جمميةبػػػ عقار  ةمعتمدي) مشروع التربة المحروقة  .6
 (دينار  ألؼ 1013بػػػتقدر  معتمدية بئر عمي بف خميفة بتكمفة جممية) مشروع  قندوؿ السديرات  .7
 (ألؼ دينار 2119بػػػتقدر  معتمدية بئر عمي بف خميفة بتكمفة جممية)مشروع ودراف  .8
 (ألؼ دينار  935بػػػتقدر  معتمدية منزؿ شاكر بتكمفة جممية)مشروع جديدي لعشاش  .9

 (ألؼ دينار  1708بػػػتقدر  معتمدية الحنشة بتكمفة جممية)مشروع سيدي حسف بالحاج  .10
 الجيل الثاني مف المشروع : يعود إنجازه  إلى الفترة الممتّدة بيف سنتي 1995 و 2002 و يحتوي عمى 4 مشاريع: 

 (ألؼ دينار  1975بػػػتقدر  معتمدية منزؿ شاكر بتكمفة جممية)مشروع بشكة منزؿ شاكر  .1
 (دينار ألؼ  3718بػػػتقدر  بئر عمي بف خميفة بتكمفة جممية)مشروع سيدي الظاىر سيدي عمي بالعابد  .2
 (ألؼ دينار  2536بػػػتقدر  معتمدية عقارب بتكمفة جممية)مشروع زليانة  .3
 (ألؼ دينار  2500بػػػتقدر  معتمدية قرقنة بتكمفة جممية)مشروع قرقنة  .4

 مشاريع التنمية الحضرية المندمجة  3.8.6

بمنطقة الحفارة بيف معتمدية صفاقس المدينة و ساقية  2004و  1999 تيىناؾ مشروع واحد لمتنمية الحضرية المندمجة تـ إنجازه بيف سن
 .ألؼ دينار 4600بػػػػػالجممية  توتكمف، وقدرت الداير

 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة  و البنك الوطني لمتضامن منممولة المشاريع ال 4.8.6

تيدؼ ىذه  و .(82 جدوؿ) مميوف دينار 153.5قرض بقيمة جممية  14910، 2011إلى موّفى سنةلقد منح البنؾ التونسي لمتضامف 
نتفعت  .كامؿ والية صفاقسبموطف شغؿ  26221االستثمارات إلى خمؽ   32.5بينيا  ،القروض و مواطف الشغؿ¾ بػػػصفاقس الكبرى وا 

مف اجمالي قيمة  %4.9بػػػلـ تحض سوى  غير انيامف بيف معتمديات ظيير صفاقس  ألكثر حظااجبنيانة  تعتبرو . صفاقس المدينةل %
مف  %0.9مف القروض و % 0.8 (الغريبة) األقؿ حظا المعتمدية  مواطف الشغؿ  في حيف لـ يتجاوز نصيب مف % 4.5و  القروض

 (.82 جدوؿ)مواطف الشغؿ 

 31/12/2011التونسي لمتضامن إلى حدود بنك الالممولة من قبل  األنشطة:  82جذول 
 عدد مواطن الشغل كلفة المشارٌع عدد القروض

(رباأللف دٌنا) 30/02/2100الممنوحة إلى   المحدثة 

4820 60503 8577 

1223 12007 2189 

1373 14751 2469 

1562 13784 2744 

1518 15886 2692 

451 4051 782 

329 3156 587 

728 5386 1169 

362 3261 525 
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن

 

492 4719 776 

257 2975 373 

129 1236 222 

296 2560 494 

323 2980 660 

542 3654 806 

505 2586 1156 

14910 153498 26221 

 2011 ،فرع صفاقس ،التونسي لمتضامفبنؾ ال :المصدر

بالضرورة األكثر  فإف المشاريع ذات التكمفة المرتفعة ليست( 59 خريطة )مشروع  كؿّ لعدد مواطف الشغؿ و كمفة تّ ال توسطمساب تحابو 
لكّنيا في ( لكّؿ مشروع ألؼ دينار 5.12بمعّدؿ )فإف المشاريع التي تـ إنجازىا بقرقنة تعتبر األقؿ تكمفة  ،عمى سبيؿ المثاؿ. تشغيمية
نة بصفاقس المدي( كمعدؿ)تتركز المشاريع باىظة التكمفة  عموماو  .(مشروعلكّؿ موطف شغؿ  2.29 معّدؿ) األكثر تشغيميةالمقابؿ 

 (.59 خريطة )( دينار  9820)وساقية الزيت ( دينار  11580)منزؿ شاكر  ،(دينار 12550معدؿ )

مميوف دينار  61 أكثر مف مشروع تبمغ تكمفتيـ الحقيقية 60مميوف دينار في  19ستثمر بنؾ تمويؿ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إو 
ستفادت. شغؿطف مو  1200 تيدؼ ىذه اإلستثمارات إلى توفيرو . (83 جدوؿ) بالمائة مف التمويؿ و  14.7حوالي بمعتمدية عقارب  وا 

 المرتبة الثانية  صفاقس المدينة وتحتؿّ . بالمائة مف المجموع 7 مشاريع ال يتجاوزمف الو ذلؾ بعدد ، بالمائة مف مواطف الشغؿ 16.3
بأّي بئر عمي بف خميفة والغريبة  كّؿ مف معتمدّيتي تحضلـ في حيف  مف مواطف الّشغؿ بالمائة 18.3و  مف التمويؿ بالمائة 13.9ػػػػب

  . (83 جدوؿ) مف بنؾ تمويؿ المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمويؿ

 

 2011حدود سنة  إلىالمشاريع الممولة من قبل بنك تمويل المشاريع الصغرى و المتوسطة :  83جذول 
 عدد مواطن الشغل )باأللف دٌنار( القروض المسندة )باأللف دٌنار( المشارٌعكلفة  عدد القروض المعتمدٌة

 168 2644 6016 11 صفاقس المدٌنة  

 78 851 1040 3 صفاقس الغربٌة

 20 777 2231 3 ساقٌة الزٌت

 24 285 743 3 ساقٌة الداٌر

 38 1736 1993 6 صفاقس الجنوبٌة

 44 683 3400 1 طٌنة

 201 2157 9118 6 عقارب

 109 790 2301 6 جبنٌانة

 66 1050 5600 2 العامرة

 112 2370 7175 8 الحنشة

 108 2537 8940 4 منزل شاكر

 0 0 0 0 الغرٌبة

 0 0 0 0 بٌر علً بن خلٌفة

 195 2793 12123 4 الصخٌرة

 6 90 300 1 المحرس

 27 252 640 2 قرقنة

 1196 19015 61620 60 المجموع

 2011 ،فرع صفاقس ،بنؾ تمويؿ المشاريع الصغرى و المتوسطة: المصدر

 

 
 2011 ،فرع صفاقس ،التونسي لمتضامفبنؾ ال :المصدر

 31/12/2011التونسي لمتضامن إلى حدود بنك الالممولة من قبل  المشاريعتوزع :  59خريطة 

يـو عمؿ تتوزع بيف  38359قد تمثمت في  2012الجيوية لمتنمية بوالية صفاقس سنة تجدر اإلشارة إلى أف تدخالت برنامج الحضائر 
و مشاريع ( يـو عمؿ 4434)، العناية بالمواقع األثرية (يـو عمؿ 14779)، الترصيؼ (يـو عمؿ 5845)العناية بالمنشآت العمومية 

دينار لألجور  363365دينار منيا  519365خالت وتجاوزت اإلعتمادات التي خصصت ليذه التد(. يـو عمؿ 13301)حضرية أخرى 
 .دينار لممواد 156000و 
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 المحيط وحماية البيئّية ةوضعيّ ال

 المحيط ةوحماي ةيّ البيئ ةوضعيّ ال .7 

  الوضع البيئي 1.7 

 مصادر و أشكال التموث  1.1.7

في تسّبب حسب طبيعتيا تو . تتمثؿ أساسا في المصادر الصناعية، الحضرية، الفالحية و غيرىا بوالية صفاقس ومصادر التموث  تتعّدد
ة مف الّنفايات، في أساسا في أنواع عديد ىذا التمّوث ؿتمثّ وي(. الّتربةتموث و  تموث ىوائيو  تموث بحري) متفاوتة عمى البيئة أضرار
ري وتموث الموائد البح السائمة تتسبب أساسا في التموث النفاياتف. بشكؿ مباشر أو غير مباشر في المحيطوتمقى  ،غير مراقبة معظميا

يوائى وتعود الي تموث الأما النفايات الغازية فتسبب ال. التربة وأحيانا المساحات المائية المائية، في حيف تسبب النفايات الصمبة تمّوث
 عمى الطرقات، السكؾ الحديدية و كذلؾ النقؿ البحري، حيثوسائؿ النقؿ  مرتبطة بحركةفالمصادر المتحركة . ثابت و متحّرؾ : صنفيف

 ،المصانع)مف المصادر الثابة لتموث اليواء   طف ألؼ 622، مقابؿ أكسيد الكربوف ثاني الؼ طف مف 236 سنويا نبعث منياي
وف عند التقاطعات الكبرى لمطرقات وبالقرب مف مصنع عمى سبيؿ المثاؿ، ُسّجمت أعمى نسبة مف مونوكسيد الكرب. (...الفوسفوجيبس

 (.2005الداىش و آخروف )معالجة الفسفاط 

 انُفبَبد انصهجخ 4.4.4.4

حوالي  (SIAPE) واألسمدة الفسفوري محامضتنتج الشركة الصناعية لفمثال  .فالحيةصناعية و  إلى باالساس الصمبةالنفايات ؼ تصنّ  
، أي ما ـ30وسمكيا يفوؽ  ىؾ 40ر بػػػػتقدّ  تغطي ىذه النفايات  مساحة (. phosphogypse)مف الفوسفوجيبس سنوّيا طف فمميو  1.1
 ،بصفاقس الكبرى ث اليوائي والمائيالرئيسي لمتموّ مف الفوسفوجيبس المصدر  ىذه النفايات ؿمثّ تو  .(7الصورة ) 3ـ ميوفم 12 يعادؿ

اما . مة عمى النباتات و الحوانات البحريةسيأضرار جالبحر وتتسبب في  إلىحيث تصؿ الجزيئات الممّوثة . طينة معتمدّيةب خاصةو 
توازف خطرا عمى  فيي تمثؿ ايضا (و كذلؾ بالماّلحات الصخيرة ،مدغشقر ،بالمناطؽ الصناعية بودريار)الحضرية و الصناعية  النفايات

قع الحشرات و بقايا االسمدة التي و  مبيداتأساسا في تتمّثؿ فاما النفايات الفالحية . ةساملما تحتويو مف مواد  ،المنظومة البحرية
 .  راعة الخضروات و األشجار المثمرةخاصة في ز و  في االنشطة الفالحية إستعماليا

كز امر  9بػػػػ مرتبطيف  و باستثناء  مصبيف مراقبيف ،لممراقبة ةغير خاضع في معظميامصب لمفضالت  14في  النفايات الصمبة تمقى
في  ةصّ تخصمال الشركات مف مختمؼطف مف النفايات مجمعة ألؼ  140ىذه المراكز ستقبؿتحيث  (بقرقنة 2بصفاقس و  7)تحويؿ 
 عمى ، و يحتويىؾ 12ات المراقبة  حيث يمتّد عمىطينة مف أىـ المصبّ ػ-و يعتبر مصب النفايات صفاقس .(84 جدوؿ) النفايات تحويؿ
ـ عمى حساب في شكؿ مصطبة تتقدّ الفضالت  تجميع يقع 2بودرياربنفايات ال مصب أما في .و الفضالتمف النفايات 3ـ ـ 1حوالي

  .المجاؿ البحري العمومي

 انُفبَبد انطبئهخ  0.4.4.4

بمغت كميات المياه المعالجة  2011ففي سنة  .الصناعي والمنزلي يفمف المياه المستعممة في المجال في معظمياالنفايات السائمة  تتكوف
والتي تتوزع في العديد مف محطات تطيير  7وتعالج ىذه المياه المستعممة  في (. 84 جدوؿ) بمتر مكعّ  44000حوالي يومّيا 

قرقنة  ،عقارب ،(صفاقس الجنوبيةمحطة )طينة ، (صفاقس الشماليةمحطة )ائر ساقية الدّ  ،الحنشة ،جبنيانة)معتمديات والية صفاقس 
 .(84 جدوؿ) 2011سنة  %68الوسط البمدي بالربط بشبكة التطيير  اإلطار بمغت نسبةوفي ىذا . (60خريطة ) (المحرسو 

تتراوح كميات . عمى المائدة المائية السطحية اصةوخ ،عمى المحيطميا إنعكاسات سمبية فخاصة المرجيف  و ةالسائمالفالحية النفايات  أما
ألؼ طف ما تطمب إحداث شركة خدمات معاصر تتصرؼ في تجميع  500و  300المرجيف التي يتـ إفرازىا سنويا بوالية صفاقس ما بيف 

 تمسح كؿ منياأحواض  6تتركزو (. 2009التقرير الجيوي حوؿ وضعية البيئة بوالية صفاقس، )ىذه النفايات السائمة وايداعيا بمصبات 
شابو  وحسب .المرجيف ىذه االحواض لتجميعتستعمؿ و ، الفوسفوجيبسمصب نفايات جنوب ، طريؽ قابس عمى ىؾ12.5
كما يتسبب . طحية و الشريط الساحميأدى إلى تمويث المائدة المائية الس قد إستعماؿ ىذه األحواض لفترة طويمة افف( 2002)واخروف

ويمكف تثميف المرجيف برشو عمى األراضي الفالحية . الحياة الحيوانية والنباتيةتآكؿ قنوات التطيير وفي التأثير سمبا عمى المرجيف في 
 (.  2009التقرير الجيوي حوؿ وضعية البيئة بوالية صفاقس، )سنة /ىؾ/3ـ 150بكميات محدودة ال تفوؽ 

 

 2011والية صفاقس سنة بمؤشرات البيئة :   84جذول 
 2011 المؤشرات

 التصرف فً النفاٌات
 

 2 مصبات مراقبة

 9 النفاٌات تحوٌلمراكز 

 140000 (بالطن) حجم الكمٌة المجمعة من قبل مراكز الرسكلة

 معالجة المٌاه المستعملة 
 

 7 التطهٌر محطات

 68  %) ) نسبة الربط بشبكة التطهٌر داخل المناطق البلدٌة

 43930 لكل ٌوم 3 مـ كمٌات المٌاه ب

 43930 لكل ٌوم 3مـ كمٌات المٌاه المعالجة ب

 استعمال المٌاه المعالجة فً الري
 

 1.7 3م مبحساب الكمٌات 

 452 3م 1000 استعمال المٌاه فً الري بحساب

 المناطق الخضراء
 

 17.52 لكل ساكن/²م بـحساباء لكل ساكن فً المناطق البلدٌة المناطق الخضر

 2 المناطق البلدٌةالمنتزهات الترفٌهٌة فً 

 63 (هك)المساحة الجملٌة 

 30 (هك)المساحة المهٌأة 

 الغابات و التنوع البٌولوجً
 

 10561 (هك) منتزهات طبٌعٌة

 7776 (هك) تات غابٌةانب

 4784 (هك) مراعً

 اإلستغالل الفالحً
 

 "اإلقتصاد فً الماء" بمنظومة المستغالت الفالحٌة المجهزة
 

 12052 (هك) الفالحٌةالمساحات 

 91 النسبة 

 70300 (هك) البٌولوجٌة مساحة األراضً الفالحٌة

 2011 ،بصفاقسالمندوبية الجيوية لمتنمية : المصدر
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   وضعية الببيئة و حمايتها : 60خريطة 
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 (عمى اليمين )و طينة ( عمى اليسار)مصبات النفايات بالقنة   : 7صورة  
 

 ة  المناطق الهشّ  2.1.7

حتى   أو (déflation éolienne)  متذرية الريحية يا، ىي أراضي قابمة لشواطئالية صفاقس و عمى الرممية داخؿ و  االراضيإف 
 trois)لثالثة أشرطة طيفية ( composition colorée) "فخميط مموّ  " ىيو  ( 61خريطة )إف خريطة الحساسية لمتصحر . رلتصحّ ا

bandes spectrales ) ّألزرؽ المسّطحات المّوف النباتي و باألخضر كثافة و وضعية الغطاء لمّوف وبا ة العاريةف الألحمر التربف بالموّ تبي
 مراعي والتي تمتّد خاصة عمى ة عاريةعمى ترب ف الألحمر ىو الذي يغمب عمى الخريطة ويدؿّ نالحظ أف الموّ . و رطوبة التربة  المائية

 محروثةعبارة عف رماؿ في اغمب االحياف  ىى ةىذه الترب .ف بمنزؿ شاكراتيفي حقوؿ الزي ، عقارب، بئر عمي بف خميفة و كذلؾالصخيرة
الفالحية عمى السيوؿ و  األراضي امتداد الموف األخضر الفاتحفي حيف يبّيف . ة وىو ما يساعد عمى تصحرىايو قابمة لمتعرية الريح

 .(61خريطة ) نة وبجنوب صفاقس الكبرىبجبنيا وخاصة بالمناطؽ السقويةاليضاب 

مكونات التربة  ففي بعض االحياف تقترف. (61خريطة )مف والية صفاقس مخاطر الفيضانات كبيرة  في بعض المناطؽ  تعدّ و 
 .ىذه المناطؽفيضانات استثنائية تيدد  مما يؤدي إلىإلنساف ل مسؤولةالعوامؿ المناخية بتدخالت غير الييدرولوجية و الخصائص و 

 .فالسفوح شديدة االنحدار، و التربة غير النافذة و ضعؼ الغطاء النباتي تمثؿ ظروؼ مالئمة لمسيالف المائي

ذا اجتمعت ىذه المخاطر بالتموّ و  ،االنجراؼ البحريلظاىرة التذرية الريحية و  ةحساس أيضاالشواطئ و أخيرا تعتبر   ث وبمختمؼ تدخالت ا 
ستعجاليةة إحيائيا تصبح مسألة ممحة و إعادفإف حماية السواحؿ و ، اإلنساف  .ا 

 حماية المحيط  2.7 

 التطهير 1.2.7

يعتبر التطيير مف أىـ آليات مقاومة التموث حيث تتـ معالجة المياه المستعممة الحضرية والصناعية التي تستجيب لممواصفات في 
تحسيف نوعيتيا وىو ما يساىـ في المياه المنزلية و الصناعية المستعممة  تطيير تعالجمحطات  7وتوجد بوالية صفاقس . محطات التطيير

في بعض األنشطة الفالحية  جزء مف ىذه المياهإعادة إستعماؿ وفي عالقة بندرة المياه في والية صفاقس يتـ  .ي البحرف قبؿ إلقاءىا

جدوؿ )األنشطة الفالحية في  المعالجةب مف المياه ألؼ متر مكعّ  452إستعماؿ  إعادة تـ 2011في سنة ف .السقويةخاصة بالمناطؽ 
 عمى. في البحر ىاالمستعممة قبؿ إلقاء يامعالجة مياى تحتاج إلى ف بعض المناطؽ الصناعية غير المجيزة بمحطات تطييرإال أ .(84

لصناعات الغذائية امـ في إتجاه الميدية ىناؾ مجموعة مف ك 17العامرة عمى بعد –مستوى قطب جبنيانة  فيسبيؿ المثاؿ و 
(Maminova  المسالخ، و وحدات إستخراج الزيت) ممصبات و تحاذى محيط بحري حّساسلفي مناطؽ تفتقر  تنشط. 

   الخضراءالمناطق  2.2.7

تساىـ المساحات الخضراء في حماية المحيط و تحسيف جودة الحياة ومف أىـ المؤشرات التي تعكس ذلؾ نصيب كؿ ساكف مف المناطؽ 
ويوجد (. 84جدوؿ عدد ) 2011لكؿ فرد سنة  ²ـ 17.5إلى  2009لكؿ فرد سنة  ²ـ 4اء في المناطؽ البمدية والذي تطور مف الخضر 

التقرير الجيوي )مميوف دينار  2.5ىؾ وبمغت تكمفتو  53بوالية صفاقس منتزىيف حضرييف أىميما المنتزه الحضري بطينة والذي يمسح 
، أما 2011ىؾ سنة  10561وتمتد المنتزىات الطبيعية عمى مساحة جممية تقدر ب (. 2009حوؿ وضعية البيئة بوالية صفاقس، 

  .(84جدوؿ عدد )ىؾ في نفس السنة  7776النباتات الغابية فتغطي 

 
 Landsat, ETM+ 2006اإلصطناعي الندسات  قمرالصورة  :المصدر

 حساسية المنطقة تجاه التصحر :61خريطة 
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 يهّخص دطت انًعزًذَّبد
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 المعتمديات حسب ممخص .8 

 صفاقس المدينة 1.8 

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 *معتمدية صفاقس المدينة:  62خريطة 
 ص دطت انًعزًذَبديفزبح يىّدذ نكم خرائط انًهخّ نقذ رى إعزًبد *  

 

 

 صفاقس المدينةمؤشرات معتمدية :  85جذول 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة صفاقس المدٌنة مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2012 11.5 948704 108965 السك ان
 2004 12.4 434270 53675 عدد الذكور
 2004 12.4 420986 52283 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 19.4 544880 105958 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 0 310376 0 السك 

 2004 14.5 198565 28794 عدد األسر                                                     
 2004 15.0 233058 34872 عدد المساكن
 2004  49.22 49.34 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 50.66 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 3.68 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 3.04 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 4703 الكثافة السك 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة صفاقس المدٌنة مؤشرات  أخرى
 2012 0.3 7545 25.3 ²المساحة بالكلم
 2012 9.5 126 12 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 98 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 99.1 نسبة التزو 

 2004  39.9 93.9 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 15.2 79 12 عدد مكاتب البرٌد

 2010 66.2 145 96 عدد البنوك
 2011 16.7 12 2 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 11.5 26 3 عدد المكتبات العموم
 2001 18.6 370 69 عدد فضاءات الطفولة

 2011 0.0 518760 0 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 0.0 11730 0 المساحات السقو
 2011 0.0 70000 0 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 3.5 142 5 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 63.0 46 29 عدد النزل

 2010 71.8 302724 217409 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 55.8 27214 15175 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 32.7 765 250 عدد المؤسسات الصناع

ٌ ة عدد المعاهد  2011 15 100 15 الثانو
ٌ ة  2011 5.7 367 21 عدد المدارس اإلبتدائ

 2012 14.9 22185 3307 المعوقٌنعدد      

 2011 9.8 6916 681 العائالت المعوزةعدد 

 2012 8.4 11038 932 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

 
 أهم خاصيات المعتمدية

  والتجييزات والخدمات الرفيعةىي مركز الحاضرة واألعماؿ 
 كما تعتبر األولى مف حيث عدد الفنادؽ والبنوؾ وتشيد تركزا ىاما لألنشطة الصناعية و التجارية. 
  و نسبة تحضر تصؿ   سكاف المنطقة البمدية بالوالية مف اجمالي  % 19 4.ساكف أي قرابة 105958تتميز بحجـ سكاني ىاـ

 .%100 إلى
  التجاري بصفاقس و الذي يعتبر مف أىـ الموانئ  التجارية بالبالد التونسية مف حيث شحف البضائعيتركز بيا الميناء. 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 صفاقس الغربية 2.8 

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 الغربّيةمعتمدية صفاقس :  63خريطة 

 صفاقس الغربّيةمؤشرات معتمدية :  86جذول 
ٌّة مؤشرات خاّصة بالسّكان   السنة   )%(النسبة  الوالٌة صفاقس الغرب

 2012 12.0 948704 113775 السك ان
 2004 12.6 434270 54907 عدد الذكور
 2004 11.9 420986 50091 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 19.3 544880 104998 السك 
ان  ٌ ونالسك   2004 0.0 310376 0 الغٌر بلد

 2004 13.4 198565 26653 عدد األسر                                                     
 2004 13.1 233058 30495 عدد المساكن
 49.22 47.71 %نسبة اإلناث 

 
2004 

 2004   50.78 52.29 %نسبة الذكور 
 4.53 3.94 عدد األفراد لكل  أسرة

 
2004 

 2004   3.86 3.44 عدد األفراد لكل  مسكن
ٌ ة ان  2012   125.73 7023 الكثافة السك 

ٌّة مؤشرات  أخرى  السنة   )%(النسبة  الوالٌة صفاقس الغرب

 2012 0.2 7545 16.2 ²المساحة بالكلم
 2012 5.6 126 7 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004   80 97.6 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء نسبة  97.1 99 التزو 

 
2004 

 2004   39.9 83.2 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 7.6 79 6 عدد مكاتب البرٌد

 2010 3.4 145 5 عدد البنوك
 2011 0.0 12 0 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 7.7 26 2 عدد المكتبات العموم
 2001 15.9 370 59 عدد فضاءات الطفولة

 2011 0.0 518760 180 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 0.0 11730 0 المساحات السقو
 2011 0.0 70000 0 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 25.0 8 2 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 87.1 1602 1395 عدد األسر 

ٌ ة  2011 1.4 142 2 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 10.9 46 5 عدد النزل

 2010 13.4 302724 40475 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 5.0 27214 1369 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 4.2 765 32 عدد المؤسسات الصناع

ٌ ة  2011 13 100 13 عدد المعاهد الثانو
ٌ ة  2011 4.9 367 18 عدد المدارس اإلبتدائ

 2012 10.6 22185 2385 المعوقٌنعدد 

 2011 6.1 6916 419 العائالت المعوزةعدد 

 2012 6.9 11038 760 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      

 أهم خاصيات المعتمدية

  (.مف األسّرة %87مستشفيات جامعية و  2) أىـ مركز استشفائي بالوالية 
  اجمالى سكاف المنطقة البمدية بالوالية 1/5وتضـ  %100نسبة تحضر. 
  (.مف مجموع فضاءات الطفولة %15 9.تضـ)مستوى تجييز ىاـ في قطاع الطفولة 
  مف مجموع الفنادؽ وعدد الميالي المقضاة %  10تحتوي عمى أكثر مف. 



 

 

 
                                                          91 

 

صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 صفاقس الجنوبية 3.8 

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 صفاقس الجنوبّيةمعتمدية :  64خريطة 

 الجنوبّيةصفاقس مؤشرات معتمدية :  87جدول  
ٌّة مؤشرات خاّصة بالسّكان   السنة )%(النسبة  الوالٌة صفاقس الجنوب

 2012 12.6 948704 119369 السك ان
 2004 12.1 434270 52376 عدد الذكور
 2004 11.8 420986 49528 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 13.7 544880 74655 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 8.8 310376 27249 السك 

 2004 12.2 198565 24215 عدد األسر                                                     
 2004 11.8 233058 27426 عدد المساكن
 49.22 48.6 %نسبة اإلناث 

 
2004 

 50.78 51.4 %نسبة الذكور 
 

2004 
 4.53 4.21 عدد األفراد لكل  أسرة

 
2004 

 3.86 3.72 عدد األفراد لكل  مسكن
 

2004 
ٌ ة ان  125.73 550 الكثافة السك 

 
2012 

ٌّة مؤشرات  أخرى  السنة )%(النسبة  الوالٌة صفاقس الجنوب

 2012 2.9 7545 217 ²المساحة بالكلم
 2012 5.6 126 7 العماداتعدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  80 88.7 نسبة التزو 
 

2004 
د بشبكة الكهرباء  97.1 97.8 نسبة التزو 

 
2004 

 39.9 13.9 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 

2004 
 2004 8.9 79 7 عدد مكاتب البرٌد

 2010 4.8 145 7 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 2.2 370 8 عدد فضاءات الطفولة

 2011 3.0 518760 15310 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 1.1 11730 125 المساحات السقو
 2011 0.0 70000 20 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة و  ٌ ةعدد المستشفٌات الجهو  2011 0.0 8 0 المحل
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 5.6 142 8 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 5.9 27214 1606 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 13.6 765 104 عدد المؤسسات الصناع

ٌ ةعدد   2011 6 100 6 المعاهد الثانو
ٌ ة  2011 6.8 367 25 عدد المدارس اإلبتدائ

 2012 14.3 22185 3181 المعوقٌنعدد 
 2011 6.5 6916 452 العائالت المعوزةعدد 
 2012 7.1 11038 781 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      

 أهم خاصيات المعتمدية

  ىاما مف المجاؿ الحضري لصفاقس الكبرى وكذلؾ تحتوي عمى مساحات ىامة مخصصة لغراسات الموز جزءاتضـ. 
  (.%13.6)تركز عدد ىاـ مف المؤسسات الصناعية 
  ( مميوف 300)والبيض ( مميوف 2.9)األولى في إنتاج الدواجف 
  (مف السكاف % 12.6)تركز سكاني كبير 
 نسبة ىامة مف التجييزات 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 الزيتساقية  4.8 

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 ساقّية الزيتمعتمدية :  65خريطة 

 ساقّية الزيتمؤشرات معتمدية :    88جدول 
ة الزٌت مؤشرات خاّصة بالسّكان  ٌّ  السنة )%(النسبة  الوالٌة ساق

 2012 8.7 948704 82149 السك ان
 2004 8.5 434270 36960 عدد الذكور
 2004 8.4 420986 35521 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 13.3 544880 72481 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 1.3 310376 3970 السك 

 2004 8.8 198565 17541 عدد األسر                                                     
 2004 8.7 233058 20266 المساكنعدد 

 2004  49.22 49.1 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 50.99 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.13 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 3.58 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 914 الكثافة السك 

ة الزٌت مؤشرات  أخرى ٌّ  السنة )%(النسبة  الوالٌة ساق

 2012 1.2 7545 89.9 ²المساحة بالكلم
 2012 4.8 126 6 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 92.8 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 97.5 نسبة التزو 

 2004  39.9 34.4 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 12.7 79 10 عدد مكاتب البرٌد

 2010 8.3 145 12 البنوكعدد 
 2011 0.0 12 0 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 23.1 26 6 عدد المكتبات العموم
 2001 0.0 370 0 عدد فضاءات الطفولة

 2011 0.9 518760 4900 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 0.5 11730 58.7 المساحات السقو
 2011 1.0 70000 700 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 3.5 142 5 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 5.2 27214 1414 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة

ٌ ة عدد  2010 11.6 765 89 المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 10 100 10 عدد المعاهد الثانو

ٌ ة  2011 6.3 367 23 عدد المدارس اإلبتدائ
 2012 10.2 22185 2271 المعوقٌنعدد 
 2011 5.1 6916 355 العائالت المعوزةعدد 
 2012 5.0 11038 554 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 
      

 خاصيات المعتمديةأهم 

  مف اجمالي عدد المؤسسات الصناعية  %11.6تعتبر مف أىـ المعتمديات الصناعية بالوالية حيث تضـ 
  مكتبة  26مكتبات مف  6أي  %13.1)تعتبر مف أىـ المعتمديات المجيزة بالفضاءات الثقافية خاصة المكتبات  العمومية

 (.عمومية بالوالية
 سات الموزأنشطة فالحية ىامة خاصة غرا. 
 13.3 % مف سكاف الوسط البمدي 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 الدايرساقية  5.8 

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 ساقّية الدايرمعتمدية :  66خريطة 

 ساقّية الدايرمؤشرات معتمدية :  89جدول 
ة  مؤشرات خاّصة بالسّكان  ٌّ  السنة )%(النسبة  الوالٌة الداٌرساق

 2012 12.8 948704 121362 السك ان
 2004 11.7 434270 50820 عدد الذكور
 2004 11.4 420986 48168 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 17.4 544880 94892 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 1.3 310376 4096 السك 

 2004 11.9 198565 23633 عدد األسر                                                     
 2004 11.7 233058 27219 عدد المساكن
 2004  49.22 48.66 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 51.34 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.19 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 3.64 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 1093 الكثافة السك 

ة الداٌر مؤشرات  أخرى ٌّ  السنة )%(النسبة  الوالٌة ساق

 2012 1.5 7545 111 ²المساحة بالكلم
 2012 6.3 126 8 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 92.9 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 97.9 نسبة التزو 

 2004  39.9 46.4 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 3.8 79 3 عدد مكاتب البرٌد

 2010 4.8 145 7 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 3.8 370 14 عدد فضاءات الطفولة

 2011 1.2 518760 6180 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 0.7 11730 83.1 المساحات السقو
 2011 1.7 70000 1200 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 4.2 142 6 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 5.6 27214 1513 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 7.3 765 56 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 6.3 367 23 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 8 100 8 عدد المعاهد الثانو

 2012 12.1 22185 2688 المعوقٌنعدد 
 2011 6.9 6916 474 المعوزةالعائالت عدد 
 2012 7.4 11038 818 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

  مف اجمالي المؤسسات الصناعية بالوالية %7.3تضـ حوالي. 
  (.مف اجمالي سكاف المنطقة البمدية بالوالية %17.4ساكف أي قرابة  94892)كما يعتبر حجـ سكاف المنطقة البمدية ىاما 
 أنشطة فالحية ىامة خاصة غراسات الزياتيف والموز. 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 طينة 6.8

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 طينةمعتمدية :  67خريطة 

 طينةمؤشرات معتمدية :  90جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة طٌنة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 6.6 948704 63046 السك ان
 2004 5.5 434270 23794 عدد الذكور
 2004 5.2 420986 21853 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 4.9 544880 26635 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 6.1 310376 19012 السك 

 2004 5.2 198565 10239 عدد األسر                                                     
 2004 5.0 233058 11627 عدد المساكن
 2004  49.22 47.87 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 52.13 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.46 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 3.93 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 656 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة طٌنة مؤشرات  أخرى

 2012 1.3 7545 96.1 ²المساحة بالكلم
 2012 2.4 126 3 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 98.1 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 97.2 نسبة التزو 

 2004  39.9 41.4 اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحًنسبة 
 2004 2.5 79 2 عدد مكاتب البرٌد

 2010 2.7 145 4 عدد البنوك
 2011 0.0 12 0 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 1.1 370 4 عدد فضاءات الطفولة

 2011 0.9 518760 4900 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 7.7 11730 901 المساحات السقو
 2011 5.0 70000 3500 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 2.1 142 3 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 اللٌالً المقضاةعدد 
 2011 3.2 27214 863 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 6.9 765 53 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 3.0 367 11 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 3 100 3 عدد المعاهد الثانو

 2012 5.2 22185 1160 المعوقٌنعدد 
 2011 3.2 6916 221 العائالت المعوزةعدد 
 2012 4.0 11038 447 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

 تضـ المطار الدولي صفاقس طينة. 
 مستوى انتاج ىاـ مف النفط بالحاجب. 
 تعاطي زراعة الخضروات ووجود مساحات سقوية ممتّدة. 
 تضـ شبكة مف الطرقات والسكؾ الحديدية اليامة. 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 عقارب 7.8

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 عقاربمعتمدية :   68خريطة 

 عقاربمؤشرات معتمدية :  91جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة عقارب مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 4.1 948704 38959 السك ان
 2004 4.1 434270 17843 عدد الذكور
 2004 4.3 420986 17998 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 1.8 544880 9610 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 8.5 310376 26231 السك 

 2004 3.9 198565 7689 عدد األسر                                                     
 2004 3.7 233058 8625 عدد المساكن
 2004  49.22 50.22 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 49 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.66 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 4.16 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 54 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة عقارب مؤشرات  أخرى

 2012 9.6 7545 728 ²المساحة بالكلم
 2012 6.3 126 8 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 50.2 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 92.7 نسبة التزو 

 2004  39.9 6.1 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 7.6 79 6 عدد مكاتب البرٌد

 2010 0.7 145 1 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 0.8 370 3 عدد فضاءات الطفولة

 2011 11.2 518760 57900 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 6.1 11730 721.2 المساحات السقو
 2011 8.6 70000 6000 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ةعدد المستشفٌات  ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 الجهو
ة  2011 0.4 1602 6 عدد األسر 

ٌ ة  2011 6.3 142 9 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 2.2 27214 588 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 5.1 765 39 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 7.4 367 27 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 4 100 4 عدد المعاهد الثانو

 2012 3.7 22185 826 المعوقٌنعدد 
 2011 5.8 6916 400 العائالت المعوزةعدد 
 2012 5.0 11038 556 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

  (.مف مساحة الزياتيف %8.6مف األراضي الزراعية و  %11.2تضـ فرابة )ىامة تحتوي عمى أنشطة فالحية 
  (.اجمالي سكاف المنطقة الغير بمدية بالوالية فم %8.5ساكف أي حوالي  26231)حجـ سكاف المنطقة الغير بمدية يعتبر ىاما 
 مساحات سقوية ىامة خاصة بقرقور. 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 جبنيانة 8.8

 
 لمتنمية الفالحيةالمندوبية الجيوية : المصدر

 جبنيانةمعتمدية :   69خريطة 

 

 جبنيانةمؤشرات معتمدية :  92جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة جبنٌانة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 5.1 948704 48304 السك ان
 2004 5.0 434270 21764 عدد الذكور

 2004 5.3 420986 22265 اإلناثعدد 
ٌ ون ان البلد  2004 1.2 544880 6576 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 12.1 310376 37453 السك 
 2004 4.8 198565 9502 عدد األسر                                                     

 2004 4.6 233058 10751 عدد المساكن
 2004  49.22 50.57 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 49.43 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.63 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 4.1 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 189 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة جبنٌانة مؤشرات  أخرى

 2012 3.4 7545 255 ²المساحة بالكلم
 2012 6.3 126 8 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 71.6 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 97.9 نسبة التزو 

 2004  39.9 2.5 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 5.1 79 4 عدد مكاتب البرٌد

 2010 1.4 145 2 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ةعدد   2011 3.8 26 1 المكتبات العموم
 2001 3.5 370 13 عدد فضاءات الطفولة

 2011 4.1 518760 21400 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 21.3 11730 2503 المساحات السقو
 2011 11.4 70000 8000 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 12.5 8 1 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 3.1 1602 50 عدد األسر 

ٌ ة  2011 9.2 142 13 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 3.8 27214 1037 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 3.3 765 25 عدد المؤسسات الصناع

ٌ ةعدد المدارس   2011 6.8 367 25 اإلبتدائ
ٌ ة  2011 7 100 7 عدد المعاهد الثانو

 2012 4.2 22185 940 المعوقٌنعدد 
 2011 8.7 6916 604 العائالت المعوزةعدد 
 2012 7.7 11038 846 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

 مركز حضري جيوي. 
  (.اجمالي المساحات السقوية بالوالية مف  % 21.3ىكتار أي حوالي  2503)تضـ مساحات سقوية ىامة 
 مف االنتاج الجممي لموالية % 26.5طف، اي ما يعادؿ  21205االولى في انتاج الحميب بػػػ 
  (% 11.4ىؾ اي قرابة  8000)مساحمت واسعة مف الزياتيز 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 العامرة 9.8

 
 الجيوية لمتنمية الفالحيةالمندوبية : المصدر

 العامرةمعتمدية :   70خريطة 

 العامرةمؤشرات معتمدية :   93جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة العامرة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 3.2 948704 30338 السك ان
 2004 3.3 434270 14212 عدد الذكور
 2004 3.4 420986 14511 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 0.0 544880 0 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 9.3 310376 28723 السك 

 2004 4.8 198565 9502 عدد األسر                                                     
 2004 4.6 233058 10751 عدد المساكن
 2004  49.22 50.52 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 49.48 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.65 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 4.04 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 165 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة العامرة مؤشرات  أخرى

 2012 2.4 7545 184 ²المساحة بالكلم
 2012 4.8 126 6 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 71 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 95.8 نسبة التزو 

 2004  39.9 2.4 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 2.5 79 2 عدد مكاتب البرٌد

 2010 0.0 145 0 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ةعدد   2011 7.7 26 2 المكتبات العموم
 2001 1.4 370 5 عدد فضاءات الطفولة

 2011 3.1 518760 16190 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 11.1 11730 1305.9 المساحات السقو
 2011 5.7 70000 4000 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 6.3 142 9 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 1.1 27214 308 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 3.5 765 27 عدد المؤسسات الصناع

ٌ ةعدد المدارس   2011 4.1 367 15 اإلبتدائ
ٌ ة  2011 3 100 3 عدد المعاهد الثانو

 2012 4.2 22185 928 المعوقٌنعدد 
 2011 6.3 6916 436 العائالت المعوزةعدد 
 2012 5.8 11038 638 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

  المعتمدية الوحيدة التي تفتقر إلى خدمات المؤسسة البمدية 
 المنطقة الغير بمدية إلىسكاف المعتمدية ينتموف  كؿ. 
  (.ىكتار مف الزياتيف 4000)تتميز بامتداد ىاـ لألراضي الفالحية 
  (% 11.1ىؾ، اي  1306)مناطؽ سقوية ىامة 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 الحنشة 10.8

 
 الفالحيةالمندوبية الجيوية لمتنمية : المصدر

 معتمدية الحنشة:   71خريطة 

 الحنشةمؤشرات معتمدية :  94جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة الحنشة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 4.8 948704 45275 السك ان
 2004 5.0 434270 21576 عدد الذكور
 2004 5.1 420986 21594 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 1.2 544880 6277 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 11.9 310376 36893 السك 

 2004 4.4 198565 8831 عدد األسر                                                     
 2004 4.2 233058 9826 عدد المساكن
 2004  49.22 50.02 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 49.98 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.89 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 4.39 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 89 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة الحنشة مؤشرات  أخرى

 2012 6.8 7545 510 ²المساحة بالكلم
 2012 7.1 126 9 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 40 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 96.8 نسبة التزو 

 2004  39.9 4 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 5.1 79 4 عدد مكاتب البرٌد

 2010 1.4 145 2 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 3.0 370 11 عدد فضاءات الطفولة

 2011 8.8 518760 45400 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 5.7 11730 670.7 المساحات السقو
 2011 7.1 70000 5000 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ةعدد   2011 0.4 1602 7 األسر 

ٌ ة  2011 10.6 142 15 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 1.7 27214 456 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 5.9 765 45 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 8.4 367 31 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 6 100 6 عدد المعاهد الثانو

 2012 4.0 22185 898 المعوقٌنعدد 
 2011 7.7 6916 532 العائالت المعوزةعدد 
 2012 9.5 11038 1053 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

 مركز حضري جيوي. 
  (.ىكتار مخصصة لمزياتيف 5000األراضي المحروثة منيا ىكتارمف  45400)تحتوي عمى أراضي فالحية ىامة 
  (وطنية و خطوط السكؾ الحديدية طريؽ،طريؽ سيارة)بنية تحتية ىامة 
 تحتوي عمى محطة تطيير. 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 منزل شاكر 11.8

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 منزل شاكرمعتمدية :   72خريطة 

 منزل شاكرمؤشرات معتمدية :  95جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة منزل شاكر مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 3.6 948704 34341 السك ان
 2004 4.0 434270 17179 عدد الذكور
 2004 4.0 420986 16940 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 0.4 544880 2212 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 10.3 310376 31907 السك 

 2004 3.6 198565 7084 عدد األسر                                                     
 2004 3.5 233058 8261 عدد المساكن
 2004  49.22 49.65 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 50.35 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.82 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 4.13 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 21 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة منزل شاكر مؤشرات  أخرى

 2012 21.5 7545 1620 ²المساحة بالكلم
 2012 9.5 126 12 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 47.7 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباءنسبة   2004  97.1 89.3 التزو 

 2004  39.9 1 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 7.6 79 6 عدد مكاتب البرٌد

 2010 0.7 145 1 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 0.5 370 2 عدد فضاءات الطفولة

 2011 24.8 518760 128490 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 3.7 11730 436.3 المساحات السقو
 2011 17.1 70000 12000 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 0.0 8 0 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 0.4 1602 6 عدد األسر 

ٌ ة  2011 11.3 142 16 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 1.7 27214 460 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 0.5 765 4 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 8.4 367 31 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 4 100 4 عدد المعاهد الثانو

 2012 2.4 22185 543 المعوقٌنعدد 
 2011 8.9 6916 616 العائالت المعوزةعدد 
 2012 8.6 11038 900 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

 (.مف اجمالي مساحة الوالية %21.5أي قرابة  2كمـ 1620)مف حيث المساحة  المعتمدية االكبر 
 17. 1حيث مساحة بعض الزراعات خاصة مساحة الزياتيف ىي المعتمدية األولى مف% . 
  مف اجمالي السكاف في المنطقة غير البمدية   %10.3ساكف أي قرابة  31907)حجـ ىاـ لمسكاف في المنطقة غير البمدية

 (.بالوالية
 المعتمديات األقؿ حظا في التنمية و التجييز واحدة مف. 
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صفاقس واليح أطلس  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 
 الغريبة 12.8

 
 الجيوية لمتنمية الفالحيةالمندوبية : المصدر

 الغريبةمعتمدية :   73خريطة 

 الغريبةمؤشرات معتمدية :  96جدول 
 السنة   )%(النسبة  الوالٌة الغرٌبة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 1.6 948704 14836 السك ان
 2004 1.7 434270 7356 عدد الذكور
 2004 1.7 420986 7291 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 0.5 544880 2570 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 3.9 310376 12077 السك 

 2004 1.5 198565 3029 عدد األسر                                                     
 2004 1.4 233058 3236 عدد المساكن
 2004  49.22 49.78 %نسبة اإلناث 
 2004   50.78 50.22 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.84 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004   3.86 4.53 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012   125.73 34 الكثافة السك 

 السنة   )%(النسبة  الوالٌة الغرٌبة مؤشرات  أخرى

 2012 5.8 7545 440 ²المساحة بالكلم
 2012 4.0 126 5 العماداتعدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2004   80 42.1 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 95.5 نسبة التزو 

 2004   39.9 2.8 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 5.1 79 4 عدد مكاتب البرٌد

 2010 0.0 145 0 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 0.0 370 0 عدد فضاءات الطفولة

 2011 6.6 518760 34300 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 4.2 11730 490.3 المساحات السقو
 2011 15.0 70000 10500 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة و  ٌ ةعدد المستشفٌات الجهو  2011 0.0 8 0 المحل
ة  2011 0.0 1602 0 عدد األسر 

ٌ ة  2011 4.9 142 7 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 0.9 27214 247 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 0.4 765 3 عدد المؤسسات الصناع

ٌ ة عدد المدارس  2011 3.0 367 11 اإلبتدائ
ٌ ة  2011 2.0 100 2 عدد المعاهد الثانو

 2012 1.3 22185 290 المعوقٌنعدد 
 2011 4.0 6916 277 العائالت المعوزةعدد 
 2012 4.2 11038 467 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

      
 أهم خاصيات المعتمدية

  وحظا في التنميةتعتبر مف المعتمديات األقؿ تجييزا. 
  (.مف اجمالي مساحة الزياتيف %15)تتميز بأنشطة فالحية ىامة خاصة غراسة الزياتيف 
 (.المحرس وصفاقس)و بالشماؿ ( قابس)و بالجنوب ( قفصة)الغربي  لجنوبتحتوي عمى خطوط السكؾ الحديدية التي تربط با 
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 ر عمي بن خميفةئب 13.8

 
 لمتنمية الفالحيةالمندوبية الجيوية : المصدر

 ر عمي بن خميفةئبمعتمدية :   74خريطة 

 ر عمي بن خميفةئبمؤشرات معتمدية :  97جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة بٌر علً بن خلٌفة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 5.3 948704 50224 السك ان
 2004 5.6 434270 24483 عدد الذكور
 2004 6.1 420986 25576 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 0.8 544880 4460 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 14.7 310376 45599 السك 

 2004 4.8 198565 9598 عدد األسر                                                     
 2004 4.9 233058 11368 عدد المساكن
 2004  49.22 51.09 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 48.91 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 5.22 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 4.4 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 42 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة بٌر علً بن خلٌفة مؤشرات  أخرى

 2012 15.9 7545 1200 ²المساحة بالكلم
 2012 9.5 126 12 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 17.9 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 94.7 نسبة التزو 

 2004  39.9 1.8 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 6.3 79 5 عدد مكاتب البرٌد

 2010 0.7 145 1 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 16.2 370 60 عدد فضاءات الطفولة

 2011 18.9 518760 98300 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 2.3 11730 270 المساحات السقو
 2011 13.6 70000 9500 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 12.5 8 1 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 1.9 1602 30 عدد األسر 

ٌ ة  2011 10.6 142 15 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 0.0 46 0 عدد النزل

 2010 0.0 302724 0 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 1.7 27214 467 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة

ٌ ةعدد المؤسسات   2010 0.3 765 2 الصناع
ٌ ة  2011 13.6 367 50 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 7.0 100 7 عدد المعاهد الثانو

 2012 5.5 22185 1212 المعوقٌنعدد 
 2011 7.9 6916 544 العائالت المعوزةعدد 
 2012 7.5 11038 826 المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد 

 المعتمديةأهم خاصيات      
 تمثؿ مركز حضري جيوي. 
  (.مف المساحة الجممية لموالية %15.9أي قرابة  2كمـ 1200)ثاني أكبر معتمدية مف حيث المساحة 
  13.6ثاني أىـ معتمدية مف حيث المساحات الزراعية و خاصة الزياتيف%. 
  مف اجمالي سكاف المنطقة غير بمدية   %14.7ساكف أي حوالي  45599)معظـ سكانيا ينتموف إلى المنطقة الغير بمدية

 (.بالوالية
 جمالي عدد رؤوس القطيع و تحتؿ بذلؾ المرتبة الثانية عمى إمف  %20رأس غنـ أي ما يمثؿ  40000)نتاج حيواني ىاـ إ

 (.مستوى الوالية
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 الصخيرة 14.8

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 الصخيرةمعتمدية :  75خريطة 

 الصخيرةمؤشرات معتمدية :  98جدول 
 السنة   )%(النسبة  الوالٌة الصخٌرة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 3.3 948704 31057 السّكان
 2004 3.4 434270 14686 عدد الذكور
 2004 3.5 420986 14930 عدد اإلناث

ٌّون  2004 1.6 544880 8627 السّكان البلد
ٌّون  2004 6.8 310376 20989 السّكان الغٌر بلد

 2004 2.6 198565 5137 عدد األسر                                                     
 2004 2.3 233058 5459 عدد المساكن
 2004  49.22 50.41 %نسبة اإلناث 
 2004   50.78 48.59 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 5.77 األفراد لكلّ أسرةعدد 
 2004   3.86 5.43 عدد األفراد لكلّ مسكن

ٌّة  2012   125.73 34 الكثافة السّكان

 السنة   )%(النسبة  الوالٌة الصخٌرة مؤشرات  أخرى
 2012 12.2 7545 921 ²المساحة بالكلم
 2012 5.6 126 7 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004   80 43 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 91.1 نسبة التزو 

نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف 
 الصحً

2.2 39.9   2004 

 2004 3.8 79 3 عدد مكاتب البرٌد
 2010 1.4 145 2 عدد البنوك

 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة
ٌ ة  2011 7.7 26 2 عدد المكتبات العموم

 2001 12.7 370 47 الطفولةعدد فضاءات 
 2011 8.9 518760 46080 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2011 19.8 11730 2324 المساحات السقو
 2011 0.4 70000 250 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 12.5 8 1 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 3.1 1602 50 عدد األسر 

ٌ ة  2011 8.5 142 12 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 2.2 46 1 عدد النزل

 2010 1.9 302724 5899 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 1.4 27214 371 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 0.8 765 6 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 9.0 367 33 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ةعدد المعاهد   2011 2.0 733 2 الثانو
المعوقٌنعدد   233 11752 1.1 1371 
العائالت المعوزةعدد   112 3673 3.7 1377 
المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد   414 77315 3.3 1371 

 أهم خاصيات المعتمدية     
  مف المساحة الجممية لممراعي وىي بذلؾ تحتؿ المرتبة  %38ىكتار أي قرابة  42460)تضـ مساحات ىامة مف المراعي

 (.األولى
  (.%22.5ألؼ رأس أغناـ أي قرابة  45)تعتبر األولى مف حيث اإلنتاج الحيواني و خاصة تربية األغناـ 
 ميناء تجاري ىاـ يختص في األنشطة البترولية. 
  ىامة مف النفطمشروع انجاز مصفاة النفط بالصخيرة و الذي سيؤمف تكرير كميات. 
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 سالمحر  15.8

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 المحرسمعتمدية :   76خريطة 

 المحرسمؤشرات معتمدية :  99جدول 
 السنة )%(النسبة  الوالٌة المحرس مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 3.4 948704 32229 السك ان
 2004 3.5 434270 15312 عدد الذكور
 2004 3.6 420986 15364 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 2.7 544880 14499 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 5.2 310376 16177 السك 

 2004 3.3 198565 6506 عدد األسر                                                     
 2004 3.9 233058 9014 المساكنعدد 

 2004  49.22 50.08 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 49.92 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 4.72 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 3.4 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 75 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة المحرس مؤشرات  أخرى

 2012 5.7 7545 431 ²المساحة بالكلم
 2012 4.8 126 6 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 78.8 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 96.9 نسبة التزو 

 2004  39.9 48.7 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً
 2004 2.5 79 2 عدد مكاتب البرٌد

 2010 2.8 145 4 عدد البنوك
 2011 8.3 12 1 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 13.0 370 48 عدد فضاءات الطفولة

 2011 6.9 518760 35900 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 14.1 11730 1650 المساحات السقو
 2011 13.3 70000 9300 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 12.5 8 1 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 3.1 1602 50 عدد األسر 

ٌ ة  2011 5.6 142 8 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 6.5 46 3 عدد النزل

 2010 3.2 302724 9543 عدد اللٌالً المقضاة
 2011 3.1 27214 855 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 2.4 765 18 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 3.8 367 14 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 5.0 100 5 عدد المعاهد الثانو

المعوقٌنعدد   642 22185 2.3 2012 
العائالت المعوزةعدد   293 6916 4.2 2011 
المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد   508 11038 4.6 2012 

 خاصيات المعتمديةأهم      
 تضـ محطة تطيير و مجموعة مف محطات الضخ. 
 مركز حضري جيوي 
 تمتمؾ ميناء صيد ىاـ. 
  (.مف اجمالي المساحات السقوية الموجودة بالوالية %14.1ىكتار أي قرابة  1650)تحتوي عمى مساحات سقوية ممتدة 
 (.ىؾ مف الزياتيف 9300ىؾ مف االراضي الزراعية و  15900)ىامة  تمتمؾ أراضي فالحية 
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 قرقنة 16.8

 
 المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية: المصدر

 قرقنةمعتمدية :   77خريطة 

 
 قرقنةمؤشرات معتمدية :  100جدول 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة قرقنة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2012 1.5 948704 14475 السك ان
 2004 1.7 434270 7327 عدد الذكور
 2004 1.7 420986 7073 عدد اإلناث

ٌ ون ان البلد  2004 2.6 544880 14400 السك 
ٌ ون ان الغٌر بلد  2004 0.0 310376 0 السك 

 2004 2.0 198565 3933 عدد األسر                                                     
 2004 3.2 233058 7497 عدد المساكن
 2004  49.22 49.12 %نسبة اإلناث 
 2004  50.78 50.88 %نسبة الذكور 

 2004  4.53 3.66 عدد األفراد لكل  أسرة
 2004  3.86 1.92 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2012  125.73 95 الكثافة السك 

 السنة )%(النسبة  الوالٌة قرقنة مؤشرات  أخرى

 2012 2.0 7545 153 ²المساحة بالكلم
 2012 7.9 126 10 عدد العمادات

د بشبكة مٌاه الشرب  2004  80 93.1 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2004  97.1 96.3 نسبة التزو 

 2004  39.9 5.1 بشبكة قنوات الصرف الصحً نسبة اإلرتباط
 2004 3.8 79 3 عدد مكاتب البرٌد

 2010 1.4 145 2 عدد البنوك
 2011 0.0 12 0 عدد دور الثقافة

ٌ ة  2011 3.8 26 1 عدد المكتبات العموم
 2001 3.2 370 12 عدد فضاءات الطفولة

 2011 0.6 518760 3330 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار
ٌ ة بالهكتار  2011 1.6 11730 182 المساحات السقو
 2011 0.0 70000 30 مساحة الزٌاتٌن بالهكتار

ٌ ة ٌ ة و المحل  2011 12.5 8 1 عدد المستشفٌات الجهو
ة  2011 1.7 1602 28 عدد األسر 

ٌ ة  2011 6.3 142 9 عدد مراكز الصحة األساس
 2010 17.4 46 8 عدد النزل

 2010 9.7 302724 29398 المقضاةعدد اللٌالً 
 2011 1.6 27214 445 نقاط البٌع بالتفصٌل والجملة
ٌ ة  2010 0.4 765 3 عدد المؤسسات الصناع
ٌ ة  2011 2.5 367 9 عدد المدارس اإلبتدائ
ٌ ة  2011 2 100 2 عدد المعاهد الثانو

المعوقٌنعدد   408 22185 1.8 2012 
العائالت المعوزةعدد   187 6916 2.7 2011 
المستفٌدٌن من العالج المجانًعدد   225 11038 2.0 2012 

      
 يات المعتمديةأهم خاصّ 

  (.العطايا ،سيدي فرج   ،الكراتف)تضـ مجموعة مف موانئ الصيد 
  مف مواطف الشغؿ في قطاع الصيد البحري بالرغـ مف تراجع  %41مف اجمالي مراكب الصيد و  %45تحتوي عمى قرابة

 .(%60)ميناء صفاقس لصالح  %11.7 الىاالنتاج 
  مف اجمالي سكاف الوالية %1.5حجـ ديمغرافي متواضع ال يتجاوز. 
 امكانات واعدة في تطوير القطاع السياحي 



 وضعية وحماية المحيط
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