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   :المقدمة

تنددددرر دراسدددة تنميدددة المعتمدددديات الداخليددددة إلقلددديط الوسدددط الشدددرقي فددددي  طدددار مشدددروع  عدددداد بددددرام  و 

خطددددط عمددددل متكاملددددة للنهددددوإل بالمندددداطو ذات اإلشددددكاليات الخصوصددددية و تنميتهددددا و ذلدددد  تطبيقددددا لتوجهددددات 

( و المتمثلدددددة خاصدددددة فدددددي 2011-2007 سدددددتراتيجية التنميدددددة الجهويدددددة خدددددالل المخطدددددط الحددددداد  عشدددددر  

 ريس التضامن و التكامل بين الجهات لتحقيو تنمية منسجمة و متضامنة للمناطو األقل نموا.   تك

 تتط هذه الدراسة تحت  شراف المندوبية العامة للتنمية الجهوية و تتكون من ثالث مراحل:

 .المرحلة األولى: تشخيص الوضع الحالي و تحديد اإلشكاليات و التوجهات العامة 

  الثانية:  ستراتيجية التنمية و برنام  التدخل.المرحلة 

 ملف تأليفي: المرحلة الثالثة. 

معتمديدددة مثلمدددا تدددط  13تهدددط الدراسدددة المنطقدددة الداخليدددة إلقلددديط الوسدددط الشدددرقي و تتكدددون هدددذه المنطقدددة مدددن 

المرجعيددددة. يعتبددددر  قلدددديط الوسددددط الشددددرقي ثدددداني قطددددب اقتصدددداد  و عمرانددددي و تجمددددع  بالضددددوابطتحديدددددها 

يدددة معتمد 28سددداحلية و ,ةمعتمديددد 27معتمديدددة منهدددا  55سدددكاني بعدددد منطقدددة تدددونس الكبدددرى. و يتكدددون مدددن 

 داخلية.  وسيطة و

ألساسدددية تتركدددز ب لدددب المدددوارد البشدددرية و االقتصدددادية علدددى الواجهدددة السددداحلية و قدددد سددداهط تطدددور البندددى ا

للتنقدددل بالواجهدددة السددداحلية فدددي تطدددوير هدددذه المعتمدددديات و تنميتهدددا و فدددي بعدددث حركيدددة اقتصدددادية و دينامكيدددة 

بهددا ممددا جعلهددا تصددبق قطبددا اقتصدداديا مددىهال لالنفتدداع علددى االقتصدداد العددالمي و قددادرا علددى المنافسددة. مقابددل 

ديناميكيدددة اقتصدددادية هامدددة تجعلهدددا فدددي مرتبدددة ذلددد  لدددط تشدددهد المعتمدددديات الداخليدددة لالقلددديط نمدددوا ممددداثال و ال 

متقاربدددة مدددن المعتمدددديات السددداحلية ر دددط المجهدددودات التدددي بدددذلتها الدولدددة لددددفع مسدددار التنميدددة بهدددا و لتنويدددع 

 قاعدتها االقتصادية و تنمية مواردها.

 بماط هذه الوضعية تتمثل بهداف الدراسة في:    

ضددداءها الجهدددو  و اإلقليمدددي باعتمددداد منهجيدددة شددداملة و مندمجدددة  دمدددار المعتمدددديات الداخليدددة لالقلددديط فدددي ف -

 و استشرافية.

 بددددراز اإلشددددكاليات التنمويددددة و خاصددددة منهددددا المتعلقددددة بالهيكلددددة العمرانيددددة إليجدددداد التفدددداعالت بددددين الجهددددة  -

 الداخلية و الجهة الساحلية لالقليط. 

بهددددا للحددددد مددددن  دددداهرة الهجددددرة و تثبيددددت تنويددددع القاعدددددة االقتصددددادية بمنطقددددة الدراسددددة لتطددددوير األنشددددطة  -

 السكان بها.

.تنميدددددددددددددددددة المدددددددددددددددددوارد البشدددددددددددددددددرية و النهدددددددددددددددددوإل بمىهالتهدددددددددددددددددا العلميدددددددددددددددددة و التقنيدددددددددددددددددة -
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تثمددددين اإلمكانددددات و المددددوارد الموجددددودة بمنطقددددة الدراسددددة لدددددفع حركددددة التشددددغيل بهددددا و الرفددددع مددددن روع  -

 المبادرة بها. 

للوصدددول  لدددى وضدددع  سدددتراتيجية تهددددف  لدددى تنميدددة منطقدددة الدراسدددة و  دماجهدددا فدددي محيطهدددا الجهدددو  سددديتط 

و نقددداط الضدددعف بالنسدددبة  علدددى  بدددراز نقددداط القدددوة هدددذه الطريقدددةو تعتمد.(SWOTاالعتمددداد علدددى طريقدددة  

 لمنطقة الدراسة و اإلمكانيات و العوائو بالنسبة لمحيطها الجهو  و المتمثل في  قليط الوسط الشرقي. 

 

 سلبي لتحقيو الهدف ايجابي للوصول  لى الهدف 

 Wنقاط الضعف       S      نقاط القوة :منطقة الدراسةالمحيط الداخلي

 Tالعوائو              O    اإلمكانيات الجهو :اإلقليط المحيط الخارجي

 

 

لددددذل  فددددان التعريددددف بوال بددددققليط الوسددددط الشددددرقي يعتبددددر هامددددا.و قددددد اعتمدددددنا فددددي ذلدددد  علددددى الدراسددددات 

 الحديثة التي تط انجازها على مستوى اإلقليط و والياته من ذل  نذكر:

   :العامدددة للتهيئدددة  اإلدارةدراسدددة المثدددال التدددوجيهي لتهيئدددة الجهدددة االقتصدددادية لمنطقدددة الوسدددط الشدددرقي

 (2010 الترابية.

  .2010  دراسة المثال التوجيهي لتهيئة و تنمية الجهة الداخلية لوالية المهدية) 

 و المنستير األمثلة التوجيهية لتهيئة الواليات لكل من صفاقس, المهدية, سوسة فدراسة مختل 

 تقرير المرحلة األولى من الدراسة. ه الوثيقة هذ مثلتو 
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I.  :إقليم الوسط المجال الجهوي لمنطقة الدراسة

 : الشرقي

قبدددل بددددء التشدددخيص المعمدددو للوضدددع الحدددالي لمنطقدددة الدراسدددة ربيندددا بن نقددددط بوال جهدددة الوسدددط الشدددرقي و 

.بما بن منطقدددة الدراسدددة تعتبدددر جدددزءا منددده و اشدددكالياته المطروحدددة يمكدددن بن يكدددون او اشدددكالياته اخصوصدددياته

                      لها تأثيرا على مستقبل المنطقة.                                                                                               

 : الشرقيالوسط الطبيعي و السّكاني إلقليم الوسط  .1

 55يتكددددون الوسددددط الشددددرقي مددددن بربددددع واليددددات هددددي سوسددددة و المنسددددتير و المهديددددة و صددددفاقس و مددددن 

                                معتمدية و تتوزع  لى:                                                                                                         

معتمدددديات وسددديطة  وهدددي القلعدددة الكبدددرى و سددديد   4معتمدددديات سددداحلية و  10معتمديدددة منهدددا  16: سوسدددة *

               معتمديات داخلية وهي كندار و سيد  الهاني.                                                                                      2بو علي و القلعة الصغرى و مساكن و 

معتمدددديات وسدددديطة و هدددي الددددوردانين, السدددداحلين,  6معتمددددديات سدددداحلية و  5معتمديددددة منهدددا  13: منسدددتيرال *

 معتمديات داخلية وهي زرمدين, بني حسان.                                                                2جمال, بنبلة والمكنين و قصر هالل و 

معتمدددددديات وسددددديطة وهدددددي بدددددومرداس , سددددديد   3معتمدددددديات سددددداحلية و  4معتمديدددددة منهدددددا  11: المهديدددددة *

         معتمديات داخلية و هي: السواسي, شربان, هبيرة و بوالد شامخ.                                                                     4علوان , و الجط و

معتمددددديات  يددددر سدددداحلية وهددددي الحنشددددة و سدددداقية  5معتمددددديات سدددداحلية و  9معتمديددددة منهددددا  16: صددددفاقس *

      الزيت و منزل شاكر و بئر علي بن خليفة و صفاقس الجنوبية.                                                                       

مليددددون نسدددمة و يعتبددددر ثدددداني تجمددددع سددددكاني  2,473  2011فددددي بلدددد عدددددد سددددكان  قلدددديط الوسدددط الشددددرقي 

 %24بواليددددة صددددفاقس و  %38بددددالتراب الددددوطني بعددددد  قلدددديط تددددونس الكبددددرى. و يتددددوزع عدددددد السددددكان  لددددى 

 بوالية المهدية. %17بوالية المنستير و  %20بوالية سوسة و 

 %33و مدددن مجمدددوع السدددكان %22.8مدددن مسددداحة التدددراب الدددوطني و تضدددط  %9.1تمثدددل مسددداحة اإلقلددديط 

 %36عمدددال و  10مدددن مجمدددوع المىسسدددات الصدددناعية التدددي تضدددط بكثدددر مدددن  %37 و مدددن مجمدددوع الطلبدددة

 الساحلية. اإلمكانياتمن 

( بنسددددبة نمددددو هامددددة قدددددرت ب 2004-1994و قددددد تطددددور عدددددد سددددكان اإلقلدددديط خددددالل العشددددرية األخيددددرة  

 ال بن هددددذه يتدددده. ديناميكعلددددى المسددددتوى الددددوطني ممددددا يعكددددس جاذبيددددة اإلقلدددديط و  %1.21مقابددددل  1.81%

النسددددبة تحجددددب المفارقددددات بددددين مختلددددف المعتمددددديات و تتجدددداوز بكثيددددر نسددددبة النمددددو المسددددجلة بالمعتمددددديات 

                                                   الخاصة بالدراسة و التي سجلت في ب لبها نسبا سالبة بو قريبة من الصفر.                                                          

كمعددددل  ²سددداكنا بدددالكلط 69مقابدددل  ²سددداكنالبالكلط 174بلدددد معددددل الكثافدددة السدددكانية بدددققليط الوسدددط الشدددرقي 

وطندددي.  ال بن هدددذا المىشدددر يختلدددف مدددن واليدددة  لدددى بخدددرى و مدددن معتمديدددة  لدددى بخدددرى. حيدددث يصدددل معددددل 



 المرحلة األولى دراسة تنمية المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي

 

 4 SOMMRE 2012 
  

بصددددفاقس  ²الكلددددطلسدددداكن  995فددددع الكثافددددة  لددددىو ترت ²كلطالسدددداكنل 221الكثافددددة بالمعتمددددديات السدددداحلية  لددددى 

 بمدينة المنستير.                                                                                                              ²ساكنا بالكلط 1813بسوسة الكبرى و  ²ساكنا بالكلط 1251الكبرى و 

واليدددات اإلقلددديط الواحددد و بقيدددة واليدددات التددراب الدددوطني تحديددددا دورا هامدددا و قددد لعبدددت الهجدددرة الداخليددة بدددين 

وجدددود  2004فدددي تطدددور عددددد سدددكان  قلددديط الوسدددط الشدددرقي. حيدددث بيندددت نتدددائ  التعدددداد للسدددكان و السدددكنى 

و  2004-1999شخصدددا خدددالل الفتدددرة الممتددددة بدددين سدددنة  49508فدددائإل هجدددرة ايجدددابي بالجهدددة يقددددر ب 

 .                                               1994-1987ين سنة هو ضعف ما تط تسجيله ب

بمدددا بالنسدددبة للهجدددرة الداخليدددة بدددين مختلدددف معتمدددديات الوسدددط الشدددرقي فقنهدددا تتميدددز بددداختالل التدددوازن بدددين 

 %75معتمدددديات الشدددريط السددداحلي و المعتمدددديات الداخليدددة حيدددث تسدددتقطب المعتمدددديات السددداحلية بكثدددر مدددن 

                                                                    من حركة الهجرة الداخلية.                                                   

 : األنشطةاالقتصادية .2

 على المستوى االقتصاد  يعتبر  قليط الوسط الشرقي بهط قطب صناعي و سياحي و فالحي.

 %23.2ناشددددطا و يمثددددل هددددذا العدددددد  767489بجهددددة الوسددددط الشددددرقي  2004بلددددد عدددددد الناشددددطين سددددنة 

لناشدددطين بكامدددل التدددراب الدددوطني. و يشدددهد هدددذا العددددد تطدددورا هامدددا نتيجدددة النمدددو الدددديمغرافي مدددن مجمدددوع ا

للجهدددة و نتيجدددة الهجرةالمرتبطدددة خاصدددة بالعمدددل  لدددى جاندددب ذلددد  يعتبدددر عددددد الناشدددطين فدددي ارتفددداع نتيجدددة 

صدددلية. تركدددز العديدددد مدددن المىسسدددات الجامعيدددة بمنطقدددة الدراسدددة و الدددذين يحبدددذون عددددط العدددودة  لدددى مددددنهط األ

  نجهدددة الوسدددط الشدددرقي بمددداط تحدددد كبيدددر لتدددوفير الشدددغل لمجموعدددة الناشدددطين و  بصدددبحتبمددداط هدددذه الوضدددعية 

لدددط يرتفدددع نسدددو البطالدددة خدددالل العشدددرية المنقضدددية  ال بن البطالدددة بصدددبحت تمدددس عدددددا كبيدددرا مدددن خريجدددي 

 التعليط العالي.

 %25و يمثدددل هدددذا العددددد  645486بجهدددة الوسدددط الشدددرقي  2004بلدددد عددددد المشدددتغلين الناشدددطين سدددنة 

مدددن المجمددددوع و  %37مدددن عدددددد المشدددتغلين الناشددددطين علدددى المسددددتوى الدددوطني. و تحتكددددر واليدددة صددددفاقس 

و المهديددددددة  %22.90و المنسددددددتير  %25.27يتددددددوزع بقيددددددة المشددددددتغلين علددددددى بقيددددددة الواليددددددات: سوسددددددة: 

14.76%. 

. و يعتبدددر قطددداع الخددددمات 2004و  1994سدددنويا بدددين  %2.5و قدددد شدددهد هدددذا العددددد نسدددبة نمدددو قددددرت ب 

فقطددداع البنددداء و  بهدددط مشدددغل لليدددد العاملدددة  التجدددارة و اإلدارة و الخددددمات األخدددرى(. ثدددط يليهدددا قطددداع الصدددناعة 

 و في المرتبة األخيرة نجد قطاع الفالحة.األشغال العامة 

و انفتاحدده علددى و قددد شددهد اإلقلدديط خددالل العشددريات األخيددرة مجهددودات هامددة لتدددعيط قدرتدده علددى المنافسددة  

االقتصددداد العدددالمي و تحويلددده  لدددى قطدددب فاعدددل فدددي التنميدددة وذلددد  مدددن خدددالل ضدددخ اسدددتثمارات هامدددة تتعلدددو 

بانجددداز عددددة مشددداريع ضدددخمة و مدددن خدددالل التشدددجيعات التدددي وضدددعتها الدولدددة للمسدددتثمرين لتشدددجيعهط علدددى 

                       بعث مشاريع جديدة.                                                    
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 %10.3تعتبدددر نسدددبة البطالدددة بددداإلقليط بقدددل نسدددبة مسدددجلة مقارندددة ببقيدددة األقددداليط األخدددرى و هدددي فدددي حددددود 

و قددددد انخفضددددت هدددددذه النسددددبة  حيدددددث تددددط تسدددددجيل   علدددددى المسددددتوى الدددددوطني %13.9مقابددددل  2004سددددنة 

ديات و خصوصدددددا منهدددددا .  ال بن هدددددذه النسدددددبة تخفدددددي الفدددددوارق بدددددين مختلدددددف المعتمددددد.  2010فدددددي  9.3%

.وبكبدددر نسدددبة بطالدددة بالغريبدددة و %5.9تدددط تسدددجيل بقدددل نسدددبة بطالدددة ببندددي حسدددان و المقددددرة ب   ذالداخليدددة. 

                                                                                                             %25.2المقدرة ب

اإلقلددديط  يدددر متجدددانس باعتبددار الفدددوارق الهامدددة المسدددجلة علدددى مسدددتوى الواليدددات  يعتبددر التطدددور الدددذ  يشدددهده

و داخدددل الواليدددة نفسدددها.  ذ نجدددد واجهدددة سددداحلية تعددديل ديناميكيدددة هامدددة مقابدددل واجهدددة داخليدددة تتخدددبط فدددي عددددة 

 مشاكل تنموية.

إلنتدددار بو يشدددكل القطددداع الصدددناعي بجهدددة الوسدددط الشدددرقي بحدددد بهدددط الددددعائط االقتصدددادية سدددواء مدددن حيدددث ا

القيمدددة المضدددافة بو مدددن جاندددب التشدددغيل.  ال بن التحليدددل المعمدددو لهدددذا القطددداع يبدددرز هشاشدددته باعتبدددار و بن 

ولدددى بقطددداع النسدددي  و هدددو قطددداع حسددداس و مدددرتبط بالسدددوق العالميدددة و األدرجدددة الالقطددداع االقتصددداد  يدددرتبط ب

 يتعرإل  لى منافسة شديدة.             

مىسسدددددة  541( و تتدددددوزع  لدددددى 2008مىسسدددددة صدددددناعية  سدددددنة  2170جهدددددة الوسدددددط الشدددددرقي  ضدددددمت

مىسسدددددددددة بصدددددددددفاقس.و تتدددددددددوزع  728و  .بالمهديدددددددددة 148بالمنسدددددددددتير و  753و (2010سدددددددددنة بسوسة 

مىسسددددات فددددي  %11.4مىسسددددات فددددي صددددناعة النسددددي  و المالبددددس و  %53المىسسددددات الصددددناعية  لددددى 

.  ال بن عددددد المىسسدددات تتركدددز خاصدددة بالمهديدددةبمدددا الصدددناعة الغذائيدددة ف.الصدددناعات الكهربائيدددة و الميكانيكيدددة

مىسّسددددة مىسسددددة صددددناعية و قددددد شددددهدت مختلددددف  63ب  بانخفدددداإل  2107ليصددددبق  2010انخفددددإل فددددي 

 147و المهديددددة  697وصددددفاقس  705و المنسددددتير  558الواليددددات انخفاضددددا فددددي عدددددد المىسسددددات. سوسددددة 

مىّسسدددة فدددي  538ات بسوسدددة الدددى و قدددد واصدددل عددددد المىسسدددات انخفا ددده اذ انخفدددإل عددددد المىّسسددد.مىسسدددة

 مىّسسة. 20ب  بانخفاإل  2011

طة علدددى  دددرار يبالمعتمدددديات الوسددد بصدددبحت تترّكدددز بمدددا مدددن ناحيدددة التركدددز فددديالح  و بن ب لدددب المىسسدددات

و بدددومرداس و  مسددداكن و بكدددودة و جمدددال و قصدددر هدددالل و سددديد  علدددوان و قصدددور السددداف و سددداقية الزيدددت

 الجط.

مدددن الناشدددطين  %37المشدددتغلين بقطددداع الصدددناعة علدددى مسدددتوى  قلددديط الوسدددط الشدددرقي يمثدددل عددددد الناشدددطين 

الدددداخلي  االنتدددارمدددن  %33( فيمثدددل PIBن بكامدددل التدددراب الدددوطني. بمدددا اإلنتدددار الدددداخلي الخددداط  يالمشدددتغل

 الخاط لكامل التراب الوطني من القطاع الصناعي.

فدددي  نتدددار  %70الدددوطني حيدددث يسددداهط اإلقلددديط ببمدددا القطددداع الفالحدددي و ر دددط دوره الفعدددال فدددي االقتصددداد 

الزيتددددون  ال بن تأثيراتدددده علددددى التنميددددة بقيددددت محدددددودة باعتبددددار مسدددداهمته المتواضددددعة فددددي مسددددتوى القيمددددة 

و بدددالر ط مددددن المجهدددودات المبذولددددة للتنميددددة فدددان هددددذا القطددداع يعدددداني مدددن عدددددة مشدددداكل .المضدددافة الفالحيددددة

سدددتوى اإلقلددديط ووجدددود عددددة مشددداكل عقاريدددة و اسدددتفحال  ددداهرة مرتبطدددة بمحدوديدددة المدددوارد الطبيعيدددةعلى م
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مشدددكلة التوسدددع العمراندددي بعددددة مددددن وجدددود و هجدددرة اليدددد العاملدددة المختصدددة.  لدددى جاندددب  تجزئدددة األراضدددي

 على حساب األراضي الفالحية.                                                                     

بدددالر ط مدددا تزخدددر بددده جهدددة الوسدددط الشدددرقي مدددن  مكانيدددات هامدددة, بقدددي هدددذا القطددداع  بمدددا القطددداع السدددياحي و

 وبدرجة اقل بالمهدية. مرتبطا بالسياحة الشاطئية و تركزه خاصة بواليتي سوسة و المنستير

وحددددة سدددياحية و  205ب الدددوطني باعتبددداره يضدددط رايعتبدددر  قلددديط الوسدددط الشدددرقي بول قطدددب سدددياحي بدددالت

جاندددب   لدددىمدددن مجمدددوع الوحددددات السدددياحية الموجدددودة علدددى كامدددل التدددراب الدددوطني.  %25يمثدددل هدددذا العددددد 

نجدددوط الدددى نجمدددة واحددددة( تضدددط المنطقدددة مينددداءين تدددرفيهيين بكدددل مدددن  5المىسسدددات الفندقيدددة المتعدددددة  مدددن 

سوسدددددة القنطددددداو  و المنسدددددتير و عددددددة مراكدددددز للترفيددددده و التنشددددديط  كدددددازينو, مالعدددددب صدددددولجان, مطددددداعط 

 بسوسة و المنستير و بدرجة بقل بالمهدية. السياحيّة .و تتركز ب لب المنشاتسياحية...الخ.(

بمدددا بالنسدددبة لواليدددة صدددفاقس و ر دددط احتوائهدددا علدددى عددددة  مكانيدددات هامدددة و مواقدددع ايكولوجيدددة و طبيعيدددة 

تطدددور الصدددناعي لل الكنددايس, قرقندددة...( فلدددط تسدددتطع بن تطدددور هدددذا القطددداع الددذ  يتميدددز بموسدددميته. و قدددد كدددان 

العمراندددي الدددذ  تشدددهده صدددفاقس األثدددر الكبيدددر علدددى عددددط تطدددور القطددداع السدددياحي نتيجدددة وجدددود الصدددناعات و 

 الملوثة خاصة.

ر دددط تندددوع القاعددددة االقتصدددادية بدددققليط الوسدددط الشدددرقي و نموهدددا بقيدددت المعتمدددديات الداخليدددة بمندددأى عدددن هدددذا 

لقطددداع  القطددداع الفالحدددي( و لدددط يسددداهط هدددذا  ذ بن ب لدددب المعتمدددديات الداخليدددة تعتبدددر بحاديدددة ا. النمدددو و التطدددور

 القطاع في دفع عجلة التنمية بهذه المعتمديات نتيجة وجود عدة  شكاليات تعيو تطوره.

 : الهيكلة العمرانيّة .3

بمددددا بالنسددددبة للهيكلددددة العمرانيددددة فتتكددددون منطقددددة  قلدددديط الوسددددط الشددددرقي مددددن شددددبكتين هددددامتين تختلفددددان فددددي 

يددددة للسدددداحل  و تضددددط واليددددات المهديددددة و المنسددددتير و سوسددددة( و الشددددبكة خاصدددديتهما و هددددي الشددددبكة العمران

                                               العمرانية لصفاقس و التي تتمحور حول  قليط صفاقس الكبرى.                                                                       

لسدددداحل مدددن الفضدددداءات الترابيدددة لسوسددددة و المنسدددتير و المهديددددة. وتحتدددل مدينددددة تتكدددون الشددددبكة العمرانيدددة ل

و تحتددل المنسددتير نفددس المرتبددة التددي تحتلهددا مدينددة  اجهويدد اسوسددة المرتبددة األولددى فددي الهيكلددة باعتبارهددا قطبدد

                                               سوسة بما المهدية فتأتي في مرتبة ثالثة كقطب مىطر لفضاءه الترابي  حدود الوالية(.             

تحتكدددر مديندددة سوسدددة مختلدددف الو دددائف الكبدددرى و المهيكلدددة و المسدددتقطبة للمسدددتثمرين مدددن مينددداء تجدددار  و 

. ممدددا بدى  لدددى خلدددو تركيبدددة عمرانيدددة (مطدددار النفيضدددة و مطدددار دولدددي  منددداطو سدددياحية و مراكدددز خدماتيدددة

 .(Macrocéphalique)متضخمة 

بمدددا المنسدددتير و ر دددط تدددأثير تطدددور مديندددة سوسدددة عليهدددا فقدددد اسدددتطاعت بفضدددل تطورهدددا و تنويعهدددا للقاعددددة 

مسددداندة لهدددا  ال بن ب لبهدددا يحتدددل الواجهدددة السددداحلية. و تختلدددف المهديدددة فدددي  مراكدددزاالقتصدددادية مدددن خلدددو عددددة 

تبدددر اندماجددده مدددع دورهدددا فدددي الهيكلدددة العمرانيدددة فقدددد شدددكلت جدددزءا مدددن فضددداء وسددديط بقدددي شدددبه معدددزول و يع
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القاعددددة االقتصدددادية بهدددا بقدددي تأطيرهدددا للمراكدددز  محدوديدددةبددداقي الفضددداء الترابدددي السددداحلي محددددودا. و ن دددرا ل

العمرانيدددة الداخليددددة التابعددددة لهدددا محدددددودا مثددددل السواسدددي و بوالد شددددامخ و شددددربان الدددخ....و يددددتلخص دورهددددا 

لدددذل   لدددت المهديدددة خاضدددعة السدددتقطاب  بكثدددر فدددي التدددأطير اإلدار  لكدددن دورهدددا االقتصددداد  بقدددي ضدددعيفا.

 مزدور من طرف سوسة و المنستير شماال و صفاقس جنوبا.       

موطنهدددا  يعدددود و تبدددرز م ددداهر االسدددتقطاب مدددن خدددالل كثدددرة اليدددد العاملدددة بالمنسدددتير و كدددذل  بسوسدددة و التدددي

مختلددددف معتمددددديات واليددددة المهديددددة. كمددددا يبددددرز االسددددتقطاب مددددن جهددددة ثانيددددة عبددددر العالقددددات  الددددى األصددددلي

اط بدددين فصدددالوطيددددة بدددين المعتمدددديات الداخليدددة و صدددفاقس الكبدددرى و قدددد زادت شدددبكة الطرقدددات فدددي هدددذا االن

                                                                                     المعتمديات الداخلية لوالية المهدية و مدينة المهدية كمركز والية.                           

بمدددا واليدددة صدددفاقس فتتميدددز بشدددبكة عمرانيدددة خاصدددة بهدددا و تبددددو مختلفدددة  ذ تكددداد تتمثدددل بصدددفاقس الكبدددرى 

مددن بعددإل فقددط و التددي تسددتأثر بكددل المكونددات العمرانيددة و تتمركددز خلددف  هيددر شاسددع و ممتددد شددبه خددال  ال 

المراكدددز الصدددغيرة كمندددزل شددداكر و الحنشدددة و جبنياندددة و الصدددخيرة و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و الغريبدددة. و قدددد 

لعبدددت عددددة عوامدددل تاريخيدددة و ثقافيدددة و اقتصدددادية فدددي تشدددكيل هدددذه الهيكلدددة ممدددا بدى  لدددى عددددط  هدددور مراكدددز 

سددداكنا و  475000يىمهدددا ثانويدددة تسددداند المديندددة و بكبدددر دليدددل علدددى هدددذا اإلشدددكال هدددو بن مديندددة صدددفاقس 

 ساكنا. 14500ثانية مدينة المحرس ب المرتبة التأتي في 
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II. :المعتمديات الداخليةمنطقة الدراسة  

 
 الوسط الطبيعي و الموارد الطبيعية لمنطقة الدراسة .1

 
  :   الموقع الجغرافي   1.1 

المعتمددديات الداخليددة فددي: تشددمل منطقددة الدراسددة ثددالث عشددر معتمديددة تنتمددي الددى واليددات الوسددط. و تتمثددل 

كنددددار و سددديد  الهددداني  واليدددة سوسدددة(, زرمددددين و بندددي حسدددان  واليدددة المنسدددتير( و السواسدددي, بوالد شدددامخ, 

 واليدددة المهديدددة( و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة, مندددزل شاكر,عقارب,الصدددخيرة و الغريبدددة  واليدددة  شدددربان و هبيدددرة

                      صفاقس(.                                          

مدددددن مسددددداحة اإلقلددددديط.                            %53.2ب  مدددددا يمثدددددل  ²كلدددددط 7550تمتدددددد منطقدددددة الدراسدددددة علدددددى مسددددداحة تبلدددددد 

تتميدددز منطقدددة الدراسدددة بمنددداخ متندددوع حيدددث نجدددد المنددداخ شدددبه الجددداف بالنسدددبة للجدددزء الشدددمالي مدددن منطقدددة 

صدددفاقس و يتميدددز المنددداخ بطابعددده الحدددار نتيجدددة و قوعددده  الدراسدددة و المنددداخ الجددداف علدددى مسدددتوى معتمدددديات

 مط. 150مط و 300بما بالنسبة لألمطار فيتراوع المعدل السنو  بين  تحت التأثيرات القارية.

علدددى المسدددتوى الجغرافدددي تحدددد منطقدددة الدراسدددة مدددن الشدددرق المعتمدددديات السددداحلية و الوسددديطة إلقلددديط الوسدددط 

لعدددة الصدددغرى, مسددداكن, بدددومرداس, الجدددط, الحنشدددة, طيندددة و المحدددرس( و الشدددرقي هرقلة, القلعدددة الكبدددرى, الق

مدددن الغدددرب واليتدددي القيدددروان و سددديد  بوزيدددد  السدددبيخة, القيدددروان الشدددمالية, القيدددروان الجنوبيدددة, بوحجلدددة, 

ة النفيضددددة و مددددن الجنددددوب واليددددة قددددابس: معتمددددديتي يددددالشددددراردة, الرقدددداب و مزونددددة( و مددددن الشددددمال معتمد

 بيب.المطوية و منزل ح

تدددط تقسددديط منطقدددة الدراسدددة  لدددى ثدددالث مجموعدددات متجانسدددة. تضدددط  ,و حسدددب ال دددوابط المرجعيدددة للدراسدددة

المجموعدددة األولدددى معتمدددديتي كنددددار و سددديد  الهددداني. بمدددا المجموعدددة الثانيدددة فتتكدددون مدددن معتمدددديات زرمددددين 

و بنددددي حسددددان و السواسددددي و بوالد شددددامخ و شددددربان و هبيددددرة. تضددددط المجموعددددة الثالثددددة معتمددددديات  هيددددر 

 ات عقارب و منزل شاكر و بئر علي بن خليفة و الغريبة و الصخيرة.والية صفاقس و هي معتمدي

و بلددددد عدددددد  (هدددد  27370 :و كندددددار ,هدددد 69659 :سدددديد  الهدددداني : ²كلددددط 970تمسددددق المنطقددددة األولددددي 

القلعددددة  ,شددددرقا معتمددددديات مسدددداكن ,. يحدددددها شددددماال معتمديددددة النفيضددددة2011فددددي  سدددداكنا 24394 سددددكانها

  بددددوعلي. جنوبددددا سددددبخة سدددديد  الهدددداني و معتمديددددة المهديددددة و  ربددددا الكبددددرى و القلعددددة الصددددغرى و سدددديد

 معتمديات السبيخة و القيروان الشمالية و الجنوبية.

. يحددددها شدددماال مسددداكن 2011سددداكنا فدددي  152921و يأمهدددا  ²كلدددط 1711بمدددا المنطقدددة الثانيدددة فتمتدددد علدددى 

راردة و بوحجلددددة مددددن واليددددة و سدددديد  الهدددداني و جمددددال و شددددرقا المكنددددين و بددددومرداس و الجددددط.  ربددددا الشدددد

القيددددروان و جنوبددددا منددددزل شدددداكر. تتميددددز هددددذه المنطقددددة بتعدددددد السددددباخ بهددددا. سددددبخة سدددديد  الهدددداني و سددددبخة 

الشدددريطة و سدددبخة القرعدددة. و تعتبدددر سدددبخة سددديد  الهددداني بهمهدددا مدددن حيدددث المسددداحة و تفصدددل بدددين معتمدددديتي 

 زرمدين و بني حسان و المعتمديات الداخلية للمهدية.
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مددددن مسدددداحة  %64.2ب  قرابددددة  ²كلددددط 4845اعتها.  ذ تبلددددد مسدددداحتها سددددمنطقددددة الثالثددددة فتتميددددز بشبمددددا ال

. يحدددددها شددددماال معتمددددديتي شددددربان و هبيددددرة جنوبددددا 2011سدددداكنا فددددي  169072منطقددددة الدراسددددة و يىمهددددا 

 ة و المحدددرس و  ربدددا معتمدددديات الشدددراردة و الرقددداب و مزوندددة.تتميز هدددذهندددطي ,شدددرقا الحنشدددة ,واليدددة قدددابس

 كلط تقريبا. 30المنطقة عن المنطقة األولى و الثانية بواجهتها الساحلية و التي تمتد على طول 

 : الموارد من التربة2.1 

تتميدددز منطقدددة الدراسدددة بتندددوع التربدددة بهدددا. و تتدددوزع بندددواع التربدددة حسدددب األنمددداط المرفولوجيدددة الموجدددودة. 

زراعيددددة محدددددودة و تكددددون صددددالحة خاصددددة حيددددث تتكددددون السددددفوع و المنحدددددرات مددددن تربددددة ذات صددددلوحية 

لزراعدددة الزيددداتين و بعدددإل األشدددجار المثمدددرة األخدددرى. بمدددا سدددطوع الطمدددي و الشدددريط السددداحلي فتتكدددون مدددن 

تربدددة ذات تركيبدددة خفيفدددة و متوازندددة و تعتبدددر هدددذه األراضدددي صدددالحة خاصدددة لزراعدددة البقدددول. بمدددا جواندددب 

لدراسدددة فتغلدددب عليهدددا التربدددة المالحدددة, ذات نوعيدددة السدددباخ و التدددي تتركدددز بدددالجزء الشدددمالي خاصدددة لمنطقدددة ا

 تستغل في الزراعات العلفية و التهيئة الرعوية. يمكن بن فالحية رديئة  ال بنها

هكتددددارا و تمثددددل  540 388تتميددددز منطقددددة الدراسددددة بأهميددددة مسدددداحة األراضددددي المحترثددددة و التددددي تبلددددد 

مدددن نسدددبة مسددداحة  قدددلعلدددى بهميتهدددا تعتبدددر بمدددن مسددداحة األراضدددي الفالحيدددة.  ال بن هدددذه النسدددبة  70.60%

 من مساحة األراضي الفالحية.%72.75األراضي المحترثة لكامل اإلقليط و التي تمثل 

مدددن مجمدددوع براضدددي  %23.85علدددى مسدددتوى تدددوزع المسددداحات المحترثدددة, فتضدددط معتمديدددة مندددزل شددداكر 

مدددن جملدددة  %18.2تدددي تضدددط منطقدددة الدراسدددة. و فدددي مرتبدددة ثانيدددة نجدددد معتمديدددة بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و ال

 األراضي المحترثة.   

( و سددددديد  الهددددداني %12.3بمدددددا األراضدددددي الغيرصدددددالحة للزراعدددددة فنجددددددها تتركدددددز بكدددددل مدددددن كنددددددار 

 35.3%       .) 

 
  2010-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

توزع موارد التربة على مستوى كل معتمدية

مساحة االراضي المحترثة

الغابات و المراعي

ةالمساحة  ير الصالحة للزراع



 المرحلة األولى دراسة تنمية المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي

 

 10 SOMMRE 2012 
  

 
مساحة األراضي 

 المحترثة
 الغابات و المراعي

األراضي الغير صاحة 
 للزراعة

 المجموع

المجموعة 
 األولى

42194 43.5% 8663 8.9% 46172 47.6% 96029 

المجموعة 
 الثانية

132668 74.6% 17331 9.8% 27784 15.6% 177783 

المجموعة 
 الثالثة

365526 74.25% 103216 21% 23786 4.75% 766340 

 2010 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

المجموعددددة الثانيددددة و تمركددددز األراضددددي الغيددددر صددددالحة للزراعددددة علددددى بيبددددرز الجدددددول بهميددددة األراضددددي 

 بتربة ذات نوعية رديئة. المنطقة تتميز اذمستوى المجموعة األولى 

 ال بن المدددوارد مدددن التربدددة و علدددى بهميتهدددا فقنهدددا تعددداني مدددن خطدددر التصدددحر و خصوصدددا بالنسدددبة للمدددوارد 

ة صددددفاقس و ذلدددد  نتيجددددة تدددددهور الغطدددداء النبدددداتي الطبيعددددي مددددن جهددددة و نتيجددددة الخاصددددة بمعتمددددديات واليدددد

 الخاصيات المناخية الجافة لهذه المنطقة.

مدددددن  %70.5هكتدددددارا ب  قرابدددددة  128911تبلدددددد مسددددداحة األراضدددددي المخصصدددددة للغابدددددات و المراعدددددي 

و المراعددددي  مسدددداحة الغابددددات و المراعددددي لمختلددددف اإلقلدددديط. و تمثددددل مسدددداحة األراضددددي المخصصددددة للغابددددات

بّما المسددداحة الباقيدددة فهدددي براضدددي  يدددر صدددالحة للزراعدددة و مدددن المسددداحة الجمليدددة لألراضدددي الفالحيدددة. 17%

 من مساحة األراضي الفالحيّة.  %12.5ال تمثّل سوى 

علدددى كامدددل معتمدددديات منطقدددة الدراسدددة. تضدددط الصدددخيرة بهدددط المسددداحات اذ بن الغابدددات و المراعدددي  تتدددوزع

 من المساحة الجملية للمراعي و الغابات تتركز بها.   32.45%

 : الموارد المائية3.1 

مدددن بهدددط العناصدددر لتطدددوير القطددداع الفالحدددي عامدددة و لبعدددث منددداطو سدددقوية  أل  جهدددةتعتبدددر المدددوارد المائيدددة 

و ال يتجدداوز  اسددة بطقسددها الشددبه مدددار  لددذل  فددان كميددات األمطددار تعتبددر ضددعيفةخاصددة. تتميددز منطقددة الدر

 .و تختلف من مكان ألخر و من سنة  لى بخرى مط250معدل التساقطات 

بمدددا منطقدددة الدراسدددة فتضدددط . بالنفيضدددة بربعدددة منهدددا و تتركدددز جبليدددة سددددود 5الوسدددط الشدددرقي   قلددديطضدددط ي

 عددها ضعيفا مقارنة بما يوجد بكامل اإلقليط.                                                                         يبقى و جبليةالبحيرات بعإل ال

 عدد البحيرات الجبلية طاقة االستعاب
 

 بمنطقة الدراسة 20 ³بلف ط 2399

 بالجهة 48 ³بلف ط 5866

 منطقة الدراسة/الجهة - 40.9%

 2010الجهوية للتنمية الفالحية المصدر:المندوبية 
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 توزع البحيرات الجبلية بكل معتمدية:

 المعتمدية عدد البحيرات الجبلية  ³طاقة الخزن ألف م

 كندار 0 0

 سيدي الهاني 3 261 000

 المجموعة األولى 3 261 000

 زرمدين  0 0 

 بني حسان  0 0 

 أوالد شامخ 1 75 000

 شربان 3  248 000

 هبيرة 0 0 

 السواسي 1 89 000

 المجموعة الثانية 5 412 000

 عقارب 7 726000

 منزل شاكر 1 150 000

 الغريبة 0 0

 بئر علي بن خليفة 2 750000

 الصخيرة 2 100000

 المجموعة الثالثة  12 1 726 000

 مجموع منطقة الدراسة 20 2 399 000
 2010الفالحية المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية 

تتركدددز ب لدددب البحيدددرات الجبليدددة بمعتمدددديات واليدددة صدددفاقس بكدددل مدددن عقدددارب و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و 

و بحيددرة علدددى مسددتوى منطقددة الدراسدددة. 20بحيددرة جبليدددة مددن جملددة  12 هددذه المجموعددة الصددخيرة  ذ تضددط

 من طاقة خزن كامل منطقة الدراسة. %71.94تمثّل طاقة خزنها 

مددن اابددار و التددي تنقسددط  لددى قسددمين  الدراسددة البحيددرات الجبليددة تتكددون المددوارد المائيددة لمنطقددة لددى جانددب 

آبدددار تسدددتغل المائددددة السدددطحية و بخدددرى تسدددتغل المائددددة العميقدددة. و يعتبدددر عددددد اابدددار التدددي تسدددتغل المائددددة 

مكوناتهدددا و  لدددى درجدددة مقارندددة بربدددار المائددددة السدددطحية و هدددذا راجدددع  لدددى نوعيدددة التربدددة و  االعميقدددة محددددود

الملوحددة. لددذل  فددان التشددجيع النجدداز ببددار استكشددافية فددي المائدددة العميقددة يمكددن بن يسدداهط فددي تدددعيط المددوارد 

 .                          للمنطقة المائية

 االستغالل
عدد ابار 

 المائدة العميقة
 الموارد االستغالل

عدد أبار المائدة 
  السطحية

 سيدي بوعلي-كندار 809 2,9 3,6 - -

 كروسيّة-سبخة الكلبيّة 187 1,3 1,1 15 0,5

 زردوب-سيدي الهاني 50 0,5 0,3 - -

 بني حسان -زرمدين 633 0,6 0,8 30 4,57

 أوالد شامخ 420 - - 18 0,27
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0,37 9 
  

 شربان 416

1,13 19 
  

 هبيرة 204

 السواسي 860 2,4 3.4 11 0,3

 عقارب 1617 6,13 7,87 7 1,081

 منزل شاكر 101 1,5 0,41 5 0,488

 الغريبة - - - 1 0,086

 بئر علي بن خليفة - - - - -

 الصخيرة 1861 4.26 8,34 9 9,031

 منطقة الدراسة 7158 19,59 82,25 124 17,786

 اإلقليم 32976 79,69 89,2 422 -
 2010المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

 استغالل االبار على مستوى معتمديات المهدية نتيجة ازدياد الملوحة في اابار. تراجعت نسبة

 : موارد منطقة الدراسة من المياه 

 العدد (³الموارد )ألف م
 البحيرات الجبلية 21 2399 

 السطحية اآلبار 6 575 16,29

 العميقة اآلبار 97 17,35

 الجملة 6 675 2432,64
 2010الجهوية للتنمية الفالحيةالمصدر: المندوبية 

 المياه العميقة.                                                                               الموارد من تعتبر الصخيرة بهط معتمدية من ناحية 

 ³مليون ط 2.4المتوفرة تعاني منطقة الدراسة من نقص حاد في مواردها المائية الذاتية حيث تبلد كمية المياه 

متأتية من البحيرات الجبلية و اابار السطحية و العميقة. و تعتبر هذه الكمية بقل بكثير من مستوى حاجيات 

مليون  8.6تبلد الكمية من المياه المتوفرة .  ذ كذل  على مستوى اإلقليط و مطروع المنطقة. و هذا المشكل موجود

و هو ما تغطيه المياه المتأتية من واليات الوسط الغربي. و  ³مليون ط 91ر ب مقابل مستوى حاجيات سنو  يقد ³ط

مما يزيد في تعميو هذا اإلشكال هو التصاعد المتواصل للحاجيات من المياه سواء نتيجة التوسع العمراني بو 

ضمن بفاق تطور  المناطو السقوية بو التطور الصناعي. لذل  يعتبر تأمين الموارد من الماء من بكبر التحديات

 صناعي متطور و مستهل  للماء مثل ما هو الشأن بالنسبة للقطب الصناعي بالصخيرة.

 : السباخ و األماكن الرطبة4.1 

تتميّز منطقة الدراسة بوجود عدّة بماكن رطبة بها و هي عبارة عن سباخ بو مالحات بو مستنقعات. و تعتبر كل 

 تصنّفسبخة الكلبيّة من بهّط المواقع الّرطبة الموجودة بمنطقة الدّراسة. من سبخة سيد  الهاني و سبخة الشريطة و

ثالث منطقة رطبة من حيث المساحة على المستوى الوطني و تتجمع بها طيلة فصل الشتاء  سبخة سيدي الهاني

تتمثل سبخة سيد  . ها عدة طيور و نباتات بصليةضمّ تمن األماكن التي وجب حمايتها  ذ  هيمياه مالحة جدا و 

 . تقع السبخة بين واليات سوسة, المنستير و المهدية و القيروان ²كلط339الهاني في منخفإل مغلو يمسق قرابة 
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 معتمديات سيد  الهاني, السواسي, بوالد شامخ, كركر و القيروان الجنوبية( و تتكون من ثالث بحواإل صغيرة 

لسواسي. تغذ  المنخفإل عدة مجار  بودية بهمها واد  و هي حوإل سيد  الهاني و حوإل الدخيلة و حوإل ا

الزيات و واد  الحماط وواد  البردة شماال وواد  السمايدة شرقا وواد  الفتلة جنوبا وواد  المالق و النعامة 

  ربا.

تتميدددز السدددبخة بثراءهدددا بدددالجبس و ارتفددداع ملوحتهدددا. و تىمهدددا عددددة بندددواع مدددن الطيدددور لتمضدددية الشدددتاء بهدددا بو 

التوقددددف لالسددددتراحة لتكمددددل رحلتهددددا نحددددو الجنددددوب. بمددددا فددددي فصددددل الربيددددع خصوصددددا فددددي المواسددددط  لمجددددرد

جانددب الطيددور تحتددو  السددبخة   لددىالممطددرة تصددبق السددبخة مددالذا للعديددد مددن بنددواع الطيددور لتبدديإل صددغارها. 

ر محدددددة تدددوفر السدددبخة مشدددهدا طبيعيدددا مميدددزا حيدددث تبددددو بطرافهدددا  يددد علدددى عددددة بندددواع مدددن الحيواندددات المائيدددة.

تسدددتغل السدددبخة فدددى جزءهدددا  المعدددالط و سدددطحها مصدددقوال بفعدددل انعكددداس بشدددعة الشدددمس علدددى بحدددر مدددن الملدددق.

 التابع لشربان في استخرار الملق. 

فهي ثاني محمّية رطبة من حيث المساحة بعد بشكل. و قد بدرجت كمنطقة ذات بهمية عالميّة و  سبخة الكلبيّةبّما 

. تقع سبخة الكلبيّة بين واليتي سوسة و القيروان.و تمسق حوالي 1710ت عدد حسجلّت بالئحة رامسار ت

هكتارا بين البشاشمة جنوبا و الكندار شماال و هضبة الحنيّة شرقا. تمثّل سبخة الكلبيّة منطقة ذات بهميّة  11590

ور مهاجرة فصل كبرى سواء على المستوى الوطني بو العالمي من حيث التنّوع البيولوجي اذ تقضي عدّة طي

 الشتاء بها.

يتميّز الغطاء النباتي للسبخة بتنوّعه. فبحكط ارتفاع الملوحة بها نجد عدّة بنواع من النباتات المقاومة للملوحة و 

نذكر منها نباتات األسل و الّطرفة و السفط و القطف...الخ.  لى جانب عدّة بنواع بخرى وقع  دخالها كالسنط 

لصنوبر الحلبي.  ال بّن الغطاء النباتي لهذه المحميّة ليست له بهميّة رعويّة للحيوانات األزرق و الكالتوس و ا

بّما بالنسبة للثروة الحيوانيّة فيرتاد الحديقة مئات ااالف من الّطيور. كما تضّط عدّة بنواع من الثدييات منها  األهليّة.

كانت سبخة الكلبيّة تعرف  ن القوارإل و األفاعي.الذئب و الثعلب و الخنزير الوحشي و القنفذ و عدّة بنواع م

 بنشاطها في الصيد المائي االّ بّن زيادة الملوحة بها جعل هذا النشاط يتقلّص و بصبق اان شبه منعدط.  

 ال بّن وضع خّطة تنمويّة لتثمين هذه  تتميّز األماكن الّرطبة الموجودة بمنطقة الدراسة بهشاشة من ومتها البيئيّة.

اطو ووضع خّطة تصّرف مندمجة و محكمة يمكن بن تساهط في خلو عدّة مواطن شغل جديدة. خصوصا في المن

سّجدات  ,سالل ,قفاف)تصلح لعدّة منتوجات  (السمار)قطاع الصناعات التقليديّة باعتبار و بّن بعإل النباتات 

 .كما يمكن إدراجها لتطوير السياحة االيكولوجيّة و الثقافيّة.(صغيرة...

 لى جانب ذل  فاّن األماكن الّرطبة يمكن بن تستغّل لتهيئة مناطو رعويّة تتماشى و نوعيّة التربة و الملوحة. 

تعتبر األماكن الّرطبة الموجودة بمنطقة الدراسة من نقاط القّوة للجهة باعتبار و بّن  مكانية تثمينها هاّمة في 

و النهوإل بالسياحة البيئيّة و الثقافيّة بالجهة. كذل  فاّن تثمين مجاالت عدّة. وذل  عبر تطوير الصناعات التقليديّة 

هذه األماكن الّطبيعيّة يساهط  لى حدّ كبير في  دمار المناطو الّريفيّة الداخليّة في من ومة التنمية المستديمة و في 

  اقع األثرّية الكبرى.خلو سياحة جديدة داخليّة  لت  لى يومنا هذا مقتصرة على المناطو السياحيّة و على المو
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 : المواد االنشائيّة5.1 

و الّطين بمعتمديّة بني حّسان و كذل   (بهبيرة تتمتّع منطقة الدّراسة بوجود بعإل المواد اإلنشائية كالّرمل 

 .خيرةو بمنطقة الصّ  (موقع بصدد االستغالل البترول بمنطقة السّواسي 

لالستغالل لط تشملها دراسات معّمقة لتبيّن مدى  مكانية استغالل هذه  ال بّن الكميّات الموجودة و مدى قابليتها 

 المواد.

قاط الديوان الوطني للمناجط بمراجعتها و هو بصدد انجاز خرائط  ,بالنسبة للخارطة الجيولوجيّة للبالد التونسيّة

من خارطة منطقة الوسط الشرقي تحدّد اإلمكانيات الموجودة بكّل منطقة من التراب التونسي. و لط يقع بعد االنتهاء 

 ذل  بّن هذه المنطقة و حسب الدّراسات األوليّة ال تتمتّع بوجود كميّات هاّمة بذل  كانت األولويّة للمناطو األخرى.
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 الوسط الطبيعي نقاط الضعفو  : نقاط القوة1خالصة

تتميدددز منطقدددة الدراسدددة بتعددددد المدددوارد الطبيعيدددة بهدددا مدددن تربدددة و مدددوارد مائيدددة و عددددة بمددداكن طبيعيدددة هامدددة 

 .يمكن بن تستغل لدفع التنمية بالمنطقة

 نقاط الضعف نقاط القوة 

 :المجموعة األولى

 كندار و سيدي الهاني

 مناخ متوسطي. -

كندار موقع جغرافي مميز باعتبار و بن  -

و ط ر  2نقطة التقاء لمحورين هامين ط و رقط

و سيد  الهاني تمر بها ط و رقط  48رقط 

12. 

وجود معتمدية كندار بين عدة معتمديات لها  -

طاقة اقتصادية هامة  القلعة الكبرى, سيد  

 يضة(.فبوعلي, الن

قرب معتمدية سيد  الهاني من مركز والية  -

 كلط(. 24القيروان  

 .1دية كندار من الطريو السيارة قرب معتم -

سبخة سيد  الهاني: ثالث منطقة رطبة من 

 حيث المساحة.

 11590سبخة الكلبيّة التي تمسق حوالي  -

 هكتارا و هي محميّة وطنيّة.

تىمها عدة بنواع من الطيور و تضط عدة  -

 بنواع من النباتات األصلية.

مورد هاط للموارد العلفية للحيوانات  -

 .اإلبلخصوصا 

الموقع الجغرافي المميز  ضعف استغالل -

لتطوير الخدمات ألدفاق  لكال المعتمديتين

 2العبور سواء على الطريو الوطنية رقط 

 .12بو رقط 

 معدل التساقطات محدود. -

موارد من التربة ذات مردورية ضعيفة  -

 للمنتوجات الفالحية.

ملوحة  نسبةموارد مائية محدودة و  -

 مرتفعة.

من األراضي الفالحية  ير  48% -

 صالحة للزراعة.

 : المجموعة الثانية

بني حسان و زرمدين و 

شربان و أوالد شامخ و 

 السواسي و هبيرة

وجود كال المعتمديتين زرمدين و بني حسان  -

و قرب الطريو 1قرب الطريو الوطنية رقط

 السيارة.

وجود كال المعتمديتين قرب عدة معتمديات  -

اقتصادية هامة خصوصا على ذات طاقة 

المستوى الصناعي جمال و قصر هالل و 

 بومرداس(.

وجود كل من السواسي و بوالد شامخ على  -

 .87الطريو الجهوية رقط 

قرب معتمدية السواسي من معتمدية  -

الجط قطب بثر  و تجارة و صناعة تقليدية 

 متطورة و مزدهرة(.

عة نسبة الموارد من التربة الصالحة للزرا -

 .%84.4هامة 

 توفر موارد مائية جملية قابلة لالستغالل. -

نسبة األراضي المحترثة هامة و تصل  لى  -

74.6%. 

مساحة المراعي هامة و تتركز خاصة  -

 بأوالد شامخ

 قطيعة كعنصر وجود سبخة سيد  الهاني -

بين معتمديتي المنستير و معتمديات 

 المهدية.

المحاور بعد كل من هبيرة و شربان عن  -

 الرئيسية.

عدط االستفادة من المعتمديات المجاورة  -

 لخلو عالقات تفاضلية بينها.

بعد مختلف معتمديات هذه المجموعة عن  -

 مركز  الواليتين المهدية و المنستير.

 معدل التساقطات محدود. -

نسبة ملوحة مرتفعة في المائدتين السطحية 

 و العميقة.

 موارد مائية محدودة. -

ساحات فالحية هامة يهددها خطر م -

 االنجراف.
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 :المجموعة الثالثة

منزل شاكر, بئر علي بن 

ة  الصخيرخليفة, عقارب,

 و الغريبة.

وجود مختلف المعتمديات على طرقات  -

 وطنية رئيسية باستثناء الغريبة.

 واجهة ساحلية لكل من الغريبة و الصخيرة -

محدودة نسبة األراضي الغير صالحة للزراعة 

 .%5و ال تتجاوز 

موارد مائية هامة بكل من عقارب و بئر علي -

 بن خليفة.

 مناخ حار. -

عدط وجود عالقات تفاضلية بين  -

 المعتمديات الداخلية و صفاقس الكبرى.

بعد مختلف المعتمديات باستثناء عقارب  -

 .عن مركز الوالية  صفاقس(

 معدل التساقطات محدود. -

 المحاور الرئيسية. بعد الغريبة على -

مساحة المراعي محدودة و تتركز  -

 بالصخيرة.

مساحات فالحية هامة يهددها خطر  -

 التصحر خصوصا على مستوى الصخيرة.

تمركز الموارد السطحية القابلة  -

 لالستغالل بمناطو محدودة.

 

  

 العوائق اإلمكانيات

 إقليم الوسط الشرقي

 الساحلية.مناخ معتدل على الواجهة  -

تربة  ,واجهة بحرية :موارد طبيعية هامة -

 متنوعة و تصلق لعدة بنواع من الغراسات.

تعدد العناصر المرفولوجية إلقليط الوسط  -

الجزر  ,السباخ ,الساحل :الشرقي

مما يعطي لالقليط  مكانيات  ,...الخ,اليابسة

 ايكولوجية و طبيعية مميزة و هامة.

مقارنة  موارد مائية محدودة جدا -

 بحاجيات اإلقليط.

عدة مناطو مهددة بالفياضانات نتيجة  -

 التوسع العشوائي للمدن.

مناطو مهددة بخطر التصحر نتيجة تفقير  -

 الغطاء النباتي و  بداله بمزروعات بخرى.

عدة مشاكل بيئية مرتبطة باألنشطة  -

ارتفاع  ,االنجراف البحر  :االقتصادية

 .ازدياد الملوحة ,مستوى البحر
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 : الموارد البشرية .2

يعتبدددر مىشدددر التنميدددة البشدددرية مدددن المىشدددرات الهامدددة التدددي وجدددب بخدددذها بعدددين االعتبدددار لتقيددديط مددددى تنميدددة 

مدددن عدمددده. و لتحديدددد مىشدددر التنميدددة البشدددرية فسدددنقوط بتحليدددل المعطيدددات الديمغرافيدددة و المعطيدددات تدددراب مدددا 

 االجتماعية و االقتصادية لمنطقة الدراسة.

و قدددد بمكدددن االعتمددداد علدددى مجموعدددة مدددن المعطيدددات اإلحصدددائية منهدددا مدددا يبدددين الرصددديد البشدددر  لمنطقدددة 

الدراسدددددة و بخدددددرى مرتبطدددددة بالسدددددلو  الدددددديمغرافي و المدددددرتبط بساسدددددا بحركدددددة الهجدددددرة و ثالثدددددة تجسدددددط 

بمسدددتوى النشددداط البشدددر  و  دددروف السدددكن و  دددروف الخصدددائص التربويدددة  لدددى جاندددب المعطيدددات المتعلقدددة 

 العيل.

بالنسددددددبة لتحليددددددل المعطيددددددات الديمغرافيددددددة فسدددددديتط التركيددددددز علددددددى التددددددوزع السددددددكاني و مدددددددى عالقتدددددده 

بالخصوصددديات الطبيعيدددة لكدددل معتمديدددة. بمدددا التطدددور الدددديمغرافي فسددديتط االعتمددداد علدددى نتدددائ  التعدددداد العددداط 

و كدددذل  علدددى  2011و علدددى النتدددائ  األوليدددة لسدددنة  2004و  1994و  1984للسدددكان و السدددكني لسدددنوات 

اسدددتمارة السدددكان و التشدددغيل التدددي قددداط بهدددا المعهدددد الدددوطني لالحصددداء  لدددى جاندددب المعلومدددات المتدددوفرة لددددى 

السدددددلط الجهويدددددة.                                                   علدددددى مسدددددتوى التقسددددديط اإلدار  تضدددددط منطقدددددة 

 منطقة. 101بلدية و  14معتمدية بكامل اإلقليط و  55معتمدية من جملة  13الدراسة 

 :الخصائص الديمغرافية السكانية 1.2

 :التطور السكاني 

2011 2004 1994 1984 
 

 عدد سكان منطقة الدراسة 241491 311983 334771 346387

 عدد سكان اإلقليم 1449396 1867041 2233112 2472998

 الوزن الديمغرافي %16,65 %16,71 %15 14%
 2010-1984-1994-2004: المعهد الوطني لإلحصاء المصدر

. و قدددد 2004سدددنة  %15 لدددى  1984سدددنة  %16.65منطقدددة الدراسدددة مدددن لانخفدددإل الدددوزن الدددديمغرافي 
 فقط مما يبين مدى ديناميكية اإلقليط مقارنة بمنطقة الدراسة. 2011 في %14ت النسبة بلغ

 :1994الى 1984من سنة  -:

  

 المعتمدية 1994السكان  1984السكان  نسبة النمو الديمغرافي

 الكندار 10020 11943 1,74-
 سوسة

 سيدي الهاني 10873 9211 1,67

 زرمدين 23400 17849 2,74
 المنستير

 بني حسان 10552 9168 1,42

 السواسي 40917 31584 2,62

 المهدية
 أوالد شامخ 22922 20714 1,02

 شربان 25716 30589 1,72-

 هبيرة 11390 0 0
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 1984-1994: المعهد الوطني لإلحصاء المصدر

مدددن اسدددتخالص االسدددتنتاجات  1994و  1984مّكدددن تحليدددل المعطيدددات حدددول التطدددور السدددكاني بدددين سدددنة 

 التالية:          

المعتمدددديات المسدددتقطبة للسدددكان و التدددي تتميدددز بنسدددبة نمدددو ايجابيدددة و تفدددوق نسدددبة النمدددو بهدددا نسدددبة النمدددو  -

المسدددجلة علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و هدددي معتمديات:زرمددددين و السواسدددي و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و الصدددخيرة و 

                                                              .                                        %2.62و  %3.87تتراوع نسبة النمو بين 

المعتمدددديات التدددي تتميدددز بنسدددبة نمدددو بقدددل مدددن النسدددبة المسدددجلة علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و لكدددن ت دددل بمددداكن  -

 %1.02و  %2.36قددددادرة علددددى المحاف ددددة علددددى النمددددو الطبيعددددي للسددددكان و تتددددراوع نسددددبة النموبهددددا بددددين 

 سيد  الهاني و بني حسان و منزل شاكر و بوالد شامخ.                                                                 وهي معتمديات عقارب و 

فقددد سددجلت نسددبة نمددو سددالبة و تعتبددر كددل  و هبيددرة  بمددا بقيددة المعتمددديات وهددي كددل مددن كندددار و شددربان   -

 منهما طاردة للسكان ولط تستطع المحاف ة على النمو الطبيعي..

                                                                                            :2004 لى  1994من سنة  -

  2004-1994و سنة  1994-1984اختلف تطور السكان بين سنة 

حاف دددت معتمددددديات بنددددي حسددددان و السواسددددي و عقددددارب علددددى النمددددو الطبيعددددي للسددددكان و يتددددراوع معدددددل  -

       .                                                                                               % 1.24و  %1.83النمو بين 

, وهدددو مدددا 1994و  1984بعدددد بن كاندددت سدددالبة بدددين سدددنة  %1.51تميدددزت كنددددار بنسدددبة نمدددو هامدددة وصدددلت  لدددى  -

 يعكس تطور جاذبية المعتمدية, و يرجع ذل  خاصة  لى بعث منطقة صناعية بها ساهمت في تثبيت السكان بها.               

ات منددزل شدداكر و بئددر علددي يفر بو سددالبة و هددي معتمدددسددجلت بربددع معتمددديات نسددبة نمددو ضددعيفة قريبددة مددن الصدد -
 بن خليفة و هبيرة و بوالد شامخ.                                                                                       

 :2004و 1994و  1984تطور السكان بين سنة 

 عدد السكان نسبة النمو

 2004-1994 1994-1984 2004 1994 1984 

 عدد سكان منطقة الدراسة 241491 311983 334771 2,59 0,71

 عدد سكان اإلقليم 1449396 1867041 2233112 2,56 1,81

 المعدل الوطني - - 1,21
 2004-94--84المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

 منزل شاكر 33568 30281 1,04

 صفاقس

 عقارب 31366 24835 2,36

 بئر علي بن خليفة 50031 36729 3,14

 الغريبة 14057 0 0

 الصخيرة 27171 18588 3,87

 مجموع منطقة الدراسة 311983 241491 2,59

 مجموع اإلقليم  18677041 1449396 2,56
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 2004-98-84المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

 %0.75مقابددددل  %1.88شددددهدت منطقددددة الدراسددددة انخفاضددددا هامددددا فددددي نسددددبة النمددددو بددددين العشددددريتين ب 

بالنسدددبة لكامدددل اإلقلددديط. و يرجدددع هدددذا االنخفددداإل  لدددى عددداملين بساسددديين همدددا سياسدددة التن ددديط العدددائلي و التدددي 

ة  دددروف سددداهمت  لدددى حدددد كبيدددر فدددي الحدددد مدددن نسدددبة الدددوالدات و  لدددى عددددط اسدددتقرار السدددكان بمدددواطنهط نتيجددد

     العيل في عدة مناطو.                                                                                                          

 2004 سددنة بهددا تعددد معتمديددة بئددر علددي بددن خليفددة بهددط تجمددع سددكاني بمنطقددة الدراسددة  ذ بلددد عدددد السددكان

 ال بن هدددذه المعتمديدددة تشدددكو مدددن نفدددور السدددكان  ذ لدددط يتطدددور عددددد  .2011سددداكنا سدددنة  50274و  50059

 و. % 0.01نسددددبة النمددددو  ت: بلغدددد 2011و  2004و بددددين سددددنة  2004و  1994السددددكان بهددددا بددددين سددددنة 

مدددن مجمدددوع سدددكان منطقدددة الدراسدددة و فدددي مرتبدددة ثانيدددة نجدددد معتمديدددة  %15يمثدددل هدددذا الرصددديد البشدددر  

 طقة الدراسة.من سكان من %13.8السواسي  ذ يىمها 

   عدد السكان الوزن الديمعرافي

2011 
 

2004 
 

2011 
 

2004 
 

 اسم المعتمدية
 

 كندار 11636 12431 2,14% 2,02%

 سيدي الهاني 11614 11963 2,13% 1,94%

 والية سوسة 544413 616166 - -

 زرمدين 25947 27257 5,70% 5,24%

 بني حسان 12650 14010 2,78% 2,69%

 والية منستير 455590 520211 - -

 أوالد شامخ 22732 22002 6,02% 5,52%

 شربان 28577 30074 7,56% 7,54%

 هبيرة 11057 10544 2,93% 2,64%

 السواسي 46276 49034 12,25% 12,30%

 والية المهدية 377853 398734 - -

 عقارب 35841 38629 4,19% 4,12%

 شاكرمنزل  34119 34384 3,99% 3,67%
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 الغريبة 14647 14846 1,71% 1,58%

 بئر علي بن خليفة 50059 50274 5,85% 5,36%

 الصخيرة 29616 30939 3,46% 3,30%

 والية صفاقس 855256 937887 - -

 مجموع منطقة الدراسة 334771 346387 4,67% 4,46%

- -  998 472 2   112 233 2  اإلقليممجموع  
 2010 التقديرات السكانية حسب المعتمديات و البلدياتو 2004للسكان و السكنى المصدر: التعداد العام 

و  2004يبدددرز الجددددول بن الدددوزن الدددديمغرافي لمختلدددف المعتمدددديات بالنسدددبة لكدددل واليدددة قدددد انخفدددإل بدددين 

 باستثناء معتمدية السواسي التي سجلت مىشر تطور في نسبة الوزن الديمغرافي لهذه المعتمدية. 2011

 : الكثافة السكانية  

انطالقددددددا مددددددن بن الفددددددراا البشددددددر  يولددددددد الفددددددراا االقتصدددددداد  و بالتددددددالي ال يكسددددددب المكددددددان ب  طاقددددددة 

يعتبر مىشدددر الكثافدددة السدددكانية مدددن بدددين العناصدددر التدددي تفيدددد فدددي دراسدددة مددددى سددديطرة السدددكان ,لالسدددتقطاب

قدرتدددده علددددى شددددد السددددكان و علددددى مجددددالهط و الددددتحكط فددددي مددددوارده و كددددذل  علددددى مدددددى جاذبيددددة المجددددال و 

 استقطابهط.

مؤشر الكثافة السكانية 
 (2011) ²س/كم

مؤشر الكثافة 
 السكانية

 (2004) ²س/كم
 المعتمدية -2004-عدد السكان ²مساحة المعتمدية/كم

 كندار 11636 166.8 69.7 74.52

 سيدي الهاني 11614 353.78 32.82 33.81

 زرمدين 25947 203 127.8 134.27

 بني حسان 12650 105 120.47 133.42

 أوالد شامخ 22732 303.5 74.9 72.5

 شربان 28577 466 61.32 64.53

 هبيرة 11057 288.5 38.32 36.54

 السواسي 46276 331.6 139.55 147.87

 عقارب 35841 699 51.27 55.27

 منزل شاكر 34119 1647,5 20.7 20.87

 الغريبة 14647 442,5 33.1 33.55

41.48 41.3 1212 50059 
بئر علي بن 

 خليفة

 الصخيرة 29616 915,25 32.35 33.8

 منطقة الدراسة 334771 7170,25 46.68 48.30

 مجموع اإلقليم 2 233 112 14 304,68 156,11 172,88
 -مكتب الدراسات– 2004المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

فدددي  ²سددداكنلكط47تعددداني منطقدددة الدراسدددة مدددن تشدددتت سدددكاني كبيدددر  ذ ال تتجددداوز نسدددبة الكثافدددة السدددكانية بهدددا 

باسدددتثناء معتمدددديات  ²سددداكنلكلط60ال تتجددداوز  ضدددعيفةو قدددد سدددجلت ب لدددب المعتمدددديات نسدددبة كثافدددة  2004

 مدددن هدددي بقدددلبندددي حسدددان و زرمددددين و السواسدددي.  ال بن النسدددبة المسدددجلة علدددى مسدددتوى هدددذه المعتمدددديات 
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با لددددب 2011و  2004. ور ددددط تطددددور  هدددددا المىشددددر بددددين سددددنة المسددددجلة علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط ةالنسددددب

 المعتمديات فال يزال  محدودا.

تعتبدددر معتمدددديات المجموعدددة األولدددى  كنددددار و سددديد  الهددداني( و معتمدددديات المجموعدددة الثالثدددة  معتمدددديات 

ورة لمددددا تعانيدددده هددددذه تددددهبيددددرة ذات قاعدددددة تنمويددددة مبواليددددة صددددفاقس( و معتمددددديات بوالد شددددامخ و شددددربان و 

 سدددكاناإل. فكيدددف يمكدددن تنميدددة مجدددال ²سددداكنا بدددالكلط 60المعتمدددديات مدددن كثاقدددة سدددكانية ضدددعيفة  ذ ال تتجددداوز 

 .فيه بو يكاد

لدددذل  فدددان تنميدددة ب  مجدددال يبددددب بوال بتعميدددر المكدددان. و الدددذ  يدددرتبط بالتنميدددة االقتصدددادية للمجدددال و كدددذل  

جددددول الكثافدددة السدددكانية   لدددىجدددال الحضدددر  مدددن خدددالل الرفدددع ودعدددط مختلدددف و ائفددده. و بدددالرجوع بتثمدددين الم

 ثالث مجاالت تعمير متباينة:  لىنالح  بن منطقة الدراسة تنقسط 

  و هدددو يضدددط معتمدددديات سددديد  الهددداني, ²سددداكنا بدددالكلط 50مجدددال تعميدددر  ضدددعيف جددددا ال يتجددداوز

 لصخيرة.هبيرة, منزل شاكر, بئر علي بن خليفة و ا

 و هدددي معتمدددديات كنددددار,  ²بدددالكلطسددداكنا  80 فيددده مجدددال تعميدددر  ضدددعيف ال تتجددداوز نسدددبة الكثافدددة

 شربان , بوالد شامخ.

  و يضددددط هددددذا المجددددال  ²سدددداكنا بددددالكلط 100مجددددال تعميددددر  متوسددددط تتجدددداوز نسددددبة الكثافددددة فيدددده

را لحركيتهدددا معتمدددديات زرمددددين, بندددي حسدددان و السواسدددي و التدددي تتميدددز بشددديء مدددن االسدددتقطاب ن ددد

 يوجد فيها من تجمعات حضرية هامة. بما االقتصادية بو لدينامكيتها

 -توزع العمادات حسب الكثافة-

 (²الكثافة )ساكن/كلم
 المعتمدية العدد الجملي للعمادات

4000-1001 1000-301 300-111 110-56 55-1 

 كندار 7 5 2 - - -

 سيدي الهاني 6 3 3 - - -

 زرمدين 5 - - 3 1 1

 بني حسان 5 - 3 - 1 1

 أوالد شامخ 8 5 3 - - -

 شربان 10 6 3 1 - -

 هبيرة 5 5 - - - -

 السواسي 11 - 7 4 - -

 عقارب 8 6 1 - 1 -

 منزل شاكر 12 11 1 - - -

 الغريبة 5 5 - - - -

 بئر علي بن خليفة 12 11 - - 1 -

 الصخيرة 7 7 - - - -

 الدراسةمنطقة  101 64 23 8 4 2
  2004المصدر:المعهد الوطني لالحصاء 
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و  ²سددداكنا بدددالكلط 55و  1مدددن العمدددادات سدددجلت نسدددبة كثافدددة ضدددعيفة تتدددراوع بدددين  %62يبدددرز الجددددول بن 

هددو مددا يىكددد  دداهرة التشددتت السددكاني التددي تمثددل  حدددى المشدداكل المعيقددة لتحسددين  ددروف عدديل المتسدداكنين 

                                                            و للرقي بهذه المعتمديات.                                                       

 : تطور السكان حسب الوسط  

تعتبددددر نسددددبة التحضددددر مددددن المىشددددرات األساسددددية لتقيدددديط التنميددددة البشددددرية بمنطقددددة الدراسددددة, ن ددددرا للدددددور 

و مدددواطن الرئيسددي الدددذ  يلعبددده الوسددط الحضدددر   البلدددد ( لددددفع التنميددة. فالمديندددة هدددي مجدددال يحددث علدددى خلددد

الشدددغل فدددي القطددداع الخددددماتي بساسدددا كمدددا يمثدددل الفضددداء األمثدددل لتدددوفير المرافدددو األساسدددية ألكبدددر عددددد مدددن 

السدددكان مدددع تكلفدددة مقتصددددة مدددن خدددالل تركيدددز مختلدددف التجهيدددزات الجماعيدددة و تددددعيط مختلدددف شدددبكات البندددى 

 للتنمية. ادافع التحتية لذل  تعتبر المدينة مجاال

يالحدددد  بن  2010 سددددنة و 2004 سددددنة و بددددالن ر  لددددى الجدددددول و  لددددى نسددددب التحضددددر المسددددجلة خددددالل 

 كزون بالوسط الريفي.ترب لبية سكان منطقة الدراسة ي

  الوسط البلدي الوسط غير بلدي نسبة التحضر

2011 2004 2011 2004 2011 2004 

 كندار 0 3981  11636 8427  %0 % 32

 سيدي الهاني 3058 3155  8556 8801  %26,3 % 26.7

 زرمدين 25947 27257  0 0  100% 100%

 بني حسان 12650 14010  0 0  100% 100% 

 أوالد شامخ 5093 5026  17639 16980  22,4% 22.8%

 شربان 5849 6117  22728 23812  20,5% 20.3%

 هبيرة 3179 3035  7878 7520  28,8% 28.8%

 السواسي 4633 4974  41643 43776  10% 10.1%

 عقارب 9610 10532  26231 27931  26,8% 27.3%

 منزل شاكر 2212 2191  31907 32159  6,5% 6.4%

 الغريبة 2570 3236  12077 11556  17,5% 21.8%

 بئر علي بن خليفة 4460 4795  45599 45425  8,9% 9.5%

 الصخيرة 8627  8874 20989 21985  29,1% 28.7%

 مجموع منطقة الدراسة 87888 97183 246883 248372  30,5% 32.7% 

 2010-2004-لمصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني ا

بالوسددددط الغيددددر بلددددد . و هددددو عكددددس  %69.5بالوسددددط البلددددد  و  %30.5يتددددوزع مجمددددوع السددددكان  لددددى 

مدددن سدددكان الوسدددط البلدددد   %71.65التدددوزع الموجدددود علدددى مسدددتوى اإلقلددديط  ذ يتدددوزع مجمدددوع السدددكان  لدددى 

الوسدددددط الغيدددددر البلدددددد   و ال يمثدددددل مجمدددددوع سدددددكان الوسدددددط البلدددددد  بمنطقدددددة الدراسدددددة سدددددوى  %28.35و 

و قددد تطددورت نسددبة التحضددر علددى مسددتوى منطقددة  مددن مجمددوع سددكان الوسددط البلددد  بكامددل اإلقلدديط. 5.5%

 يط..  ال بنها الزالت ضعيفة مقارنة باإلقل2011و  2004الدراسة بين 

و قددد سدداهمت هددذه الوضددعية فددي عدددط تطددور هددذه المعتمددديات نتيجددة التشددتت السددكاني الكبيددر و عدددط وجددود 

مددددن كبدددرى يمكدددن بن تلعدددب دورا هامدددا فدددي تدددأطير الوسدددط الريفدددي و النهدددوإل بددده و خلدددو عالقدددات تفاضدددلية 
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بدددين الوسدددط الحضدددر  و الوسدددط الريفدددي. و هدددذه المشدددكلة تخدددص مختلدددف المعتمدددديات بمدددا فددديهط معتمدددديات 

 ال بن هدددددذه النسدددددبة تخفدددددي وضدددددعية مشدددددابهة  %100تبلدددددد نسدددددبة التحضدددددر زرمددددددين و بندددددي حسدددددان بيدددددن 

 للمعتمديات األخرى حيث نجد التشتت للسكان بكال المعتمديتين.

 :  الهجرة 2.2

 :الهجرة الداخلية 

سدددالبا  ذ بن  داخليدددة سدددجلت مختلدددف معتمدددديات منطقدددة الدراسدددة باسدددتثناء معتمديدددة بندددي حسدددان صدددافي هجدددرة

عددددد المغدددادرين يفدددوق فدددي ب لدددب األحيدددان عددددد الوافددددين علدددى المنطقدددة. وهدددو يعكدددس نقدددص جاذبيدددة هدددذه 

بديناميكيددددة المعتمددددديات للسددددكان و هجددددرتهط خاصددددة  لددددى المعتمددددديات السدددداحلية القريبددددة منهددددا و التددددي تتميددددز 

علدددى  183347شخصدددا مقابدددل  7564اقتصدددادية و اجتماعيدددة. وقدددد بلدددد عددددد القدددادمين  لدددى منطقدددة الدراسدددة 

مقابددددل  16359.بمددددا عدددددد المغددددادرين فقددددد بلددددد %4.125مسددددتوى اإلقلدددديط ب  نسددددبة ضددددعيفة تصددددل  لددددى 

 %4.88 .تمثدددل نسدددبة المغدددادرين بمنطقدددة الدراسددددة%12علدددى مسدددتوى اإلقلددديط.ب  نسدددبة قدددددرها  135590

بمدددا عدددن بسددباب الهجدددرة الداخليدددة فددان بهدددط سددبب مدددرتبط بمصددداحبة األسددرة و تدددأتي فدددي . مددن مجمدددوع سددكانها

 مرتبة ثانية عنصر الشغل.و قد كان للهجرة العائلية بثر كبير على النشاط الفالحي.

ة القاسدددط و ألن كدددان صدددافي الهجدددرة الداخليدددة لكامدددل منطقدددة الدراسدددة سدددلبيا و ألن كدددان هدددذا المعطدددى بمثابددد

ي حسدددان فدددان بثقدددل المحاصددديل الهجريدددة السدددلبية مسدددجلة ندددالمشدددتر  بدددين جدددل المعتمدددديات باسدددتثناء معتمديدددة ب

ببئدددر علدددي بدددن خليفدددة بدرجدددة بولدددى و مندددزل شددداكر و السواسدددي و شدددربان بدرجدددة ثانيدددة. األمدددر الدددذ  يسدددهط 

 .المحليةلتنمية ادون ش  في تفقير هذه المعتمديات من العنصر البشر  و في تعطيل 

 :الهجرة الخارجية 

(, و سدددجلت كدددل 65صدددافي هجدددرة  قدددل بمدددا بالنسدددبة للهجدددرة الخارجيدددة فقدددد سدددجلت معتمديدددة بندددي حسدددان ب

مدددن معتمديدددة السواسدددي و معتمديدددة بوالد شدددامخ و بدرجدددة بقدددل معتمديدددة بئدددر علدددي بدددن خليفدددة بثقدددل المحاصددديل 

وهددو مددا يفيددد  ن عدددد المهدداجرين للخددارر  بهددده المعتمددديات يعتبددر هاما.مّمددا قددد يسدداهط فددي  الهجريددة السددلبية.

بعثثثثث  )عجلدددددة التنميدددددة و تعزيزهدددددا و ذلددددد  مدددددن خدددددالل تحدددددويالت المغتدددددربين و مددددددّخرات العائددددددين  دفدددددع

  لى جانب مهاراتهط المكتسبة في مجال المشاريع اإلنتاجية. (االستثمارات الخاصة

 اسم المعتمدية صافي الهجرة الداخلية صافي الهجرة الخارجية عامالحاصل الهجري ال

 كندار 145- 146- 291-

 سيدي الهاني 128- 133- 261-

552-  279-  273-  المجموعة األولى 

 زرمدين 68- 315- 383-

 بني حسان 213 65- 148

 أوالد شامخ 499- 461- 960-

 شربان 1123- 107- 1230-
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 هبيرة 191- 136- 327-

 السواسي 1388- 593- 1981-

4733-  1677-  3056-  المجموعة الثانية 

 عقارب 186- 106- 292-

 منزل شاكر 1572- 98- 1670-

 الغريبة 396- 53- 449-

 بئر علي بن خليفة 2581- 249- 2830-

 الصخيرة 731- 145- 876-

6117-  651-  5466-  المجموعة الثالثة 

 مجموع منطقة الدراسة 8795- 2607- 11402-
 2004-: المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

مدددن نقددداط الضددددعف خصوصدددا فدددي مدددا يتعلدددو بددددالهجرة الداخليدددة تعتبدددر هدددذه المحاصددديل الهجريدددة السددددلبية 

أن .امددا الهجدددرة الخارجيددة و ر دددط اهميتهددا فدددالتددي حالدددت دون تنميددة المنطقدددة  األسدددبابمددن و لمنطقددة الدراسدددة 

 عائدات الهجرة ليست موجهة دائما الى االستثمار في المجاالت األصلية للمهاجرين.

 : العائدات المالية للهجرة الخارجية -

تسددداهط الحدددواالت الدددواردة مدددن الخدددارر فدددي تحسدددين  دددروف عددديل المتسددداكنين خصوصدددا فدددي منددداطو تتسدددط 

و هدددي موجهدددة د 14 072 200  تلقدددت منطقدددة الدراسدددة 2010الخدددارر. فدددي   لدددىبنسدددبة كبيدددرة مدددن الهجدددرة 

 باألساس لتحسين المسكن و  روف عيل األسر.

مؤشر قيمة 
 الحوالة/األسرة

عدد األسر 
2010 

نسبة 
 التطور

2010 
الحواالت الواردة من 

 2008الخارج 
 اسم المعتمدية

 كندار 243400 241300 2100- 2487 97,000

 الهانيسيدي  772300 974400 202100 2392 407,350

 
879 4  000 200  700 215 1  700 015 1  المجموعة األولى 

 زرمدين 2360800 2268700 92100- 5451 416,200

 بني حسان 554100 638200 84100 2802 227,660

 السواسي 3324500 3760600 436100 9807 383,460

 أوالد شامخ 1762800 1850000 87200 4401 420,350

 شربان 645400 835900 190500 6014 139,000

 هبيرة 627300 756700 129400 2109 358,800

 
584 30  200 835  100 110 10  900 274 9  المجموعة الثانية 

 عقارب 241000 219600 21400- 7726 28,420

 منزل شاكر 115000 179100 64100 6877 26,000

 الغريبة 292000 444100 152100 2969 149,570

 بئر علي بن خليفة 1060000 1363000 303000 10055 135,550

 الصخيرة 356000 540600 184600 6188 87,360

 
815 33  400 682  400 746 2  900 927  المجموعة الثالثة 

203.127 69278 1717600 14072200 600 546 123  مجموع منطقة الدراسة 
 -مكتب الدراسات سومر-2010صفاثس في أرقام المصدر: واليات سوسة, المنستير, المهدية و 

 بسرة.بشخاص بكل  5باعتماد  2010في  تط احتساب عدد األسر
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 2010و  2008قدددد تطدددورت بدددين سدددنة الخارجيدددة  يبدددرز الجددددول بن قيمدددة العائددددات الماليدددة مدددن الهجدددرة 

الحوالدددة لكدددل بسدددرة فدددي ب لدددب المعتمدددديات باسدددتثناء معتمدددديتي زرمددددين و عقدددارب. بدددالن ر  لدددى مىشدددر قيمدددة 

نالحددد  بن هدددذا المىشدددر يعتبدددر ضدددعيفا علدددى مسدددتوى معتمدددديات صدددفاقس. و تعتبدددر كدددل مدددن سددديد  الهددداني و 

 بني حسان و بوالد شامخ بهط معتمديات من حيث قيمة الواردات عليها من الخارر.

لغددددت حيددددث ب 2011دار لسددددنة نددددو ك و قددددد تطددددّورت قيمددددة الحددددّوالت الددددواردة مددددن الخددددارر بسدددديد  الهدددداني

 بكندار.بلف دينارا  249بلف دينارا بسيد  الهاني و  815

 -نسبة الذكور -خاصيات السكان حسب الجنس:  3.2

 نسبة الذكور
 المجموع الوسط البلدي الوسط الغير البلدي 

 كندار 47,9 0 47,9

 سيدي الهاني 46,9 47,2 46,8

 المجموعة األولى 47.7 47.2 47.35

 زرمدين 49,9 49,9 -

 بني حسان 50,5 50,5 -

 أوالد شامخ 46,4 46,9 46,3

 شربان 49,5 47,7 49,9

 هبيرة 47,2 47,5 47,2

 السواسي 49,6 49,2 49,7

 المجموعة الثانية 48.88 48.61 48.27

 عقارب 49,8 49,6 49,6

 منزل شاكر 50,4 48,7 50,5

 الغريبة 50,2 48,7 50,6

 خليفةبئر علي بن  48,9 50,2 48,8

 الصخيرة 49,6 49,7 49,6

 المجموعة الثالثة 49.78 49.38 49.82

 مجموع منطقة الدراسة 48,96 48.4 48,81

 مجموع اإلقليم 50,3 50,6 49,5

 المجموع الوطني 50,1 50,4 49,5
 2004-المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

 %46.4 ذ تتدددراوع هدددذه النسدددبة بدددين  %50ذكدددور بقدددل مدددن  تتميدددز ب لدددب معتمدددديات منطقدددة الدراسدددة بنسدددبة

.                               %50باسددددتثناء معتمددددديات بنددددي حسددددان و منددددزل شدددداكر و الغريبددددة بيددددن تتجدددداوز نسددددبة الددددذكور  %49.9و 

و تعتبدددر النسدددبة المسدددجلة علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة بقدددل ممدددا تدددط تسدددجيله علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و كدددذل  

المسدددتوى الدددوطني. و يشدددير هدددذا المىشدددر  لدددى هجدددرة الدددذكور مدددن هدددذه المعتمدددديات  لدددى المعتمدددديات  علدددى

 .الساحلية القريبة بحثا عن الشغل بو للدراسة

 % 48.4و تختلددددف نسددددبة الددددذكور بددددين الوسددددط البلددددد  و الوسددددط الغيددددر بلددددد   ذ بلغددددت نسددددبة الددددذكور 

يعكددددس هشاشددددة المدددددن الموجددددودة و عدددددط  فددددي الوسددددط الريفددددي و هددددو مددددا %48.81بالوسددددط الحضددددر  و 
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قدددرتها علددى تثبيددت السددكان بهددا . و قددد تددط تسددجل بقددل نسددبة الددذكور بمعتمديددة بوالد شددامخ لكددال الوسددطين مددع 

 فارق بسيط بالنسبة للوسط البلد .

 : التركيبة العمرية للسكان 4.2

التنميدددة البشدددرية, التركيبدددة العمريدددة مدددن الخصدددائص الديمغرافيدددة ذات الداللدددة المفيددددة لمالهدددا مدددن وقدددع علدددى 

 للسكان.

 اسم المعتمدية سنة 20أقل من  سنة 59و 20بين  عاما فما فوق  60

 كندار 43.5 48.0 8.5

 سيدي الهاني 43,2 46,3 10,5

 المجموعة األولى 43.35 47.15 9.5

 زرمدين 42,0 48,7 9,3

 بني حسان 39,3 50,2 10,5

 شامخأوالد  45,3 44,2 10,5

 السواسي 43,5 47,9 8,6

 شربان 39,0 49,5 11,3

 هبيرة 39,8 47,7 12,5

 المجموعة الثانية 41.5 48 10.5

 منزل شاكر 37,2 52,3 10,5

 بئر علي بن خليفة 43,1 46,3 10,6

 عقارب 38,4 51,5 10,1

 الغريبة 40,4 49,1 10,5

 الصخيرة 44,9 46,2 8,9

 الثالثةالمجموعة  40.8 49 10.2

 مجموع منطقة الدراسة 41,5 48,3 10,2

 -2004-المصدر: التعداد العام للسكان و السكني 

يبدددين لندددا الجددددول بن المجموعدددات الثالثدددة قدددد سدددجلت نسدددبة كهدددول متقاربدددة  ال بن هدددذه النسدددب علدددى مسدددتوى 

 المجموعات تخفي بعإل الفوارق على مستوى المعتمديات.

( ب  بنهددددا المعتمديددددة %44.2بوالد شددددامخ سددددجلت بخفددددإل نسددددبة للكهددددول  يبددددين لنددددا الجدددددول بن معتمديددددة 

التدددي تتميدددز بدددأخفإل طاقدددة بشدددرية علدددى اإلنتدددار فدددي كامدددل منطقدددة الدراسدددة و بدددالتواز  تضدددط هدددذه المعتمديدددة 

لمددددن هددددط دون سددددن العشددددرين و تعكددددس هددددذه النتددددائ  بن هددددذه المعتمديددددة تتميددددز  %45.3بعلددددى نسددددبة للفتددددوة 

الدات و بالتدددالي ارتفددداع نسدددبة اإلعالدددة للشدددبان.تتميز معتمديدددة هبيدددرة بنسدددبة عاليدددة مدددن بارتفددداع نسدددبي فدددي الدددو

المسددنين و فددي وضددع متندداقإل تعددرإل علينددا كددل مددن معتمددديات منددزل شدداكر و عقددارب و بنددي حسددان بعلددى 

نسدددبة للكهدددول و هدددذا يعندددي بن هدددذه المعتمدددديات تتمتدددع بأفضدددل طاقدددة بشدددرية علدددى اإلنتدددار و بدددأخفإل نسدددبة 

 عامة.  عالة
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 :  الخصائص التربوية للسكان 5.2

لتحديدددد قددددرة تلددد  المجموعدددة علدددى النهدددوإل بشدددىونها و  اتعدددد الخصدددائص التربويدددة للسدددكان معطدددى جوهريددد

علددى تنميددة المجددال الددذ  تنتمددي  ليدده سددواء كددان ذلدد  بشددكل مباشددر بو  يددر مباشددر.  ذ يقتددرن مفهددوط المددوارد 

 البشرية بمدى كفاءة المجموعات السكانية من حيث المستوى التعليمي.

 %92.87سددددنة  14 لددددى  6عمريددددة مددددن للفئددددة ال  2004بلغددددت نسددددبة التمدددددرس بمنطقددددة الدراسددددة لسددددنة 

بو علدددى المسدددتوى  %95.88وهدددي نسدددبة بقدددل ممدددا تدددط تسدددجيله سدددواء علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و التدددي بلغدددت 

 .             %94.9الوطني

و تختلددف هددذه النسددبة مددن معتمديددة  لددى بخددرى و قددد سددجلت معتمديددة منددزل شدداكر بقددل نسددبة تمدددرس للفئددة 

بمدددا بعلدددى نسدددبة فقدددد تدددط تسدددجيلها بمعتمدددديتي زرمددددين و بندددي حسدددان  .%86.6سدددنة: 14و  6العمريدددة بدددين 

 ال بن هددددذه النسددددب ر ددددط بهميتهددددا فهددددي ت ددددل بقددددل مددددن النتددددائ   %95.3و  %96.8وهددددي علددددى التددددوالي 

 المسجلة على مستوى والية المنستير.

بمددددا علددددى مسددددتوى تددددوزع الخصددددائص التربويددددة حسددددب الجددددنس فتختلددددف هددددذه النسددددبة مددددن معتمديددددة  لددددى  

 رى.  بخ

 سنة حسب الجنس 14إلى  6نسبة التمدرس من 

 الجنسين ذكور إناث
 

 منطقة الدراسة 92,87 94,07 91,65

 مجموع االقليم 95,88 96 95,43

 المجموع الوطني 94,9 95,3 94,4

 2004لمصدر:المعهد الوطني لالحصاء ا
  

 

 2004-المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

سدددددنة فتعتبدددددر النسدددددب المسدددددجلة علدددددى مسدددددتوى جميدددددع  24 لدددددى  19بمدددددا بالنسدددددبة لنسدددددبة التمددددددرس مدددددن 

المعتمدددديات منخفضدددة جددددا باسدددتثناء معتمدددديتي زرمددددين و بندددي حسدددان. ذ تتدددراوع نسدددبة التمددددرس لهدددذه الفئدددة 

  زرمدين(.                           %15.5 سيد  الهاني( و  %4.7العمرية بين 

ننسبة التمدرس م 6  الى  14 سنة  - 2004 -   

75 

80 
85 

90 
95 

100 

 كندار
يسيد  الهان نبني حسا زرمدين  ةهبير شربان بوالد شامخ  ةالغريب منزل شاكر عقارب السواسي   

يفةعلي بن خلبئر   
ةالصخير  

 مجموع منطقة الدراسة
طمجموع االقلي  المجموع الوطني 

 االناث
 الذكور
نالجنسي  
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 سنة حسب الجنس 24إلى  19درس من نسبة التم

 مجموع الجنسين ذكور إناث
 

 منطقة الدراسة 8,69 7,96 9,43

 مجموع اإلقليم 22 19,3 22,33

 المجموع الوطني 18,2 16,2 20,3

 2004المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 
 

سدددنة حسدددب الجدددنس و تعتبدددر نسدددبة التمددددرس فدددي  24 لدددى  19تخنلدددف نسدددبة التمددددرس للفئدددة العمريدددة مدددن 

ي صدددفوف الدددذكور.  ال بن كدددال النسدددبتين تبقدددى بقدددل بكثيدددر ممدددا فدددصدددفوف اإلنددداث بحسدددن مدددن النسدددبة المسدددجلة 

نطقدددة الوسدددط تدددط تسدددجيله علدددى مسدددتوى اإلقلددديط. و هدددذا مدددا يبدددرز الفدددرق الشاسدددع بدددين المعتمدددديات السددداحلية لم

 الشرقي و المعتمديات الداخلية.

سددددداكنا ب  قرابدددددة  272888سدددددنوات بمنطقدددددة الدراسدددددة  10يبلدددددد عددددددد السدددددكان الدددددذ  يفدددددوق عمدددددرهط 

 %42الشددددديء و  %32.3مدددددن مجمدددددوع السدددددكان. و تتدددددوزع حسدددددب المسدددددتوى التعليمدددددي  لدددددى  81.5%

مسدددتوى ثدددانو  و مدددا شدددابهه بمدددا نسدددبة السدددكان مدددن ذو  التعلددديط العدددالي فهدددي ال  %22.5مسدددتوى ابتددددائي, 

    .  %3.16تتجاوز 

 ال شيء ابتدائي ثانوي أو ما شابهه عالي
سنوات  10مجموع السكان 
  فأكثر

 منطقة الدراسة 272888 32,32 41,5 22,57 3,16

 اإلقليم 1846861 19,45 37,75 33,98 8,88

7,7 32,2 36,6 23,5 8254489 
المجموع 
 الوطني

 2004-المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني

مسددددتوى المعتمددددديات, فتختلددددف الخصددددائص التربويددددة مددددن معتمديددددة  لددددى بخددددرى. و تعتبددددر نسددددبة  بمددددا علددددى

السدددكان مدددن ذو  التعلددديط العدددالي بكدددل مدددن زرمددددين و بندددي حسدددان مدددن بهدددط النسدددب المسدددجلة علدددى مسدددتوى 

 ال بنهددددا تبقددددى بقددددل بكثيددددر مددددن النسددددب المسددددجلة سددددواء علددددى المسددددتوى  %5.4و  %5.7منطقددددة الدراسددددة 

 %2سدددديد  الهدددداني. وهددددي بقددددل مددددن  ةعلددددى مسددددتوى اإلقلدددديط. و قددددد سددددجلت بقددددل نسددددبة بمعتمديددددالددددوطني بو 

 1.8% .) 

باسدددتثناء معتمدددديتي  %30بمدددا نسدددبة األميدددة فتعتبدددر مرتفعدددة بمنطقدددة الدراسدددة و تتجددداوز فدددي ب لدددب األحيدددان 

فيمدددا كاندددت نسدددبة  2004 فدددي سدددنة %32.15زرمددددين و بندددي حسدددان. بلغدددت نسدددبة األميدددة بمنطقدددة الدراسدددة 

. علددددى مسددددتوى المعتمددددديات سددددجلت معتمديددددة %23.3و علددددى المسددددتوى الددددوطني  %19.3األميددددة بدددداإلقليط 

 .                   %37.2منزل شاكر بعلى نسبة بمية و هي 
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 2004-المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني 

تختلددف نسددب األميددة حسددب الجددنس و تعتبددر مرتفعددة فددي صددفوف اإلندداث مقارنددة بنسددبة األميددة فددي صددفوف 

 المسجلة على مستوى اإلقليط بو على المستوى الوطني. الذكور

 -نسبة األمية حسب الجنس -

   مجموع الجنسين ذكور إناث

 منطقة الدراسة 32,15 20,75 42,85

 مجموع االقليم 19,3 12,48 28,08

 المجموع الوطني 23,3 15,2 31,4
 2004المصدر: التعداد العام للسكان و السكنى السكني  

 : الخصائص االقتصادية للسكان 6.2

 : النشاط و التشغيل 

مدددن  %38.7و يمثدددل هدددذا العددددد   2004سدددنة فدددي  شخصدددا 96367الناشدددطين بمنطقدددة الدراسدددة  عددددد يبلدددد

 مجموع سكان منطقة الدراسة.

كأقدددل نسدددبة مسدددجلة بالصدددخيرة  لدددى  %36تختلدددف نسدددبة النشددداط مدددن معتمديدددة  لدددى بخدددرى و تتدددراوع بدددين 

كددددأعلى نسددددبة المسددددجلة علددددى مسددددتوى بنددددي حسددددان.و لهددددذا المىشددددر ارتبدددداط بالتركيبددددة العمريددددة  53.7%

 للسكان. 

 

 2004حصاء المصدر: المعهد الوطني لإل
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كندار سيد  الهاني والية سوسة زرمدين بني حسان والية منستير

بوالد شامخ شربان هبيرة السواسي والية المهدية عقارب

منزل شاكر الغريبة بئر علي بن خليفة الصخيرة والية صفاقس
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 15يمثدددل عددددد المشدددتغلين مدددن  و مشدددتغال 80728سدددنة فدددأكثر بمنطقدددة الدراسدددة  15يبلدددد عددددد المشدددتغلين 

 لددددى عدددددة مجدددداالت المشددددتغلون  تددددوزع يمددددن مجمددددوع الناشددددطين بمنطقددددة الدراسددددة و  %83.75سددددنة فددددأكثر 

 .اقتصادية

 توزع المشتغلين حسب المجال االقتصادي

 مجموع منطقة الدراسة مجموع االقليم المجموع الوطني
 

470137 79370 23670 
 الفالحة و الصيد البحري

% 16,53 % 11,58 % 29,32 

582847 210578 16760 
 الصناعة و الطاقة

% 20,5 % 30,72 % 20,75 

377993 86483 13529 
 البناء و األشغال العامة

% 13,3 % 12,61 % 16,75 

 

72291 72291 8024 
 التجارة

% 10,71 % 10,55 % 9,95 

156749 35640 2716 
 النقل و المواصالت

% 5,5 % 5,2 % 3,36 

534138 102586 8605 
 اإلدارة و التربية و الصحة

% 18,78 % 14,97 % 10,65 

381461 89132 5384 
 خدمات أخرى

% 13,41 % 13,07 % 6,66 

35417 9265 1140 
 قطاع غير مصرح به

% 1,25 % 1,35 % 1,41 

2843396 685345 80728 
 المجموع

% 100 % 100 % 100 
 2004التعداد العام للسكان و السكنى  لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

مدددن  %29.32يعتبدددر القطددداع الفالحدددي علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة بهدددط مشدددغل لليدددد العاملدددة  ذ يحتكدددر 

مجمددوع المشددتغلين. و تعتبددر هددذه النسدددبة مرتفعددة مقارنددة بنسددبة المشددتغلين لدددنفس القطدداع سددواء علددى مسدددتوى 

 . %16.53بو على المستوى الوطني  %11.6اإلقليط و التي ال تتجاوز 

مدددن مجمدددوع المشدددتغلين بدددنفس القطددداع علدددى مسدددتوى  %30لين بالقطددداع الفالحدددي قرابدددة يمثدددل عددددد المشدددتغ

اإلقلددديط. بمدددا بالنسدددبة لقطددداع الصدددناعة و بدددالر ط مدددن بن نسدددبة المشدددتغلين بهدددذا القطددداع علدددى مسدددتوى منطقدددة 

ا الدراسدددة هدددي قريبدددة جددددا مدددن النسدددبة المسدددجلة علدددى المسدددتوى الدددوطني  ال بنهدددا تعتبدددر ضدددعيفة  ذا مدددا قارناهددد

بالنسدددبة المسدددجلة علدددى مسدددتوى اإلقلددديط.  ذ يحتدددل قطددداع الصدددناعة بدددققليط الوسدددط الشدددرقي المرتبدددة األولدددى و 

مدددن مجمدددوع المشدددتغلين بالقطددداع الصدددناعي علدددى  %36.13تمثدددل نسدددبة المشدددتغلين بدددققليط الوسدددط الشدددرقي 

مدددن  % 91.25 تمثدددلمشدددتغال و  73682سدددنة  59 لدددى  18يبلدددد عددددد المشدددتغلين مدددن   .المسدددتوى الدددوطني

سدددنة و  15 ذ تبلدددد نسدددبة المشدددتغلين بددداإلقليط و التدددي سدددنهط بدددين  .سدددنة 59 لدددى  15مجمدددوع المشدددتغلين مدددن 

وتتجددداوز هدددذه النسدددبة  %8.75بينمدددا تبلدددد نسدددبة هدددذه الفئدددة مدددن المشدددتغلين بمنطقدددة الدراسدددة  %5.8سدددنة  18

اع المبكدددر للسدددكان مدددن الفئدددة (. و يبدددرز هدددذا المىشدددر االنقطددد%6.8النسدددبة المسدددجلة علدددى المسدددتوى الدددوطني 
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لدددددف تسدددددنة و االلتحددددداق المبكدددددر بسدددددوق الشدددددغل. علدددددى مسدددددتوى المعتمدددددديات تخ 18و  15العمريدددددة بدددددين 

الخصدددائص االقتصدددادية مدددن معتمديدددة  لدددى بخدددرى و تتدددراوع نسدددب تدددوزع المشدددتغلين بالقطددداع الفالحدددي بدددين 

ه النسدددددب بتندددددوع علدددددى مسدددددتوى معتمديدددددة زرمددددددين. و تدددددرتبط هدددددذ %5.22 مندددددزل شددددداكر( و 58.35%

 القطاعات و كذل  بتوفر الموارد الطبيعية حتى يصبق قطاع الفالحة مستقطبا.   

 -توزع المشتغلين بالقطاع الفالحي-

   المعتمديات عدد المعتمديات

 %50أكثر من  منزل شاكر 1

 %30و%50بين  بوالد شامخ, هبيرة, الغريبة,بئر علي بن خليفة,الصخيرة 5

 %30و%20بين  عقاربسيد  الهاني,  2

 %20أقل من  زرمدين, بني حسان, كندار, شربان, السواسي  5

 -2004- لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
بمدددا القطددداع الصدددناعي فيلعددددب هدددذا القطددداع دور هامددددا علدددى مسدددتوى زرمدددددين, بندددي حسدددان و عقددددارب  ذ 

مدددن المشدددغلين. تبلدددد نسدددبة المشدددتغلين بقطددداع الصدددناعة علدددى مسدددتوى زرمددددين %30يدددأمن الشدددغل ألكثدددر مدددن 

 تركدددز بعددإل المىسسدددات الصدددناعية بالمعتمديدددة مدددن  لدددى.و هددي بعلدددى نسدددبة تدددط تسددجيلها. و هدددذا راجدددع 54%

مددال و التددي تضددط عدددة مىسسددات صددناعية مددن ناحيددة بخددرى. بمددا بالنسددبة جقربهددا مددن معتمديددة   لددىناحيددة و 

مددددن مجمددددوع المشددددتغلين و تعتبددددر هددددذه النسددددبة  %33.2لقطدددداع التجددددارة و الخدددددمات فيحتكددددر هددددذا القطدددداع 

 .%45.1القطاع على مستوى اإلقليط و التي تبلد  يىمنهمحدودة مقارنة بما 

 : قتصادية للسكان حسب الجنسالخصائص اال 

بنثددددى. تبلددددد نسددددبة النشدددداط فددددي صددددفوف الددددذكور  20708ذكددددرا و  75649ينقسددددط عدددددد الناشددددطين  لددددى 

 %67.5علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة وهدددي بقدددل مدددن النسدددب المسدددجلة علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و  66.42%

 من المجموع الوطني.

, يليددده %29المشدددتغلين بددده مدددن صدددنف الدددذكور يحتدددل القطددداع الفالحدددي المرتبدددة األولدددى مدددن حيدددث نسدددبة 

 من الذكور. %20.72قطاع البناء و األشغال و الذ  يىمن العمل ل 

مددددن مجمددددوع المشددددتغلين  %22.26سددددنة  18و  15تبلددددد نسددددبة المشددددتغلين الددددذ  تتددددراوع بعمددددارهط بددددين 

و تعكدددس  %15.3وهدددي نسدددبة هامدددة مقارندددة بنسدددبة نفدددس الفئدددة مدددن المشدددتغلين علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و هدددي 

هدددذه النسددددبة بن عددددددا هامددددا مددددن الددددذكور يغددددادرون المدددددارس و المىسسددددات التعليميددددة لينخرطددددوا فددددي الحيدددداة 

 العملية. 

 %18.81فتددداة. تبلدددد نسدددبة النشددداط فدددي صدددفوف اإلنددداث  20708بلدددد عددددد الناشدددطات بمنطقدددة الدراسدددة    

بو علدددى  (%27.1)وى اإلقلددديط علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة بقدددل بكثيدددر مدددن نسدددبة النشددداط سدددواء علدددى مسدددت

( و يخفددددي هددددذا المعدددددل االخددددتالف مددددن معتمديددددة  لددددى بخددددرى.  ذ تتددددراوع نسددددبة %24المسددددتوى الددددوطني  

 %9.1بالصدددخيرة و  %8.9 لدددى  و تدددنخفإلببندددي حسدددان وهدددي نسدددبة مرتفعدددة جددددا  %41.4النشددداط بدددين 

 الصيد البحر .   بالغريبة و يعتبر قطاع الصناعة بكبر مشغل للمربة يليه قطاع الفالحة و
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 : البطالة و العاطلين عن العمل 

الصددددادرة عددددن المعهددددد  2004لتحليددددل  دددداهرة البطالددددة بمنطقددددة الدراسددددة تددددط االعتمدددداد علددددى  حصددددائيات 

الواليدددة  2010الدددوطني لالحصددداء فدددي  دددل  يددداب مصدددادر بخدددرى. و قدددد شدددملت اإلحصدددائيات الصدددادرة فدددي 

المعتمدددديات.  ال بنددده و مدددع تطدددور األحدددداث و مدددا شدددهدته الدددبالد مدددن بحدددداث   لدددىككدددل و لدددط يقدددع اإلشدددارة 

و سددددنكملها بمددددا قمنددددا بجمعدددده  2004جددددانفي( فسدددديقع االعتمدددداد علددددى اإلحصددددائيات ل 14خصوصددددا  بحددددداث 

 من معلومات على مستوى المعتمديات خالل الزيارات الميدانية.

و تتجددداوز  2004سدددنة  %16تعتبدددر نسدددبة البطالدددة علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة مرتفعدددة  ذ تبلدددد قرابدددة 

.بمددددا علددددى %14.1و علددددى المسددددتوى الددددوطني  %10.28النسددددبة المسددددجلة علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط وهددددي 

                                                                      مستوى المعتمديات فتختلف هذه النسبة من معتمدية  لى بخرى.                                    

و تعتبدددر كدددل مدددن معتمدددديات الصدددخيرة و الغريبدددة و عقدددارب و سددديد  الهددداني بكثدددر المعتمدددديات التدددي تعددداني 

و  %18.2و  %23.2و  %25.2مدددددن البطالدددددة اذ بلغدددددت نسدددددبة البطالدددددة بهدددددذه المعتمدددددديات علدددددى التدددددوالي 

 بزرمدين.                                                   %9.8ببني حسان و  %9.5قل نسبة بطالة مسجلة بمنطقة الدراسة فهي . بما ب18.7%

 

 2004المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 

مددددن مجمددددوع العدددداطلين علددددى  2004فددددي  %17.25يمثددددل عدددددد العدددداطلين علددددى العمددددل بمنطقددددة الدراسددددة 

 مستوى اإلقليط.

ثدددط نجدددد صدددفاقس  %12.2تليهدددا المهديدددة ب  %13سدددجلت واليدددة سوسدددة بعلدددى نسدددبة بطالدددة 2010فدددي  

.  ال بن هدددددذه النسدددددب المسدددددجلة تخفدددددي الفدددددوارق بدددددين منطقدددددة الدراسدددددة و بددددداقي %6.1و المنسدددددتير  7.4%

 معتمديات اإلقليط.
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 :خاصيات العاطلين عن العمل 

 توزيع نسبة العاطلين على العمل حسب الجنس: -

بالنسدددبة لتدددوزع العددداطلين عدددن العمدددل حسدددب الجدددنس فتعتبدددر نسدددبة البطالدددة سدددواء فدددي صدددفوف الدددذكور بو 

علدددى مسدددتوى اإلقلددديط بو علدددى مسدددتوى مختلدددف الواليدددات بو  اإلنددداث مرتفعدددة  ذا مدددا قارنهدددا بالنسدددب المسدددجلة 

 على المستوى الوطني.                                  

. وتخفدددي هدددذه النسدددبة  %14.8صدددفوف الدددذكور علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة  ذ تبلدددد نسدددبة البطالدددة فدددي 

االختالفددددات علددددى مسددددتوى المعتمددددديات  ذ نجددددد بن بعلددددى نسددددبة بطالددددة تددددط تسددددجيلها علددددى مسددددتوى معتمديددددة 

 . %21.7تليها الصخيرة  %23.1الغريبة و التي بلغت 

المسدددجلة سدددواء علدددى مسدددتوى  تتجددداوز نسدددب البطالدددة المسدددجلة علدددى مسدددتوى كدددل معتمديدددة نسدددبة البطالدددة

 اإلقليط بو على مستوى الواليات . 

نجدددد بن نسدددبة البطالدددة المسدددجلة علدددى مسدددتوى  %10.5فبدددالر ط مدددن بن نسدددبة البطالدددة بسوسدددة ال تتجددداوز 

 . %18.3و%14كندار وسيد  الهاني تتجاوز بكثير وهي على التوالي 

بن النسدددب المسدددجلة بقدددل مدددن المعددددل الدددوطني بمدددا بالنسدددبة لمعتمدددديتي زرمددددين و بندددي حسدددان و بدددالر ط مدددن 

 ال بنهدددا تتجددداوز بكثيدددر معددددل نسدددبة البطالدددة فدددي صدددنف الدددذكور بواليدددة  %10.9و%11و هدددي علدددى التدددوالي 

 .%9و هي بقل نسبة مسجلة على المستوى الوطني تليها والية نابل ب  %7.9المنستير 

 

 2004المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 

بمنطقدددة الدراسدددة وهدددي مرتفعدددة جددددا مقارندددة  %21.9بمدددا بالنسدددبة للبطالدددة فدددي صدددنف اإلنددداث فقدددد بلغدددت 

. و تعتبدددر كدددل مدددن عقدددارب و الغريبدددة و الصدددخيرة بكثدددر اإلقلددديطبالمعددددل الدددوطني و المعددددل علدددى مسدددتوى 

نسددددبة ر ددددط بن  %30تتجدددداوز نسددددبة البطالددددة  ذث ااإلندددداالمعتمدددديات التددددي تعدددداني مددددن البطالددددة فددددي صدددفوف 

.وهددددو مددددا يعكددددس نوعيددددة %14.9البطالددددة علددددى مسددددتوى واليددددة صددددفاقس  فددددي صددددنف اإلندددداث ال تتجدددداوز 

 القطاعات المتواجدة على مستوى المعتمديات وهي في الغالب  ير مشغلة لالناث.
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50 -ذكور-نسبة البطالة لمختلف المعتمديات

كندار سيد  الهاني والية سوسة زرمدين

بني حسان والية منستير بوالد شامخ شربان

هبيرة السواسي والية المهدية عقارب
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 2004المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 

 توزيع نسبة العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي  -

 %51.45ال شددددديء و  %17.15تتددددوزع نسدددددبة العددددداطلين عددددن العمدددددل حسدددددب المسددددتوى التعليمدددددي  لدددددى 

 يدددر مصدددرع  %0.55تعلددديط عدددالي و  %5.8مسدددتوى ثدددانو  بو مدددا شدددابهه و  %25.6مسدددتوى ابتددددائي و 

 به.   

                   
 المجموع

 ال شيء ابتدائي ثانوي و ما شابهه عالي غير مصرح به
 

 مجموع منطقة الدراسة 17,15 51,45 25,6 5,55 0,25 100

 مجموع االقليم 11 43 33,93 11,75 0,32 100

 المجموع الوطني 12,6 41,53 36,33 9,28 0,25 100

 2004 لإلحصاءالمصدر:المعهد الوطني 

عدددداطال:  9340يعتبدددر عددددد العددداطلين عددددن العمدددل مدددن ذو  المسدددتوى االبتدددددائي بو الشددديء هامدددا  ذ يبلدددد 

علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط. بمددددا العدددداطلين مددددن ذو  المسددددتوى العددددالي فددددال يمثلددددون علددددى  %54مقابددددل  68.6%

علددددى المسددددتوى  %8.5علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط و  %11.75مقابددددل  %5.5مسددددتوى منطقددددة الدراسددددة سددددوى 

ي.  ال بن هدددذه النسددددبة المنخفضدددة مرتبطدددة بددددأن عددددد الناشددددطين مدددن ذو  مسدددتوى العددددالي هدددي نسددددبة الدددوطن

منخفضدددة بيضدددا, لدددذل  فدددان تنميدددة الجهدددة و خلدددو مدددواطن شدددغل جديددددة تكدددون موجهدددة السدددتعاب العددددد الكبيدددر 

 من فئة ذو  المستوى المحدود االبتدائي( و من محاولة النهوإل بمستواهط التعليمي و المهني. 

 

 2004المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 
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و تنطبدددددو هدددددذه المالح دددددة بيضدددددا علدددددى مسدددددتوى المعتمدددددديات  ذ بن نسدددددبة العددددداطلين مدددددن ذو  المسدددددتوى 

 باستثناء معتمديتي زرمدين و بني حسان.                                                          %50المحدود تفوق في ب لب األحيان 

مدددن العددداطلين  %50ة لتدددوزع العددداطلين عدددن العمدددل حسدددب الفئدددة العمريدددة فدددنالح  بن بكثدددر مدددن بمدددا بالنسدددب

 سنة. 29و  20عن العمل يتراوع عمرهط بين 

خصوصددددا فددددي صددددفوف  و خددددالل السددددنوات المنقضددددية تفاقمددددت  دددداهرة البطالددددة فددددي مختلددددف المعتمددددديات

تددددراب التونسددددي و الجددددانفي بكامددددل  14. و قددددد احتدددددت مشددددكلة البطالددددة بعددددد بحددددداث خريجددددي التعلدددديط العددددالي

. و ترجددددع بسددددباب ارتفدددداع معدددددل 2010سددددنة  %19 لددددى  2004سددددنة  %14ارتفددددع معدددددل البطالددددة مددددن 

 األسباب التالية:  لىالبطالة حسب وزارة التكوين المهني و التشغيل 

 .ن التعليط العاليمتخرر جديد م 80000لفائدة استقبال سوق الشغل  -

 .مشتغل( 30000رجوع عدد هاط من المشتغلين من القطر الليبي حوالي   -

نتيجدددة  لدددو العديدددد مدددن المىسسدددات الصدددناعية و  2011مدددوطن شدددغل مدددن جدددانفي  10000خسدددارة قرابدددة  -

 .تأثير األحداث على القطاع السياحي

 موطن شغل مهدد. 8000 -

حقيقيدددة علدددى منطقدددة الدراسدددة بالتحديدددد  ال بنددده يمكدددن اسدددتخالص  كاندددت هدددذه األرقددداط ال تعطدددي صدددورة  نو 

بدددأن  ددداهرة البطالدددة التدددي تعددداني منهدددا منطقدددة الدراسدددة فدددد تفاقمدددت و زادت حددددتها خصوصدددا و بن المنطقدددة 

السددداحلية كاندددت تسدددتقطب جدددزءا هامدددا مدددن الناشدددطين الدددذين يشدددتغلون بقطددداع السدددياحة و الدددذ  تضدددرر بشدددكل 

تسدددتقطب األقطددداب الجامعيدددة المتركدددزة   ذلددد  لدددى جاندددب  .2011جدددانفي  14مندددذ كبيدددر و تراجعدددت وارداتددده 

بمراكدددز الواليدددات عدددددا هامدددا مدددن الطلبدددة الددددين يسدددتقرون بالمددددن ممدددا تسدددبب فدددي ارتفددداع عددددد العددداطلين عدددن 

 العمل. 

و يدددور حددول بربددع محدداور بساسددية و للحددد مددن تفدداقط ال دداهرة و قددد قامددت الددوزارة بوضددع برنددام  عاجددل 

 :هي

o طن شغل جديدة في جميع الميادين.ابعث مو 

o  تطدددوير الشدددراكة مدددع المىسسدددات و بعدددث المىسسدددات الصدددغرى و تدددأطير البددداعثين لتدددأمين مدددواطن الشدددغل

 التي تط بعثها.

o .بعث مواطن شغل جديدة في جميع الميادين 

o  مدددواطنتطدددوير الشدددراكة مدددع المىسسدددات التدددي تعددداني مدددن بعدددإل الصدددعوبات و تدددأمين المحاف دددة علدددى 

 الشغل الموجودة.

o .مرافقة و تأطير طالبي الشغل لتحسين و تطوير قدرتهط على الشغل 
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 : التشغيل و التكوين 7.2  

و مقارنتهدددا بمدددا تدددط تسدددجيله لسدددنة  2007لمقارندددة مددددى تطدددور طلبدددات الشدددغل قمندددا بتحليدددل المعطيدددات لسدددنة 

2010. 

طلبدددا و يتجددداوز  987منطقدددة الدراسدددة مسدددتوى لفائددددة اإلطدددارات علدددى  2007بلغدددت طلبدددات الشدددغل سدددنة 

عرضددددا فقددددط. و تختلددددف  227هددددذا العدددددد عددددروإل الشددددغل  ذ بلددددد عدددددد العددددروإل داخددددل منطقددددة الدراسددددة 

عرضدددا تليهدددا كدددل مدددن  59بخدددرى و تحتدددل عقدددارب المرتبدددة األولدددى ب   لدددىعدددروإل الشدددغل مدددن معتمديدددة 

بعددإل وحيددد و بئددر علددي بددن  القائمددة كددل مددن منددزل شدداكر بخددر( و نجددد فددي 31( و السواسددي  43زرمدددين  

علدددى مسدددتوى المجموعدددات يبدددرز الجددددول بّن المجموعدددة الثانيدددة وفدددّرت بكثدددر  (.0خليفدددة بغيددداب العدددروإل  

تليهثثثثثا المجموثثثثثثة الثالثثثثثثة  ثثثثثّم  2007فثثثثثي سثثثثثنة  (%50.22)عددددددد مدددددن عدددددروإل الشدددددغل لفائددددددة اإلطدددددارات 

تطثثثثّورت ثثثثثرول الشثثثثغ  لفا ثثثثدة  ,2010و  2007المجموثثثثثة األولثثثثى. إال  مّثثثثا ثلثثثثى مسثثثثتو  التطثثثثّور بثثثثين 

 اإلطارات ثلى مستو  المجموثة الثالثة و األولى.

 و قد سجلّت كّ  من بني حّسان و الّصخيرة  هّم زيادة في ثرول الشغ  لفا دة اإلطارات.

 طلبات الشغل عروض الشغل

 اسم المعتمدية
2010 2007 2010 2007 

غير 
 إطارات

 إطارات إطاراتغير  إطارات إطاراتغير  إطارات إطاراتغير  إطارات

 كندار 126 438 165 367 25 384 40 222

 سيدي الهاني 100 361 129 452 12 100 22 100

 المجموعة األولى 226 799 294 819 37 484 62 322

 زرمدين 103 43 125 272 43 467 44 358

 بني حسان 38 8 70 160 8 212 59 302

 أوالد شامخ 27 68 31 63 8 38 0 24

 شربان 49 185 39 55 5 15 0 17

 السواسي 66 421 70 308 31 76 12 163

 هبيرة 21 42 16 37 19 19 0 1

 المجموعة الثانية 304 767 351 895 114 827 115 865

 بئر علي بن خليفة 140 228 237 387 0 1583 0 829

 منزل شاكر 69 109 71 238 1 1291 1 657

 عقارب 115 345 125 330 59 354 67 611

 الغريبة 47 193 54 207 7 628 15 487

 الصخيرة 86 182 105 866 9 152 56 584

 المجموعة الثالثة 457 1057 592 2028 76 4008 131 3168

4355 316 5319 227 3742 1237 2623 987 
مجموع منطقة 

 الدراسة

 -2010-و صفاقس في أرقام المهديّة ,المنستير ,والية سوسةالمصدر:

طلدددب  250بزيدددادة قددددرها  2010و  2007تطدددور عددددد طلبدددات الشدددغل لخريجدددي التعلددديط العدددالي بدددين سدددنة 

 عرضا جديدا بالصخيرة. 47عرإل جديد منها  89. مقابل زيادة في عروإل الشغل تقدر بلشغ
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المجموعددددات يبددددرز الجدددددول بن طلبددددات الشددددغل لفائدددددة اإلطددددارات تفددددوق عددددروإل الشددددغل علددددى مسددددتوى 

الثالثدددة. بّمدددا بالنسددددبة لطلبدددات الشدددغل لفائدددددة  يدددر اإلطدددارات فتتجدددداوز عددددد العدددروإل عدددددد الطلبدددات علددددى 

مسدددتوى المجموعدددة الثانيدددة و الثالثدددة وهدددو مدددا يعكدددس بن العدددروإل المقدمدددة ال تتماشدددى مدددع مدددىهالت طدددالبي 

قتصددداد  المعتمدددديات و الشدددغل مدددن  يدددر اإلطدددارات. لدددذل  فدددان وضدددع خطدددة للتكدددوين تتماشدددى مدددع النسدددي  اال

 متطلباتهوالّرفع من القدرة التشغيليّة لغير اإلطارات يعتبر بمرا حتميا للتنقيص من تفاقط  اهرة البطالة.

يختلدددف عددددد عدددروإل الشدددغل مدددن معتمديدددة  لدددى بخدددرى حيدددث نجدددد بن بربدددع معتمدددديات كاندددت عدددروإل 

علدددي بدددن خليفدددة. و يعكدددس  رهبيدددرة و بئدددالشدددغل لفائددددة اإلطدددارات فيهدددا منعدمدددة و هدددي بوالد شدددامخ, شدددربان و 

 .هذا المىشر نقصا في الدينامكية االقتصادية لهذه المعتمديات ر ط تزايد طلبات الشغل

 التعلددديط العدددالي خريجدددي و مدددن بدددين اإلجدددراءات التدددي اتخدددذتها الدولدددة لفائددددة العددداطلين عدددن العمدددل مدددن ذو 

. و لتشدددجيع (د200)عدددن منحدددة شدددهرية هدددي منحدددة بمدددل. و هدددي عبدددارة لتشدددجيعهط علدددى االنتصددداب الخددداص

الشدددبان علدددى بعدددث مشدددروعهط الخددداص و تدددذليل صدددعوبات التمويدددل الدددذاتي التدددي تعيدددو عددددة بددداعثين جددددد وقدددع 

اتخدداذ قددرار بددأن كددل منتفددع بمنحددة بمددل و را ددب فددي بعددث مشددروعه يمكددن احتسدداب مدداتبقى لدده مددن المنحددة و 

ن يشدددجع البددداعثين الجددددد علدددى بعدددث مشددداريعهط و ب هاعتبددداره التمويدددل الدددذاتي للمشدددروع و هدددو مدددا مدددن شدددأن

 على حل مشكلة التمويل الذاتي و الذ  يعتبر عائقا للعديد من المبادرين ببعث مشاريع خاصة.

تتركددددز مراكددددز التكددددوين المهنددددي فددددي  قلدددديط الوسددددط الشددددرقي بمراكددددز الواليددددات و بّمددددا بالنسددددبة للتكددددوين ف

 297وصددددل عدددددد المراكددددز بدددداإلقليط  لددددى  2010يددددات. فددددي المعتمددددديات الهامددددة و القريبددددة مددددن مراكددددز الوال

 مركزا خاصا. 240مركزا للتكوين المهني منها 

 و تتوزع مراكز التكوين حسب الواليات  لى: 

 المجموع
 سوسة المنستير المهدية صفاقس

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

57 35% 20 5,25% 3 15,75% 9 44% 23 
مراكز التكوين 

 العمومية

24 15,80% 38 12,50% 30 13,10% 32 58,30% 145 
مراكز التكوين 

 الخاصة

 المجموع 165 55,50% 41 13,80% 33 11,11% 58 19,59% 297
 2010المصدر: واليات سوسة, المنستير, المهدية و صفاقس في أرقام 

 من مجموع مراكز التكوين المهني الموجودة بكامل اإلقليط. %55,50تحتكر والية سوسة 

و لتحليدددل مددددى تدددوازن هدددذا التدددوزع, سدددنقوط بتحليدددل مىشدددرين و همدددا مركدددز لكدددل عددددد مدددن المىسسدددات و 

 طاقة استيعاب المركز لكل مىسسة.

 

 



 المرحلة األولى دراسة تنمية المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي

 

 38 SOMMRE 2012 
  

 

 سوسة المنستير المهدية صفاقس
 عدد المراكز 165 41 33 58 

 االستعابطاقة  19460 6025 4754 8704

 عدد المؤسسات الصناعية 541 705 147 697

 مؤشر )عدد المؤسسات الصناعية/عدد المراكز( 3,4 17,2 4,45 12

 مؤشر )طاقة االستعاب /عدد المؤسسات الصناعية( 35 8,5 32,34 12,5

 2010المصدر: واليات سوسة, المنستير, المهدية و صفاقس في أرقام 

 3نالحدددد  بن سوسددددة تحتددددل المرتبددددة األولددددى باعتبددددار و بن كددددل مركددددز لكددددل باالعتمدددداد علددددى المىشددددرين 

متكوندددددا لكدددددل مىسسدددددة صدددددناعية. و تحتدددددل المنسدددددتير المرتبدددددة األخيدددددرة باعتبدددددار و بن  35مىسسدددددات و بن 

و يرجدددددع هدددددذا االخدددددتالف ندددددا لكدددددل مىسسدددددة صدددددناعية.متكوّ  8.5مىسسدددددة و ال تدددددوفر  ال  17مركدددددزا لكدددددل 

المتواجددددة بكلتدددا الدددواليتين.  ذ تعتبدددر صدددناعة النسدددي  بهدددّط صدددناعة بواليدددة باألسددداس  لدددى نوعيّدددة الصدددناعات 

 تستوجب  كفاءة مهنيّة هاّمة. المنستير و هي من الصناعات التي ال

ر دددط تدددوفر مراكدددز التكدددوين المهندددي و تعددددد االختصاصدددات و تركدددز عددددة مراكدددز منهدددا قدددرب معتمدددديات 

المحددددرس, المكنددددين(  ال بن العقبددددة تنحصددددر فددددي كيفيددددة  منطقددددة الدراسددددة  النفيضددددة, القلعددددة الكبددددرى, الجددددط,

هددددذه المراكددددز.  ذ بن شددددروط الدددددخول  لددددى المراكددددز المهنيددددة تقصددددي األشددددخاص الددددذين لهددددط   لددددىالدددددخول 

مسددتوى تعليمددي محدددود, لددذل  يالحدد  بن البطالددة تمددس عددددا كبيددرا مددن السددكان مددن ذو  المسددتوى التعليمددي 

 .دالمحدو

ى  دمدددار األشدددخاص مدددن ذو  التعلددديط البسددديط للرفدددع مدددن كفددداءتهط المهنيدددة لدددذل  فدددان وضدددع خطدددة تهددددف  لددد

يعتبدددر عنصدددرا رئيسددديا للنهدددوإل بمسدددتواهط و محاولدددة  دمددداجهط فدددي سدددوق العمدددل. و يطدددرع هدددذا اإلشددددكال 

خاصدددة علدددى مسدددتوى معتمدددديات المهديدددة و صدددفاقس بيدددن ترتفدددع نسدددبة األميدددة و نسدددبة العددداطلين األميدددين و 

 مستوى ابتدائي.

 : صائص األسر و المساكنخ 8.2

 :تطور عدد األسر و حجمها 

مددددن مجمددددوع األسددددر  %13و يمثددددل هددددذا العدددددد  65624بمنطقددددة الدراسددددة  2004بلددددد عدددددد األسددددر سددددنة 

 لددددى  54000مددددن  2004و 1994الموجددددود علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط. و قددددد تطددددور عدددددد األسددددر بددددين سددددنة 

سدددنوات بمدددا بالنسدددبة لتطدددور حجدددط األسدددرة فقدددد انخفدددإل حجدددط  10بسدددرة خدددالل  11624ب  بزيدددادة  65624

لعشدددريتين  ال بن المعددددل يعتبدددر مرتفعدددا مقارندددة بمدددا تدددط تسدددجيله علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و الدددذ  األسدددرة خدددالل ا

. ويخفددددي معدددددل حجددددط األسددددرة علددددى مسددددتوى منطقددددة %4.43 لددددى  %4.98 لددددى  %5.38تقلددددص مددددن 

الدراسددة اختالفددات هامددة علددى مسددتوى المعتمددديات  ذ توجددد عدددة معتمددديات تتميددز بحجددط كبيددر نسددبيا لألسددرة 

بفدددددراد. و تعتبدددددر كدددددل مدددددن معتمدددددديات الكنددددددار و عقدددددارب و الصدددددخيرة و السواسدددددي مدددددن  5ز  ذ تتجددددداو

 المعتمديات التي تتميز بحجط بسر  كبير 
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بسددددرة بالوسددددط البلددددد  و  18116بمددددا بالنسددددبة لتددددوزع األسددددر حسددددب الوسددددط فيتددددوزع عدددددد األسددددر  لددددى 

                                                                         بسرة بالوسط الغير البلد .                                 47508

 الوسط البلدي الوسط الغير البلدي
 منطقة الدراسة 18116 27,6 47508 72,4 

 االقليم 375408 74,6 127840 25,4

 المجموع الوطني 1488656 68,1 697183 31,9

 -2004-المصدر: المعهد الوطني لالحصاء 
   

بالوسددددط البلددددد  و  %27.6تتركددددز ب لددددب األسددددر بالوسددددط الغيددددر البلددددد   ذ تتددددوزع جملددددة األسددددر  لددددى 

بالوسدددط الغيدددر البلدددد . و يختلدددف التدددوزع بدددين الوسدددط البلدددد  و الوسدددط الغيدددر البلدددد  علدددى مسدددتوى  72.4%

علددددى فقددددط بالوسددددط الغيددددر بلددددد .بما  %25.4مددددن األسددددر تتركددددز بالوسددددط البلددددد  و  %74.6االقلدددديط اذ بن 

 وسط  ير بلد .  %31.9وسط بلد  و  %68.1المستوى الوطني فتتوزع األسر الى 

بمددددا علددددى مسددددتوى المعتمددددديات و باسددددتثناء معتمددددديتي زرمدددددين و بنددددي حسددددان و اللتددددان تتميددددزان بنسددددبة 

 من األسر تتركز بالوسط الغير بلد .   %70نجد بن بكثر من  %100تحضر تصل  لى 

 :ظروف عيش األسر 

 روف عيل األسر حسب الوسط الموجودة به.  تختلف  

 في الوسط البلدي: -

باسددتثناء الصددخيرة بيددن تبلددد  %99مددن  تبلددد نسددبة تددزود األسددر بالتيددار الكهربددائي فددي مع ددط األحيددان بكثددر

. بمدددا نسدددبة االرتبددداط بشدددبكة المددداء الصدددالق للشدددراب فتختلدددف نسدددبة %96نسدددبة االرتبددداط بالتيدددار الكهربدددائي 

االرتبدددداط مددددن معتمديددددة  لددددى بخددددرى فباسددددتثناء معتمددددديات شددددربان و هبيددددرة و الصددددخيرة و التددددي تبلددددد نسددددبة 

. ال بن %90فدددددان بقيدددددة المعتمدددددديات تتجددددداوز  %72.2و  %75.7و  %73االرتبددددداط بهدددددا علدددددى التدددددوالي 

ب لدددب معتمدددديات المهديدددة و صدددفاقس تعددداني مدددن مشدددكلة االنقطددداع المتواصدددل عدددن المددداء الصدددالق للشدددراب 

 نتيجة قدط شبكة توزيع المياه و عدط تدعيمها لتلبية الحاجيات المتواصلة لألسر 

 في الوسط الغير بلدي:  -

راسدددة مدددن مشدددكلة التدددزود بالمددداء الصدددالق للشدددراب اذ بن نسدددبة التدددزود تعددداني عددددة معتمدددديات مدددن منطقدددة الد

وهدددي نسدددبة منخفضدددة جددددا مقارندددة ببقيدددة المعتمدددديات األخدددرى.  %14.4بمعتمديدددة بئدددر علدددي بدددن خليفدددة:تبلد 

 .%95بما بالنسبة للتيار الكهربائي فان النسب المسجلة على مستوى المعتمديات تعتبر هامة و تتجاوز 

 :المساكن خصائص 

مسددداكن مدددن ندددوع "دار عربدددي"  %80  لدددىمسدددكنا و تتدددوزع  74417يبلدددد عددددد المسددداكن بمنطقدددة الدراسدددة 

شددددقو. و يعتبددددر عدددددد المسدددداكن المتواضددددعة بمنطقددددة  %0.3" فدددديال" بو" طددددابو فدددديال" %19.7بو "حددددول", 
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و شدددا رة, . بمدددا بالنسدددبة لعددددد المسددداكن الغيدددر آهلدددة بالسدددكان سدددواء بكاندددت مسددداكن ثانويدددة ب االدراسدددة محددددود

فتختلددف النسددب مدددن معتمديددة  لدددى بخددرى. و تعتبدددر معتمديددة بندددي حسددان بكثدددر المعتمددديات التدددي تحتددو  علدددى 

 %11.8مسددددداكن ثانويدددددة و  %13.6و تتدددددوزع هدددددذه النسدددددبة  لدددددى  %25.4مسددددداكن  يدددددر آهلدددددة بالسدددددكان 

 مساكن شا رة.                  

 مسكنا بالوسط الغير البلد .      53250و  مسكنا بالوسط البلد  21166يتوزع عدد المساكن  لى 

 تمثل المساكن من دار عربي بهط نسبة على مستوى مختلف المعتمديات.

يددددة دبمددددا بالنسددددبة للمسدددداكن المتواضددددعة فيختلددددف عددددددها مددددن معتمديددددة الددددى بخددددرى و توجددددد خاصددددة بمعتم

مددددن  %30مددددن مجمددددوع المسدددداكن المتواضددددعة الموجددددودة بالمجموعددددة الثالثددددة ون  %50اد تضددددط الصددددخيرة 

 مجموع المساكن الموجودة بمنطقة الدراسة.

 الوسط البلدي الوسط الغير بلدي مجموع الوسطين
 

عدد األسر 
بالمسكن 

 الواحد
 األسر المساكن

عدد األسر 
بالمسكن 

 الواحد
 األسر المساكن

عدد األسر 
بالمسكن 

 الواحد
 األسر المساكن

 

 منطقة الدراسة 18116 21166 0,85 47508 53250 0,89 65624 74417 0,88

 اإلقليم 375408 452198 0,83 127840 145657 0,87 503248 597855 0,84

 المحموع الوطني 1488656 1725979 0,86 697183 778851 0,89 2185839 2500830 0,87

  2004التعداد العام للسكان و السكنى  لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
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 نقاط القوة و نقاط الضعف للموارد البشرية  : 2خالصة

 نقاط الضعف نقاط القوة 

المجموعة 
 األولى:

كندار و سيدي 
 الهاني

تطور ايجابي للسكان بمعتمدية كندار و  -
 .%1.51نسبة نمو هامة 

 تطور نسبة التحضر بكال المعتمديتين. -

نسبة  على اإلنتار هامة. طاقة بشرية -
 الكهولة هامة.

من طاقة الشغل يستقطبها قطاع  30% -
بالنسبة  %25الصناعة بالنسبة لكندار و 

 لسيد  الهاني.

تطور عروإل الشغل لفائدة االطارات  -
 .2010و  2007بين 

تطّور الواردات من الهجرة الخارجية  -
 خصوصا مستوى سيد  الهاني.

 لكّل بسرة هاّط. مىّشر قيمة الحّوالة -

 

نسبة تحضر ضعيفة و تركز ب لب السكان  -
 بالمناطو الريفية.

 .بكال الوسطين نسبة الذكور منخفضة -

 تشتت سكاني كبير و نسبة كثافة سكانية ضعيفة. -

 صافي الهجرة الداخلية و الخارجية سلبي. -

نسبة التمدرس ضعيفة بكال المعتمديتين  -
 الهاني(. بسيد  %92بكندار و  90.9% 

 %5,7نسبة التمدرس بالتعليط العالي منخفضة   -
 بسيد  الهاني(. %4,7بكندار و 

 %35.7بكندار و  %30.8نسبة بمية مرتفعة   -
 بسيد  الهاني(

 (.%18.7نسبة بطالة مرتفعة بسيد  الهاني   -

نسبة نشاط منخفضة و بقل من المعدل الوطني  -
 و اإلقليمي.

لعمل من ذو  التعليط من العاطلين عن ا 75% -
 المحدود  ال شيء و ابتدائي(.

تقلص عروإل الشغل لفائدة  ير االطارات بين  -
 2010و  2007

المجموعة 
 الثانية:

زرمدين, بني 
حسان و 
معتمديات 

 المهدية

 السّواسي بهّط تجّمع سّكاني. -

نسبة نمو ايجابية لكل من معتمديات  -
 السواسي و زرمدين و بني حسان.

تجمع سكاني هاط بالسواسي و يحتل  -
 المرتبة الثانية بعد بئر علي بن خليفة.

كثافة سكانية هامة بمعتمديات بني حسان -
 و زرمدين و السواسي.

نسبة تحضر هامة بكل من زرمدين و  -
 (.%100بني حسان  

الحاصل الهجر  العاط ايجابي ببني  -
 حسان.

قيمة الحواالت الواردة من الخارر هامة و 
تساهط في تحسين  روف عيل 

 المتساكنين.

بكل من  %50نسبة الذكور قريبة من  -

نسبة نمو سالبة لمعتمديات شربان و هبيرة و  -
 بوالد شامخ.

كثافة سكانية ضعيفة بهبيرة و شربان و بوالد  -
 شامخ.

و  %10يفة و تتراوع بين نسبة تحضر ضع -
و  2004و لط تتطور هذه النسبة بين سنة  25%

بكل من معتمديات السواسي و هبيرة و  2010
 بوالد شامخ و شربان.

الحاصل الهجر  العاط مرتفع و سالب بمعتمدية  -
 السواسي.

 (.%47.2نسبة الذكور منخفضة بهبيرة   -

نسبة التمدرس محدودة بكل من السواسي و  -
 بوالد شامخ.

 %10نسبة التمدرس بالتعليط العالي ال تتجاوز  -
بالنسبة لمعتمديات السواسي و شربان و هبيرة و 
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معتمديات زرمدين و بني حسان, شربان 
 و السواسي.

طاقة بشرية على اإلنتار هامة باستثناء  -
 بوالد شامخ.

نسبة التمدرس هامة بالنسبة للقئة  -
سنة بكل من معتمديتي 14-6العمرية 

 ة و شربان.زرمدين و بني حسان و هبير

نسبة التمدرس بالتعليط العالي هامة بكل  -
 من بني حسان و زرمدين.

ببني  %53.7نسبة النشاط مرتفعة  -
حسان و تتجاوز نسبة النشاط على 

مستوى الوالية و على مستوى كامل 
 الجمهورية.

 %50استقطاب الصناعة ألكثر من  -
 تغلين بكل من زرمدين و بني حسان.شللم

منخفضة بكل من زرمدين و  نسبة بطالة -
( و بوالد %9.8و  %9.5بني حسان  
 (.%11.9شامخ%  

 تطّور الواردات من الهجرة الخارجية -

 وجود مراكز مهنيّة يالسّواسي. -

 بوالد شامخ.

نسبة بمية مرتفعة بمعتمديات المهدية و تتجاوز  -
33%. 

نسبة بطالة مرتفعة ببقية معتمديات المجموعة  -
 .%15 السواسي, هبيرة و شربان( بكثر من 

التعليمي العاطلين عن العمل محدود المستوى  -
  ابتدائي, ال شيء(.

عدط تطّور طلبات الشغل لفائدة اإلطارات بين  -
 .2010و  2007

المجموعة 
 الثالثة:

معتمديات 
عقارب, بئر 

علي بن خليفة, 
منزل شاكر, 
الغريبة و 
 الصخيرة

بئر علي بن خليفة بهط تجمع سكاني  -
 على مستوى المجموع الثالثة و على

 مستوى منطقة الدراسة.

 نسبة ذكورة معتدلة. -

 طاقة بشرية لالنتار هامة.-

تطّور عدد عروإل الشغل لفائدة  -
 .2010و  2007اإلطارات بين سنة 

طلبات الشغل لفائدة  ير اإلطارات بقل  -
 من العروإل.

 عدد المهاجرين. -

 تشتت سكاني هاط و كثافة سكانية محدودة. -

خصوصا على مستوى بئر نسبة تحضر ضعيفة  -
 (%6.4و  %9.5علي بن خليفة و منزل شاكر  

الحاصل الهجر  العاط سالب و مرتفع بكل من بئر  -
 علي بن خليفة و منزل شاكر.

منخفضة و بقل من النسبة المسجلة  سنسبة التمدر -
 على مستوى الوالية.

 .%30نسبة األمية مرتفعة جدا و تتجاوز  -

 يط العالي منخفضة.نسبة التمدرس بالتعل -

 نسبة البطالة مرتفعة و نسبة نشاط محدودة. -

تركز ب لب المشتغلين بالقطاع الفالحي و بدرجة  -
 ثانية البناء و األشغال العامة  شغل موسمي(.

 مستوى تعليمي محدود للعاطلين عن العمل.

عروإل الشغل لفائدة  ير اإلطارات ال تتماشى مع  -
 ي الشغل من نفس الصنف.الكفاءات المهنيّة لطالب
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 العوائق اإلمكانيات 

إقليم الوسط 
 الشرقي

ثددداني بكبدددر تجمدددع سدددكاني بدددالبالد بعدددد  -
 منطقة تونس الكبرى.

نسددددددبة نمددددددو هامددددددة خددددددالل العشددددددرية  -
و تتجثثثثثثاوز المعثثثثثثدل  (%1.81)األخيددددددرة

 .(%1.21)الوطني 

سثثثثثاكن  174معثثثثثدل الكثافثثثثثة السثثثثثكامية  -

 .²ساكنا كلم 69مقاب   ²كلم

 فا ض هجرة ايجابي. -

مقابثثثثثث   %73مسثثثثثتة التامثثثثثر هامثثثثثة  -

 كمعدل وطني. 66.1%

مسثثثثثثتة التمثثثثثثدرق مرتفعثثثثثثة و تقثثثثثثار   -

ثلثثثثثثثثثثثثثثثثى  %94.9مقابثثثثثثثثثثثثثثثث   95.8%

 المستو  الوطني.

مقابثثث   %15.7مسثثثتة األميثثثة منخفمثثثة  -

 ثلى مستو  الترا  الوطني. 19%

مقابثثثث   %9.3مسثثثثتة التطالثثثثة ماثثثثدودة  -

 ثلى المستو  الوطني. 13%

تة التمثثثثثثثثدرق بثثثثثثثالتعليم العثثثثثثثثالي مسثثثثثثث -

مرتفعثثثثثثة و تفثثثثثثوط المعثثثثثثدل الثثثثثثوطني و 

 .%21.7تص  الى 

 %47.2مسثثثثثثثثثثثتة النشثثثثثثثثثثثاط هامثثثثثثثثثثثة  -

خصوصثثثثثثثا ثلثثثثثثثى مسثثثثثثثتو  المنسثثثثثثثتير 

52.1%. 

طاقثثثثثة بشثثثثثرية هامثثثثثة و مسثثثثثتة كهثثثثثول  -

 مرتفعة.

مفارقدددات عديددددة فدددي نسدددبة النمدددو الدددديمغرافي  -
علدددى مسدددتوى واليدددات اإلقلددديط و علدددى مسدددتوى 

 المعتمديات.

كثافدددددة سدددددكانية مرتقعدددددة جددددددا علدددددى مسدددددتوى  -
صدددددفاقس الكبدددددرى و سوسدددددة الكبدددددرى و توسدددددع 
علددددى حسدددداب األراضددددي الفالحيددددة و المندددداطو 

 الحساسة.

اخدددتالل التدددوازن بدددين المعتمدددديات الوسددديطة و  -
 الساحلية و الداخليّة.

 دداهرة هجددرة السددكان مددن المراكددز العمرانيددة  -
القديمددددددة خصوصددددددا علددددددى مسددددددتوى صددددددفاقس 

 نة و سوسة المدينة.المدي

نسددددبة تحضددددر ضددددعيفة علددددى مسددددتوى واليددددة  -
 المهدية.

نسددددبة البطالددددة فددددي صددددفوف خريجددددي التعلدددديط  -
 العالي مرتفعة.

فددددائإل هجددددرة سددددلبي فددددي المنطقددددة الداخليددددة  -
 لالقليط.

تدددوّزع سدددّكاني  يدددر متدددوازن بدددين المعتمدددديات  -
و ترّكددز هدداط علددى مسددتوى عدددّة مندداطو حّساسددة 

 الساحلي.الشريط  :و هّشة
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   :األنشطة االقتصادية . 3

 الفالحة: 1.3

تعتمد الفالحة بمختلف معتمديات منطقة الدراسة على الفالحة البعلية و تربية الماشية نتيجة المناخ و  نوعية 

تطور هذا القطاع نتيجة تهيئة التربة و محدودية الموارد المائية. و يتركز القطاع السقو  ببعإل األماكن و قد 

 المناطو السقوية و  حداث اابار.

 :خصائص المستغالت الفالحية 

لتحديد خصائص المستغالت الفالحية بمنطقة الدراسة و مدى ارتباطها بتنمية المنطقة سيقع تحليل عنصرين 

 هاميين وهما الصبغة العقارية لألراضي الفالحية و مساحة المستغالت.

مسدددتغالت  بمختلدددف معتمدددديات منطقدددة الدراسدددة تشدددتت الملكيدددة بفدددرزمسدددتغالت الفالحيدددة لمسددداحة ال بالنسدددبة

هكتدددارا بكثدددر مدددن  10صدددغيرة الحجدددط فدددي ب لبهدددا حيدددث تمثدددل المسدددتغالت الفالحيدددة التدددي مسددداحتها بقدددل مدددن 

 و تختلف هذه النسبة من معتمدية  لى بخرى. على مستوى منطقة الدراسة.  70%

الصددددغيرة فددددي ب لبهددددا بمعتمددددديتي بنددددي حسددددان و زرمدددددين و بمعتمددددديات المهديددددة و  تتركددددز المسددددتغالت

 بدرجة بقل بالمعتمديات األخرى.

و مدددع المنافسدددة التدددي يتعدددرإل  ليهدددا . الفالحيدددة يضددداو قدددد بفدددرزت هدددذه الوضدددعية انخفددداإل المردوديدددة لألر

ق القطددداع يعددداني مدددن نفدددور القطددداع نتيجدددة انجدددذاب الشدددبان  لدددى بددداقي القطاعدددات  الصدددناعة و الخددددمات( بصدددب

الشدددبان مدددن القطددداع الفالحدددي  عددددط وجدددود فدددي بعدددإل األحيدددان ليدددد عاملدددة مختصدددة للقيددداط بعمليدددات الزبيدددرة 

 مثال(.

الطابع العائلي و هي  ير قادرة على  يهايغلب عل و هكتارا 10 من  ال بن ب لب المستغالت هي في ب لبها بقل

 اره سواء في القطاع الفالحي و بو في قطاعات بخرى.خلو "ربس مال"  عن طريو االدخار( الستثم

ار  فدددي األراضدددي الفالحيدددة المنتجدددة مدددن بهدددط المشددداكل الدددذ  يتعدددرإل لهدددا قدددو يعتبدددر مشدددكل الدددتحكط الع

 ذ يهددددّد هدددذا المشدددكل ديمومدددة الثدددروة العقّاريّدددة و يضدددعف مردوديدددة األراضدددي الفالحيّدددة و يدددىدّ  الدددى  القطددداع.

زيدددادة علدددى تشدددتت الملكيدددة تتميدددز منطقدددة الدراسدددة بوجدددود عددددة مشددداكل عقاريدددة  ارتفددداع تكددداليف االسدددتغالل.

 مرتبطة بالصبغة العقارية للعديد من األراضي.

. فباسدددتثناء معتمديدددة بندددي حسدددان و مدددن معتمديدددة  لدددى بخدددرىتختلدددف الصدددبغة العقاريدددة لألراضدددي الفالحيدددة 

دة ببقيدددة المعتمدددديات هدددي براضدددي دولدددة التدددي شدددملها المسدددق العقدددار  فدددان ب لدددب األراضدددي الفالحيدددة الموجدددو

بو براضددددي"حبس عزيددددزة عثمانددددة" مثددددل األراضددددي الموجددددودة بمعتمديددددة هبيددددرة.  هنشددددير بددددن رمضددددان و 

ممدددا يعيدددو  يشدددتغلون بهددداهنشدددير الطوايبندددة(. و نجدددد عددددة فالحدددين ال يمتلكدددون سدددند ملكيدددة لألراضدددي التدددي 

إل سددددددواء لتطددددددوير الفالحددددددة بو لتجهيددددددز تطددددددور فالحددددددتهط باعتبددددددار و بنهددددددط ال يسددددددتطعون التمتددددددع بقددددددرو

اابدددار...الخ. و قدددد تدددط تقدددديط عددددة مشددداريع لتسدددوية الوضدددعية العقاريدددة لهدددذه األراضدددي  ال بن المشدددكل بقدددي 

 قائما.
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و اسدددتغاللها  يعيدددو تطورهدددا هدددو مدددا و هدددذا المشدددكل العقدددار  قدددائط حتدددى علدددى مسدددتوى المنددداطو السدددقوية و

اطو سددقوية التددي تددط احددداثها فددي عدددة معتمددديات داخددل منطقددة الدراسددة مندد علددى الوجدده األكمددل.  ذ تعدداني عدددّة

 من تشعب األوضاع العقارية بها.

كمدددا توجدددد نسدددبة هامدددة مدددن األراضدددي الدّوليّدددة تحدددت تصدددّرف الخدددواص و اليمكدددن المصدددادقة علدددى انجددداز 

 االستثمارات فوقها.

 :المساحات السقوية 

مددددن مجمددددوع  %23.1هكتددددارا و تمثددددل هددددذه النسددددبة  8419تبلددددد المسدددداحات السددددقوية بمنطقددددة الدراسددددة 

مسدددداحة األراضددددي السددددقوية لكامددددل اإلقلدددديط. و تعتبددددر مسدددداحة األراضددددي السددددقوية ضددددعيفة مقارنددددة بجملددددة 

                                                                                من مجموع األراضي المحترثة.                           %1.55األراضي المحترثة اذ ال تتجاوز 

. تتدددوزع األراضدددي السدددقوية  لدددى براضدددي سدددقوية عموميدددة و براضدددي سدددقوية خاصدددة. و تمثدددل األراضدددي 

مدددن مجمدددوع المسددداحات. و تتركدددز ب لدددب المسددداحات السدددقوية بالصدددخيرة  ذ تبلدددد  %69.1السدددقوية الخاصدددة 

مدددن مجمدددوع المسددداحات الجمليدددة للمسددداحات السدددقوية.و ر دددط بهميدددة هدددذه  %41.5تدددارا ب  قرابدددة هك 2424

المسدددداحات  ال بنهددددا لددددط تسدددداهط فددددي تدددددعيط التنميددددة بالمعتمديددددة و فددددي دفددددع عجلددددة التشددددغيل. ذلدددد  بن ب لددددب 

المسدددداحات  يددددر مسددددتغلة علددددى الوجدددده األكمددددل و تعدددداني مددددن عدددددة مشدددداكل تددددرتبط بالتصددددرف و الصددددبغة 

 ية.العقار

بمدددا بالنسدددبة لكدددل مدددن معتمدددديات بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و مندددزل شددداكر و التدددي تضدددط كليهمدددا بهدددط نسدددبة مدددن 

, فدددان نسدددبة المسددداحات السدددقوية تعتبدددر ضدددعيفة جددددا وهدددي علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة األراضدددي المحترثدددة

لنسدددب الضدددعيفة مندددزل شددداكر. و هدددذه البالنسدددبة  %0.3بالنسدددبة لبئدددر علدددي بدددن خليفدددة و  %0.4علدددى التدددوالي 

و نتيجدددة تقاليدددد راسدددخة فدددي زراعدددة و انتدددار  هدددي نتدددار لقلدددة المدددوارد المائيدددة بهدددذه المنددداطو و نوعيدددة التربدددة

علدددى الفالحدددة البعليدددة  فدددي ب لبهدددا .  ذ تعتمدددد معتمدددديات منطقدددة الدراسدددةالزيتدددون و بعدددإل األشدددجار المثمدددرة.

فّر فيهددا نوعيّددة التربددة الجيّدددة و كميّددة مددن الميدداه ر ددط نجدداع عدددّة مسدداحات سددقويّة بالعمددادات الّتددي تتددوبساسددا. 

 الضروريّة.

 مساحات عامة و مساحات خاصة و تتوزع كااتي:  لىتنقسط المساحات السقوية 

 منطقة الدراسة)هكتارا( )هكتارا(اإلقليمكامل  النسبة

 المساحات السقوية العامة 2600 17293 % 15,0 

 السقوية الخاصةالمساحات  5819 19169 30,3%

 المجموع 8419 36462 23,1%

 المساحات المستغلة العامة 1606,75 12415 % 13,0

 المساحات المستغلة الخاصة 6429 19209 33,5%

 المجموع 8035,75 31623 25,5%

 

 -2010-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
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مدددددن معتمديدددددة ألخدددددرى و مدددددن نوعيدددددة ألخدددددرى بمدددددا بالنسدددددبة لنسدددددبة التكثيدددددف فتختلدددددف هدددددذه النسدددددبة 

  عمومية,خاصة(.

 %100فددددي ب لددددب األحيددددان بقددددل مددددن  يوتعتبددددر نسددددبة التكثيددددف فددددي األراضددددي العموميددددة محدددددودة و هدددد

باسددتثناء معتمديدددة زرمددددين. بمددا بالنسدددبة لألراضدددي السدددقوية الخاصددة فدددان نسدددبة التكثيددف تختلدددف مدددن معتمديدددة 

 ألخرى و تعتبر هذه  النسبة محدودة جدا خصوصا بمعتمديتي كندار و سيد  الهاني.

 نسبة االستغالل % نسبة التكثيف % 

 خاص عمومي خاص عمومي

 %56 %28 %150 %87 كندار

 %33 %37 %57 %83 سيدي الهاني

 %86 %102 %86 %102 زرمدين

 %85 %69 %90 %74 بني حسان

 %97 %85 %97 %88 أوالد شامخ

 %86 %92 %86 %99 شربان

 %100 %87 %102 %91 هبيرة

 %100 %94 %104 %94 السواسي

 %87 %57 %116 %69 عقارب

 %66 %36 %94 %37 منزل شاكر

 %66 %24 %82 %24 الغريبة

بئر علي بن 
 خليفة

0% 100% 0% 86% 

 %96 0% %133 %0 الصخيرة

 

 -2010-المهدية و صفاقس في أرقام ,المنستير ,والية سوسة:المصدر
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 -2010-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 :تطور االنتاج النباتي حسب الصنف 

 :الزياتين -
 

المعتمدددديات  مسدددتوى تعتبدددر الزيددداتين مدددن بهدددط المنتجدددات علدددى مسدددتوى  قلددديط الوسدددط الشدددرقي عمومدددا و علدددى

طندددا علدددى  162298طندددا منهدددا   2009سدددنة فدددي  210300الداخليدددة خصوصدددا. و قدددد بلغدددت كميدددة اإلنتدددار 

 مستوى معتمديات والية صفاقس.

 ذ يتركدددز بهدددا  تليهدددا معتمديدددة بئدددر علدددي بدددن خليفدددة.معتمديدددة مندددزل شددداكر بهدددط مندددت  لهدددذه المادة.و تعتبدددر 

 الشعال و الضيعة المثالية ببئر علي بن خليفة.هنشير 

تتميددددز منطقدددددة الدراسدددددة بوجددددود عددددددة براضدددددي مخصصددددة إلنتدددددار الزيتدددددون البيولددددوجي, و تتركدددددز هدددددذه 

و ر دددط بهميدددة هدددذا المنتدددور مدددن معتمدددديات صدددفاقس واألراضدددي بكدددل مدددن معتمديدددة بوالد شدددامخ و شدددربان 

تكدددون خدددارر المنطقدددة المنتجدددة باعتبدددار و  تكددداد ناحيدددة دوره فدددي تنميدددة القطددداع الفالحدددي  ال بن القيمدددة المضدددافة

فدددي معتمدددديات بخدددرى  مندددزل كامدددل...( و يعتبدددر هدددذا القطددداع مدددن  عامدددة بن عمليدددة العصدددر و التعليدددب تدددتط

تدددددعيمها و تثمينهددددا لمددددا يمكددددن بن تسدددداهط فددددي تنشدددديط و تنويددددع القاعدددددة  القطاعددددات الواعدددددة و التددددي وجددددب

 االقتصادية بمنطقة الدراسة.

 األعالف:  -
 

مدددن مجمدددوع اإلنتدددار  %12.25ب   2010سدددنة  طندددا 25655 بلدددد  نتدددار منطقدددة الدراسدددة مدددن األعدددالف

     وفدددرت  ذبهدددط مندددت   و السواسدددي بكامدددل اإلقلددديط. و تعتبدددر كدددل مدددن معتمدددديات بوالد شدددامخ و شدددربان و هبيدددرة

بمدددا بالنسدددبة لتطدددور اإلنتدددار بدددين سدددنة  .. مدددن مجمدددوع  نتدددار كامدددل منطقدددة الدراسدددة 2010سدددنة % 82.6

فددددان ب لددددب المعتمددددديات سددددجلت تطددددورا فددددي كميددددة اإلنتددددار و هددددذا التطددددور يختلددددف مددددن  2010و  2008

 .معتمدية ألخرى
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 اإلنتدددارتطدددور اإلنتدددار العلفدددي خصوصدددا بمعتمدددديات المهديدددة حيدددث نجحدددت عمليدددة تهيئدددة بعدددإل المراعدددي و 

 العلفي بأماكن تتميز بنسبة ملوحة هامة و قد ساهط هذا االستغالل في تطوير قطاع تربية الماشية.

ا طنددد 13131الدددى  2007طندددا سدددنة  820و فدددد تطدددور  نتدددار األعدددالف بكدددل مدددن معتمديدددة السواسدددي مدددن 

 على مستوى معتمديات والية المهدية.  اإلبلو نتيجة لذل  تط  قحاط عملية تربية  2009سنة 

 الخضروات: -
تختلددددف كميددددة  نتددددار الخضددددر مددددن معتمديددددة ألخددددرى, اذ يددددرتبط هددددذا المنتددددور بنوعيددددة التربددددة و بددددالموارد 

 المائية للمنطقة.

مدددن مجمدددوع كامدددل اإلقلددديط.  %25.35وهدددو يمثدددل  2008سدددنة  طندددا 171401  بلدددد  نتدددار الخضدددروات

و تحتدددل معتمديدددة الصدددخيرة المرتبدددة األولدددى علدددى مسدددتوى  نتدددار الخضدددر لدددنفس السدددنة علدددى مسدددتوى منطقدددة 

الدراسددددة و المرتبددددة الثانيددددة علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط  تحتددددل جبنيانددددة المرتبددددة األولددددى(  ذ بلغددددت كميددددة اإلنتددددار 

مددددن مجمددددوع  نتددددار كامددددل  %10.25مددددن مجمددددوع منطقددددة الدراسددددة و  %40.4طنددددا ب  قرابددددة  69285

 اإلقليط.                                                                                                              

و التدددي  2007و ر دددط بهميدددة كميدددة المنتوجدددات  ال بن اإلنتدددار شدددهد تقهقدددرا  مقارندددة بمدددا تدددط تسدددجيله سدددنة 

نتدددار علدددى مسدددتوى جميدددع واليدددات اإلقلددديط و علدددى مسدددتوى ب لدددب المعتمدددديات باسدددتثناء ارتفعدددت بهمدددا كميدددة اإل

 معتمديتي زرمدين و بني حسان.                                        

 الحبوب: -
 يعتبر قطاع  نتار الحبوب محدودا على مستوى  قليط الوسط الشرقي.  

مدددن مجمدددوع  نتدددار  %13ب  قرابدددة   2008سدددنة فدددي  طدددن 4707.5بلدددد  نتدددار الحبدددوب بمنطقدددة الدراسدددة 

 الحبوب لكامل اإلقليط .                                                                                                     

مدددن مجمدددوع  نتدددار  % 78 و تعتبدددر المعتمدددديات الداخليدددة لواليدددة المهديدددة بهدددط مندددت  للحبدددوب  ذ بلدددد  نتاجهدددا

 من  نتار كامل اإلقليط.                                         %10.2و  2008سنة  في كامل منطقة الدراسة

 2007 2008 نسبة التطور
 

-26794,05 4708 31502,05 
منطقة 
 الدراسة

 كامل االقليم 54993,15 35987 19006,15-

 النسبة %57,3 %13,08 -

 -2010-للتنمية الفالحيةالمصدر: المندوبية الجهوية 

 

علدددى مسدددتوى مختلدددف  2008و  2007الحبدددوب بمنطقدددة الدراسدددة تقهقدددرا كبيدددرا بدددين سدددنة   نتدددارشدددهد قطددداع 

 معتمديات منطقة الدراسة باستثناء معتمديتي كندار و سيد  الهاني.                                           

 .2007و  2006اإلنتار بين سنة  ال بن هذه المعتمديتين شهدت تقهقرا في 

 تطور اإلنتاج الحيواني حسب الصنف: 

 اللحوم الحمراء: -
سدددنة فدددي  كلدددد 5563.8 بلغدددت كميدددة اإلنتدددار  ذتندددت  منطقدددة الدراسدددة كميدددات هامدددة مدددن اللحدددوط الحمدددراء, 

مددددن مجمددددوع  نتددددار كامددددل اإلقلدددديط. و تعتبددددر معتمديددددة منددددزل شدددداكر بهددددط منددددت  للحددددوط  %31.5ب   2008
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مدددن مجمدددوع اإلنتدددار علدددى مسدددتوى  %5.5مدددن مجمدددوع  نتدددار منطقدددة الدراسدددة و  %18ء  ذ تندددت  الحمدددرا

 اإلقليط.                                                                                                              

 2008و  2006بالنسددبة لتطددور اإلنتددار فقددد شددهد القطدداع انخفاضددا هامددا فددي كميددات اإلنتددار بددين سددنة  بّمددا

 بمختلف المعتمديات.      

 اللحوم البيضاء:   -
و تعتبدددر كدددل  %12تعتبدددر نسدددبة مسددداهمة منطقدددة الدراسدددة فدددي  نتدددار اللحدددوط البيضددداء محددددودة  ذ ال تتجددداوز

ن خليفددددة و السواسددددي بهددددط منددددت ,  ذ تمثددددل الكميددددة المنتجددددة مددددن معتمددددديات سدددديد  الهدددداني و بئددددر علددددي بدددد

 من مجموع كمية اإلنتار على مستوى منطقة الدراسة                                    %67.8للمعتمديات الثالثة 

 الحليب: -
مدددن مجمدددوع  %14.25, و تمثدددل هدددذه الكميدددة 2008فدددي سدددنة  طندددا 39129بلغدددت كميدددة  نتدددار الحليدددب 

اإلقلددديط. و تعتبدددر معتمديدددة مندددزل شددداكر و معتمديدددة السواسدددي بهدددط مندددت  للحليدددب  ذ تبلدددد كميدددة  نتدددار كامدددل 

 .من مجموع اإلنتار %55اإلنتار 

مراكدددز بمندددزل شددداكر و مركدددزا بعقدددارب مركدددزين  4تضدددط منطقدددة الدراسدددة مراكدددز لتجميدددع الحليدددب منهدددا 

 تطوير قطاع إمتاج الاليب.المتمركز بالمهديّة في Vitalaitببني حسان و يساهط مركز بلبان 

 البيض: -
فقددط مددن  نتددار  %0.14يعتبددر هددذا القطدداع هامشدديا  ذ بن معدددل  نتددار البدديإل بكامددل منطقددة الدراسددة يمثددل 

اإلقلددديط. و تتركدددز المىسسدددات المنتجدددة للبددديإل بكدددل مدددن معتمدددديات عقدددارب و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و مندددزل 

                                   شاكر.بما بقية المعتمديات فال تنت  هذه المادة.                                

 العسل: -
( مددددن منتددددور %31طنددددا   40.315تعتبددددر كميددددة  نتددددار العسددددل هامددددة  ذ بلددددد المنتددددور بمنطقددددة الدراسددددة 

 . و تعتبر كل من السواسي و شربان بهط منت  على مستوى منطقة الدراسة.   2008خالل  اإلقليط

 مليونالبيض ) (كلغ) لالعس
 بيضة(

اللحوم  الحليب)طن(
 البيضاء)طن(

اللحوم 
 الحمراء)طن(

 كندار 292 7 375 - 90 

 سيدي الهاني 312 1060 530 - 220

 زرمدين 260 114 1643 - 3.600

 بني حسان 235 629 2246 - 3200

 أوالد شامخ 363 70 1241 - 3

 شربان 267 95 1075 - 7,5

 هبيرة 212 165 1569 - 2,25

 السواسي 600 900 10805 - 11,25

 عقارب 400 420 3500 6 3,12

 منزل شاكر 940 540 9800 30 1250

 الغريبة 100 - 0 - 0

 بئر علي بن خليفة 650 1645 1800 4,5 300

 الصخيرة 620 10 140 0 0

 منطقة الدراسة 5 251 5 655 34 724 40,5 5 087,12
 -2010-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
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تعتبدددر معتمديدددة مندددزل شددداكر بهدددط مندددت  للمنتوجدددات الحيوانيدددة حيدددث نجدددد بهدددا جميدددع المنتوجدددات و تدددوفر 

كميددات هامددة منهددا.  ذ تحتددل المرتبددة األولددى فددي  نتددار اللحددوط الحمددراء و البدديإل و المرتبددة الثانيددة فددي  نتددار 

                                                      العسل و الحليب.                                                       

 كما تعتبر معتمدية السواسي من بهط المعتمديات التي تنت  المنتوجات الحيوانية.

 :قطاع الماشية 

 قطاع الماشية الكبرى: -
 26548مددددن األ ندددداط و  269120بقددددرة و  9085يتكددددون قطدددداع الماشددددية الكبددددرى بمنطقددددة الدراسددددة مددددن 

مددددن مجمددددوع  %50مددددن اإلبددددل. و باسددددتثناء األبقددددار تحتكددددر منطقددددة الدراسددددة بكثددددر مددددن  1396مدددداعزا و 

                                الماشية الموجودة بكامل اإلقليط.                                                            

 األبقار األغنام الماعز اإلبل. 
 منطقة الدراسة 9085 269120 26548 1396 

 مجموع االقليم 60815 532300 48070 1900

%73,5 %55,25 %50,55 %15 
نسبة منطقة الدراسة من 

 مجموع كامل اإلقليم
 -2008-المصدر:المندوبية الجهوية للفالحة

 

. و تسددددتأثر %15مقارنددددة بتربيددددة الماشددددية األخددددرى  ذ ال يتجدددداوز  اقطدددداع تربيددددة األبقددددار محدددددودو يعتبددددر 

و تتددددوزع بقيددددة القطيددددع علددددى بقيددددة  %23.1مددددن قطيددددع األبقددددار و منددددزل شدددداكر ب  %26.7السواسددددي ب 

 المعتمديات بنسب متقاربة. 

 . 2010و  2006و لط يشهد القطاع تطورا هاما بين سنة 

تربيددة األ ندداط و المدداعز تضددط منطقددة الدراسددة بكثددر مددن نصددف القطيددع المتواجددد بكامددل  بمددا بالنسددبة لقطدداع

منطقددددة الدراسددددة و تسددددتأثر معتمددددديات بئددددر علددددي بددددن خليفددددة و الصددددخيرة و منددددزل شدددداكر بددددأكبر كميددددة مددددن 

 القطيع.

مديدددة سدددتأثر معتتبالمعتمدددديات الداخليدددة لكدددل مدددن واليتدددي صدددفاقس و المهديدددة. و  اإلبدددليتركدددز نشددداط تربيدددة 

ربسددددا(.و يعتبددددر هددددذا القطدددداع واعدددددا و يمكددددن  516( ب  قرابددددة %37الصددددخيرة بددددأكبر جددددزء مددددن القطيددددع  

 تطويره و تدعيمه.و قد وقع  دماجه بمعتمديات المهدية لتدعيط القطاع و خلو فرص بخرى للتشغيل.

و  يعتبددددر قطدددداع الماشددددية نشدددداطا حيويددددا بمنطقددددة الدراسددددة خصوصددددا علددددى مسددددتوى معتمددددديات المهديددددة

 صفاقس. 

 ال بن هددددذا القطدددداع يواجدددده مشددددكلة الددددنقص فددددي المددددوارد العلفيددددة و تقلدددديص المراعددددي نتيجددددة التوسددددع فددددي 

مدددن حاجيدددات  %40و  %50تطدددوير مسددداحات الزيتدددون و األشدددجار المثمدددرة.  ذ يسدددجل العجدددز العلفدددي بدددين 

 ثقال كاهل الفالع.القطيع مما يستوجب اللجوء  لى موارد علفية من خارر الضيعة و هو ما يزيد في  

بتقاليددد  (خصوصثثا معتمثثديات المهديثثة)كمددا يعتبددر قطدداع تربيددة البقددر الحلددوب قطاعددا واعدددا  ذ تتميددز الجهددة 

 متجذرة في هذا القطاع.  ال بن محدودية األراضي السقوية المخصصة للعلف يعيو تطوير هذا القطاع.
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 قطاع الماشية الصغرى:  -
الددددواجن و األراندددب األمهدددات و بجبددداع النحدددل. بلدددد عددددد الددددواجن يضدددط قطددداع الماشدددية الصدددغرى تربيدددة 

  بلف وحدة(. 145154بمنطقة الدراسة  2008لسنة 

 من مجموع الدواجن الموجودة بكامل اإلقليط. %9.7و يمثل هذا العدد 

و  %64وتعتبددددر كددددل مددددن السواسددددي و هبييددددرة بهددددط مددددرب لهددددذا المنتددددور  ذ تددددوفر كليهمددددا علددددى التددددوالي: 

 و تتوزع باقي الكميات على باقي المعتمديات بنسب متفاوتة.   21.8%

تتركدددز تربيدددة الددددواجن بمعتمدددديات السواسدددي و بوالد شدددامخ و شدددربان و هبيدددرة و تسدددتأثر هدددذه المعتمدددديات 

 على مستوى اإلقليط. %9.5الدواجن المرباة على مستوى منطقة الدراسة و من كمية  %98.25ب 

مدددددن مجمدددددوع األراندددددب  %13وحددددددة و يمثدددددل هدددددذا العددددددد  2183بمدددددا بالنسدددددبة لألراندددددب فيبلدددددد عدددددددها 

الموجددددودة علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط و تسددددتأثر المعتمددددديات الداخلبددددة لواليددددة المهديددددة بالنصدددديب األكبددددر  ذ تضددددط 

 من الكمية.  53%

مددددن  %27.36و يمثددددل هددددذا العدددددد  2008جددددبق لسددددنة  342لددددد عدددددد بجبدددداع النحددددل بمنطقددددة الدراسددددة ب

مددددن مجمددددوع األجبدددداع و  %22مجمددددوع بجبدددداع النحددددل علددددى مسددددتوى اإلقلدددديط. وتضددددط معتمديددددة السواسددددي 

 .%14.6شربان 

تعتبددددر معتمددددديات السواسددددي و بوالد شددددامخ و شددددربان و هبيددددرة بهددددط المعتمددددديات علددددى مسددددتوى منطقددددة 

 الدراسة في تربية الماشية الصغرى.

 الصيد البحري: 

 تحتو  منطقة الدراسة على ميناء واحد وهو ميناء الصخيرة و على مرفأ بمعتمدية الغريبة.

. و قدددد شدددهدت 2010فدددي سدددنة  طندددا 738مركبدددا للصددديد. وقدددد بلدددد انتدددار الصددديد البحدددر   84يضدددط المينددداء 

 186طندددا ب  بكميدددة ناقصدددة  738طندددا  لدددى  924مدددن  2010و  2008كميدددة االنتدددار انخفاضدددا بدددين سدددنة 

 .2006سنة  عامال 425 و قد كان عدد اليد العملة 2010عامال سنة  362طنا. و يشغل الميناء 

بمدددا بالنسدددبة للمرفدددأ الموجدددود علدددى مسدددتوى معتمديدددة الغريبدددة فدددر ط تهيأتددده بأ لدددب الفضددداءات ليصدددبق مينددداء 

  نتيجدددة اشدددكال عددددط ربدددط المينددداء بشدددبكة الكهربددداء  الضدددغط للصددديد البحدددر  بقدددي اسدددتغالله محددددودا و ذلددد

 العالي(.و بقيت جل الفضاءات  ير مستغلة.

 :التشغيل الفالحي 

 

مددددن  %29.32ل بمنطقددددة الدراسددددة حيددددث يحتكددددر الحددددي و الصدددديد البحددددر  بهددددط مشددددغّ فيمثددددل القطدددداع ال

و  %11و التددددي ال تتجدددداوز  المشددددتغلين. و تعتبددددر هددددذه النسددددبة هامددددة مقارنددددة بالمعدددددل علددددى مسددددتوى االقلدددديط

 .%16.5على المستوى الوطني وهي 

 عدد المشتغلين النسبة
 منطقة الدراسة 23670 29,32 

 اقليم الوسط الشرقي 123590 11

 كامل التراب الوطني 470137 16,5

 -2004-نتائج السكان و السكني :المصدر
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التشدددغيل يختلدددف مدددن معتمديدددة  لدددى بخدددرى. و بمدددا علدددى مسدددتوى المعتمدددديات فدددان دور القطددداع الفالحدددي فدددي 

باسدددتثناء كدددل مدددن معتمديدددة زرمددددين و معتمديدددة بندددي حسدددان فدددان نسدددبة التشدددغيل فدددي القطددداع الفالحدددي تفدددوق 

 النسبة المسجلة على مستوى اإلقليط.

 

 

 

 عدد المشتغلين النسبة

 كندار 450 %14,7 

 سيدي الهاني 727 %26,82

 زرمدين 391 %5,21

 بني حسان 436 %9,9

 أوالد شامخ 2506 %48,3

 شربان 981 %14,71

 هبيرة 1284 %48,75

 السواسي 1429 %14,1

 عقارب 1830 %20,9

 منزل شاكر 5620 %58,35

 الغريبة 1143 %40,65

 بئر علي بن خليفة 4659 %39,8

 الصخيرة 2214 %39,8

 المجموع 23670 %29,32

 -2004-السكنى المصدر: التعداد العالم للسكان و 
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 قطاع الفالحة:للنقاط الضعف و  نقاط القوة :3خالصة

 نقاط الضعف نقاط القوة 

المجموعة 
 األولى:

 سيدي الهاني
 كندار

مساحات هامة قرب سبخة سيد  الهاني صالحة  -
 لتهيئة مراعي.

  مكانية تطوير  نتار اإلبل بعد تهيئة المراعي. -
 وجود مجامع تنموية لمساعدة الفالحين. -
وجود منتوجات فالحية هامة معدة للتصدير متل  -

 الطماطط المجففة و الورود بكندار.
 توفر مراعي مالئمة لتربية اإلبل. -
 

 موارد مائية محدودة و موارد من التربة محدودة. -
االعتماد خاصة على الفالحة البعلية المرتبطة  -

 المناخية.بال روف 
  ياب تقاليد التعامل مع بعإل الزراعات السقوية. -
 تشتت الملكية داخل المناطو السقوية العمومية.-
المنطقة السقوية بكروسية و التي بثقلت كاهل  -.

 الفالحين دون استغاللها  ملوحة مرتفعة(.
 رالوضعية العقارية الشائكة لمختلف األراضي الغي -

 .(OTDهنشير )مسوية  كندار(
 عجز مالي في مختلف المجامع. -
 ضعف اإلمكانيات للفالحين. -

صعوبة التنقل نتيجة رداءة ب لب المسال  الفالحية 
 خصوصا على مستوى سيد  الهاني.

 ارتفاع تسعيرة الماء داخل المجامع  -

المجموعة 
 :الثانية

زرمدين و بني 
حسان و 
معتمديات 

السواس)المهدية
 ,أوالد شامخ,ي

 (شربان و هبيرة
 

وجود موارد مائية هامة بكل من بني حسان و  -
 بوالد شامخ.

 براضي فالحية سقوية هامة و ذات مردودية. -
تقاليد متجذرة في الفالحة و تنوع اإلنتار  -

 الفالحي.
كمية هامة من انتار الزيتون البيولوجي  -

 بمعتمديات المهدية.
نسبة التكثيف فيها  تعدة مناطو سقوية تجاوز -

100%. 
 منتوجات فالحية نباتية و حيوانية متنوعة.-
 بوادر استثمار لتربية الماشية الصغرى. -
تربية   دماروجود مشاريع لتهيئة مراعي و  -

 .اإلبل
الفالحي الجهو   اإلنتارمساهمة هامة في  -

خاصة في مجال الزيتون و اللوز و المنتوجات 
 الحيوانية.

 جذرة في تربية البقرة الحلوب.تقاليد مت -
 عدد هاط من المشتغلين في قطاع الفالحة. -
كميّات  نتار فالحي هاط تسمق بتطوير و تنويع  -

 الصناعات التحويليّة.

صغر المستغالت ووضعية عقارية شائكة و تشتت  -
 الملكية.

هجرة اليد العاملة المختصة و اقتصارها على اليد  -
 العاملة العائلية.

تجاوز  %70رط المشتغلين الفالحيين  بكثر من ه -
 سنة( بمعتمديات المهدية. 65سنهط 

 .تشبيبهاهرط الغراسات ووجوب  -
خصوصا بمعتمديات مديونية صغار الفالحين -

 المهدية.
 وجود عدة ببار  ير مستغلة على الوجه األكمل. -
عدط وجود وحدات صناعية لتحويل و تو يب  -

 المنتوجات الفالحية.
مهددة  اهرة التصحر, و مياه  و موارد فالحية -

 السيالن و االنجراف.
عدط وجود مراكز للتكوين في القطاع الفالحي  -

 لتحفيز الشباب على االستثمار بهذا القطاع.
 وجود مراكز لتجميع الحليب ال تشتغل. -
مّما يثقل كاهل  عجز هاط في توفير العلف للماشية -

 .الفالّع

المجموعة 
 الثالثة:

معتمديات 
عقارب, بئر علي 
بن خليفة, منزل 
شاكر, الغريبة و 

 الصخيرة

مساهمة هامة في اإلنتار الفالحي اإلقليمي و  -
الجهو  خاصة في مجال الزيتون و اللوز و 

و تربية  (بئر ثلي بن خليفة)القرعيات البدرية 
 الدواجن.

 مساحات شاسعة من  ابات الزيتون. -
اإلنتار الفالحي الشعال و الضيعة وجود مركب  -

المثالية ببئر علي بن خليفة و توفير مواطن شغل 
 عديدة.

 منتوجات من الصيد البحر . -
 تطور نشاط تربية البقر الحلوب. -
توفر مساحات هامة قابلة للر  بعقارب و  -

موارد فالحية مهددة:  اهرة التصحر بالنسبة  -
 لألراضي و  اهرة ازدياد ملوحة المياه.

المشكل العقار  يبقى قائما باعتبار بن المسق  -
 العقار  لط يشمل مختلف المعتمديات.

 الحواجز المائية. تركلقدط و  -

المديونية لصغار الفالحين مما يجعلهط عاجزين عن  -
 تطوير قطاع الفالحة و على المواصلة فيه.

 اهرة تفريط الفالع في برضه نتيجة  مكانياته  -
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 الصخيرة.
مجموعة توفّر بكثر من نصف  نتار الزيتون  -

 بالجهة.
ة هاّمة قابلة للتحويل و لدفع آفاق منتوجات فالحيّ  -

 تنمية الصناعة الغذائيّة.

 المحدودة.

  ياب الهياكل الجماعية. -

وجود عدة آبار متروكة  عدط قدرة الفالع على  -
  عادة صيانتها الستغاللها: مشكلة المديونية ( 

 ياب هياكل التروي  و التخزين و عدط وجود نقطة  -
 تجميع االنتاجات الفالحية ثط تسويقها فيما بعد.

قطاع  محدوديّةمراكز تجميع الحليب و  محدوديّة -
تربية البقر الحلوب ر ط اعتباره قطاعا حيويا يمكن 

 بن يساهط في دعط التنمية بالمنطقة.

يمكن بن ر ط بهمية قطاع تربية الماشية و ما  -
منه من دخل  لى الفالحين فان هذا القطاع ال يتمتع ضي

و ال بقروإل يمكن بن تساهط في تشجيع  تشجيعبمنق 
 الفالع 

وجود وحدات تحويلية للنهوإل بالقطاع  محدوديّة -
 الفالحي.

و  %98تغلب على المعتمدية الفالحة البعلية وتمثل  -
 ترتبط هذه الفالحة بالعوامل المناخية.

قلة المسال  المعبدة يصبق اإلنتار و ط محدودية بما -
مشكل التروي  قائما خصوصا مع وجود طرقات  ير 

مهيئة و يصعب التنقل بها.و عدط وجود هياكل 
 مساندة.
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 : الصناعة 2.3

يتكدددون النسدددي  الصدددناعي لمنطقدددة الدراسدددة مدددن المىسسدددات الصدددناعية بمختلدددف بنواعهدددا و مدددن المعاصدددر 

الموجددددودة علددددى مسددددتوى مختلددددف المعتمددددديات باعتبددددار و بن صددددناعة تحويددددل الزيددددت تعتبددددر مزدهددددرة علددددى 

 مستوى كامل اإلقليط. 

 :المناطق الصناعية 

ل الوكالددددة العقاريددددة للصددددناعة و المجددددالس توجددددد بمنطقددددة الدراسددددة عدددددة مندددداطو صددددناعية مهيئددددة مددددن قبدددد

 الجهوية و تتوزع كااتي. 

 :1المنطقة الصناعية بكندار  -
 15مقسدددما كلهدددا مباعدددة. و مدددن بدددين المقاسدددط المباعدددة نجدددد  22هكتدددارا و تتكدددون مدددن  14تمسدددق المنطقدددة 

 مقاسط ال تزال شا رة.  2مقاسط في طور البناء و  5مقسما مبنيا و 

 .(2012سنة )مىسسات مصدرة كليا 5مىسسة صناعية منها  12.تضط المنطقة الصناعية 

 المنطقة الصناعية بسيدي الهاني: -
هكتدددارا  19مقسدددما. و قدددد تمدددت تهيئدددة 44 لدددىهكتدددارا و تتدددوزع  30تمتدددد المنطقدددة الصدددناعية علدددى مسددداحة 

مقاسددط  10مباعددا وال زالددت  مقسددما 34و قددد تددّط بيددع  هددذه المنطقددة مددن طددرف المجلددس الجهددو  لسوسددة. مددن

  شا رة.

 مىسسات مصدرة كليا. 3( منها 2012مىسسة  سنة  12تضط المنطقة الصناعية 

 لصناعية بالسواسي:ا طقاالمن -
 تضّط السّواسي منطقتين صناعيتين.

مقسدددما مباعدددا بمدددا عددددد المقاسدددط المبنيدددة فقدددد  26مقسدددما منهدددا  29هكتدددارا و تتدددوزع  لدددى  10تمسدددق المنطقدددة 

و قددددد تّمددددت تهيئتهدددا مددددن قبددددل  (2011مقاسددددط  سدددنة  4مقسددددما و عددددد المقاسددددط التددددي بصددددد البندددداء  11بلدددد 

 الوكالة العقاريّة للصناعة بّما المنطقة الثانية فقد تّمت تهيئتها من قبل المجلس الجهو  للمهديّة.

 المنطقة الصناعية بالغريبة: -
و قدددد تركدددزت بهدددا حدددديثا  هكتدددارا 8علدددى مسددداحة ( و تمتدددد 2011وقدددع االنتهددداء مدددن تهيئتهدددا حدددديثا  بفريدددل 

 مىسستين.

 :عقاربالمنطقة الصناعية ب -
مىسسدددة بمدددا  50يوجدددد بعقدددارب منطقتدددين صدددناعيتين األولدددى مهيدددأة مدددن قبدددل المجلدددس الجهدددو  و هدددي تضدددط 

 الثانية فهي في طور الدراسة.

 المناطق الصناعية المبرمجة:  -
تعتبددر المندداطو الصددناعية المبرمجددة مدددخرا عقاريددا هامددا يمكددن بن يسدداهط فددي دفددع التنميددة بمنطقددة الدراسددة 

 و تتوزع المناطو الصناعية المبرمجة بمنطقة الدراسة كاألتي:  ليهاو في استقطاب المستثمرين 

 هكتارا.  10هكتارا و سيتط تهيئة قسط بول يمتد على  50و تمسق  2المنطقة الصناعية بكندار  -

هكتددددارا  10هكتددددارا و سدددديتط برمجددددة قسددددط بول  45المنطقددددة الصددددناعية بددددربس المددددرر بزرمدددددين و تمسددددق  -

 لتهيئته.

 هكتارا. 18المنطقة الصناعية بمنزل شاكر و تمتد على  -

 هكتارا. 10المنطفة الصناعية بالقنة عقارب و تبلد مساحتها  -
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 سة.و ال زالت كل هذه المناطو في مرحلة الدرا

 المناطق الصناعية المساحة)هك( نسبة االشتغال
 

 1كندار  14 87

 المناطق الصناعية الموجودة
 سيد  الهاني 30 60.9%

 السواسي 10 52%

 الغريبة 8 2011وقع االنتهاء من األشغال في بفريل 

 بصدد انجاز الدراسات

 2كندار  50

 المناطق الصناعية المبرمجة
 زرمدين 45

 منزل شاكر 18

 عقارب 10
  2011الوكالة العقارية الصناعية :المصدر

 :توزع المؤسسات الصناعية 

مىسسدددة و تدددوفر هدددذه  154 2011تضدددط منطقدددة الدراسدددة عددددة مىسسدددات صدددناعية و قدددد بلدددد عدددددها فدددي 

 موطن شغل. 14 744المىسسات 

 عدد المؤسسات المتركزة توزيع اليد العاملة

 كندار 12 1384 

 سيدي الهاني 12 969

 المجموعة األولى 24 2353

 زرمدين 32 4421

 بني حسان 16 2345

 أوالد شامخ 1 26

 شربان 1 51

 هبيرة 0 0

 السواسي 24 1298

 المجموعة الثانية 74 8141

 عقارب 40 2340

 منزل شاكر 4 100

 الغريبة 3 259

 بئر علي بن خليفة 1 110

 الصخيرة 4 1441

 المجموعة الثالثة 52 4250

 المجموع 150 14 744
  2011المصدر: وكالة النهوض بالصناعة بسوسة و المنستير و المهدية و صفاقس

( و تتركددددز 74بكبددددر عدددددد مددددن المىسسددددات   تضددددط المجموعددددة الثانيددددة يبددددرز جدددددول تددددوزع المىسسددددات بن

تعتبددددر زرمدددددين بهددددط ن. و اة ثانيددددة ببنددددي حسددددجددددب لددددب المىسسددددات بكددددل مددددن زرمدددددين و السواسددددي و بدر

معتمديدددة بمنطقدددة الدراسدددة مدددن حيدددث عددددد اليدددد العاملدددة و عقدددارب بهدددط معتمديدددة مدددن حيدددث عددددد المىسسدددات 

 باألسددداس و هدددذا راجدددع(  ال بن عددددد يدددد العاملدددة يمثدددل نصدددف مدددا تدددوفره معتمديدددة زرمددددين.40المتركدددزة بهدددا  

  لى نوعية الصناعة المتركزة بكلى المعتمديتين.
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وزع الصددددناعة حسددددب بنواعهددددا و تددددوزع اليددددد العاملددددة, يبددددرز الجدددددول بن قطدددداع النسددددي  و بمددددا بالنسددددبة لتدددد

تسدددتأثر المجموعدددة و المالبدددس يعتبدددر بهدددط قطددداع مدددن حيدددث عددددد المىسسدددات و اليدددد العاملدددة التدددي يوفرهدددا 

(. و تتركدددز خاصدددة بزرمددددين و بندددي حسدددان %68بدددأكبر عددددد مدددن المىسسدددات   مدددن منطقدددة الدراسدددة الثانيدددة

 2008بدددين سدددنة  السواسددديبنددده مدددن ناحيدددة التطدددور فقدددد تطدددور عددددد المىسسدددات ب  البقدددل بالسواسدددي و بدرجدددة 

و يبددددرز هددددذا المىشددددر مدددددى تطددددور جاذبيددددة هددددذه المعتمديددددة اسددددتقطابها للمسددددتثمرين بعيدددددا عددددن  2010و 

 واسدددي علدددى مسدددتوىسالتدددي ارتبطدددت بهدددذا القطددداع.  لدددى جاندددب ذلددد  تعتبدددر معتمديدددة ال التقليديدددة المعتمدددديات

 منطقة الدراسة المعتمدية الوحيدة التي توجد بها بعإل المىسسات للصناعات الغذائية. 

 الصناعة الغذائية المجموع
الصناعة الميكانكية و 

 الكهربائية
 صناعة النسيج و المالبس

 المعتمدية
اليد 
 العاملة

عدد 
 المؤسسات

اليد 
 العاملة

عدد 
 المؤسسات

 اليد العاملة
عدد 

 المؤسسات
 العاملةاليد 

عدد 
 المؤسسات

 كندار 3 785 2 76 2 80 7 941

 سيدي الهاني 5 291 3 169 2 357 10 817

 المجموعة األولى 8 1076 5 245 4 437 17 1758

 زرمدين 19 1337 1 150 0 0 20 1487

 بني حسان 16 1780 1 21 0 0 17 1801

 أوالد شامخ 1 26 0 0 0 0 1 26

 السواسي 10 875 0 0 6 208 16 1083

 شربان 1 51 0 0 0 0 01 51

 هبيرة 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموعة الثانية 47 4069 2 171 6 208 55 4448

 منزل شاكر 2 70 0 0 0 0 2 70

 بئر علي بن خليفة 1 110 3 0 0 0 1 110

 عقارب 8 406 0 94 0 0 11 500

 الصخيرة 0 0 0 0 0 0 0 0

 الغريبة 2 220 0 0 0 0 2 220

 المجموعة الثالثة 13 806 3 94 0 0 16 900

 منطقة الدراسة 68 5951 10 510 10 645 88 7282
 

  2011المصدر: وكالة النهوض بالصناعة بسوسة و المنستير و المهدية و صفاقس

 

 :توزع المؤسسات الصناعية حسب الجنسية و نظام التصدير 

محددددودا جددددا بمنطقدددة الدراسدددة. باعتبدددار و بن ب لبيدددة هدددذه يعتبدددر عددددد المىسسدددات األجنبيدددة و المصددددرة كليدددا 

المىسسدددات تحبدددذ التركدددز بالمنددداطو الصدددناعية المهيدددأة و التابعدددة للوكالدددة العقاريدددة الصدددناعية. تتركدددز ب لدددب 

 مىسسات بالسواسي. 6مىسسات بكندار و  10هذه المىسسات بكندار و السواسي و يصل عددها الى 

 :التشغيل الصناعي 

المشددددتغلين بقطدددداع الصددددناعة مددددن معتمديددددة  لددددى بخددددرى. تتددددراوع نسددددبة المشددددتغلين بقطدددداع  يختلددددف عدددددد

بالنسدددبة لمعتمدددديتي زرمددددين و  %50بالنسدددبة لكدددل مدددن هبيدددرة و بوالد شدددامخ و تتجددداوز  %4الصدددناعة مدددن 

 بني حسان.
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ربائيددددة و تتدددوزع اليدددد العاملدددة الصدددناعية بدددين صدددناعة النسدددي  و المالبدددس و الصدددناعات الميكانيكيدددة و الكه

 .السواسية الصناعات الغذائية و التحويالت و تتركز الصناعات الغذائية بمعتمدي

مددددن مجمددددوع  %20.75تتمثددددل نسددددبة المشددددتغلين بالقطدددداع الصددددناعي علددددى مسددددتوى منطقددددة الدراسددددة فددددي 

المشدددتغلين و تعتبدددر هدددذه النسدددبة بقدددل مدددن نسدددبة المشدددتغلين بالقطددداع الصدددناعي علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و قريبدددة 

 جدا من النسبة الوطنية.

 .%5بما على مستوى نسبة المشتغلين في القطاع الصناعي بالمنطقة مقارنة باإلقليط فهي ال تتجاوز 

مددددن مجمددددوع  %50و تعتبدددر صددددناعة المالبددددس و النسددددي  بكبددددر مددددوفر لليدددد العاملددددة الصددددناعية.  ذ يحتكددددر 

 الكهربائية. اليد العاملة و نجد في مرتبة ثانية الصناعات الميكانيكية و 

و بدددالر ط مدددن بهميدددة قطددداع صدددناعة المالبدددس و النسدددي   ال بن هدددذا القطددداع يبقدددى هشدددا نتيجدددة تدددأثره مدددن 

ناحيدددة بدددالمحيط االقتصددداد  العدددالمي و نتيجدددة تشدددغيله لالنددداث دون الدددذكور و هدددي فدددي الغالدددب يدددد عاملدددة  يدددر 

ريجدددي التعلددديط العدددالي ن دددرا . و لدددط تسددداهط هدددذه الصدددناعات فدددي تخفيدددف حددددّة البطالدددة فدددي صدددفوف خمختصدددة

 ألنها تشغل في الغالب اليد العاملة البسيطة من المنطقة.
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 قطاع الصناعة:لنقاط الضعف و  : نقاط القوة4 خالصة

 نقاط الضعف نقاط القوة 

المجموعة 
 :األولى

كندار و سيدي 
 الهاني

 وجود منطقة صناعية مهيأة بكندار و بخرى -
 بسيد  الهاني.

 نسبة االستغالل هامة لكال المنطقتين. -
برمجة تهيئة منطقة صناعية ثانية بكندار من  -

 قبل الوكالة العقارية للصناعة 
تزايد تركز عدد المىسسات بكندار بين سنة  -

 بتركز ثالث مىسسات جديدة. 2010و  2008
تطور عدد اليد العاملة الصناعية بين سنة  -

 .2010و  2008
قرب المنطقة الصناعية بكندار من المركب  -

 الصناعي بالنفيضة.
تمتع معتميدية سيد  الهاني بامتيازات التنمية  -

 من كلفة االستثمار(. %8الجهوية  منحة االستثمار 

و  2008تراجع عدد المىسسات بين سنة  -
 بسيد الهاني. 2010

في ما يخص المناطو  محدودية العرإل -
 .الصناعية

تمتع كندار بامتيازات التنمية  عدط -
 الجهوية.

اشكاليات عقارية تحول دون توفير  -
 المخزون العقار  الصناعي.

المجموعة 
 : الثانية

زرمدين, بني 
حسان, شربان, 
أوالد شامخ, 

هبيرة و 
 السواسي

 وجود منطقتين صناعيتين بالسواسي. -
برمجة منطقة صناعية بزرمدين  ربس  -

عية ببني حسان  بمثال المرر( و منطقة صنا
 التهيئة(.

نسو تصاعد  لتركز المىسسات الصناعية و  -
 عدد هاط من المشتغلين بالسواسي.

بوادر تنمية صناعية بشربان و بوالد شامخ:  -
 وجود مىسسة صناعية بكليهما.

تمتع معتمديات شربان و بوالد شامخ و هبيرة  -
 و السواسي بامتيازات التنمية الجهوية.

 تواجد عدة معاصر بمعتمديات المهدية. -
منتوجات فالحية متنوعة و قابلة للتحويل  -

بمعتمديات المهدية  زيت الزيتون العاد  و 
البيولوجي, اللوز, الخضروات, اللحوط, 

 العسل...(.
برمجة نواة صناعية بكل من السواسي و  -

برنام  التنمية   طارهبيرة و شربان في 
 المندمجة.

ختلف المعتمديات  لى مناطو افتقار م -
 باستثناء السواسي. صناعية مهيأة

مثل  عوائو عقارية لتهيئة مناطو صناعية -
 ما هو الحال لربس المرر.

اتجاه النسي  الصناعي  لى هيمنة قطاع  -
 وحيد مرتبط بالنسي .

ضعف المبادرات الخاصة الستغالل  -
بكل من معتمديات  االمتيازات التنموية

 المهدية.
 ياب تقاليد صناعية بمعتمديات هبيرة و  -

 بوالد شامخ و شربان.
موارد مائية محدودة مما يحد من تطّور و  -

 تنّوع عدّة صناعات.
محدوديّة الصناعات التحويلية التي يمكن  -

بن تساهط في تنشيط القطاع الفالحي و 
 خاّصة بمعتمدية بني حّسان.

 %25التنقيص من المنحة التشجيعيّة من  -
 .%15 لى 

المجموعة 
 : الثالثة

 منزل شاكر
بئر علي بن 

 خليفة
 عقارب

 الصخيرة
 الغريبة

 تهيأة منطقة صناعية جديدة بالغريبة. -
برمجة منطقة صناعية بالصخيرة و بخرى  -

 بعقارب.
برمجة عدة مدخرات عقارية صناعية لصالق  -

 الوكالة العقارية للصناعة.
شاكر و  منزلبوادر تنمية صناعية بكل من  -

 الصخيرة و الغريبة.
ت بعقارب و عدد اليد اتطور عدد المىسس -

 ة الصناعية.ملالعا
 وجود مركب صناعي بترولي بالصخيرة. -
 برمجة نواة صناعية ببئر علي بن خليفة. -
بئر علي بن خليفة و منزل  تمتّع معتمديّات -

و بقيّة  %15بمنحة تصل  لى شاكر 
 .%8المعتمديات الى 

 330وجود منطقة صناعيّة بالصخيرة تمسق  -

محدودية العرإل للمناطو الصناعية و  -
عية افتقار ب لب المعتمديات لمناطو صنا

 مهيأة.
موارد مائية محدودة مما يحد من تنوع  -

 الصناعات.
ضعف المبادرات الخاصة الستغالل  -

 االمتيازات التنموية.
عدط وجود مراكز عمرانية يمكن بن تدّعط  -

 جاذبية المعتمديات.
 ارتفاع ثمن المقاسط الصناعية. -
ضعف تشجيعات الدولة لالستثمار فيها  -

الباعثين على مّما بدّى  لى عزوف 
 االنتصاب فيها.
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مقاسط و تشتمل  4هكتارا مهيّأة و مقّسمة الى 
 على خمس مىسسات وطنية كبرى.

هكتارا  85وجود منطقة ناعية بعقارب تمسق  -
 مىسسة صناعيّة 40مهيّأة و تترّكز بها 

 

 

 

 

 العوائق اإلمكانيات

إقليم الوسط 
 الشرقي

 بعث مركب صناعي هاط بالنفيضة. -
برمجددددة انجدددداز عدددددة مندددداطو صددددناعية فددددي  -

المعتمدددددديات القريبدددددة مدددددن منطقدددددة الدراسدددددة, 
 بوفيشة, النفيضة, مساكن, الجط و الحنشة.

مددددددخرات عقاريدددددة مبرمجدددددة بالمعتمدددددديات  -
 الساحلية و الوسيطة.

 وجود بقطاب تكنولوجية صناعية هامة. -
وجدددددددود محاضدددددددن للمىسسدددددددات و مراكدددددددز  -

 لألعمال.
 وجود مىسسات لتأطير الباعثين الجدد. -
تندددددددوع الصدددددددناعات الموجدددددددودة: النسدددددددي   -

بسوسددددددددة و المنسددددددددتير و المددددددددواد الغذائيددددددددة 
 بالمهدية و الكيميائية بصفاقس.

 ليد متجذرة.كفاءات صناعية هامة و تقا -
منددداطو صدددناعية مسدددتقطبة لنسدددبة هامدددة مدددن  -

 .بمنطقة الدراسة اليد العاملة

ت الصدددناعية فدددي اتراجدددع عددددد المىسسددد -
المعتمدددددددديات السددددددداحلية و مدددددددن العديدددددددد 
 يد العاملة بها.الانخفاإل 

هيمنددددددة قطدددددداع النسددددددي  علددددددى النسددددددي   -
 الصناعي للقطب الساحلي.

ب لبيدددة المىسسدددات هدددي مدددن ذات الحجدددط  -
 20الدددددى  10المتوسدددددط و الصدددددغير مدددددن 

 شخصا.
جيددددددة السددددددلبية نتيجددددددة رالتددددددأثيرات الخا -

 انعداط التخطيط. والتمركز 
مصدددداحبة الفعالددددة الخدددددمات محدوديددددة ال -

  نقل, اتصاالت(.
ارتبدددددددداط محدددددددددود بأقطدددددددداب التنميددددددددة  -

 التكنولوجية.
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 : السياحة و الصناعات التقليدية 3.3

  السياحة. 1.3.3

و  1رقدددط  ةالدراسدددة ندددزال واحددددا متركدددزا بمعتمديدددة الصدددخيرة علدددى مسدددتوى الطريدددو الوطنيددد تضدددط منطقدددة

بدفدداق العبددور علددى و يعتمددد هددذا النددزل  %45سددريرا و قددد بلددد مىشددر االسددتغالل  32تبلددد طاقددة اإليددواء بدده 

 .1على الطريو الوطنية رقط باعتبار موقعه االستراتيجي

ة مهيددأة باعتبددار بن السددياحة التددي يتميددز بهددا  قلدديط الوسددط الشددرقي مندداطو سددياحي  لددى منطقددة الدراسددة تفتقددر

هدددي مدددن الندددوع الشددداطئي و لدددط يقدددع التفكيدددر فدددي  يجددداد نوعيدددات بخدددرى مدددن السدددياحة لتنميدددة هدددذه المعتمدددديات 

ر دددط وجدددود عددددّة  مكانيدددات  كالسدددياحة الفالحيدددة و االيكولوجيدددة و الفلكلوريدددة و الثقافيدددة و ذلددد  لتنويدددع المنتدددور

يدددة و ثقافيدددة قابلدددة للتطدددوير. ذ تتميّدددز منطقدددة الدّراسدددة بتندددّوع المندددا ر الّطبيعيّدددة بهدددا و بمخدددزون ثقدددافي و طبيع

 بمشاهد طبيعيّة مميّزة.

 :اإلمكانيات السياحية بمنطقة الدراسة 

 المياه المعدنية: -
المعدنية, يالح  بن الوسط بالن ر لخارطة بهط المنابع المعدنية بالبالد التونسية المعدة من طرف ديوان المياه 

الشرقي ككل ال يضط منابع حارة هامة يمكن استغاللها. تضط المنطقة كلها ثالث حفريات تتركز بكل من سيد  

 عبد الحميد  سوسة( و قصور الساف  المهدية( و عقارب  صفاقس(.

ارب و قدددد تضدددط منطقدددة الدراسدددة حفريدددة واحددددة و هدددي موجدددودة علدددى مسدددتوى منطقدددة الصدددغاير معتمديدددة عقددد

وقددع اسددتغالل هددذه الحفريددة مددن طددرف مسددتثمرة و قددد قامددت بقحددداث محطددة استشددفائية صددغيرة تمسددق قرابددة 

 نجدددوط عوهدددي اان بصددددد اإلعدددداد لبعدددث محطدددة ثانيدددة حديثدددة و مجهدددزة و تضدددط ندددزال مدددن فئدددة بربددد ²ط3000

يدددة يمكددن بن تسدداهط فددي و يمكددن لهددذا المشددروع بن يكددون لدده تددأثير علددى خلددو سددياحة جد و محّطددة استشددفائيّة

 خصوصا و بّن الموقع يتميّز بطابعه الريفي. دفع عجلة التنمية

 المناظر الطبيعية و الثقافية: -
و  ن عرفدددت منطقدددة الوسدددط الشدددرقي بواجهتهدددا السددداحلية و ارتبطدددت منا رهدددا الطبيعيدددة بدددالبحر و الشدددواط  

مواقددع و منددا ر طبيعيددة يمكددن بن تسدداهط فددي  الممتدددة  ال بندده بددالر ط مددن ذلدد  فددان المنطقددة الداخليددة تضددط عدددة

تحسدددين جاذبيدددة المنطقدددة و فدددي خلدددو سدددياحة جديددددة بو بديلدددة لهدددا و قدددد تدددط  دمدددار هدددذه المندددا ر الطبيعيدددة فدددي 

 دراسة بطالس المشاهد بالبالد التونسية التي قامت بها االدارة العامة للتهيئة الترابية.

 : سبخة سيدي الهاني -

يمكدددن الوصدددول  لدددى الموقدددع عبدددر الطريدددو تعتبدددر مدددن بهدددّط المنددداطو االيكولوجيّدددة بمنطقدددة الدراسدددة و التدددي 

وقدددد وقدددع التعريدددف بهدددا بدددالمحور  كلدددط(.22سددديد  الهددداني  -سوسدددة 12كلدددط( بو رقدددط  63سوسدددة الجدددط   1عددددد

 األّول.
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 سبخة سيد  الهاني

 :بحيرة حاتم و جنيحة -

-القالئدددل الموجدددودة علدددى مسدددتوى واليدددة المنسدددتير و توجدددد بمعتمديدددة بندددي حسدددانتعتبدددر مدددن البحيدددرات الجبليدددة 

 الوصول  ليها. 94و ط ر رقط  82بلدية الغنادة. و تىمن كل من ط ر رقط 

توجدددد البحيدددرة علدددى مسدددتوى معتمديدددة بندددي حسدددان حيدددث توجدددد شدددبكة هامدددة مدددن األوديدددة  واد  المعصدددرة, 

االنجددددراف المددددائي فتعددددوإل المجددددار  فددددي صددددخور الرمددددل و واد  شددددعبة النعيجددددة( و هنددددا  تتعدددددد م دددداهر 

 الطين اللينة لتتسبب في حفر العديد من األخاديد و االنزالقات.

بمددددداط هدددددذه الوضدددددعية قامدددددت هياكدددددل المندوبيدددددة الجهويدددددة لتنميدددددة الفالحدددددة بوضدددددع خطدددددة متكاملدددددة ضدددددمن 

فدددي تهيئدددة و انجددداز ثدددالث  ( و تمثلدددت الخطدددةTravaux CESاسدددتتراتيجية المحاف دددة علدددى الميددداه و التربدددة  

بحيدددرات جبليدددة علدددى مسدددتوى واد  المعصدددرة وواد  الفيتدددور  و واد  األحمدددر. كمدددا تدددط تثبيدددت عددددة منشدددات 

مدددن شدددأنها بن تسددداعد علدددى تغذيدددة المائددددة المائيدددة لمعتمديدددة بندددي حسدددان. و نتيجدددة لألعمدددال التدددي رافقدددت تهيئدددة 

 , بصبحت البحيرة تتميز بمشهد طبيعي مميز البحيرات الجبلية من تشجير و زراعات لتثبيت التربة

 

 -بحيرة حاتط و جنيحة -
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 :وادي كركر -

يمثدددل واد  كركدددر نقطدددة التقددداء لعديدددد مدددن األوديدددة هدددي واد  معدددل مدددن جهدددة الشدددمال و واد  زراطدددة مدددن 

جهددددة الجنددددوب و واد رقددددراق مددددن جهددددة الشددددرق. يقطددددع الددددواد  عشددددرات الكيلددددومترات حتددددى يبلددددد مسددددتوى 

لينفددذ بعدددها  لددى سددبخة سدديد  الهدداني بيددن ي هددر علددى شددكل تفرعددات تكددون تراكمددات  1الوطنيددة رقددط الطريددو 

  ∆(.تعرف بالمخاريط الدلتائية 

و قدددد شدددهد واد  كركدددر و شدددكل واديددده عددددة تغيدددرات ملموسدددة خدددالل األربعدددين سدددنة الماضدددية ال سددديما علدددى 

 .1جانبي الطريو الوطنية رقط 

نباتدددات منهدددا الطبيعدددي و منهدددا التدددي  رسدددها اإلنسدددان كاالكاسددديا لتثبيدددت التربدددة و و تغمدددر واد  كركدددر اليدددوط 

تدددوفير المرعدددى. بمدددا علدددى ضدددفاف الدددواد  فتمتدددد الزراعدددات الحوليدددة و بشدددجار الزيددداتين مشدددهدا مدددن مشددداهد 

 الساحل الريفية المميزة.

يرة علدددى مسدددتوى  لدددى جاندددب هدددذه المنددداطو نجدددد هضدددبة ريفيدددة علدددى مسدددتوى معتمديدددة هبيدددرة و  ابدددة شريشددد

 بوالد شامخ.معتمدية 

 :غابات الزيتون- 

 تعتبدددر  ابدددات الزيتدددون التدددي تتركدددز خاصدددة بمعتمدددديات المهديدددة و معتمدددديات صدددفاقس مدددن المشددداهد الطبيعيدددة

عدددة شدددطرن  جميلدددة. و تختلدددف  ابدددات زيتدددون واليدددة صدددفاقس قلمنطقدددة الدراسدددة و هدددي عبدددارة عدددن ر المميّدددزة

زيتوندددة.  ال بن  20تباعدددد بشدددجارها  ذ ال يحتدددو  الهكتدددار علدددى بكثدددر مدددن  علدددى معتمدددديات السددداحل مدددن حيدددث

االمتدددداد الشاسدددع لغابدددات الزيتدددون علدددى بهميدددة تقدددع فدددي بمددداكن ريفيدددة شدددبه مقفدددرة مدددن السدددكان خدددارر موسدددط 

 الجني و هي في الغالب براضي دون مركز.

 :جرف الصخيرة- 

ف فهدددي ندددادرة و تتكدددون مدددن صدددخور طينيدددة و تعتبدددر سدددواحل خلدددي  قدددابس فدددي ب لبهدددا شددداطئية, بمدددا األجدددر

جبسددددية تكثددددر بددددالجنوب الشددددرقي للددددبالد التونسددددية تتركددددز بالصددددخيرة واحدددددة مددددن األجددددرف الهامددددة و النددددادرة 

بالمنطقددددة. و نتيجددددة قلددددة التسدددداقطات بهددددذه المنطقددددة فنددددادرا مددددا تتعددددرإل الصددددخور الطينيددددة  لددددى االنزالقددددات 

 إل خاصة لالنهيارات نتيجة بموار البحر.األرضية.  ال بن هذا المعطى الطبيعي يتعر

 

 -ف الصخيرةرج -
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 :مسلك الّزيتونة- 

قامدددت وزارة البيئدددة بقعدددداد دراسدددة تخّصدددص تهيدددأة مسدددل  الزيتوندددة.و يمدددّر المسدددل  مدددن معتمدددديات صدددفاقس و 

 تّط انجاز هذه الدراسة لدعط السياحة االيكولوجيّة. 

الدراسددددة, نجددددد عدددددة بمدددداكن تاريخيددددة و طبيعيددددة فددددي  لددددى جانددددب هددددذه المندددداطو التددددي تنتمددددي  لددددى منطقددددة 

المعتمددديات القريبدددة والمتاخمددة لهدددا مدددن ذلدد  قربهدددا للموقدددع األثددر  بدددالجط و القريدددة البربريددة بتكروندددة  معتمديدددة 

عددددن كلم  12  مدينددددة القيددددروان التددددي تبعددددد قرابددددةلالنفيضددددة( , سددددبخة الكلبيددددة  معتمديددددة القلعددددة الكبيددددرة( و كددددذ

 .سيد  الهاني

 :لمناطق المحمّيةا- 

 تضّط منطقة الدراسة منطقتين محميّتين و هما سبخة الكلبيّة و جزر الكنايس.

 سبخة الكلبيّة: 

 

(وزارة البيئة  طو المحميّة بالبالد التونسيّةبطلس المنا :المصدر  

 

 

 

 

المدددارة مدددن كنددددار  2تدددأّمن الطريدددو الوطنيّدددة رقدددط 

الوصددددددول  لددددددى محميّددددددة سددددددبخة الكلبيّددددددة. و تعتبددددددر 

السدددبخة مدددن بهدددّط المواقدددع الموجدددودة بمنطقدددة الدراسدددة 

الّتددددددي يمكددددددن تثمينهددددددا لبعددددددث سددددددياحة بيئيّددددددة. بّمددددددا 

خصوصددددياتها االيكولوجيّددددة فقددددد تددددّط التعددددّرإل  ليهددددا 

 13في الصفحة 
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 محميّة جزر الكنايس: 

 

(وزارة البيئة  بطلس المناطو المحميّة بالبالد التونسيّة :المصدر  

 : الصناعات التقليدية 2 .3.3 

مىسسدددات للصدددناعات التقليديدددة كدددذل  الحدددال بالنسدددبة   لدددىتفتقدددر كدددل مدددن معتمدددديتي كنددددار و سددديد  الهددداني 

 9وحددددددات( و قصدددددور السددددداف   10تتركدددددز ب لدددددب المىسسدددددات بكدددددل مدددددن الجدددددط    ذلمعتمدددددديات المهديدددددة 

 وحدات(.

حرفددددي يتمتعددددون  1660و حسددددب  حصددددائيات الددددديوان الددددوطني للسددددياحة, تضددددط منطقددددة الدراسددددة قرابددددة 

بمعتمديدددة سددديد  الهددداني  257(  لدددى 2010مىسسدددات تقليديدددة. و يتدددوزع عددددد الحدددرفيين   7ببطاقدددة مهنيدددة و 

ببئددددر علددددي بددددن خليفددددة   219بمنددددزل شدددداكر و  175ببنددددي حسددددان و 176بزرمدددددين و  270بكندددددار و  48و 

 تقع جزر الكنايس بمعتمديّة الغريبة. 

و قدددد بحددددثت هدددذه المحميّدددة بقدددرار وزار  بتددداريخ 

بهثثثثثثدف حمثثثثثثاة المن ومثثثثثثة الخاصثثثثثثة  1993ل12ل18

 بها.

يمسدددق األرخبيدددل بمدددا فيهدددا المنطقدددة البحريّدددة قرابدددة 

 كدددددّل مدددددن جزيدددددرة البعيلدددددةهكتدددددارا. تمثّدددددل  5850

الجثثثثثثز   (الصثثثثثثغر )و جزيثثثثثثة الجاثثثثثثر  (الكتثثثثثثر )

 ال اهر من األرختي . 

تمثّثثثثثث  الجثثثثثثزر موطنثثثثثثا هاّمثثثثثثا السثثثثثثتقتال الّطيثثثثثثور 

المهثثثاجرة. و قثثثد وقثثث  ادماجهثثثا مثثثمن قا مثثثة المنثثثاط  

و (RAMSAR)الّرطتثثثثثثثثثثة  ات  هميّثثثثثثثثثثة ثالميّثثثثثثثثثثة 

صثثثثنفّت كثثثثقلئ مثثثثمن قا مثثثثة المنثثثثاط  الماميّثثثثة  ات 

 . (ASPIM)األهميّة المتوسطيّة 

تصثثثّم الجزيثثثرة ثثثثدّة بقايثثثا اص ثثثار قديمثثثة خصوصثثثا 

بجزيرتثثثثثي الاجثثثثثر و الغريتثثثثثة كمثثثثثا يتميّثثثثثز  طا هثثثثثا 

 النتاتي بتنّوثا  هميّة الثروة الايواميّة.
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حرفددددي علددددى مسددددتوى هبيددددرة و  34بالغريبددددة. بمددددا معتمددددديات المهديددددة فنجددددد بهددددا  161بالصددددخيرة و  386

 بالسواسي,  ذ يتركز ب لب الحرفيين بالمهدية و الجط. 93حرفي بشربان و  185بأوالد شامخ و  73

 المعتمدية 2008 2010 مؤشر التطور المؤسسات

 كندار 47 47 0 0

 سيدي الهاني 201 216 5 0

 األولىالمجموعة  248 263 5 0

 زرمدين 256 270 14 0

 بني حسان 163 176 13 3

 السواسي 2 1 1- 1

 أوالد شامخ 2 0 2- 0

 شربان 1 0 1- 3

 هبيرة 0 0 0 0

 المجموعة الثانية 424 447 23 7

 منزل شاكر 1 1 0 -

 بئر علي بن خليفة 1 5 4 -

 عقارب 1 2 1 -

 الغريبة 0 0 0 -

 الصخيرة 4 2 2 -

 المجموعة الثالثة 7 10 3 -

 مجموع منطقة الدراسة 679 720 31 7
 -2010-المهدية و صفاقس في أرقام ,المنستير ,والية سوسة:المصدر

بزيدددادة قددددذرت ببطاقدددة  2011را طفيفدددا فدددي عددددد البطاقدددات المهنيّدددة لسدددنة شدددهدت المجموعدددة األولدددى تطدددوّ 

 بطاقة جديدة بسيد  الهاني. 41و  (48  واحدة لكندار

يعتبدددر تطدددور  سدددناد البطاقدددات المهنيدددة فدددي قطددداع الصدددناعات التقليديدددة محددددودا جددددا بمنطقدددة الدراسدددة, و  

خصوصددا علددى مسددتوى معتمددديات المهديددة وهددو مددا يبددرز عددزوف الشددباب عددن هددذا القطدداع ر ددط وجددود عدددة 

 مشغال.لتطويره و النهوإل به ليصبق قطاعا حيويا و   مكانيات

 مىسسات للصناعات التقليدية بكل من بني حسان و السواسي و شربان. 7تتركز بمنطقة الدراسة 

تتميّددددز المعتمددددديات الداخليّددددة لواليددددة المهديّددددة و واليددددة صددددفاقس بتعدددددّد الحددددرف و هددددي ب لبهددددا مددددن النددددوع 

 ة الطينية.النفعي النتاجي كحرف النسي  و األ طية بأنواعها و حرف الجلد و الحرف الخزفيّ 

و تعتبدددر الصدددناعات التقليديدددة مدددن القطاعدددات الواعددددة الّتدددي وجدددب األخدددذ بيدددد الحدددرفيين لتطويرهدددا لمدددا لهدددا 

 و لقيمتها المضافة الهامة. ,من انعكاسات ايجابيّة على تنميّة المجاالت من ذل  تثبيت السّكان

التدددروي  و التأطير.لدددذل  فددداّن تثمدددين  ال بّّن هدددذا القطددداع يعددداني مدددن عددددّة عوائدددو لتطدددويره نتيجدددة مشددداكل فدددي 

هدددذا القطددداع و تطدددويره يعتبدددر مدددن بهدددّط العناصدددر الّتدددي وجدددب بخدددذها بعدددين االعتبدددار لمالددده مدددن انعكددداس علدددى 

 تطوير القطاع السياحي لمنطقة الدراسة.

تعتبددددر مشددددكلة التددددروي  بهددددّط عددددائو لتطددددوير القطدددداع. لددددذل  فدددداّن تدددددعيط دور الددددديوان الددددوطني للصددددناعات 

التقليديّددة و برمجددة مركددز هدداط لتجميددع المنتددور و تطددويره و تسددهيل عمليّددة ترويجدده تعتبددر مددن بهددّط التدددّخالت 

 للنهوإل بالقطاع.
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 : السياحةو الصناعات التقليديّة يقطاعلنقاط الضعف و  : نقاط القوة5 خالصةال

 

 نقاط الضعف نقاط القوة 

المجموعة 
 األولى:

كندار و سيدي 
 الهاني

لتطوير السياحة  هامةسبخة سيد  الهاني: منطقة -
 االيكولوجية.

وجود عدة مناطو بثرية قريبة من منطقة الدراسة:  -
 تكرونة, سيد  خليفة, النفيضة.

تطوير سياحة العبور على الطريو الوطنية   مكانية -
 12بالنسبة لكندار و الطريو الوطنية رقط 2رقط

 بالنسبة لسيد  الهاني.
 ل.مناخ معتد -
قرب المنطقة من مطار النفيضة مما يسهل انفتاع  -

 المنطقة لجلب السياع.

وجود وحدات سياحية و  طعد -
فضاءات للخدمات على مستوى 

 محاور العبور.
عدط وجود مسال  سياحية مهيأة  -

 على مستوى سبخة سيد  الهاني.
عدط وجود مشروع تثمين سبخة -

سيد  الهاني في  طار تدعيط السياحة 
 االيكولوجية.

عدط تثمين المخزون الثقافي و  -
 ككّل.التراثي للمنطقة

عدط وجود متاحف للتعريف  -
 بمخزون المنطقة.

 عدط وجود تقاليد سياحية بالمنطقة. -
 عدط وجود مراكز لتدعيط الصناعات -

 التقليديّة و لدعط الحرفيين.

المجموعة 
 :الثانية

زرمدين, بني 
حسان, شربان, 

 أوالد شامخ,
هبيرة و 
 السواسي

 صناعات تقليدية متميزة في النسي . -
السواسي منطقة عبور بين الجط كمدينة سياحية  -

 ثقافية و القيروان.
وجود مطار المنستير المتخصص في السفرات  -

(Sharter). 

 وجود ثدة إمكاميات  قافية و فلكلورية و تقليدية. -

 مخزون ترا ي هام يمكن تنميتا. -

مسلئ الزيتومة للنهول بالسياحة برمجة  -

 االيكولوجية.

المجموعة 
 الثالثة:

 منزل شاكر
بئر علي بن 

 خليفة 
 عقارب

 الصخيرة
 الغريبة 

مشروع نواة لبعث محطة استشفائية بمنطقة  -
 الصغاير بمعتمدية عقارب.

براضي فالحية شاسعة و  مكانية تثمين السياحة  -
 الفالحية.

 مختلفة.منا ر طبيعية مميزة و  -
 وجود حماط استشفائي بعقارب. -
 مطار صفاقس. -
 صناعات تقليديّة متجذّرة. -

 

 

 

 العوائق اإلمكانيات

إقليم الوسط 
 الشرقي

اع يمناطو سياحية مهيأة و عدد هاط من الس -
خصوصا على مستوى والية سوسة و المنستير و 

 بدرجة بقل المهدية.
, بن فنخل مناطو سياحية مبرمجة: هرقلة, سيد   -

  يلضة بالمهدية.
 تقاليد سياحية مترسخة. -

تكثيف التمركز السياحي و الفندقي  -
ببعإل المناطو الحساسة خصوصا 

 على مستوى المجال البحر .
عدط تنوع المنتور السياحي و  -

تدهور نوعية الحياة بالمدن الكبرى 
 السياحية.الحاضنة لألقطاب 

نقص التهيئة للمواقع األثريّة و  -
 التاريخيّة الموجودة.
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  التجارة و قطاع الخدمات 4.3

زل شددداكر و الغريبدددة لهدددذا النشددداط. ندددكدددل مدددن م تفتقدددرنقطدددة لتجدددارة الجملدددة. و  150تضدددط منطقدددة الدراسدددة 

 23بالسواسددي مددن  2010و  2008مقابددل ذلدد  نجددد بن عدددد نقدداط تجددارة البيددع بالجملددة قددد تطددور بددين سددنة 

بدددل بمددا بقيددة المعتمددديات فلددط يشددهد هددذا القطدداع تطددورا هامددا . 2010نقطددة سددنة  46 لددى  2008نقطددة سددنة 

نقطددة سدددنة  22تجددارة الجملددة مددن  نقدداط تراجددع فددي العديددد مددن المعتمددديات: بهبيددرة انخفددإل عدددد تددّط تسددجيل

 وحدة. 12وحدة  لى  24و كذل  بشربان من  2010وحدات سنة  7 لى  2008

تقتصددددر التجددددارة التفصدددديلية بمنطقددددة الدراسددددة علددددى وجددددود بعددددإل المتاجرالمخصصددددة لتلبيددددة الحاجيددددات 

األوليدددة للسدددكان لدددذل  فدددان ب لبهدددا هدددي محدددالت لبيدددع المدددواد الغذائيدددة. و ان يختلدددف عدددددها مدددن منطقدددة  لدددى 

و السواسدددي و  2رقدددط بخدددرى  ال بن المالحددد  بن ب لبهدددا يتركدددز بكدددل مدددن كنددددار علدددى طدددول الطريدددو الوطنيدددة 

 و يعتبر قطاع الخدمات محدود جدا بمنطقة الدراسة. 1الصخيرة على طول الطريو رقط

 7بالنسدددبة للقطددداع المصدددرفي, تشدددكو مختلدددف معتمدددديات منطقدددة الدراسدددة نقصدددا فدددي هدددذا الجهددداز. اذ نجدددد 

بئدددر علدددي بدددن  فرعدددا تتدددوزع علدددى كامدددل اإلقلددديط. و تتدددوزع الوكددداالت الدددى وكالدددة بكدددل مدددن 250وكددداالت مدددن 

تفتقر كددددّل مددددن هبيددددرة و وكدددداالت بالصددددخيرة. 2خليفددددة و منددددزل شدددداكر و عقددددارب و السواسددددي و زرمدددددين و 

 شربان و بوالد شامخ و بني حّسان و كندار و سيد  الهاني  لى هذا التجهيز.

 يلبدددي بمدددا بالنسدددبة لوحددددات البريدددد و ر دددط تواجددددها بكدددل معتمديدددة  ال بن عددددد الشدددبابي  يعتبدددر محددددودا و ال

 حاجيات السكان مما جعلها في ب لب األحيان تشكو اكت ا ا كبيرا.                                           

كمدددا تفتقدددر ب لدددب المعتمدددديات  لدددى مكاتدددب تمثدددل مختلدددف المتددددخلين العمدددوميين و هدددو مدددا يمثدددل عبئدددا كبيدددرا 

 ء شىونهط.متساكنين للتنقل  لى المراكز العمرانية األخرى لقضاالعلى 

  البنى التحتية .4

  شبكة النقل 1.4

تعتبددر شددبكة النقددل بددأ  جددزء مددن التددراب مددن بهددط العناصددر التددي تسدداهط فددي تنميتهددا و انفتاحهددا سددواء علددى 

عراقيدددل للتنميدددة و انغدددالق الجهدددة. لدددذل  فدددان تددددعيط   يجدددادالمسدددتوى الدددوطني بو الددددولي بو علدددى العكدددس فدددي 

هدددذا القطددداع لضدددمان تنميدددة اقتصدددادية مسدددتديمة يعتبدددر بساسدددا.  ذ بن هدددذا القطددداع الحيدددو  يمكدددن مدددن تنقدددل 

األشدددخاص و مدددن التبدددادل التجدددار  علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة و مدددع بددداقي واليدددات التدددراب الدددوطني و 

 كذل  مع البلدان الحدودية.

 شبكة الطرقات و الطرقات السيارة1.1.4  

 :شبكة الطرقات 

تتكددددون شددددبكة الطرقددددات بمنطقددددة الدراسددددة مددددن طرقددددات مرقمددددة: وطنيددددة و جهويددددة و محليددددة ومددددن مسددددال  

كلددددط طرقددددات و  1035.4  لددددىكلددددط و تتددددوزع  1945.4فالحيددددة. و يبلددددد طددددول الشددددبكة بمنطقددددة الدراسددددة 

مددددن مجمددددوع شددددبكة اإلقلدددديط مقابددددل مسدددداحة  %36.45مسددددال  فالحيددددة. و تتمتددددع منطقددددة الدراسددددة ب  910

مدددن مجمدددوع السدددكان. و هدددذه الوضدددعية تعكدددس مددددى محدوديدددة شدددبكة  %15و  اإلقلددديطمدددن مسددداحة  53.2%
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 الطرقات بمنطقة الدراسة.

 تتكون شبكة الطرقات من المحاور التالية:

  هدددذه الطريدددو الدددربط بدددين النفيضدددة,كندار , القيدددروان , بئدددر علدددي بدددن خليفدددة  تدددىمن: 2الطريدددو الوطنيدددة رقدددط

 و الصخيرة.

  هذه الطريو الربط بين سوسة , مساكن , سيد  الهاني و القيروان. تىمن: 12الطريو الوطنية رقط 

  هدددذه الطريدددو الدددربط بدددين صدددفاقس , مندددزل شددداكر , شدددراردة و سددديد   تدددىمن: 13الطريدددو الوطنيدددة رقدددط

 بوزيد. 

  هدددذه الطريدددو الددددربط بدددين صدددفاقس, عقدددارب, بئددددر علدددي بدددن خليفددددة و  تددددىمن: 14الطريدددو الوطنيدددة رقدددط

 قفصة.

  هذه الطريو الربط بين الصخيرة و صفاقس. تىمن: 1الطريو الوطنية رقط 

  هذه الطريو الربط بين سوسة, القلعة الكبرى و كندار. تىمن: 48الطريو الجهوية رقط 

  هددددذه الطريددددو الددددربط بددددين المهديددددة, الجددددط, السواسددددي, بوالد شددددامخ و  منتددددى: 87الطريددددو الجهويددددة رقددددط

 القيروان.

  هذه الطريو الربط بين السواسي, شربان و هبيرة. تىمن: 96الطريو الجهوية رقط 

  هذه الطريو الربط بين الحنشة, منزل شاكر, عقارب و المحرس. تىمن: 119الطريو الجهوية رقط 

  تربط الصخيرة بمزونة و الرقاب. التي :89الطريو الجهوية رقط 

  التي تربط زرمدين ببومرداس و الجط. :93الطريو الجهوية رقط 

  مدددن جهدددة و بجمدددال مدددن جهدددة  1التدددي تدددربط زرمددددين بدددالطريو الوطنيدددة رقدددط :94الطريدددو الجهويدددة رقدددط

 بخرى.

  التي تربط بني حسان بقصيبة المديوني. :181الطريو الجهوية رقط 

كلدددط مدددن الطرقدددات الجهويدددة  380.35كلدددط مدددن الطرقدددات الوطنيدددة و  308.15 لدددى تتدددوزع شدددبكة الطرقدددات 

 كلط طرقات محلية. 248و 

 طرقات وطنية طرقات جهوية طرقات محلية المجموع
 مجموع منطقة الدراسة 308,15 380,35 248 936,5 

 مجموع االقليم 659,04 1088,9 805,5 2553,44

 المجموع الوطني 4198,4 5173,9 2027,7 11592,3

 النسبة/االقليم 46,75 35 30,8 36,67

 النسبة/المجموع الوطني %7,33 %7,35 %12,25 %8
 

 2010-الجهوية للتجهيز و االسكان اإلدارةالمصدر:
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 2010-اإلسكانالجهوية للتجهيز و  اإلدارةالمصدر:

 

تتمتددددع المجموعددددة الثالثددددة بددددأعلى نسددددبة مددددن مجمددددوع الطرقددددات المصددددنفة بينمددددا تحتددددل المجموعددددة األولددددى 
 المرتبة األخيرة. 

علدددى مسدددتوى منطقدددة الدراسدددة مقابدددل  ²كلطلكلدددط 0.13 للطرقدددات المرقمدددة بلغدددت نسدددبة الكثافدددة الكيلدددو متريدددة

هدددذا المىشدددر واقدددع  محددددودة. و يخفدددي. و تعتبدددر الكثافدددة الكيلدددو متريدددة اإلقلددديطعلدددى مسدددتوى  ²كلطلكلدددط 0.4

المعتمددددديات باعتبددددار افتقارهددددا  لددددى محددددور يددددربط بينهددددا فأ لددددب الطرقددددات تعتبددددر بفقيددددة و تسدددداهط فددددي ربددددط 

كندار
زرمدين

بني حسان

أوالد شامخ

شربان

هبيرة

السواسي

عقارب

منزل شاكر

الغريبة

بئر علي بن خليفة
الصخيرة
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0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00
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²

(كلم)مجموع الطرقات المرقمة 

كندار

سيدي الهاني

زرمدين

بني حسان

أوالد شامخ

شربان

هبيرة

السواسي

عقارب

مؤشر 
 ²كلم/كلم

 المعتمدية طرقات وطنية طرقات جهوية طرقات محلية المجموع المساحة

 كندار 27,40 15,20 - 42,60 166.89 0.25

08.0  سيدي الهاني 16.5 - 15,30 31,80 353.78 

 المجموعة االولى 27,40 15,20 15,30 47,40 578 0.1

 زرمدين 24,10 19,61 4,32 48,03 203 0.23

 بني حسان - 27,00 3,20 30,20 105 0.28

 أوالد شامخ - 26,00 18,00 44,00 303 0.14

 شربان - 16,00 26,00 42,00 465 0.09

 هبيرة - 26,00 27,79 53,79 288 0.18

 السواسي - 43,50 - 43,50 331 0.13

 المجموعة الثانية 24,10 158,11 79,31 261,52 1695 0.15

 عقارب 30,00 30,00 - 60,00 699 0.08

.0.17  منزل شاكر 64,33 101,46 124,89 290,68 1647.5 

 الغريبة 11,00 - 3,00 14,00 442.5 0.03

 بئر علي بن خليفة 99,55 - 70,92 170,47 1193 0.142

 الصخيرة 55,36 88,00 - 143,36 915.25 0.15

 المجموعة الثالثة 260,24 219,46 198,81 678,51 4897.25 0.138

 مجموع منطقة الدراسة 311,74 392,77 293,42 987,43 7170.25 0.13
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و تلعدددب مختلدددف المعتمدددديات التدددي تمدددر بهدددا الطرقدددات المرقمدددة دور المنددداطو السددداحلية ببقيدددة التدددراب الدددوطني.

 ال بن هدددذه النقطدددة لدددط يقدددع اسدددتغاللها لتطدددوير سدددياحة العبدددور خصوصدددا علدددى مسدددتوى كنددددار و  منطقددة عبدددور.

 الصخيرة و سيد  الهاني.

 :مؤشرات البنى التحتية للنقل 

لتحديددد بهميددة الطرقددات و مسددتواها تددط احتسدداب مىشددرين و همددا الكثافددة الكيلددو متريددة و عدددد الكلددط بالنسددبة 

 1000كلدددط لكدددل  5.8وضدددعية ايجابيدددة لمنطقدددة الدراسدددة  ذ بن المىشدددر يعكدددس المىشدددر الثددداني  أللدددف سددداكن.

سددداكنا.  1000كلدددط لكدددل مدددن  2.4سددداكن يتجددداوز ضدددعف المىشدددر المسدددجل علدددى مسدددتوى اإلقلددديط و الدددذ  بلدددد 

 ساكنا. 1000كلط لكل  1.17بما على المستوى الوطني فان هذا المىشر يبلد 

 :المسالك الفالحية 

 (²المعتمدية )كلممساحة  ²مؤشر كلم/كلم
 المهيّأة طول المسالك الفالحية

 المعتمدية
2010 2007 

 كندار 10,3 10,5 166.89 0,06

 سيدي الهاني 64,6 68,2 353.78 0,19

 المجموعة األولى 74,9 78,7 578 0,13
 زرمدين 130,62 152,26 203 0,75

 بني حسان 58,65 63,84 105 0,60

 أوالد شامخ 78,5 78,5 303 0,25

 شربان 120,8 120,8 465 0,25

 هبيرة 68,2 68,2 288 0,23

 السواسي 159,3 159,3 331 0,48

 المجموعة الثانية 616,07 642,9 1695 0,38

 عقارب 28 28 699 0,04

 منزل شاكر 75,86 56 1647,5 0,03

 الغريبة 14 26,25 442,5 0,05

 خليفةبئر علي بن  76,82 67,5 1193 0,05

 الصخيرة 128,91 43 915,25 0,04

 المجموعة الثالثة 323,59 220,75 4897,25 0,23

 مجموع منطقة الدراسة 1014,56 942,35 7170,25 0,13

 

 2010-2009 المهدية و صفاقس قي أرقام-المنستير-المصدر:والية سوسة
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و تختلدددف نسدددبة المسدددال   2010سدددنة  كلدددط942,35بلدددد طدددول المسدددال  الفالحيدددة المهيدددأة بمنطقدددة الدراسدددة 

بكندددددار و كلددددط 10,5كلددددط للسواسددددي و  159.3الفالحيددددة المهيئددددة مددددن معتمديددددة  لددددى بخددددرى  ذ تتددددراوع بددددين 

 2.59كدددذل  مدددن مجموعدددة  لدددي بخدددرى  ذ اسدددتحوذت المجموعدددة األولدددي علدددى بعلدددى مىشدددر ربدددط بمدددا ينددداهز 

 .²كلطلكلط0.23ضعيفة ال تتجاوز بينما سجلت المجموعتين المتبقيتين على نسبة ²كلطلكلط

و نتيجدددة للتشدددتت السدددكاني الموجدددود بمنطقدددة الدراسدددة فدددان نسدددبة هامدددة مدددن المسدددال  بقيدددت  يدددر مهيدددأة و 

سددداهمت بجدددزء كبيدددر فدددي عدددزل عددددة منددداطو علدددى مراكدددز المعتمدددديات التابعدددة لهدددا مدددن ذلددد  ندددذكر منطقدددة 

هبيدددرة و شدددربان و بئدددر علدددّي بدددن خليفدددة  و ستحضدددى كدددّل مدددن معتمدددديات السّواسدددي و.بسددديد  الهددداني كروسدددية

 بتدعيط البنى التحتيّة في  طار برنام  التنمية المندمجة.

 :شبكة الطرقات السيارة 

صدددفاقس( فدددي تددددعيط شدددبكة الطرقدددات علدددى مسدددتوى اإلقلددديط -مسددداكن- تدددونس A1سددداهمت الطريدددو السددديارة 

. و بددالر ط مددن بن الطريددو السدديارة عامددة و فددي انفتدداع منطقددة الدراسددة علددى بقيددة معتمددديات الوسددط الشددرقي

صددة بالنسددبة اخ  ليهدداحددد كبيددر فددي سددهولة الوصددول   لددىال تمددر بمعتمددديات منطقددة الدراسددة  ال بنهددا سدداهمت 

جاندددب ذلددد    لدددى. و معتمديدددة عقدددارب و معتمديدددة السواسدددي 2رقدددط وطنيدددةلمعتمدددديات كنددددار عبدددر الطريدددو ال

ربدددط واليتدددي المهديدددة و المنسدددتير بدددالطريو السددديارة   طددداروقعدددت برمجدددة حاملدددة السددداحل و التدددي تنددددرر فدددي 

سدددديد  بنددددور ثددددط   لددددى منددددزل كامددددل, جمددددال, بنددددي حسددددان, منددددزل فددددارس(  88علددددى مسددددتوى بددددرجين ط ر 

. و سدددديكون لهددددذه الطريددددو تددددأثيرا خصوصددددا علددددى معتمددددديتي زرمدددددين و بنددددي 191الطريددددو المحليددددة رقددددط 

قددابس يمددّر مددن معتمديّددة -و السدديّارة و الددّرابط بددين صددفاقسكمددا بّن الجددزء الثدداني المبددرم  مددن الطريدد حسددان.

 مّما سينعكس ايجابيا عليها. ,الغريبة من والية صفاقس

 شبكة السكك الحديدية .41.2.

كلددط. وتتكددون الشددبكة مددن  500يتمتددع  قلدديط الوسددط الشددرقي بوجددود شددبكة سددكك  حديديددة, يمتددد طولهددا  لددى 

و هدددو  .وهدددو الدددذ  يدددىمن الدددربط بدددين العاصدددمة شدددماال و مدددع قدددابس جنوبدددا.  5خطدددين بساسددديين, الخدددط عددددد 

نددددزل الدددذ  يدددىمن ربدددط منطقدددة الوسدددط الشدددرقي الددددى قفصدددة, تدددوزر مدددرورا بسددديد  بوزيدددد  المكناسدددي و م

 .بوزيان(. بما بالنسبة لمنطقة الدراسة فان ب لب المعتمديات ال تمر بها هذه الخطوط

 شبكة النقل الجوي3.1.4. 

ال تشدددتمل منطقدددة الدراسدددة علدددى شدددبكة للنقدددل الجدددو   ال بن قربهدددا مدددن المطدددارات الموجدددودة بدددققليط الوسدددط 

 حها.الشرقي يمكن بن يكون له تأثير على تنمية المنطقة و على انفتا

تضددددط منطقددددة الوسددددط الشددددرقي ثددددالث مطددددارات هامددددة وهددددي: المطددددار الجديددددد بالنفبضددددة و مطددددار سددددقانص 

 بالمنستير و مطار صفاقس طينة.
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 :المطار الدولي بالنفيضة 

يجمدددع المطدددار بدددين و يفتدددين: و يفدددة نقدددل المسدددافرين وو يفدددة نقدددل البضدددائع. و يمتدددد المطدددار علدددى مسددداحة 

هكتدددددارا. و يتوقددددددع بن يبلددددددد عدددددددد  10.26المسددددداحة المغطدددددداة قرابددددددة هكتددددددارا و تبلددددددد  5778قددددددرت ب 

كلدددط( و تدددىمن الطريدددو  25مليوندددا فدددي السدددنة. و تعتبدددر معتمديدددة كنددددار قريبدددة منددده  علدددى بعدددد  30المسدددافرين 

 الربط بين المطار و المعتمدية. 2الوطنية رقط 

 :المطار الدولي سقانص المنستير 

مدددن مجمدددوع األدفددداق التجاريدددة الوطنيدددة التدددي تتدددوزع %40الددددولي سدددقانص المنسدددتير قرابدددة  يحتكدددر المطدددار

بدددين مطدددارات التدددراب الدددوطني. و يدددىمن المطدددار نقدددل المسدددافرين و خاصدددة مدددنهط مدددن سوسدددة و المنسدددتير و 

األمددداكن السدددياحية بكدددل مدددن سدددفانص المنسدددتير و   لدددىالمهديدددة. و تعتبدددر بهدددط و يفدددة للمطدددار هدددي نقدددل السدددياع 

و المرتبطدددة بتنقدددل السدددياع لدددذل  تنشدددط  (Charters) القنطددداو . و يخدددتص مطدددار المنسدددتير فدددي سدددفرات 

 الحركة بهذا المطار خاصة في الموسط السياحي.

 :مطار طينة صفاقس 

( و ر دددط تطدددور حركدددة النقدددل فدددي ب لدددب %36طيندددة صدددفاقس خاصدددة فدددي نقدددل البضدددائع   ريخدددتص مطدددا

لمطدددار بقدددي محدودا.وقدددد شدددهد هدددذا المطدددار توسدددعة هامدددة ليلعدددب دوره المطدددارات فدددان عددددد المسدددافرين بهدددذا ا

 على بحسن ما يراط.

لتحديددددد العالقددددة الموجددددودة بددددين منطقددددة الدراسددددة و المطددددارات سددددنقوط باحتسدددداب المسددددافة الفاصددددلة بددددين 

 طريو محلية بو جهوية بو وطنية. التي يربط بينهماالمعتمدية و بقرب مطار  ليها و 

 -و عالقتها بمنطقة الدراسة على مستوى اإلقليم الموجودةالمطارات  -

 مطار صفاقس مطار سقانص المنستير مطار النفيضة المعتمدية

 كندار
:كلط عبر الطريو الوطنية 25
 .2رقط

لغاية  48كلط: عبر ط ر رقط  55
حماط سوسة ثط عبر طريو وطنية 

 1رقط 

طريو الكلط:عبر  130
ثط عبر  48جهوية رقط ال

( A1السيارة   الطريو
 في اتجاه صفاقس

سيدي 
 الهاني

طريو وطنية الكلط:عبر  25
طريو الثط عبر  12رقط 
 السيارة.

وطنية رقط الطريو الكلط:عبر  53
 .100ثط ط ر رقط  12

طريو الكلط:عبر  125
ثط عبر  12وطنية رقط ال

( A1الطريو السيارة  
 في اتجاه صفاقس.

 زرمدين

جهوية الطريو الكلط:عبر  11
ثط عبر الطريو  94رقط 

( في اتجاه A1السيارة  
 النفيضة.

جهوية الطريو الكلط:عبر  54
 1وطنية رقطالطريو الثط  94رقط 
 100جهوية رقط الطريو الثط 

طريو الكلط:عبر  11.25
ثط عبر  94جهوية رقطال

( A1الطريو السيارة  
 في اتجاه صفاقس.
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بني 
 حسان

كلط: عبر الطريو  23.5
طة بين بني حسان المهيئة الراب

طريو الو زرمدين ثط عبر 
و من ثط  94جهوية رقطال

( في A1الطريو السيارة  
 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر الطريو الجهوية  23
لغاية قصيبة المديوني  181رقط

 .95ثط عبر الطريو الجهوية رقط

كلط: عبر الطريو  23.5
المهيئة الرابطة بين بني 
حسان و زرمدين ثط عبر 

 94جهوية رقطالطريو ال
و من ثط الطريو السيارة 

 A1.في اتجاه صفاقس ) 

أوالد 
 شامخ

كلط: عبر الطريو  154
لغاية القيروان  87الجهوية رقط

 .2وطنية رقطالطريو الثط 

كلط: بوال عبر الطريو  127
ثط طريو وطنية  87الجهوية رقط 

جهوية الطريو الو بخيرا  12رقط
 .100رقط

كلط: عبر طريو  56
و من ثط  87الجهوية رقط

( A1الطريو السيارة  
 في اتجاه صفاقس.

 السواسي
جهوية الطريو الكلط عبر  17
ثط الطريو السيارة في  87رقط

 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر الطريو الجهوية  62
لغاية قصور الساف ثط  87رقط 

لغاية  90طريو جهوية رقط 
مكنين و من ثط طريو جهوية 

 .92رقط

الطريو كلط عبر  17
ثط  87الجهوية رقط 

( A1الطريو السيارة  
 في اتجاه صفاقس.

 شربان
كلط: عبر الطريو الجهوية  35
و من ثط الطريو السيارة  96رقط
 A1.في اتجاه النفيضة ) 

كلط عبر الطريو الجهوية رقط  63
ثط الطريو السريعة فالطريو  96

 .100الجهوية رقط 

كلط: عبر الطريو  35
من ثط  و 96الجهوية قط

( في A1الطريو السيارة  
 اتجاه صفاقس.

 هبيرة

كلط: عبر الطريو المهيئة  66
 81ثط الطريو الجهوية رقط

لغاية منزل حشاد, ثط الطريو 
لغاية شربان  96الجهوية رقط 

( في A1ثط الطريو السيارة  
 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر الطريو المهيئة  111
لغاية  81ثط الطريو الجهوية رقط

منزل حشاد ثط الطريو الجهوية 
لغاية شربان, ثط الطريو  96رقط 

لغاية قصور  87الجهوية رقط
الساف و من ثط الطريو الجهوية 

ية مكنين و بخيرا غال 90رقط

 92الطريو الجهوية رقط

كلط: بوال عبر  73
 96الطريو الجهوية رقط

ثط عبر الطريو الوطنية 
 .12رقط

بئر علي 
 بن خليفة

كلط: عبر طريو وطنية  149
 2رقط

كلط: عبر طريو وطنية  103
 1ثط عبر طريو الوطنية رقط 14رقط

لغاية الطريو السيارة ثط  لى مساكن 
 .100و من ثط الطريو الجهوية رقط

كلط: عبر الطريو  41
 .14الوطنية رقط

منزل 
 شاكر

الطريو الجهوية كلط: عبر 32
و من ثط الطريو  119رقط 

( في اتجاه A1السيارة 
 النفيضة.

كلط: كلط عبر الطريو  60
ثط الطريو  119الجهوية رقط
( لغاية مساكن ثط A1السيارة  

 .100الطريو الجهوية رقط

كلط: عبر الطريو  44
 .13الوطنية رقط

 عقارب

كلط: عبر الطريو الوطنية 35
ثط عبر الطريو  14رقط

لغاية الطريو  1الوطنية رقط
( في اتجاه A1السيارة  
 النفيضة.

كلط: عبر الطريو الوطنية  63
ثط عبر الطريو الوطنية  14رقط
( A1ثط الطريو السيارة  1رقط

لغاية مساكن ثط الطريو الوطنية 
 .100رقط

كلط: عبر الطريو 22
ثط عبر  119الجهوية رقط

 .14الطريو الوطنية رقط

 الغريبة

عبر الطريو المهيئة كلط:  65
و من  1ثط الطريو الوطنية رقط

ثط الطريو السيارة في اتجاه 
 النفيضة.

كلط: عبر الطريو المهيئة  103
و من ثط  1ثط الطريو الوطنية رقط

الطريو السيارة لغاية مساكن ثط 
 .100الطريو الجهوية رقط

كلط: عبر الطريو  65
المهيئة من ثط الطريو 

 .1الوطنية رقط
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 الصخيرة
كلط: عبر الطريو  211

 2الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو الوطنية  119
ثط عبر الطريو السيارة في  1رقط

اتجاه النفضة لغاية مساكن ثط 
 100الطريو الجهوية رقط

كلط: عبر الطريو  80
 .1الوطنية رقط

 2012سومر المصدر: 

 و بني حسان و عقارب بقرب المعتمديات  لى مختلف المطارات. تعتبر كل من كندار و زرمدين

 النقل البحري 4.1.4

و هددو ميندداء الصددخيرة. و نعتبددر  اإلقلدديطتضددط منطقددة الدراسددة ميندداء واحدددا مددن جملددة ثددالث ميندداءات لكامددل 

بسوسدددددة انفدددددس الفتدددددرة. و انخفضدددددت  797بصدددددفاقس و  1321مقابدددددل  242 2006حركدددددة السدددددفن فدددددي 

فيمدددا شددددهد كدددل مددددن مينددداء سوسدددة و ميندددداء صدددفاقس ارتفاعددددا فدددي حركددددة  194لتبلددددد  2008الحركدددة سدددنة 

 السفن.

 :تطور النقل البحري 

 -2006-البضائع -2006-البضائع

 الميناء
 المفرغة المشحونة الداخلون المغادرون الجملة

 الصخيرة 1390385 4856729 - - -

 صفاقس 2282645 2290102 250 - 250

 سوسة 1471359 655102 4688 2145 6833

 المصدر: والية صفاقس في أرقام

تعتبدددر كميدددات البضدددائع المشدددحونة مدددن مينددداء الصدددخيرة هامدددة و تمثدددل ضدددعف البضدددائع المشدددحونة مدددن   

 ميناء صفاقس.

و يعتبدددر مينددداء الصدددخيرة مدددن بهدددط البندددى التحتيدددة الموجدددودة بمنطقدددة الدراسدددة و التدددي يمكدددن بن تضدددمن لهدددا 

 على األسواق العلمية و بن تعزز قدرة المنطقة على المنافسة.انفتاحا 

 يختص ميناء الصخيرة في نقل المواد الكيميائية و المواد البيترولية.

بمددا بالنسددبة لتطددور البضددائع فقددد شددهد ميندداء صددفاقس تطددورا سددواء فددي السددلع المسددتوردة بو المصدددرة فيمددا 

 المستوردة و تطورا هاما في الكميات المصدرة.شهد ميناء الصخيرة تراجعا نسبيا في الكميات 

 التطور
 البضائع المشحونة

 التطور
 البضائع المفرغة

 الميناء

2008 2006 2008 2006 

 الصخيرة 1390385 985417 404968- 4856729 5675753 819024

 صفاقس 2282645 2761273 478628 2290102 2331271 41169

 في أرقامالمصدر: والية صفاقس 
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سددددنقوط باحتسدددداب المسددددافة الفاصددددلة بددددين  الميندددداءاتلتحديددددد العالقددددة الموجددددودة بددددين منطقددددة الدراسددددة و 

 طريو محلية بو جهوية بو وطنية. الربط بينهما ليها و  ميناءالمعتمدية و بقرب 

 

 -الميناءات الموجودة و عالقتها بمنطقة الدراسة -

 ميناء صفاقس ميناء سوسة المعتمدية
ميناء المياه العميقة 

 بالنفيضة المبرمج
 ميناء الصخيرة

 كندار
كلط: عبر الطريو  34

 .48الجهوية رقط 

كلط:عبر طريو  30

ثط عبر  48جهوية رقط 

في  A1الطريو السيارة 

 اتجاه صفاقس

:كلط عبر الطريو 25

 .2الوطنية رقط

كلط عبر الطريو الوطنية  258

 2رقط

سيدي 

 الهاني

الطريو كلط: عبر 38

ثط  12الوطنية رقط 

الطريو الوطنية 

 .1رقط

كلط:عبر طريو  25

ثط عبر  12وطنية رقط 

( A1الطريو السيارة  

 في اتجاه صفاقس.

كلط:عبر طريو  25

ثط عبر  12وطنية رقط 

 طريو السيارة.

كلط: عبر الطريو  116

ثط الطريو  12الوطنية رقط

( لغاية صفلقس A1السيارة  

 1فالطرق الوطنية رقط

 زرمدين

كلط: عبر الطريو  43

ثط  94الجهوية 

الطريو الوطنية 

 .1رقط

كلط:عبر  11.25

 94طريو جهوية رقط

ثط عبر الطريو السيارة 

 A1 في اتجاه )

 صفاقس.

كلط:عبر طريو  11

ثط عبر  94جهوية رقط 

( A1الطريو السيارة  

 في اتجاه النفيضة.

كلط: عبر الطريو الجهوية  90

السيارة  ثط ثط الطريو 94رقط

 A1 لغاية صفاقس ثط )

 .1الطريو الوطنية رقط

بني 

 حسان

كلط: عبر  57.5

الطريو الجهوية 

لغاية قصيبة  181رقط

المديوني ثط عبر 

الطريو الجهوية 

 .92رقط

كلط: عبر  23.5

الطريو المهيئة 

الرابطة بين بني حسان 

و زرمدين ثط عبر 

 94طريو جهوية رقط

و من ثط الطريو 

في  (A1السيارة  

 اتجاه صفاقس.

كلط: عبر  23.5

الطريو المهيئة الرابطة 

بين بني حسان و 

زرمدين ثط عبر طريو 

و من ثط  94جهوية رقط

( A1الطريو السيارة  

 في اتجاه النفيضة.

كلط: عبر الطريو المهيئة  103

الرابطة بني حسان بزرمدين 

ثط عبر الطريو الجهوية 

ثط الطريو السيارة  94رقط

و من ثط الطريو  لغاية صفاقس

 .1الوطنية رقط
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أوالد 

 شامخ

كلط: عبر الطريو الجهوية  108

لغاية القيروان ثط  87رقط

لغاية  12الطريو الوطنية رقط

مساكن ثط الطريو الوطنية 

 .1رقط

كلط: عبر طريو  56

و من  87الجهوية رقط

ثط الطريو السيارة 

 A1 في اتجاه )

 صفاقس.

كلط: عبر الطريو  154

لغاية  87رقطالجهوية 

القيروان ثط طريو 

 .2وطنية رقط

كلط: عبر  136

الطريو الجهوية 

لغاية الجط  87رقط

ثط الطريو السيارة 

لغاية صفاقس و من 

ثط الطريو الوطنية 

 .1رقط

 السواسي

كلط: عبر الطريو  30

ثط الطريو  96الجهوية رقط

( لغاية المكناسي A1السيارة  

 .1ثط الطريو الوطنية رقط

عبر الطريو كلط  17

ثط  87الجهوية رقط 

الطريو السيارة 

 A1 في اتجاه )

 صفاقس.

كلط عبر طريو  17

ثط  87جهوية رقط

الطريو السيارة في 

 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر  97

الطريو الجهوية 

ثط الطريو  87رقط

السيارة لغاية 

صفاقس و من ثط 

الطريو الوطنية 

 .1رقط

 شربان

كلط: عبر الطريو  38

ثط الطريو  96رقطالجهوية 

( لغاية المكناسي A1السيارة  

 .1ثط الطريو الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو  35

و من  96الجهوية قط

ثط الطريو السيارة 

 A1 في اتجاه )

 صفاقس.

كلط: عبر الطريو  35

و من  96الجهوية رقط

ثط الطريو السيارة 

 A1 في اتجاه )

 النفيضة.

كلط: عبر  167

الطريو الجهوية 

ثط الطريو  96رقط

 .1الوطنية رقط

 هبيرة

كلط: عبر الطريو المهيئة  69

 81ثط الطريو الجهوية رقط 

لغاية منزل حشاد ثط الطريو 

لغاية شربان  96الجهوية رقط

 96ثط الطريو الجهوية رقط

( ثط A1فالطريو السيارة  

 .1الطريو الوطنية رقط

كلط: بوال عبر  73

الطريو الجهوية 

ثط عبر  96رقط

الوطنية  الطريو

 .12رقط

كلط: عبر الطريو  66

المهيئة ثط الطريو 

لغاية  81الجهوية رقط

منزل حشاد, ثط 

الطريو الجهوية رقط 

لغاية شربان ثط  96

الطريو الجهوية 

ثط الطريو  96رقط

( في A1السيارة  

 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر  153

الطريو الجهوية 

ثط الطريو  96رقط

 .1الوطنية رقط

بئر علي 

 خليفةبن 

كلط: عبر الطريو الوطنية  74

. ثط الطريو السيارة 14رقط

 A1 لغاية مساكن فالطريو )

 .1الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو  41

 .14الوطنية رقط

كلط: عبر  149

 2طريو وطنية رقط

كلط: عبر  40

الطريو الوطنية 

 .13رقط

منزل 

 شاكر

كلط: عبر الطريو الوطنية  52

ثط الطريو  119رقط

( فالطريو A1السيارة 

 .1الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو  44

 .13الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو 32

و  119الجهوية رقط 

من ثط الطريو 

( في A1السيارة 

 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر 124

الطريو الوطنية 

ثط الطريو  13رقط

 .1الوطنية رقط
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 عقارب

كلط: عبر الطريو  48

 14الوطنية رقط

 1الوطنية رقطفالطريو 

ثط الطريو السيارة لغاية 

مساكن فالطريو 

 .1الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو 22

ثط  119الجهوية رقط

عبر الطريو الوطنية 

 .14رقط

كلط: عبر الطريو 35

ثط  14الوطنية رقط

عبر الطريو الوطنية 

لغاية الطريو  1رقط

( في A1السيارة  

 اتجاه النفيضة.

كلط: عبر الجهوية  82.5

لغاية المحرس  119رقط

 .1ثط الطريو الوطنية رقط

 الغريبة

كلط: عبر الطريو  93

المهيئة ثط الطريو 

 .1الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو  65

المهيئة من ثط الطريو 

 .1الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو  65

المهيئة ثط الطريو 

و من  1الوطنية رقط

ثط الطريو السيارة في 

 اتجاه النفيضة.

الطريو  كلط: عبر 78

المهيئة ثط الطريو 

لغاية  1الوطنية و رقط

صفاقس و من ثط الطريو 

( لغاية A1السيارة 

مساكن فالطريو الوطنية 

 .1رقط

 الصخيرة

كلط: عبر الطريو  93

ثط  1الوطنية رقط

( A1الطريو السيارة 

 .1فالطريو الوطنية رقط

كلط: عبر الطريو  80

 .1الوطنية رقط

كلط: عبر  211

 2الوطنية رقطالطريو 
- 

 2012سومر المصدر: 

 تعتبر كندار و عقارب بقرب المعتمديات للميناءات.

 المحّطات اللّوجستية5.1.4 

 المحطة اللوجستية بتعدد وسائل النقل بها.  شعاعيرتبط 

بهدددا اإلدارة العامدددة للتهيئدددة الترابيدددة سدددبع منددداطو لوجسدددتية بكدددل مدددن و قدددد برمجدددت الدراسدددة التدددي قامدددت 

تدددوزر و قفصدددة. و لتعزيدددز هدددذه الشدددبكة وجدددب  ,جندوبدددة,جدددرجيس  ,صدددفاقس ,سوسدددة ,(جبدددل الوسدددط  تدددونس

 بعث مناطو بخرى لتربط بين مختلف المحطات و لتكون عملية النقل مجدية.

بالنسدددبة لمنطقدددة الدراسدددة فدددان اقتدددراع منطقدددة لوجسدددتية علدددى مسدددتوى احددددى المعتمدددديات الداخليدددة للمهديدددة 

 رنا و بن هذه المنطقة ستلعب دور الربط بين الوسط الغربي و الوسط الشرقي.يعتبر ذو جدوى  ذا اعتب

 لدددى جاندددب البندددى التحتيدددة المتواجددددة فسددديقع تعزيزهدددا ببرمجدددة منطقتدددين لوجسدددتيتين ذات اشدددعاع وطندددي بكدددل 

 من سوسة و صفاقس و منطقة لوجستية بالنفيضة ذات  شعاع عالمي.

لتجميدددع السدددلع و تو يبهدددا و نقلهدددا الدددى المينددداء بو الدددى المطدددار تتمثدددل المنطقدددة اللوجسدددتية فدددي فضددداء مهيدددأ 

لتسدددويقها فدددي األسدددواق الخارجيدددة. و قدددد تمدددت برمجدددة هدددذه المنددداطو اللوجسدددتية لتعزيدددز قددددرة الترتدددب الدددوطني 

علدددى المنافسدددة مدددن خدددالل تقلددديص مددددة التخدددزين و الشدددحن  لدددى  يدددر ذلددد  و مدددن خلدددو الدددتحكط الرشددديد فدددي 

 عث حلقة ربط بين المنت  و المستهل .وسائل نقل البضائع و ب
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لدددذل  فدددان البلددددان التدددي سدددبقتنا فدددي هدددذا المجدددال تتمتدددع بشدددبكة كاملدددة مدددن الفضددداءات اللوجسدددتية و يختلدددف 

 ,ذات اإلشدددعاع الدددوطني ,الفضددداء عدددن األخدددر مدددن حيدددث  شدددعاعه  ذ نجدددد الفضددداءات ذات اإلشدددعاع العدددالمي

 ذات اإلشعاع الجهو  و ذات اإلشعاع المحلي.

 شبكة البنى التحتية  2.4

 شبكة الكهرباء و الغاز1.2.4  

تغطددددي شددددبكة الكهربدددداء و الغدددداز كامددددل منطقددددة الدراسددددة و تتددددراوع نسددددبة االشددددترا  فددددي هددددذه البنيددددة بددددين 

( و علدددى %95.7. و تعتبدددر هدددذه النسدددب بقدددل ممدددا هدددو مسدددجل علدددى مسدددتوى الدددوطني  %95.5و  89.3%

 الوسط. مستوى اإلقليط. و تختلف هذه النسب حسب

بمدددا بالنسدددبة للغددداز الطبيعدددي فتعتبرمنطقدددة الدراسدددة مفتقدددرة لهدددذه الشدددبكة و ال تتجددداوز نسدددبة ارتبددداط المسددداكن 

يتدددوزع اسدددتهال  الطاقدددة الكهربائيدددة ضدددغط مدددنخفإل بمنطقدددة الدراسدددة بدددين االسدددتهال  المنزلدددي و  .%1بهدددا 

 االستهال  الصناعي. 

و هددددي بقددددل نسددددبة و تددددط تسددددجيلها علددددى  %89.3للمسدددداكن بددددين تتددددراوع نسددددبة االرتبدددداط بشددددبكة الكهربدددداء 

النسدددبتين بقدددل مدددن النسدددبة  علدددى مسدددتوى معتمديدددة الغريبدددة. و تعتبدددر كدددال %95.5مسدددتوى مندددزل شددداكر و 

 التي تط تسجيلها سواء على مستوى االرتباط بشبكة الكهرباء بين الوسط البلد  و الوسط الغير البلد .

 المعتمدية الوسط الغير البلدي الوسط البلدي مجموع الوسطين

 كندار 93,6 - 93,6

 سيدي الهاني 92,6 97,3 93,8

 زرمدين - 95,4 95,4

 بني حسان - 91,1 91,1

 أوالد شامخ 94,5 96,4 94,9

 شربان 93,8 89,7 92,9

 هبيرة 91,8 95,6 93

 السواسي 95 98,1 95,4

 عقارب 90,9 97,6 92,7

 منزل شاكر 88,6 98,3 89,3

 الغريبة 95,1 97,3 95,5

 بئر علي بن خليفة 94,3 98 94,7

 الصخيرة 89,5 94,5 91,1

 منطقة الدراسة 93,3 95,78 93,3

 مجموع االقليم 96,6 97,55 96,6

 المعدل الوطني 95,7 97,8 95,7

 

 -2004-المعهد الوطني لالحصاءالمصدر:
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بالوسددددط  %98,2بالوسددددط البلددددد  و  %100فأصددددبحت تطددددّورت نسددددبة التددددزّود بالكهربدددداء بسدددديد  الهدددداني 

 .2011في سنة   ير البلد 

و يعتبدددر عددددط وجدددود هدددذه الشدددبكة بمدددا بالنسدددبة للغددداز الطبيعدددي فيفتقدددر ب لدددب المعتمدددديات  لدددى هدددذا التجهيدددز.

 عائقا للّصناعيين. كذل  تعاني عدّة معتمديات من مشكلة النقطاع المتكّرر للكهرباء.

  الصالح للشرابشبكة الماء 2.2.4 

تعتبدددر نسدددبة الدددربط بشدددبكة المددداء الصدددالق للشدددراب منخفضدددة بالنسدددبة للمعتمدددديات التابعدددة لكدددل مدددن واليدددة 

و  %17.9المهديدددة و واليدددة صدددفاقس. و قدددد تدددط تسدددجيل بقدددل نسدددبة علدددى مسدددتوى بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و هدددي 

ين مقارنددة بمددا تددط تسددجيله تختلددف نسددبة ربددط المسدداكن حسددب الوسددط  ال بنهددا ت ددل منخفضددة فددي كددال الوسددط

 سواء على المستوى الوطني بو على مستوى اإلقليط.

 المعتمدية الوسط الغير البلدي الوسط البلدي مجموع الوسطين

 كندار 83,2 - 83,2

 سيدي الهاني 76 94,6 81

 زرمدين - 89,7 89,7

 بني حسان - 87,3 87,3

 أوالد شامخ 34 79,1 44

 شربان 30,9 59,5 37,3

 هبيرة 35 54 40,7

 السواسي 52,5 96,6 58,6

 عقارب 33,9 93,3 50,2

 منزل شاكر 43,5 96,3 47,4

 الغريبة 29,6 90,7 42,1

 بئر علي بن خليفة 8,7 95 17,9

 الصخيرة 33,4 64,1 43

 منطقة الدراسة 41,88 83,35 55,5

 مجموع االقليم 60,63 93,73 85,15

 الوطنيالمعدل  41 94,4 77,7

 -2004-المعهد الوطني لالحصاءالمصدر:

بكدددّل مدددن معتمدددديتي سددديد  الهددداني و كنددددار فأصدددبحت علدددى  الدددربط بالمددداء الصدددالق للشدددرابتطدددّورت نسدددبة 

بالوسددددط  %97بالوسددددط  يددددر البلددددد  بالنسددددبة لسدددديد  الهدددداني و  %64بالوسددددط البلددددد  و  %97التددددوالي 

 .2011بالوسط  ير البلد  بالنسبة لكندار و ذل  في سنة  %64البلد  و 

 شبكة التطهير:3.2.4. 

منطقدددة الدراسدددة  لدددى شدددبكة تطهيدددر تغطدددي مختلدددف المنددداطو البلديدددة باسدددتثناء بلدددديات زرمددددين و بندددي  تفتقدددر

, %51.8, %53.2اعددددددا حسددددددان و السواسددددددي و عقددددددارب. و تبلددددددد نسددددددبة االرتبدددددداط بهددددددذه المعتمددددددديات تب

.تضددددط عقددددارب محطددددة تطهيددددر و محطددددة الضددددخ و بنددددي حسددددان ثددددالث محطددددات ضددددخ.%20.7و  43.4%
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 :شبكة البنى التحتية نقاط الضعف و نقاط القوة :6خالصة

 
 شبكة النقل

 نقاط الضعف نقاط القوة

المجموعة 
 األولى:

كندار و سيدي 
 الهاني

سهولة الولور لمعتمدية كندار من الطريو  -
 . A1السيارة 

تمتاز معتمدية سيد  الهاني بقربها من القيروان  -
 وما لها من  شعاع كمركز والية.

قرب معتمدية كندار من مطار النفيضة ومن  -
 ميناء المياه العميقة المبرم  بالنفيضة كذال .

ه المجموعة على طرقات ذات  شعاع ذتحتو  ه -
 هو  ومحلي  ضافة  لى المسال  الفالحيةج, وطني
 . المهيأة

قرب معتمدية كندار من المحطة اللوجستية  -
المبرمجة على مستوى النفيضة وماله من تأثيرات 

 ايجابية. 
 تستحود هده المجموعة على بعلى مىشر ربط -

شدة الضغط على الطريو الوطنية  -
 وما يخلفه من  كتضاإل. 2رقط 
محدودة  تهيئة المسال  الفالحيّة -

 خصوصا على مستوى سيد  الهاني.

المجموعة 
 :الثانية

زرمدين, بني 
حسان, شربان, 
أوالد شامخ, 

هبيرة و 
 السواسي

زرمدين , شربان , بوالد شامخ  : وجود كل من -
 و السواسى على طرقات جهوية.

تمتاز معتمدتي السواسى و زرمدين بسهولة  -
 A1.الولون  لهما من الطريو السيارة 

حاملة الساحل المبرمجة بكل من بني مرور  -
 حسان  و زرمدين.

قرب معتمدية بوالد شامخ من القيروان وما لها  -
 من تأثيرات كمركز والية.

تتمتع كل من معتمدتي زرمدين وبني حسان  -
ومن مطار  )المنستير(بقربهما من مركز الوالية

 سقانص الدولي ومناء سوسة.
قرب معتمديتي بنى حسان وزرمدين من سوسة  -

 و من المحطة اللوجستية المبرمجة بها.   

صعوبة الوصول  لى كل من هبيرة  -
و شربان ن را لبعدهما عن المحاور 
الرئيسية مما يجعل كلتهما في وضعية 

 منغلقة.
 الحالة السيئة لبعإل الطرقات -

خاصة في معتمديتي شربان و هبيرة 
للتواصل مع  و التي تعتبر عائقا

 واليتي القيروان و صفاقس
محدودية المسال  الريفية التي تربط  -

 بين مركز المعتمديّة و باقي فضاءها.

المجموعة 
 :الثالثة

منزلشاكر, 
بئرعليبنخليفة, 

عقارب, 
 الصخيرة,الغريبة

تتميز هده المجموعة بوجود مختلف معتمدياتها على  -
 طرقات وطنية رئيسية باستثناء الغريبة.

عقارب ,  : سهولة الولور من صفاقس الى كل من -
 منزل شاكر, بئر على بن خليفة و الصخيرة.

قرب مختلف المعتمديات من مطار صفاقس الدولي  -
 ومن ميناء الصخيرة.

استفادة مختلف معتمديات هده المجموعة  من المحطة  -
اللوجستية المبرمجة بصفاقس , خاصة المعتمديات 

بو التي تتمتع  )عقارب(األقرب من مركز الوالية 
, منزلشاكر(بسهولة الربط معها 

 .)بئرعليبنخليفةوالصخيرة
 .الحديدية بها ةبوجود السك الغريبةتمتاز معتمدية  -
الطريو كما سيأثر الجزء الثاني المبرم  من  -

مدنين  يجابا على هذه -قابس-صفاقس A1السيارة
المجموعة ن را لكونه  مارا من معتمدتي الصخيرة و 

الغريبة وما لدل  من تأثيرات ايجابية علي هيكلة 
 الفضاء وتنمية المنطقة. 

 تتمتع عقارب بقربها من مركز الوالية. -
تواجد منطقة بئر علي بن خليفة في مفترق طريقين  -

بم يسّه   (2طري  وطنية و  14طري .وطنية )رئيسيين 

 تسوي  المنتوج بين مناط  منطقة الدراسة.

تعاني الغريبة من نقص على  -
مستوى شبكة الطرقات و الربط مع 

مختلف المناطو مما يىد   لى عزلتها 
 نسبيا.

شدة الضغط على الطريو الوطنية  -
 وما يخلفه من  كتضاإل. 1رقط 
 قلّة المسال  الفالحيّة المهيّأة. -

 



 المرحلة األولى دراسة تنمية المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي

 

 82 SOMMRE 2012 
  

 النقلشبكة  
 العوائق اإلمكانيات

اقليم الوسط 
 الشرقي

تنوع شبكة الطرقات و وسائل النقل على  -
مستوى اإلقليط من طرقات ذات  شعاع وطني ، 

الرابطة بين   A1 (جهو  و محلي؛ طرقات سيارة
؛  )النفيضة و صفاقس ، حاملة الساحل  المبرمجة

 سك  حديدية ومسال  فال حية.
عالمية بالنفيضة.ومحطة بعث منطقة لوجستية  -

 لوجستية وطنية بكل من صفاقس و سوسة.
بهمية وسائل النقل الحديدية بمنطقة الوسط  -

الشرقي و تنوعها  ذ تتكون من قطارات و شبكة 
 المترو الخفيف بالساحل.

مطارات دولية  3يحتو   قليط الوسط الشرقي  -
و مطار  )المنستير و طينة بصفاقس -سقانص(

 النفيضة.
صفاقس (موان   3يضط  قليط الوسط الشرقي  -

 )المدينة, سوسة و الصخيرة

توزع  ير متكاف  لشبكة الطرقات  -
على كافة اإلقليط  ذ تستحوذ الواجهة 

 البحرية على مع مها.
نقص هاط على مستوى الربط األفقي  -

بين مختلف المناطو,  ذ بن ب لب 
الطرقات تتجه من الشمال  لى 

 الجنوب.
طرقات من شدة تعاني بعإل ال -

 الضغط عليها و من االكتضاإل.
 همال يخّص خطوط القطارات منذ  -

الثمانينات مثل : الخط الرابط بين 
سوسة و الرديف عبر القيروان و 

 القصرين.
تراجع القوة التنافسية لمطار  -

 المنستبر. -سقانص
 

 

 
 ات المختلفةشبكال

 نقاط الضعف نقاط القوة

 المجموعة األولى:
سيدي كندار و 

 الهاني

 تغطي شبكة الكهرباء كامل منطقة الدراسة. -
نسبة ربط هامة بشبكة المياه الصالحة  -

ب  ما يفوق المعدل  % 80بكثر من (للشراب 
 ) الوطني

  ياب تاط لشبكة الغاز الطبيعي. -
ضغط (ضعف الطاقة الكهربائية  -

منخفإل يتوزع بين االستهال  المنزلي 
 )و الصناعي

  لى شبكة التطهير.تفتقر هذه المجموعة  -

 :الثانيةالمجموعة 
زرمدين, بني 

حسان, شربان, 
أوالد شامخ, هبيرة 

 و السواسي

زرمدين :بعلى نسبة ربط بشبكة المياه  -
 الصالحة للشراب ثط تليها بني حسان.

تتمتع كل من بني حسان , زرمدين و  -
 السواسي بشبكة التطهير 

 تغطي شبكة الكهرباء كامل منطقة الدراسة -

نسبة االرتباط بشبكة الماء ضعف  -
الصالق للشراب بالمعتمديات التابعة 

 للمهدية و خاصة شربان.
  ياب تاط لشبكة الغاز الطبيعي. -
ضعف طاقة االستيعاب خاصة بزرمدين  -

التي تعاني من انقطاع مستمر للتيار 
 الكهربائي.

افتقار كل من شربان ,بوالد الشامخ و  -
 هبيرة  لى شبكات التطهير.

 :الثالثةالمجموعة 
لشاكر,  منز
خليفة,  بن بئرعلي

عقارب, 
 الصخيرة,الغريبة

 تغطي شبكة الكهرباء كامل المجموعة بنسب  -
 مختلفة. -

 ياب شبكة كهرباء ذات الّ غط  -
 .(بطوار 3  المتوّسط 

 ياب تاط لشبكة التطهير بكامل  -
 المجموعة ما عدى عقارب.

ضغط (ضعف الطاقة الكهربائية  -
بين استهال  منزلي و منخفإل موزع 

 .)صناعي
نسبة ارتباط ضعيفة بشبكة الماء الصالق  -

للشراب و خاصة ببئر علي بن خليفة   
17.9%  ) 

نقص كبير في البنية التحتيّة بالمناطو  -
 الصناعيّة و عدو توفّر آليات للصناعة.
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 ات المختلفةشبكال 

 العوائو اإلمكانيات

إقليم الوسط 
 الشرقي

المحّطة  منها محطات تطهير بسوسة 6 -
 –مستوى هرقلة الموجودة على مستوى 

 النفيضة.
محّطة تطهير حمدون في طو ر فرز  -

 العروإل
وجود شبكة الغاز الطبيعي بققليط الوسط  -

 الشرقي.
وجود شبكتي الكهرباء و الماء الصالق  -

 للشراب لكن بنسبة تغطية محترمة.

ب محدودية التزود بالماء الصالق للشرا -
بكامل  قليط الوسط الشرقي من الناحية الكمية 

 و النوعية.
توزيع  ير متكاف  لشبكة الغاز الطبيعي  -

  ذ تتركز بالمناطو الساحلية بساسا.
نقص على مستوى شبكة التطهير عموما  -

 ر ط التحسن العاط.
 لقاء المياه الصناعية المستعملة دون ب   -

 معالجة.
  ياب الطاقات المتجددة. -
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 التجهيزات الجماعية .5

تتمثدددددل التجهيدددددزات الجماعيدددددة بمنطقدددددة الدراسدددددة فدددددي التجهيدددددزات األساسدددددية و المتمثّلدددددة فدددددي التجهيدددددزات 

 المدرسيّة و الّصحيّة و الثقافيّة.

 المدرسية التجهيزات 1.5

 عدد المنقطعين عن

 الدراسة بالمعاهد

 عدد المنقطعين عن

بالمدارسالدراسة   

ي نسبة النجاح ف

 الباكالوريا

المدارس 

االعدادية و 

 المعاهد

المدارس 

 االبتدائية
 المعتمدية

 كندار 7 1 - 33 41

 سيدي الهاني 11 2 75.81 21 106

 زرمدين 14 4 70.1 19 105

 بني حسان 6 3 53.8 2 22

 أوالد الشامخ 18 3 50.5 32 96

 شربان 17 4 75.0 16 0

 هبيرة 10 2 78.4 20 12

 السواسي 28 6 75.4 57 215

 منزل شاكر 30 4 53.7 50 150

542 85 61.2 7 51 
 بئر علي بن

 خليفة

 عقارب 27 4 65.9 22 167

 الصخيرة 33 5 56.2 42 339

 الغريبة 11 2 51.0 13 108

1903 412 59 47 263 

مجموع 

منطقة 

 الدراسة

 2010المهدية و صفاقس في أرقام  ,المنستير ,والية سوسة :المصدر

والمعاهدددد  اإلعداديدددة المددددارس و االبتدائيدددة المددددارس عددددد مدددن بعلدددى خليفدددة بدددن علدددي بئدددر معتمديدددة تضدددط

حققددت كددل  فددي سددن مبكددرة باعتبارهددا بكبددر تجمددع سددكاني.  ال بنهددا تعدداني مددن  دداهرة االنقطدداع عددن الدراسددة

النسدددبة علدددى  هدددذه بلغدددت وقدددد بالباكالوريدددا النجددداع فدددي نسدددبة بعلدددى مدددن معتمدددديتي هبيدددرة و سددديد  الهددداني

 .2010في  % 75,81, %78,4:التوالي
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  الصحية التجهيزات 2.5

محالت 

 تمريض

مراكز 

ة تصفي

 الدم

المخابر 

 الخاصة
تالصيدليا  

العيادات 

 الخاصة
 المصحات

عدد 

 المخابر

مراكز 

رعاية 

األم 

 والطفل

مراكز 

الصحة 

 األساسية

 المستشفيات

الجامعية 

الجهوية و 

 المحلية

ةالمعتمدي  

 كندار - 7 - 1 - 3 2 - - -

- - - 1 2 - 1 - 5 - 
سيدي 

 الهاني

 زرمدين 1 9 1 1 - 4 6 - - -

- - - 4 5 - - - 4 - 
بني 

 حسان

- - - 3 5 - 1 - 8 1 
أوالد 

 الشامخ

 شربان 1 10 - 1 - 2 3 - - -

 هبيرة 1 6 - 1 - 1 2 - - -

 السواسي 1 13 1 1 - 15 7 - 1 1

- - - 4 3 - 1 16 16 - 
منزل 

 شاكر

- - - 6 9 - 1 15 15 1 
 بئر علي

ةبن خليف  

 عقارب - 9 8 1 - 8 5 - - -

ةالصخير 1 12 12 1 - 8 4 - - -  

 الغريبة - 7 8 - - 4 2 - - -

1 1 0 49 69 0 11 61 121 7 
منطقة 

 الدراسة

 2010المهدية و صفاقس في أرقام  ,المنستير ,والية سوسة :المصدر

ومراكدددز رعايدددة األط و الطفدددل و  لدددى , تفتقدددر منطقدددة الدراسدددة  لدددى وجدددود المستشدددفيات الجهويدددة والمحليدددة

ب  مصدددحة بو مخبدددر خددداص بو مركددددز تصدددفية للددددط بو محدددل تمدددريإل.  ذ تقتصدددر التجهيددددزات  عددددط تواجدددد

 مراكدددز عددددد فدددي نسدددبة بعلدددى شددداكر مندددزل معتمديدددة سدددجلت قدددد األساسدددية.و الصدددحة الصدددحية علدددى مراكدددز

 الطفددددل. بمددددا القطدددداع الخدددداص فيتركددددز خاصددددة بالسواسددددي التددددي و األط رعايددددة مراكددددز و األساسددددية الصددددحة

يعددداني القطددداع الصدددحي بأ لدددب المددددن   ذن. الخاصدددة والصددديدليات العيدددادات عددددد فدددي األهدددط النسدددبة سدددجلت

و هدددو مدددا يدددىثر سدددلبا علدددى نوعيّدددة  دددروف االختصددداص.الددنقص فدددي التجهيدددزات و فدددي اإلطدددارات و فدددي طدددب 

 .الحياة بمنطقة الدراسة
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  والشبابية الثقافية التجهيزات 3.5

ةدور الثقاف  
 المكتبات

 العمومية

المالعب 

ةالرياضي  

القاعات 

ة الرياضي

 الخاصة

القاعات 

ة الرياضي

 العمومية

رياض 

 األطفال

نوادي 

 األطفال

نوادي 

 الشباب
 المعتمدية دور الشباب

 كندار 1 4 - 1 - - 1 1 -

 سيدي الهاني 1 4 - 1 - - 1 - -

- 1 2 - - 3 - 8  
المجموعة 

 األولى

 زرمدين 2 3 1 13 - 3 2 2 1

 بني حسان 2 1 1 11 - 3 1 1 1

 أوالد الشامخ - 2 - 4 - 1 1 1 1

 شربان 1 1 1 4 - - 1 1 1

 هبيرة 1 4 - 1 - 2 - 1 1

 السواسي 1 3 2 6 - 5 2 1 2

7 7 7 13 - 39 5 14 7 
المجموعة 

 الثانية

 منزل شاكر 1 - - 4 - - 1 1 1

1 1 1 - - 4 1 - 1 
بئر علي بن 

 خليفة

 عقارب 1 - 1 2 - - 1 1 1

 الصخيرة 1 - 1 2 - - 1 1 1

 الغريبة - - - 3 - - 1 1 -

4 5 5 - - 15 3 - 4 
المجموعة 

 الثالثة

 منطقة الدراسة 13 22 8 56 0 14 14 13 11

 2010المهدية و صفاقس في أرقام  ,المنستير ,والية سوسة :المصدر

 تترّكز ب لب وسائل الترفيه و الّرياضة و الثقافة بالمعتمديات الساحليّة.

تفتقددر منطقدددة الدراسدددة  لدددى مختلدددف التجهيدددزات الثقافيدددة و الشدددبابية. حيدددث نالحددد  عددددط وجدددو ندددواد  الشدددباب 

 يىثر على  بداع الشباب مما يدفعه  لى االنقطاع عن الدراسة.والقاعات الرياضية 
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يبدددرز الجددددول وجدددود بعدددإل الفضددداءات الشدددبابية و الثقافيدددة بدددبعإل المعتمدددديات  ال بنّددده و خدددالل الزيدددارات 

الميدانيددددة الّتددددي قمنددددا بهددددا بمختلددددف المعتمددددديات تددددّط التعددددّرإل  لددددى  شددددكالية عدددددط تجهيددددز هددددذه الفضدددداءات 

متطلّبددددات شددددباب و بطفددددال اليددددوط.  ذ نجددددد مالعددددب  يددددر مهيددددأة و مكاتددددب تفتقددددر الددددى بتجهيددددزات تتماشددددى و 

 تجهيزات اإلعالمية...الخ. 

تترّكددددز ب لددددب القاعددددات الرياضدددديّة الخاّصددددة بكددددّل مددددن زرمدددددين و بنددددي حّسددددان و السّواسددددي. بّمددددا بالنسددددبة 

لوسددديطة و السددداحليّة. لدددذل  للقاعدددات الرياضددديّة العموميّدددة فهدددي  يدددر موجدددودة و تترّكدددز خاصدددة بالمعتمدددديات ا

فددداّن تددددعيط التجهيدددزات الثقافيّدددة و الّرياضددديّة بالجهدددة يعتبدددر مدددن بهدددّط العناصدددر الّتدددي وجدددب تددددعيمها لددددعط 

جاذبيّددددة المدددددن و تثبيددددت السددددّكان بهددددا و كددددذل  لتحفيددددز شددددباب منطقددددة الدّراسددددة علددددى اإلبددددداع و الّرفددددع مددددن 

 قدراته.

ثقافيّدددة و الشدددبابيّة و الّرياضددديّة فدددي نفدددور سدددّكان هدددذه المنددداطو و و قدددد سددداهط هدددذا الدددنقص فدددي التجهيدددزات ال

هجدددرتهط  لدددى المعنمدددديات األخدددرى بحدددث عدددن نوعيّدددة حيددداة بفضدددل.و تشدددكو التجهيدددزات الموجدددودة مدددن عددددّة 

 نقائص بهّمها افتقارها للتجهيزات الضروريّة.
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 :تجهيزات الجماعيةال الضعف القوة و نقاط نقاط  : 7خالصة -

 الضعف نقاط القوة نقاط 

 المجموعة
 : األولى
 سيدي
 الهاني
 كندار

 نسبة بعلى الهاني سيد  معتمدية سجلت -
 بالباكالوريا نجاع

 لكن متوفر األساسية الصحة مراكز عدد -
 بالغرإل تفي تكاد متواضعة بنسبة

وجود دار شباب بكّل من كندار و سيد   -
 .الهاني

 حيث من معتمدية ضعف هي كندار معتمدية -
 الثانوية التعليمية المىسسات

 في نقصا األولى بالمجموعة الصحي القطاع يعاني -
 .واإلطارات الصحية التجهيزات

 مركز بو خاص مخبر بو مصحة ب  تواجد عدط -
 .تمريإل محل حتى بو الدط لتصفية

 .المحلية خاصة المستشفيات عدد في فادع نقص -
 بو عمومية رياضية قاعات بو محاضن وجود عدط -

 . خاصة
 .الشباب لدور األولى المجموعة افتقار -
الغير  األساسية التجهيزات األولى المجموعة تمتل  -

 .مهيكلة

 المجموعة
 : الثانية

 زرمدين
 حسان بني

 أوالد
 الشامخ
 شربان
 هبيرة

 السواسي

 في نسبة بهط السواسي معتمدية سجلت -
 .والصيدليات الخاصة العيادات عدد

 حسان بني و زرمدين معتمديتي تميزت -
 و الثقافية التجهيزات من كاف عدد بتوفر
 .الشبابية

 .ثقافة دور 2 السواسي معتمدية تمل  -

 المىسسات في نقص من هبيرة معتمدية تشكو -
 . ومعاهد مدارس من التعليمية

 . الجهوية و المحلية المستشفيات عدد في فادع نقص -
 تصفية مركز بو خاص مخبر بو مصحة تواجد عدط -

 . تمريإل محل بو للدط
 بالكاد و ضئيلة نسبة ذات األساسية الصحة مراكز -

 حسان بني و هبيرة معتمدية من كل في بالغرإل تفي
 حسان بني و زرمدين عدى ما محاضن تواجد عدط .
 . المجموعة بكامل رياضيةعمومية قاعات بو
 فقط األساسية التجهيزات الثانية المجموعة تمتل  -

 و لتنميتها المادية و البشرية للموارد تفتقر لكنها
 .بها النهوإل

افتقار المنطقة لمراكز طب استعجالي و طب  - -
 االختصاص.

 المجموعة
 : الثالثة
 بن بئرعلي

 خليفة
 الغريبة

 الصخيرة
 عقارب

 منزلشاكر

 بعلى خليفة بن علي بئر معتمدية حققت -
 .والمدارس المعاهد عدد في نسبة

 علي بئر و شاكر منزل معتمديتي سجلت -
 مراكز عدد في نسبة بعلى خليفة بن

 عدد في كذل  و الطفل و األط رعاية
 .األساسية الصحة مراكز

 في نسبة بعلى خليفة بن علي بئر معتمدية سجلت -
 .الدراسة عن المنقطعين عدد

 .الجهوية و المحلية المستشفيات عدد في نقص -
 المجموعة بكامل خاصة صحية تجهيزات تواجد عدط -

 .الثالثة
 جميع في نقص من الثالثة المجموعة تعاني -

 في خاصة و اإلطارات في و الصحية التجهيزات
 .االختصاص طب

 بكامل للمحاضن و الرياضية للقاعات تواجد عدط -
 .المجموعة

 التجهيزات في كبير مننقص الغريبة معتمدية تشكو -
 .والشبابية الثقافية

   

 العوائق اإلمكانيات 

إقليم 

 الوسط

 الشرقي

التعلدددددديط معّمددددددط علددددددى كامددددددل منطقددددددة  -
 الدراسة و الوسط الشرقي.

ربدددددط مجمدددددل المددددددارس بالتكنولوجيدددددا  -

 (.TICالحديثة وهي اإلعالمية  
وجددددود شددددبكة مهمددددة مددددن المىسسددددات  -

التعليميددة العليددا و مددن مدددارس التكددوين 

تمركددددز المىسسددددات و المحاضددددن و اإلدارات فددددي  -
 المراكز العمرانية الحضرية فقط.

مشددددداركة القطددددداع الخددددداص فدددددي التعلددددديط يبقدددددى  -
محددددددودا مقارندددددة بالقطددددداع العددددداط الدددددذ  يتميدددددز 

 بقستراتيجيته
افتقدددار نسدددبة مرتفعدددة مدددن السدددكان العددداطلين عدددن  -
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 المهني بالوسط الشرقي.
تعليمدددا  بتواجدددد يتميدددز الوسدددط الشدددرقي -

يددددددددددددع عاليدددددددددددا متنوعددددددددددددا فدددددددددددي جم
 االختصاصات.

تدددوفر مىسسدددات عليدددا بصددددد اإلنجدددداز  -
علددددددددى مسددددددددتوى واليددددددددات الوسددددددددط 

 الشرقي.
يتميددز الوسددط الشددرقي بتددوفر عدددد هدداط  -

 من األقطاب التكنولوجية.
هدداط  عدددد سددجل الوسددط الشددرقي تواجددد -

 لمحاضن المىسسات.
عرفدددددت التجهيدددددزات الصدددددحية نوعيدددددة  -

جيددددددة , ذ بنهدددددا ذات  شدددددعاع خدددددارجي 
البعيددددة  قفصدددة و حتدددى علدددى الجهدددات 

تددددوزر( و وصددددل هددددذا اإلشددددعاع  لددددى 
 الشمال الغربي

تعتبددر واليددة المهديددة األسددبو مددن حيددث  -
 تشغيل الطاقات البشرية الطبية.

يتمتددددددع الوسددددددط الشددددددرقي بتجهيددددددزات  -
ثقافيدددددددة و رياضدددددددية و شدددددددبابية شدددددددبه 

 متوسطة

 العمل للمستوى التعليمي الثانو .
تشدددددبع طاقدددددة االسدددددتيعاب بالمىسسدددددات التعليميدددددة  -

 العليا خاصة والية صفاقس.
ص هددداط فدددي تعددداني واليدددة المهديدددة خاصدددة مدددن نقددد -

عدددددددد المستشددددددفيات المحليددددددةو الجهويددددددة ر ددددددط 
 الطلب المتزايد.

نقدددددددص فدددددددي عددددددددد األسدددددددرة علدددددددى مسدددددددتوى  -
 المستشفيات.

 دددددداهرة التشددددددبع التددددددي تميددددددز كامددددددل المراكددددددز  -
 الجامعية الطبية.

 عدط القدرة المادية للمراكز الطبية. -
اخدددددتالف واضدددددق بدددددين واليدددددة المهديدددددة و بقيدددددة  -

قارندددة بعددددد الواليدددات فدددي نسدددبة عددددد األطبددداء م
السددددكان, حيددددث سددددجلت واليددددة المهديددددة بضددددعف 

 نسبة.
 نقص فادع في التجهيزات الثقافية و الشبابية  -
الشدددددبكة الرياضدددددية و الثقافيدددددة للوسدددددط الشدددددرقي  -

 الحالية  ير كافية و ال تفي بالغرإل.
 نقص كبير في دور الثقافة بالوسط الشرقي. -
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 العمرانيةهيكلة ال .6

 الوزن الديمغرافي و الديناميكية العمرانية 1.6

"مديندددة"  منطقدددة بلديددددة( تتميدددز كدددل واحددددة بخصوصدددياتها علدددى مسددددتوى 15تتكدددون منطقدددة الدراسدددة مدددن 

 الحجط الديمغرافي و مستوى التجهيزات و التأطير.

 2011الوزن الديمغرافي المالحظات
نسبة النمو 
 الديمغرافي

 المعتمدية 2008 2011

محافظة على النمّو 
 الّطبيعي

4.13%  كندار 3887 3981 0,80  

 3.27%  سيدي الهاني 3122 3155 0,35 

3.70%  المجموعة األولى 7009 7136 0.57 

مجموعة محافظة 
 على النمّو الطبيعي و

بوادر لتصبح 
 مستقطبة

17.47%  زرمدين 16418 16832 0,83  

 10.73%  منزل حياة 10191 10341 0,49 

9.3%  بني حسان 8548 8958 1,57  

 5.25%  الغنادة 4808 5052 1,66 

5.21%  أوالد شامخ 5073 5026 0,31-  

6.35%  شربان 5945 6117 0,96  

 3.15%  هبيرة 3083 3035 0,52- 

 5.16%  السواسي 4823 4974 1,03 

7.82%  71,0  335 60  889 58  المجموعة الثانية 

مجموعة طاردة 
 للسّكان

10.93%  عقارب 10191 10532 1,10 

 2.275%  منزل شاكر 2184 2191 0,11 

 3.36%  الغريبة 3220 3236 0,17 

 5%  بئر علي بن خليفة 4766 4795 0,20 

 8.38%  الصخيرة 8709 8074 2,49- 

4.98%  18,0-  828 28  070 29  المجموعة الثالثة 
  100%  منطقة الدراسةمجموع  94968 96299 0,47 

 2010المهدية و صفاقس في أرقام  ,المنستير ,والية سوسة :المصدر

سدددداكنا. 96 299 لددددى94 968مددددن  2011و  2008بددددين سددددنة  المراكددددز العمرانيددددةتطددددور عدددددد السددددكان 

 ال بن الددددوزن الددددديمغرافي لمدددددن منطقددددة الدراسددددة يعتبددددر  %0.47قدددددره  محدددددود ب  بمعدددددل نمددددو سددددنو 

و هثثثو مثثثا يتثثثرز  مهثثثا  (-%2.49) و قدددد سدددّجلّت الّصدددخيرة بقدددّل نسدددبة نمدددوّ  فقدددط. %4.4ضدددعيفا جددددا  ذ يبلدددد 

 طاردة للسّكان.

تعتبددددر المدددددن المكونددددة لمنطقددددة الدراسددددة صددددغيرة جدددددا و ال ترقددددى  لددددى رتبددددة مركددددز عمرانددددي. فباسددددتثناء 

 ساكنا. 10 532و عقارب 10 341ساكنا و منزل حياة  10 832مدين التي تعد زر

 ساكنا. 5000مدن بما األ لبية فتضط بقل من  5ساكنا وهي  10000تضط بقية المدن بقل من 
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 عدد السكان في الوسط البلدي

أكثر من  
100000 

100000-50000 500000-20000 20000-10000 10000-5000 
أقل من 
5000 

 منطقة الدراسة 7 5 3 0 0 0

 اإلقليم 22 22 15 13 2 2

سددداكنا بمدددا المسدددتوى الثددداني فيضدددط كدددل مدددن مندددزل حيددداة  16832تحتدددل مديندددة زرمددددين بعلدددى الهدددرط ب 

و عقدددارب بمدددا المسدددتوى الثالدددث فيضدددط كدددل مدددن بندددي حسدددان و شدددربان و بوالد شدددامخ و  ( معتمديدددة زرمددددين

 الغنادة و الصخيرة وهي عبارة عن مراكز محلية صغيرة مرتبطة بالوسط الريفي و باألنشطة الفالحية.

سدداكنا و هددي عبددارة عددن تجمعددات عمرانيددة  5000و نجددد فددي بسددفل الهددرط بقيددة المدددن التددي تضددط بقددل مددن 

رتبطدددة بالوسدددط الريفدددي و باألنشدددطة الفالحيدددة و تعتبدددر مندددزل شددداكر بصدددغر تجمدددع عمراندددي  ذ يبلدددد صدددغيرة م

 من مجموع سكان المعتمدية. %6.5ساكنا و تمثل هذه النسبة  2191عدد سكان المنطقة البلدية 

ه بمدددا بالنسدددبة للدينامكيدددة الديمو رافيدددة فدددان ب لدددب المددددن سدددجلت نسدددبة نمدددو ضدددعيفة و بقدددل ممدددا تدددط تسدددجيل

فدددي الوسدددط الحضدددر . و هدددذا مدددا يبدددرز بن مددددن  %1.83علدددى المسدددتوى الدددوطني حيدددث بلغدددت نسدددبة النمدددو 

منطقددددة الدراسددددة هددددي مدددددن طدددداردة للسددددكان و لددددط تسددددتطع تحقيددددو هدددددف اسددددتقرار السددددكان بهددددا بددددل تددددراهط 

بو يهددددداجرون نحدددددو المددددددن السددددداحلية القريبدددددة و التدددددي تتميدددددز بديناميكيدددددة سدددددواء االقتصدددددادية بو العمرانيدددددة 

 الديمغرافية.

 بمنطقة الدراسة و الريفية المراكز العمرانية 2.6

 المراكز العمرانية 1.2.6

 تضّط المجموعة األولى مركزين عمرانيين و هما كندار و سيد  الهاني. :المجموعة األولى 

 :كندار- 

بهدددا فدددي تعتبدددر كنددددار مدددن بصدددغر البلدددديات الموجدددودة علدددى مسدددتوى واليدددة سوسدددة.  ذ بلدددد عددددد السدددكان 

علدددددى مسدددددتوى  %0.8. و يعتبدددددر الدددددوزن الدددددديمغرافي للبلديدددددة منخفضدددددا جددددددا  ذ ال يتجددددداوز 3981 2011

 بمنطقة الدراسة. %4.13اإلقليط و 

و التدددي  2تتمتدددع المديندددة بموقدددع اسدددتراتيجي نتيجدددة وجودهدددا علدددى محدددور رئيسدددي: الطريدددو الوطنيدددة رقدددط

كندددددار, سوسددددة, القلعددددة  48الجهويددددة رقددددط تددددىمن الددددربط مددددع مختلددددف واليددددات الوسددددط الغربددددي و الطريددددو

الكبدددرى. وقدددد سددداهط هدددذا المحدددور فدددي تطدددور المديندددة و تددددعيط مركزيتهدددا.  ذ تتركدددز علدددى طدددول الطريدددو بهدددط 

 التجهيزات الجماعية و مختلف الفضاءات التجارية و الخدماتية.

حيددددة التجهيددددزات و ر ددددط بهميددددة موقعهددددا كمنطقددددة عبددددور, فيعتبددددر تثمددددين نقطددددة القددددوة محدددددودا. بمددددا مددددن نا

الجماعيدددة, فيعتبدددر مسدددتوى التجهيدددزات محددددودا و مرتبطدددا بو يفتهدددا كبلديدددة صدددغيرة.  ذ تعددداني المديندددة مدددن 

 .نقص في التجهيزات الصحية و التي تتمثل في بعإل مراكز الصحة األساسية
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 :سيدي الهاني-

بهدددط محدددور لمديندددة  ذ يدددربط  12سددداكنا و تعتبدددر الطريدددو الوطنيدددة رقدددط 3155تضدددط بلديدددة سددديد  الهددداني 

. تتركدددددز بمركدددددز المديندددددة مختلدددددف كلدددددط 12بينهددددا و بدددددين القيدددددروان التدددددي ال يفصدددددلها عدددددن المدينددددة سدددددوى 

 لددددى التجهيددددزات الجماعيددددة األساسددددية مددددن مدددددارس و مراكددددز للصددددحة العموميددددة و معاهددددد. و تفتقددددر المدينددددة 

التجهيددددزات الرياضددددية و الفضدددداءات المخصصددددة للطفولددددة. و قددددد سدددداهمت سددددبخة سدددديد  الهدددداني كعنصددددر 

 كما تعتبر عنصر قطيعة بين سيد  الهاني و كندار. طبيعي في كيفة توسع النسي  العمراني للمدينة.

 هثثثّم و  ( كتثثثر ثثثثدد مثثثن المراكثثثز)مراكدددز عمرانيّدددة  8تضدددّط المجموعدددة الثانيدددة  :المجموعةةةة الثانيةةةة 

 ساكنا. 8000مراكز  كثر من  3 :المراكز من حي  الوزن الديمغرافي

 :بني حسان - 

توجدددد بندددي حسدددان جندددوب مديندددة المنسدددتير و يحددددها  ربدددا زرمددددين, شدددرقا المكندددين, شدددماال جمدددال و جنوبدددا 

 2011و  2008. و قدددد تطدددور عددددد السدددكان بدددين سدددنة 2011سددداكنا فدددي  8958بدددومرداس. تضدددط المديندددة 

تعتبدددر بندددي حسدددان نقطدددة التقددداء للعديدددد مدددن الطرقدددات المحليدددة و الجهويدددة التدددي تدددىمن %1.57 قددددرهابنسدددبة 

الدددربط بدددين معتمدددديات واليدددة المنسدددتير و معتمدددديات واليدددة المهديدددة. بمدددا مدددن ناحيدددة التجهيدددزات الجماعيدددة, 

مكتدددب تشدددغيل, فتتركدددز بهدددا مختلدددف التجهيدددزات الجماعيدددة األساسدددية. و تتركدددز ب لدددب التجهيدددزات المهيكلدددة  

 كلط.  10 مركز للتكوين المهني,...( بمدينة جمال التي تفصلها عن مدينة بني حسان

التددددي تددددربط بددددين الطددددرق السدددديارة و المهديددددة ببنددددي حسددددان. و  المبرمجددددة تمددددر "حاملددددة الطريددددو للسدددداحل"

سدددتلعب هدددذه الطريدددو دورا هامدددا فدددي تطدددوير هدددذه المديندددة و فدددي انفتاحهدددا علدددى محيطهدددا الجهدددو . كمدددا تمدددت 

 هكتارا بمثال التهيئة العمرانية للمدينة. 8برمجة منطقة صناعية 

 :زرمدين- 

سددداكنا تليهدددا  16832ناحيدددة الدددوزن الدددديمغرافي اذ يىمهدددا تعتبدددر زرمددددين بهدددط مديندددة بمنطقدددة الدراسدددة مدددن 

و مدددن الطريدددو  1سددداكنا. تتميدددز مديندددة زرمددددين بقربهدددا مدددن الطريدددو الوطنيدددة رقدددط 10532مديندددة عقدددارب ب

و الطريددددو  93الددددربط بينهمددددا. تعتبددددر الطريددددو الجهويددددة رقددددط  93السدددديارة و تددددىمن الطريددددو الجهويددددة رقددددط

 البلدية. بهط محورين بالمنطقة 2الجهوية رقط

و ر ددددط تركددددز العديددددد مددددن المىسسددددات الصددددناعية بزرمدددددين  ال بن هددددذه المدينددددة الزالددددت تشددددكو مددددن عدددددط 

وجدددود منطقدددة صدددناعية مهيدددأة و قدددد سددداهط الوضدددع العقدددار  لألراضدددي داخدددل المنطقدددة البلديدددة  عددددط وجدددود 

 ال بّن  شدددكاليات   ال بنّددده وقعدددت برمجدددة منطقدددة صدددناعيّة بدددربس المدددرر. براضدددي دوليدددة( فدددي هدددذه الوضدددعية.

 عقّاريّة الزالت تحيل دون تهيئة المنطقة. 
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 :مدينة السواسي -

بلدددد  ,تعتبدددر مديندددة السواسدددي مدددن بهدددط المددددن الموجدددودة بمنطقدددة الدراسدددة ر دددط صدددغر حجمهدددا الدددديمغرافي

مسثثثثتة النمثثثثو ). 2010سددددنة  4909و قددددد تطددددور هددددذا العدددددد  لددددى  2004فددددي  سدددداكنا 4633عدددددد السددددكان 

و هثثثو مثثثا يعكثثثه جا بيثثثة هثثثقت المدينثثثة و قثثثدرتها ثلثثثى المااف ثثثة ثلثثثى النمثثثو الطتيعثثثثي  (%0.96الثثثديمغرافي

 للسكان.

 هثثثم ماثثثاور و تمثثثر بالمدينثثثة و تربطهثثثا بتقيثثثة  98و الطريثثث  الجهويثثثة رقثثثم 87تعتتثثثر الطريثثث  الجهويثثثة رقثثثم

مثثثن مجمثثثوع سثثثكان المنطقثثثة  %90 ي  2010سثثثاكنا فثثثي  48384التثثثرا  الثثثوطني. بلثثثن ثثثثدد سثثثكان المعتمديثثثة 

الريفيثثثة المايطثثثة بالتلديثثثة. و قثثثد  ثثثهدت المدينثثثة تطثثثورا ال بثثثخق بثثثا فثثثي السثثثنوات األخيثثثرة خصوصثثثا بعثثثد تهيئثثثة 

 المنطقتين الصناثيتين. و تتمت  المنطقة التلدية بمستو  تجهيزات يممن لها تخطير مايطها الريفي. 

المنطقثثثة الصثثثناثية التثثثي  :تمديثثثة   ثثثرا كتيثثثرا ثلثثثى تطورهثثثاو قثثثد كثثثان لتهيئثثثة المنطقتثثثين الصثثثناثيتين بهثثثقت المع

قامثثثت لتهيئتهثثثا التلديثثثة و المنطقثثثة الصثثثناثية المهيثثثخة مثثثن قتثثث  الوكالثثثة العقاريثثثة للصثثثناثة. إ  سثثثاهمت فثثثي خلثثث  

 حركية بها و في تطوير وسط المدينة و خل  دينامكية.

 :مدينة هبيرة -

 2004سثثثنة  سثثثاكنا 3179 . بلثثثن ثثثثدد السثثثكان بهثثثا(كلثثثم105)تعتتثثثر هتيثثثرة  بعثثثد منطقثثثة ثلثثثى مركثثثز الواليثثثة 

و هثثثثقت  ,. و تعتتثثثثر مثثثثن المثثثثدن الطثثثثاردة للسثثثثكان2010فثثثثي سثثثثنة  3058إال  ن هثثثثقا العثثثثدد فثثثثي امخفثثثثال دا ثثثثم 

سثثثنة  10624إلثثثى  2004سثثثنة  11057الهجثثثرة تمثثثه الوسثثثط التلثثثدي و الريفثثثي فقثثثد امخفثثثض ثثثثدد السثثثكان مثثثن 

الماثثثاور الر يسثثثية دور فثثثي امغالقهثثثا. تثثثلمن الطريثثث  الماليثثثة .الثثثربط  و قثثثد كثثثان لتعثثثد هثثثقت المدينثثثة ثثثثن 2010

. يتركثثثثز   لثثثثب التجهيثثثزات الجماثيثثثثة و مختلثثثث  96و الطريثثثث  الجهويثثثثة رقثثثم 81مثثث  الطريثثثث  الجهويثثثثة رقثثثم 

يعتتثثثر ماثثثدودا متيجثثثة ثثثثدم  ,الفمثثثا ات التجاريثثثة ثلثثثى الطثثثريقين الر يسثثثيين. ثلثثثى مسثثثتو  النسثثثي  االقتصثثثادي

ثية مهيثثثخة  و ملسسثثثات يمكثثثن  ن تسثثثاهم فثثثي دفثثث  حركثثثة التنميثثثة بهثثثقت المنثثثاط . يتركثثثز وجثثثود منثثثاط  صثثثنا

 النشاط االقتصادي خاصة ثلى األمشطة الفالحية.

 :مدينة شربان -

و تعتتثثثثر الطريثثثث  الجهويثثثثة  2004فثثثثي  5849بعثثثثد  ن كامثثثثت  2010فثثثثي  سثثثثاكنا 6043تعثثثثد مدينثثثثة  ثثثثربان 

اسثثثي مثثثن  هثثثم الماثثثاور بهثثثا. تفتقثثثر المدينثثثة إلثثثى منطقثثثة صثثثناثية التثثثي تثثثربط بينهثثثا و بثثثين معتمديثثثة السو 96رقثثثم

 مهيخة يمكن  ن تاسن من جا بيتها و تعتتر الفالحة  هم قطاع مشغ .

 :أوالد شامخ -

و بلغثثثت مسثثثتة  ,2011و  2008سثثثاكنا. وقثثثد تراجثثث  ثثثثدد السثثثكان بثثثين سثثثنة  5026تعثثثد بلديثثثة  والد  ثثثام  

كلثثثم. و تعتتثثثر الطريثثث  الجهويثثثة رقثثثم  90تتعثثثد مدينثثثة  والد  ثثثام  ثثثثن مركثثثز الواليثثثة حثثثوالي  -%0.31النمثثثو

 هثثثم ماثثثور بهثثثا. و تثثثخمن هثثثقت الطريثثث  الثثثربط بثثثين مدينثثثة  والد  ثثثام  للقيثثثروان و للسواسثثثي و الجثثثم. تتلثثثن  87
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رق و المعاهثثثد هكتثثثارا. و تقتصثثثر التجهيثثثزات الجماثيثثثة ثلثثثى المثثثدا 82المسثثثاحة الجمليثثثة للمنطقثثثة العمراميثثثة 

 و المراكز األساسية الصاية و بعض التجهيزات الثقافية.

 .مراكز ثمراميّة صغر   هّمها ثقار  5تمّم المجموثة الثالثة  :المجموعة الثالثة 

 :منزل شاكر -

و يتلثثثن ثثثثدد السثثثكان بهثثثا حثثثوالي  ,تعتتثثثر منثثثزل  ثثثاكر  صثثثغر تجمثثث  ثمرامثثثي ثلثثثى مسثثثتو  واليثثثة صثثثفاقه

و  %0 2010و  2008. إ  بلغثثثثت مسثثثثتة النمثثثثو بثثثثين 2010إلثثثثى  2008و لثثثثم يتطثثثثور ثثثثثدد السثثثثكان مثثثثن  2191

هثثثو مثثثا يتثثثرز مثثثد  ثثثثدم قثثثدرة المدينثثثة ثلثثثى المااف ثثثة ثلثثثى النمثثثو الطتيعثثثي للسثثثكان و تعتتثثثر طثثثاردة للسثثثكان. 

التثثثي تثثثلمن الثثثربط بثثثين معتمديثثثة منثثثزل  ثثثاكر و و  13تتميثثثز المدينثثثة بثمركزهثثثا ثلثثثى الطريثثث  الوطنيثثثة رقثثثم

الثثربط بثثين الانشثثة  119صثثفاقه  ثثرقا و  والد حفثثوز و سثثيدي بوزيثثد  ربثثا. كمثثا تثثلمن الطريثث  الماليثثة رقثثم

 و منزل  اكر و ثقار .

 :بئر علي بن خليفة -

سثثثح و تم 2011سثثثاكنا فثثثي  4795تقثثث  المنطقثثثة التلديثثثة بتئثثثر ثلثثثي بثثثن خليفثثثة  ثثثر  مدينثثثة صثثثفاقه. و تمثثثم 

 .²كلم4.15قرابة 

التثثثي تثثثربط  ثثثمال الثثثتالد و جنوبهثثثا مثثثرورا  2تعتثثثر المدينثثثة ماثثثورين ر يسثثثين و همثثثا الطريثثث  الوطنيثثثة رقثثثم

التثثثي تثثثلمن الثثثربط بثثثين صثثثفاقه و  ثثثر  الثثثتالد.  يثثثر هثثثقا الموقثثث  لثثثم  14بثثثالقيروان و الطريثثث  الوطنيثثثة رقثثثم

مثثثن سثثثكان  %10المنطقثثثة التلديثثثة  قثثث  مثثثن  بالمدينثثثة و دفثثث  التنميثثثة بهثثثا. يمثثثث  سثثثكان5يقثثث  تثمينثثثا للنهثثثول 

 .2011ساكنا في  50274المعتمدية إ  يص  ثدد الكان بالمعتمدية إلى 

و تشثثثثتت السثثثثكان و مادوديثثثثة المنطقثثثثة التلديثثثثة فثثثثان مسثثثثتة  ²كلثثثثم 1212و  مثثثثام  سثثثثاثة مسثثثثاحة المعتمديثثثثة 

 التخطير الوسط الريفي تعتتر مادودة.

 :عقارب -

ثمرامثثثي بالمجموثثثثة الثالثثثثة لمنطقثثثة الدراسثثثة. إ  يتلثثثن ثثثثدد سثثثكان المنطقثثثة التلديثثثة تعتتثثثر ثقثثثار   هثثثم تجمثثث  

كلثثثم و هثثثي  قثثثر  بلديثثثة داخليثثثة لمركثثثز الواليثثثة. 22سثثثاكنا. تتعثثثد ثلثثثى مركثثثز صثثثفاقه الكتثثثر  قرابثثثة 10532

 بينهثثا و بثثين صثثفاقه  ثثرقا و بئثثر ثلثثي بثثن خليفثثة  ربثثا.  مثثا الطريثث  الماليثثة 14تثثربط الطريثث  الوطنيثثة رقثثم 

فتثثلمن الثثربط بثثين ثقثثثار  و منثثزل  ثثاكر و الماثثرق. توجثثد بالمدينثثثة منطقثثة صثثناثية مسثثتغلة و قثثثد  119رقثثم

 ساهمت هقت المنطقة في تدثيم جا بية المدينة و تنميتها و تطويرها.

 : الصخيرة -

تعتتثثثثر معتمديثثثثة الصثثثثخيرة  ثثثثامي اهثثثثم تجمثثثث  ثمرامثثثثي بالمجموثثثثثة الثالثثثثثة لمنطقثثثثة الدراسثثثثة. تقثثثث  المنطقثثثثة  :

و  2008و قثثثثد سثثثثجلت مسثثثثتة ممثثثثو ديمغرافثثثثي بثثثثين  2011سثثثثاكنا سثثثثنة  8074جنثثثو  واليثثثثة صثثثثفاقه و تمثثثثم 
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 مما جعلها منطقة طاردة. % -2.79يقدر    2011

 1وجودهثثثا ثلثثثى ماثثثاور ر يسثثثيةط الطريثثث  الوطنيثثثة رقثثثم  تتمتثثث  هثثثقت المعتمديثثثة بموقثثث  اسثثثتراتيجي متيجثثثة

التثثثي تثثثلمن  2التثثثي تثثثلمن الثثثربط بثثثين الصثثثخيرة و بقيثثثة واليثثثات الشثثثمال و الجنثثثو . الطريثثث  الوطنيثثثة رقثثثم 

الثثثربط بثثثين المعتمديثثثة و واليثثثة القيثثثروان وصثثثوال إلثثثى النفيمثثثة. وقثثثد سثثثاهم هثثثقا الماثثثور فثثثي تطثثثور المدينثثثة و 

يثثثثة موقعهثثثثا كمنطقثثثثة ثتثثثثور , يعتتثثثثر تثمثثثثين مقطثثثثة القثثثثوة هثثثثقت ماثثثثدودا. ور ثثثثم تثثثثدثيم مركزيتهثثثثا, و ر ثثثثم اهم

  ساثة المنطقة إال  ن  مستو  تجهيزاتها يعتتر مادودا.

 : الغريبة -

و  2008سثثثثاكنا , إ  بلغثثثثت مسثثثثتة مموهثثثثا بثثثثين  3236حثثثثوالي  2011بلثثثثن ثثثثثدد سثثثثكان هثثثثقت المعتمديثثثثة لسثثثثنة 

المدينثثثة ثلثثثى المااف ثثثة ثلثثثى النمثثثو الطتيعثثثي للسثثثكان وهثثثو مثثثا يعكثثثه ثثثثدم قثثثدرة  % 0.17مثثثا يقثثثار   2011

ويرجثثث   لثثثئ للثثثنقف الفثثثادا فثثثي التجهيثثثزات األساسثثثية و خاصثثثة لتمركزهثثثا التعيثثثد مثثثن الماثثثاور الر يسثثثية و 

و  2كلثثثم ثثثثن الطريثثث  الوطنيثثثة رقثثثم  17الاالثثثة المزريثثثة التثثثي تتميثثثز بهثثثا طرقاتهثثثا, حيثثث  تتعثثثد مثثثا يقثثثار  

 . مما يجعلها  ات ومعية منغلقة لتعدها ثن المااور الر يسية. 1رقم كلم ثن الطري  الوطنية  7حوالي 

 المراكز الريفية بمنطقة الدراسة2.2.6 

ن را لما تتميز به منطقة الدراسة من طابع ريفي فان المراكز الريفية تصبق عنصرا فعاال من الهيكلة العمرانية 

 .تمتحديدالمراكزالريفيةالهامة نطالقامنالوزنالديمغرافيللعمادةوقربهامنالمحاورالرئيسية للفضاء.

 :المجموعة األولى 

 : أوالدعامر-

 تتميدز و 2504 حدوالي2004سدنة  متسداكنيها عددد بلدد ,كنددار معتمديدة  لدى عدامر بوالد عمدادة تنتمدي

 تضدفي التدي الزيتدون بغابدات خاصدة و .المدنّ ط العمراندي بنسديجها و 2 رقدط الوطنيدة الطريدو مدن بقربهدا

 .المنطقة على خالبا مشهدا

 : داربالواعر -

و يمكدن  بهميدة ذات منطقدة يجعلهدا مّمدا ااثدار بتواجدد تتميدز هدي و ,كنددار لمعتمديدة المنطقدة يهدذه تندتط

 .2وخاّصةبنّموقعهااستراتيجيقربالطريقالوطنيةرقط دماجها في مسل  سياحي.

 : المركزية كروسية -

 تتميدز و سداكنا 2086 يقدارب مدا 2004 سدنة سدكانها عددد بلدد الهداني سديد  معتمديدة العمدادة هدذه تتبدع

.و تضددط عدددّة مندداطو سددقوية  يددر مسددتغلة نتيجددة ملوحددة 44رقددط الجهويددة الطريددو علددى ممتدداز بموقددع

بّن ب لدددب المسدددال   يدددر  المياه.تعددداني هدددذه العمدددادة مدددن شدددبكة طرقاتهدددا التدددي تربطهدددا بمركدددز المعتمديّدددة.  ذ

 مهيئة.
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 :المجموعة الثانية 

 : حياة منزل- 

 الوطنيددة الطريددو علددى وتقددع 2004 سددنة سدداكنا4247 ضددّمت ,زرمدددين لمعتمديددة العمددادة هددذه تنتمددي

 .1رقط

 : الميليشات -

 اسدتراتيجي بموقدع تتميّدز وهدي 2004 سدنة 4240 سدّكانها عددد بلدد زرمددين عمدادات مدن عمدادة هدي

 .مميّزة منطقة يجعلها مّما السيارة الطريو قرب

 : العجيالت -

 مدا 2004 سدنة ضدمت حيدث ,الشدامخ بوالد بمعتمديدة األخيدرة العشدرية خدالل العمدادة هدذه بعدث تدطّ 

 قريدة العمدادة هدذه تضدط ,87 رقدط الجهويدة كلممندالطريو 4.5 بعدد علدى تقدع و سداكنا 4706  يقدارب

 .87 رقط الجهوية الطريو على بامتدادها المتميزة بوزيد بوالد تسّمى

 : الشمالية الشحيمات -

 الطريدو علدى بتواجددها وتتميدز سداكنا 2522 سدّكانها عددد يبلدد ,الشدامخ بوالد معتمديدة  لدى تنتمدي

 القيدران اتجداه فدي الشدامخ بوالد مديندة تعبدر حيدث كلدط 26 طدول علدى تمتددّ  التدي خاّصدة87 رقدط الجهويدة

 مميّدز جغرافدي بموقدع تح دى المعتمديدة بنّ  نسدتنت  بدذل  و .جنوبدا الجدط و السواسدي اتجداه فدي و شدماال

 .البر  للنقل هاّمة لمحاورجهوية بمفترق و كلط( (25 القيرون مدينة من لقربها

 : السمرة -

 فقدط سداكنا1768 يقدارب مدا متسداكنيها عددد بنّ  ر دط و ,الشدامخ بوالد معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 .868 رقط المحلية الطريو على االستراتيجي بموقعها تميزت العمادة هذه بنّ   الّ 

 : الشمالية المحارزة -

 تضدطّ  لكنهدا 1962 حدوالي 2004 لسدنة سدّكانها عددد, الشدامخ بوالد معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 الفالحيدة باألراضدي و 868 رقدط المحليدة الطريدو علدى اسدترايجي بموقدع تتسدط وهدي الغرارقدة تسدّمى قريدة

 .بالعمادة المتواجدة الخصبة

 : الغربية القواسم-

 النفاتيدة منطقدة 2004 لسدنة 3455 سدّكانها عددد البدالد و شدربان لمعتمديدة التابعدة العمدادة بهدذه نجدد

 .835 رقط المحلية الطريو على بامتدادها المتميزة
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 : الشرقية القواسم -

 عددّة علدى العمدادة هدذه تحتدو  , 2004 لسدنة سداكنا 4520 تضدطّ  شدربان لمعتمديدة تابعدة العمدادة هدذه

 و شدريفة بوالد, البصدرة, خيدور بدذل  وندذكر 835 رقدط المحليدة الطريدو علدى تقدع اسدتراتيجية منداطو

 . بحمد بوالد

 : القبلية الشحدة-

 الطريدو علدى بموقعهدا وتتميدز 2004 لسدنة 1792 متسداكنيها عددد يبلدد و شدربان لمعتمديدة تنتمدي

 .الخصبة الفالحية األراضي و شريطة لسبخة بقربها وكذل  , 96 رقط الجهوية

 : الحناشي أوالد -

 منداطو العمدادة هدذه تضدط , 2004 لسدنة سداكنا 4465 سدكانها عددد يبلدد شدربان عمدادات مدن عمدادة

 بوالد كدااتي المنداطو هدذه و 96 رقدط الجهويدة الطريدو علدى المتددادها وذلد  خاصدة مميدزات ذات عددة

 .عبيد بوالد الزريعات و الجلولي بوالد, الحناشي

 : الجنوبية المحارزة -

 مدن بقربهدا األخيدرة هدذه تتميدز ,متسداكنا 2719 مدن تتكدّون و هبيدرة معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 الستكشدداف استكشددافية بحفريددات القيدداط وجددوب  لددى اإلشددارة تّمددت قددد و 868 رقددط المحليددة الطريددو

  .المناطو بهذه المتواجد األثر  المخزون

 : الغربية الشحدة -

  لدى  ضدافة  ,868 رقدط المحليدة الطريدو مدن بقربهدا تتميدز و هبيدرة معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 بكدل تتمركدز حيدث, للتنميدة بساسدي كمحدّر  بالفالحدة تتميدز هبيدرة معتمديدة بدأنّ  وندذّكر .الشدباينية منطقدة

 %3 بنسبة السقوية الفالحة الجنوبية المحارزة و الغربية الشحدة من

 : الرقايقة -

 الجهويدة الطريدو علدى بوقوعهدا تتسدط هبيدرة لمعتمديدة تابعدة ,سداكنا 1058 ذات الحجدط صدغيرة قريدة

 . 96 رقط

 : زيد سيدي -

 الطريدو علدى تقدع و 2004 لسدنة 5799 سدكانها عددد يبلدد, السواسدي لمعتمديدة تابعدة العمدادة هدذه

 .  87 رقط الجهوية
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 : السيدة-

 الرقايبيدة منطقدة بالدذكر نخدص و سداكن 2300 حدوالي سدكانها عددد, السواسدي معتمديدة  لدى تنتمدي

 علدى الواقعدة علدوان بوالد و صديود و عمدر بوالد منطقدة و, 87 رقدط الجهويدة الطريدو علدى الواقعدة

  .96رقط الجهوية الطريو

 : الناصر سيدي - 

 منطقدة العمدادة هدذه تضدط , 2004 لسدنة 3657 سدكانها عددد يبلدد , السواسدي معتمديدة العمدادة هدذه تتبدع

 .  87 رقط الجهوية الطريو على بوقوعها تتميز التي القوادرية منطقة و المنصورة

 : الكساسبة-

 وهدي 5179 يقدارب مدا 2004 سدنة بلدد متسداكنيها عددد, السواسدي معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 .السيارة الطريو عن فقط كلط 3 وتبعد (كلط 4.6) 96 رقط الجهوية الطريو من بقربها تتميز منطقة

 : الغربية موالهم أوالد-

 5.2 تبعدد 3127 يقدارب مدا 2004 سدنة بلدد متسداكنيها عددد, السواسدي معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 ..96 رقط الجهوية الطريو عن كلط

 : الشمالية موالهم أوالد-

 كلدط 4.8 تبعدد 3213 يقدارب مدا 2004 سدنة بلدد متسداكنيها عددد, السواسدي معتمديدة العمدادة هدذه تتبدع

 .87رقط الجهوية الطريو عن

 : العيثة-

 الطريدو مدن بقربهدا تتميدز بنهدا  ال الحجدط صدغيرة قريدة بنهدا فدر ط , السواسدي لمعتمديدة تابعدة القريدة هدذه

 . 835 رقط المحلية الطريو على المتدادها  ضافة السيارة

 : هالل بو رياض- 

 الطريدو علدى تقدع و 2004 لسدنة 4031 سدكانها عددد بلدد, السواسدي معتمديدة  لدى العمدادة هدذه تنتمدي

 .السيارة الطريو عن كثيرا تبعد وال 835 رقط المحلية

 : القبلية الشحيمات- 

 2004 لسدنة 4923 يقدارب مدا متسداكنيها عددد يبلدد السواسدي لمعتمديدة تابعدة القبليدة الشدحيمات عمدادة

 .كلط 0.6 حوالي 87 رقط الجهوية الطريو عن العمادة هذه تبعد,
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 : بولذياب-  

 الطريددو امتددداد علددى تقددع, سدداكنا 3027 سدكانها عددد ويبلدد عقدارب معتمديدة بولدذياب عمدادة تتبدع

 . 14رقط الوطنية

  :المحروقة- 

 الطريو امتدادها و خاصة باستراتيجيتها تتميز و عقارب معتمدية  لى ساكنا2858 ذات العمادة هذه تنتمي

 .14رقط  الوطنية

  :سهلون بن سيدي - 

 . 119 رقط الجهوية الطريو اجهتها و عقارب معتمدية  لى ساكنا 2779 ذات العمادة هذه تنتمي

 : الزيتونة - 

 بدرر منطقدة تحداذ  و 14 رقدط الوطنيدة الطريدو مدن قريبدة وهدي عقدارب معتمديدة الزيتوندة منطقدة تتبدع

 . 918 رقط المحلية الطريو على الواقعتين النوارة و بوسليط

 : ليمّيا - 

 .ممتازة تحتية ببنية تتميز حيث 13 رقط الوطنية الطريو على شاكر منزل لمعتمدية المنتمية المنطقة هذه تمتد

 : بوثدي - 

 يتجاوز لط سكانها عدد بن ور ط  96ط رق الجهوية الطريو شاكرعلى منزل لمعتمدية المنتمية المنطقة هذه تقع  

 .استراتيجيا موقعا تشغل بنها  ال 1483

  :قاسم الحاج - 

 . 119 رقط الجهوية الطريو على تقع ,ساكنا 2911 العمادة هذه سكان عدد يبلد و شاكر منزل لمعتمدية تنتمي

  :مهذب سيدي - 

 تتميز حيث  ستراتيجية ذات واحدة منطقة لها الصخيرة معتمدية بن  ال المساحة في شساعة من به تتسط ما ر ط

 . 89 رقط الجهوية الطريو و 2 رقط الوطنية الطريو على بانفتاحها

  :لالشعا - 

 هذه بن  ال شساعة من الغريبة معتمدية به تتسط ما ر ط و ساكنا 944 ب المقدر الضئيل سكانها عدد ر ط

 .  شعاعا األكثر كانت 918 رقط المحلية الطريو على االستراتيجي بموقعها العمادة

 : الجنوبية الحشيشينة - 

 بموقعها وتتميز 2004 لسنة ساكنا 3688 حوالي سكانها عدد ويبلد الغريبة معتمدية  لى العمادة هذه تنتمي

 . 1 رقط الوطنية الطريو على كذل  و 124 رقط الجهوية الطريو على المميز
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  :ظاهر سيدي - 

 على المتميز موقعها و ساكنا 4477 البالد سكنها بعدد تتميز خليفة بن علي بئر لمعتمدية التابعة  اهر سيد 

 . كلط 92 طول على الوطنية الشبكة امتداد نالح  و . 2 رقط الوطنية الطريو  هير

 : بالعابد علي سيدي - 

 المتميز موقعها و ساكنا 4120 البالد سكنها بعدد تتميز خليفة بن علي بئر لمعتمدية التابعة بالعابد علي سيد 

 .2 رقط الوطنية الطريو  هير على

لتدعيط الهيكلة العمرانية لمنطقة الدراسة وجب النهوإل بهذه المراكز الريفية لتصبق بلديات و لتساهط في تخفيف 

 التشتت السكاني و لتلعب دورها لتأطير الوسط الريفي المحيط بها.

 مستوى تأطير المدن  3.6

للمدينددددة و بتقيدددديط  و نوعيددددة التجهيددددزات تددددأطير المدددددن بتحديددددد الددددوزن االقتصدددداد يقدددداس دور و مسددددتوى 

 الخدمات الموجودة بالمدينة.

 لذل  سنقوط بتقييط مستوى التجهيزات الموجودة بمختلف المدن و األنشطة االقتصادية بها. 

 مستوى التجهيزات بمختلف المعتمديات: 

التجهيدددزات و قددددرتها علدددى هيكلدددة الفضددداء و نددددرتها لدددذل  فدددان يقددداس مسدددتوى تجهيدددزات المددددن بمددددى تندددوع 

مسددددتوى التجهيددددزات يددددرتبط بساسددددا بوجددددود التجهيددددزات المهيكلددددة مثددددل: الكليددددات و المعاهددددد العليددددا, المندددداطو 

الصدددناعية و التجاريدددة الكبدددرى و البندددى التحتيدددة التدددي تضدددمن االنفتددداع علدددى الخدددارر كالمينددداءات و المطدددارات 

 رة و الطرقات المهيكلة التي تضمن انفتاع المدينة على محيطها الخارجي.و الطرقات السيا

 تتمثل التجهيزات الموجودة على مستوى مدن منطقة الدراسة في:

 التجهيزات التعليمية من مدارس  عدادية و معاهد. -

التجهيددددزات الصددددحية مددددن مستشددددفيات و مستوصددددفات و وحدددددات رعايددددة األط و الطفددددل و يعدددداني القطدددداع  -

 الصحي بأ لب المدن النقص في التجهيزات و في اإلطارات و في طب االختصاص.

التجهيدددزات الثقافيدددة و الشدددبابية: محددددودة جددددا و  يدددر متدددوفرة بعددددة مددددن وقدددد سددداهمت مشدددكلة محدوديدددة  -

 الفضاءات الثقافية سواء من ناحية العدد بو من ناحية النوعية في نفور شباب منطقة الدراسة منها.

لنسددددبة لمراكددددز التكددددوين المهنددددي فتكدددداد تكددددون  يددددر موجددددودة بمنطقددددة الدراسددددة باعتبددددار و بن هددددذه بمددددا با

المراكدددز يقدددع تركيزهدددا بالمددددن الكبدددرى  مرتبطدددة بعددددد سدددكان المنطقدددة البلديدددة ( و تقتصدددر مراكدددز التكدددوين 

و مراكدددز تكدددوين خاصدددة بالسواسدددي. و هدددذه  بوثدددد علدددى وجدددود مراكدددز الفتددداة الريفيدددة بدددبعإل المعتمدددديات 

الوضددددعية زادت فددددي تفدددداقط البطالددددة بمنطقددددة الدراسددددة باعتبددددار بن ب لددددب العدددداطلين عددددن العمددددل ال يتمتعددددون 

 بكفاءة مهنية يمكن بن تسهل عملية ادماجهط في سوق الشغل.
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ة و التدددي تدددرتبط تحتدددو  جدددل المنددداطو التدددي تنتمدددي  لدددى منطقدددة الدراسدددة علدددى التجهيدددزات الجماعيدددة األساسدددي

برتبتهددددا كبلديددددة صددددغيرة . لددددذل  فددددان المدددددن الموجددددودة ال تسددددتطيع بن تقددددوط بتددددأطير محيطهددددا الريفددددي و بن 

تخلددددو روابددددط تفاضددددلية سددددواء مددددع محيطهددددا الريفددددي بو مددددع المدددددن األخددددرى القريبددددة منها.لددددذل  فددددان تدددددعيط 

التشدددتت العمراندددي و خلدددو مراكدددز الهيكلدددة العمرانيدددة بتددددعيط هدددذه الندددوى مدددن المددددن بمدددر ضدددرور  للحدددد مدددن 

 عمرانية جذابة و قادرة على تثبيت السكان بها.

 :التجهيزات االقتصادية 

 .و من معتمدية  لى بخرى يختلف مستوى التجهيزات االقتصادية من منطقة  لى بخرى

 التجهيزات االقتصادية 

ى
ول

األ
ة 

ع
مو

ج
لم

ا
 

 كندار

مبرمجة و قريبة من النفيضة منطقة صناعية مهيأة مستغلة و منطقة صناعية  -
 . عدة مشاريع اقتصادية هامة(

 منطقة عبور  لى القيروان. -

 .(3) وجود نقاط تجارة الجملة -

 قريتة من الطري  السيارة و مطار النفيمة و المينا  المترم . -

 سيدي الهاني

استراتيجي على الطريو الوطنية  و منطقة صناعية مهيأة و مستغلة موقع -
 .12رقط

 (4) وجود نقاط تجارة الجملة -

ية
ان
لث
 ا
عة

مو
ج
لم

ا
 

 زرمدين

 .منطقة صناعية مهيأة وجود عدط -

 .(12) وجود و تطور نقاط تجارة الجملة -

 وجود ثدد هام من الملسسات الصناثية. -

 بني حسان

 .منطقة صناعية مهيأة وجود عدط -

 .(15) وجود و تطور نقاط تجارة الجملة -

 من الملسسات الصناثية. وجود ثدد هام -

  الث ملسسات للصناثات التقليدية. -

 أوالد شامخ
 .منطقة صناعية مهيأة وجود عدط -

 .(28) وجود وتطور نقاط تجارة الجملة -

 السواسي

 وجود منطقتين صناعتين. -

 برمجة نواة صناعية ضمن برنام  التنمية المندمجة. -

 .1قريبة من الطريو السيارة -

 .(46) و تطور نقاط تجارة الجملةوجود  -
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 وجود ملسسات للصناثات التقليدية. -

 وجود  الث مراكز للتكوين المهني الخاص. -

 شربان

 عدط وجود منطقة صناعية. -

 برمجة نواة صناعية ضمن برنام  التنمية المندمجة. -

 و تراج  ثددها. وجود نقاط تجارة الجملة -

 هبيرة

 صناعية.عدط وجود منطقة  -

 برمجة نواة صناعية ضمن برنام  التنمية المندمجة. -

 و تراج  ثددها. وجود نقاط تجارة الجملة -

ثة
ثال

 ال
عة

مو
ج
لم

ا
 

 منزل شاكر

 .عدط وجود منطقة صناعية -

 عدط وجود نقاط تجارة الجملة. -

 .وجود مركز الفتاة الريفية للتكوين. -

 عقارب

 وجود منطقة صناعية مستغلة. -

 برمجة منطقة صناعية بخرى. -

 وجود بعإل نقاط تجارة الجملة. -

 بئر علي بن خليفة

 عدط وجود منطقة صناعية. -

 برمجة نواة منطقة صناعية ضمن برنام  التنمية المندمجة. -

 وجود بعإل نقاط تجارة الجملة. -

 الغريبة

 وجود مرفأ للصيد البحر   ير مستغل على الوجه األمثل. -

 .(2011 فري  )وجود منطقة صناعية مهيأة حديثة  -

 ثدم وجود مقاط لتجارة الجملة. -

 تركز ملسستين جديدتين بالمنطقة الصناثية. -

 رةيالصخ

 .(بتروليوجود منطقة صناعية  المركب ال -

 وجود ميناء بترولي. -

 برمجة منطقة صناعية بالمعتمدية. -

 وجود نقاط لتجارة الجملة. -

 وحدة سياحية مصنفة.وجود  -

يبددددرز الجدددددول بن بهددددط المعتمددددديات التددددي تضددددط بعددددإل التجهيددددزات االقتصددددادية هددددي كندددددار و السواسددددي و 

 عقارب و تنتمي كل معتمدية  لى مجموعة متجانسة.
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 المشاريع الهيكلية المبرمجة بمنطقة الوسط الشرقي4.6 

عددددد منهدددا تدددط تنفيدددذها و بخدددرى مبرمجدددة بو تمتعدددت منطقدددة الوسدددط الشدددرقي باسدددتقبال عددددد مشددداريع مهيكلدددة, 

بصدددددد الدددددرس. و تهددددط هددددذه المشدددداريع تطددددوير البنددددى التحتيددددة و تطددددوير االقتصدددداد لتصددددبق المنطقددددة تتمتددددع 

بمقومدددات تضدددمن لهدددا قددددرتها علدددى المنافسدددة و علدددى االنفتددداع علدددى األسدددواق الخارجيدددة. و ر دددط عددددط برمجدددة 

ا يمكدددن بن يمتدددد اليهدددا و بن يشدددملها و يسددداهط فدددي تطويرهدددا و هدددذه المشددداريع بمنطقدددة الدراسدددة  ال بن تأثيرهددد

فدددي  يجددداد قطاعدددات واعددددة بخدددرى تسددداهط فدددي تنميدددة منطقدددة الدراسدددة. و تعتبدددر منطقدددة النفبضدددة بهدددط معتمديدددة 

 على مستوى بهمية المشاريع و عددها.

 :-هرقلة-المشاريع الكبرى و المهيكلة بمنطقة النفيضة 

 ربعة مشاريع كبرى بها وهي:ستشهد منطقة النفيضة انجاز ب

 ميناء المياه العميقة بالنفيضة. -

 المنطقة الصناعية و المنطقة الحرة بالنفيضة. -

 (.ثالمطار الدولي بالنفيضة  بحد -

 المنطقة السياحية بهرقلة. -

 ميناء المياه العميقة: -
المشددداريع المبرمجدددة علدددى الصدددعيد يعتبدددر مشدددروع انجددداز مينددداء الميددداه العميقدددة بالنفيضدددة مدددن بهدددط و بكبدددر 

الدددوطني و يهددددف هدددذا المشدددروع  لدددى دعدددط األنشدددطة االقتصدددادية و التجاريدددة و  لدددى جعدددل التدددراب الدددوطني 

( و يمكدددن للسددداحل التونسدددي Portesnaviresنقطدددة عبدددور مختلدددف بدفددداق السدددلع. و مدددع  دخدددال خددددمات  

ن ب لددددب الميندددداءات الموجددددودة ( كددددذل  و ن ددددرا ألTransbordementبن يصددددبق مددددن بهددددط المواقددددع ل  

بدددالتراب الدددوطني باسدددتثناء مينددداء رادس تشدددهد صدددعوبات خصوصدددا علدددى مسدددتوى الوصدددول  ليهدددا باعتبارهدددا 

بصددبحت محاطددة بالمندداطو العمرانيددة مددن كددل جهددة فقددد بصددبحت  يددر قددادرة علددى متابعددة النسددو التصدداعد  

المينددداء باعتبارهدددا و بنهدددا سدددتكون حلقدددة الدددربط لالقتصددداد العدددالمي.و سدددتلعب الدددبالد التونسدددية دورا هامدددا بهدددذا 

بدددين شدددبكة البلددددان األوروبيدددة و البلددددان الجنوبيدددة للمتوسدددط. و ت هدددر هدددذه األهميدددة خصوصدددا و بن المبدددادالت 

مددددن التجددددارة الخارجيددددة و التددددي تددددىمن عددددن طريددددو المددددوان   %80مددددع الخددددارر االتحدددداد األوروبددددي تمثددددل 

 .2030 لى  2012ثة مراحل من (. و يمتد انجاز المشروع على ثال97% 

 80000ط لدددذل  سدددتكون طاقدددة اسدددتعابه 17ط و سددديبلد عمدددو الميددداه 5200سددديبلد طدددول األرصدددفة المهيئدددة 

 طنا.

 لدددى جاندددب المينددداء تمدددت برمجدددة منطقدددة لوجسدددتية قريبدددة منددده و تهددددف هدددذه التجهيدددزات  لدددى تعزيدددز البندددى 

هكتددددارا لوضددددعها  2000التحتيددددة للجهددددة لالنفتدددداع علددددى االقتصدددداد العددددالمي. و قددددد برمجددددت مسدددداحة حددددوالي 

ي خددداص فسددديكون لهدددذه المنطقدددة اطدددار تشدددريع مبرمجددداعلدددى ذمدددة المتددددخلين االقتصددداديين. و حسدددب مدددا كدددان 

 االدارية من ديوانة و  يرها. اإلجراءاتبها يهدف الى تسهيل 
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و تعتبدددر معتمديددددة كنددددار بقددددرب معتمديدددة مددددن منطقدددة الدراسددددة الدددى هددددذا المركدددب الصددددناعي التجددددار . و 

  النفيضة, كندار و القيروان( الربط بين المعتمدية و النفيضة. 12تىمن الطريو الوطنية رقط 

كلددددط مددددن المحطددددة السددددياحية  20كلددددط جنددددوب العاصددددمة و علددددى مسددددافة  90بعددددد يقددددع موقددددع الميندددداء علددددى 

كلدددط مدددن المحطدددة السدددياحية بسوسدددة. و يتمتدددع بسدددرعة الوصدددول  ليددده  ذ تدددىمن حاملدددة طريدددو  40بالحمامدددات و 

 جنوب.-( و كذل  بخط حديد  شمال11الوصول  ليه انطالقا من الطريو السيارة  

 :بالنفيضة المنطقة الصناعية الحرة -

مىسسددددات  4مقسددددما بدددده  53و تحتددددو  علددددى  هكتددددارا 50تمسددددق المنطقددددة الصددددناعية المبرمجددددة بالنفيضددددة 

 بصدد االنجاز. 2ناشطة و 

 مطار النفيضة الدولي: -

كلددددط  75هكتددددارا. يبعددددد المطددددار حددددوالي  10.26هكتددددارا و تبلددددد المسددددلحة المغطدددداة  5700يمسددددق المطددددار 

انجدددازه  ال بن معددددل الدددرحالت لدددط ندددتمكن مدددن الحصدددول عليهدددا ألنددده علدددى العاصدددمة. و قدددد تدددط االنتهددداء مدددن 

ليسدددت هندددا   حصددداءات متدددوفرة اان. و يهددددف المشدددروع  لدددى حدددل مشدددكلة طاقدددة اسدددتيعاب المطدددارات حددددود 

.  ذ بن المطدددددار الددددددولي تدددددونس قرطدددددار ال يمكدددددن توسددددديعه ن دددددرا للزحدددددف العمراندددددي التدددددي تشدددددهده 2020

 المناطو المحيطة به.

 السياحية بهرقلة:المنطقة  -

هكتارا. و يتكون برنام  التهيئة من ميناء ترفيهي  450يحتل مشروع المنطقة السياحية بهرقلة مساحة تقدر ب 

 و مراكز للترفيه و ملعب للصولجان و منطقة سكنية رفيعة المستوى.

 المشاريع الكبرى بالمهدية: 

مجدددة بمنطقدددة المهديدددة و يتضدددمن برندددام  يعتبدددر مشدددروع تهيئدددة سدددبخة بدددن  ياضدددة مدددن بهدددط المشددداريع المبر

التهيئدددة منطقدددة سدددياحية, و منطقدددة متعدددددة الو دددائف و منددداطو سدددكنية و منددداطو خضدددراء مجهدددزة و مهيئدددة.و 

يهددددف هدددذا المشدددروع  لدددى تثمدددين هدددذه المنطقدددة الحساسدددة مدددن ناحيدددة و  لدددى تحسدددين جاذبيدددة مديندددة المهديدددة و 

 تدعيط دورها السياحي.

 مجة بوالية صفاقس:المشاريع الكبرى المبر 

تدددددعيط دور مدينددددة صددددفاقس يهدددددف هددددذا المشددددروع  لددددى  ر:Taparuraمشةةةةروع رطبةةةةارورةر ر -

 كقطب جهو  و  لى تعزيز جاذبيتها.

وقدددع توسددديع مطدددار صدددفاقس الددددولي   :طينةةةة-صةةةفاقس-مشةةةروع توسةةةيع المطةةةار الةةةدولي بصةةةفاقس -

 200.000السدددنة بعدددد بن كاندددت  مسدددافرا فدددي 500.000لتبلدددد طاقدددة اسدددتعابه  ²ط8000 لدددى  ²ط2000مدددن 

 مسافرا. كذا  ساهمت هذه التوسعة في خلو ديناميكية بكبر على مستوى حركة المالحة الجوية.
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يعتبددددر مشددددروع بعددددث مىسسددددة لتكريددددر الددددنفط بالصددددخيرة مددددن   :مشةةةةروع تكريةةةةر الةةةةنفط بالصةةةةخيرة -

بهددددط المشدددداريع المبرمجددددة بمنطقددددة الدراسددددة. و قددددد تددددط بعددددث هددددذا المشددددروع نتيجددددة لتزايددددد  سددددتهال  المددددواد 

 البترولية. 

 هيكلة الفضاء 5.6

هكتدددارا ب   755000هكتدددارا و تمثدددل منطقدددة الدراسدددة  1325000تمسدددق منطقدددة الوسدددط الشدددرقي قرابدددة 

. و ر دددددط شسددددداعة %15المسددددداحة الجمليدددددة لكامدددددل اإلقلددددديط مقابدددددل وزن ديمغرافدددددي ال يتجددددداوز مدددددن  57%

. و لتحديدددد ²سددداكنا بدددالكلط 36منطقدددة الدراسدددة  ال بنهدددا تتميدددز بتشدددتت سدددكاني كبيدددر  ذ ال تتجددداوز الكثافدددة بهدددا 

 هيكلدددة فضددداء منطقدددة الدراسدددة, وجدددب فدددي مرحلدددة بولدددى عدددرإل هيكلدددة فضددداء  قلددديط الوسدددط الشدددرقي لفهدددط

 العالقة بين مختلف بجزاء اإلقليط و باعتبار و بن منطقة الدراسة جزء منه.

بثبتدددت دراسدددة المثدددال التدددوجيهي لتهيئدددة المنطقدددة االقتصدددادية للوسدددط الشدددرقي و التدددي تمدددت تحدددت  شدددراف 

اإلدارة العامدددة للتهيئدددة الترابيدددة بن منطقدددة الوسدددط الشدددرقي تتكدددون مدددن مجمدددوعتين رئيسدددتين و همدددا سوسدددة و 

سدددتير و تكدددّون الواليتدددان قطبدددا واحددددا متجانسدددا ثدددط نجدددد القطدددب الثددداني ممدددثال فدددي صدددفاقس و التدددي تتعامدددل المن

مدددع تدددونس الكبدددرى و منفتحدددة علدددى الجندددوب الشدددرقي بكثدددر مدددن واليدددات اإلقلددديط األخدددرى. و بدددين القطبدددين نجدددد 

و الطريدددو السددديارة  1المهديدددة التدددي تتميدددز ببعددددها عدددن المحددداور الرئيسدددية للطرقدددات  الطريدددو الوطنيدددة رقدددط

 هذه الوالية في التطّور.( و قد بدبت 1ب

تتكددددون الهيكلددددة العمرانيددددة إلقلدددديط الوسددددط الشددددرقي مددددن شددددبكتين عمددددرانيتين مختلفتددددين و تتميددددز كددددل منهمددددا 

 : بخاصياتها. وتتمثل الشبكتين فى

 الشبكة العمرانية للساحل و التي تجمع كل من سوسة، المنستير و المهدية. -

 الشبكة العمرانية بصفاقس و تتمحور حول صفاقس الكبرى  -

الشدددبكة العمرانيدددة للسددداحل, تجمدددع هدددذه الشدددبكة العمرانيدددة الفضددداءات الترابيدددة لواليدددات سوسدددة و المنسدددتير  

و المهديدددددة,حيث تحتدددددل مديندددددة سوسدددددة المرتبدددددة األولدددددى بقعتبارهدددددا "متروبدددددوال" جهويدددددا و تحتدددددل كدددددل مدددددن 

قطدددب الجهدددو . تلعدددب مديندددة سوسدددة ضدددمن الشدددبكة العمرانيدددة مركدددزا محوريدددا و المنسدددتير و المهديدددة مرتبدددة ال

مدددددىثرا. و نتيجدددددة لتمركدددددز ب لدددددب األنشدددددطة اإلقتصدددددادية بهدددددا و مختلدددددف التجهيدددددزات المهيكلدددددة, بدت هدددددذه 

ت داخليددة تفتقددر  لددى مراكددز عمرانيددة هامددة يمكددن بن ياالوضددعية  لددى تضددخط حدداد لهددذه المدينددة. مقابددل معتمددد

لضدددغط و بن تمكنهدددا مدددن بن تلعدددب دورهدددا كقطدددب جهدددو  للخددددمات. بمدددا بالنسدددبة للمنسدددتير و تخفدددف عليهدددا ا

ر دددط اسدددتقطابها مدددن طدددرف سوسدددة فقدددد اسدددتطاعت الواليدددة بفضدددل تطويرهدددا لقاعددددة صدددناعية هامدددة مدددن بن 

تنمددي مراكدددز عمرانيدددة مسددداندة لهدددا علدددى مسدددتوى المعتمدددديات الوسددديطة مدددن ذلددد  جمدددال و قصددديبة المدددديوني و 

 .لقصر هال

و قددد لعددب القطدداع الصددناعي المزدهددر بهددذه المعتمددديات دورا هامددا فددي تطددوير هددذه المراكددز و نّموهددا. بّمددا 

المهديددددة فقددددد شددددكلت جددددزءا مددددن فضدددداء وسدددديط شددددبه معددددزول و قليددددل االندددددمار مددددع بدددداقي الفضدددداء الترابددددي 
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 تدددىطرالمهديدددة بن  السددداحلي. و ن دددرا لمحدوديدددة نشددداطها االقتصددداد  مقارندددة بسوسدددة و المنسدددتير لدددط تسدددتطع

المراكدددز العمرانيدددة التابعدددة لهدددا مثدددل السواسدددي و بوالد الشدددامخ و الشدددابة ... لدددخ. لدددذل  بقدددى دورهدددا مرتبطدددا 

بمرتبتهدددا اإلداريدددة كمركدددز واليدددة.  ذ بن المهديدددة فدددي حدددد ذاتهدددا مسدددتقطبة مدددن طدددرف سوسدددة و المنسدددتير. كمدددا 

لجددط و السواسدددي و الشددابة مددع صددفاقس الكبدددرى. و يبددرز هددذا االسددتقطاب بيضددا عبدددر االرتبدداط الوثيددو لمدددن ا

قددد لعبددت شددبكة الطرقددات المهيكلددة دورا هامددا فددي تعميددو حالددة االسددتقطاب مددن طددرف صددفاقس. فقددد سدداهمت 

فدددي تددددعيط و تطدددوير دور مديندددة الجدددط التدددي بصدددبحت مركدددزا تجاريدددا هامدددا  و  ذ  1الطريدددو الوطنيدددة رقدددط 

يدددة( و شدددبه مسدددتقل عدددن المهديدددة. و كدددذل  اسدددتقطاب الشدددابة للعديدددد ارتدددبط قطددداع التجدددارة بهدددا بالتجدددارة المواز

مدددن المسدددتثمرين مدددن بصددديلي مديندددة صدددفاقس. بمدددا بالنسدددبة للشدددبكة العمرانيدددة علدددى مسدددتوى صدددفاقس فتكددداد 

تكدددون متمثلدددة فدددي صدددفاقس الكبدددرى فقدددط باعتبدددار بن صدددفاقس الكبدددرى تسدددتأثر بجميدددع األنشدددطة االقتصدددادية و 

مدددن بعدددإل المراكدددز العمرانيدددة الصدددغيرة   الختفدددي وراءهدددا  هيدددر شاسدددع و شدددبه خدددال التجهيدددزات المهيكلدددة و ت

مثدددل مندددزل شددداكر و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و الغريبدددة و الصدددخيرة. و هدددذه الهيكلدددة هدددي نتدددار لعددددة عوامدددل 

تاريخيدددة و اقتصدددادية و ثقافيدددة بدت  لدددى بدددروز و تضدددخط مركدددز وحيدددد دون وجدددود مراكدددز بخدددرى مسددداندة لهدددا 

ط عنهدددا. و يبدددرز هدددذا التحليدددل حتدددى فدددي التدددوزع الدددديمغرافي للسدددكان حيدددث نجدددد بن مديندددة و تخفدددف الضدددغ

 ساكنا. 50 720ساقية الزيت  تليها 2011ساكنا في  289 538صفاقس يىمها 

 لدددى جاندددب ذلددد  فدددقن مواكبدددة البندددي األساسدددية لنسدددو التطدددور االقتصددداد  و العمراندددي بهدددا يعتبدددر محددددودا. 

لعمرانيددة بالمندداطو الداخليددة لصددفاقس يعتبددر مددن األوليددات إلعددادة هيكلددة الفضدداء و لددذل  فددقن تنميددة المراكددز ا

تنميدددة اقتصدددادها. بدت هدددذه الهيكلدددة العمرانيدددة  لدددى تضدددخط كبيدددر لمركدددز  الواليدددة بكدددل مدددن سوسدددة و صدددفاقس 

و  هيدددر مسدددتقطب و  لدددى تطدددور "متدددوازن" للمنسدددتير و المهديدددة و  هدددور بعدددإل المراكدددز المحليدددة و التدددي 

نسددو نمددو علددى مسددتوى المنسددتير نجددد معتمددديات قصددر هددالل و المكنددين و جمددال و المهديددة نجددد الجددط  تشددهد

و سدددديد  علددددوان و بددددومرداس و بدرجددددة بقددددل السواسددددي. وقددددد انعكسددددت هددددذه الهيكلددددة بصددددورة سددددلبية علددددى 

المعتمدددديات الداخليدددة فأصددددبحت منددداطو طددداردة للسددددكان, تتسدددط بصددددافي هجدددرة داخليدددة سددددلبي و بنسدددو نمددددو 

 حدود جدا.م

وقدددد بثدددرت هدددذه الوضدددعية علدددى تنميدددة مختلدددف القطاعدددات االقتصدددادية و خاصدددة منهدددا الفالحيدددة.  ذ بصدددبق 

ة الموجددودة باعتبدددار و بن الفالحددة بصدددبحت لدددهددذا القطدداع يشدددهد هجددرة اليدددد العاملددة الشدددابة و تشددييخ اليددد العام

واليدددة المهديددة مدددثال بكثدددر مسددتوى  علدددى تعتمددد بدرجدددة كبيددرة علدددى اليددد العاملدددة العائليددة و علدددى كبدددار السددن. 

سدددنة.  ذ تجدددذب المراكدددز العمرانيدددة الكبدددرى و بنشدددطتها  65مدددن اليدددد العاملدددة الفالحيدددة تجددداوزت  %70مدددن 

االقتصدددادية و خصوصدددا قطددداع الصدددناعة و البنددداء و األشددددغال العامدددة اليدددد العاملدددة  ليهدددا باعتبدددار و بن هددددذه 

و قدددد . حيدددان بهدددط مدددن المددددخول الدددذ  يىمنددده القطددداع الفالحدددياألنشدددطة تحقدددو مددددخوال قدددارا و فدددي مع دددط األ

بدت هدددذه الهيكلدددة العمرانيدددة الحاليدددة  لدددى فدددراا علدددى كامدددل الشدددريط الدددداخلي لواليدددات سوسدددة و المهديدددة و 

صدددفاقس. و يرجدددع ذلددد   لدددى بسدددباب ثقافيدددة و تاريخيدددة و سياسدددية و كدددذل   لدددى السياسدددة االقتصدددادية حيدددث لدددط 

سدددتثمارات العموميدددة فدددي مجدددال البنيدددة األساسدددية و الخددددمات العامدددة و التجهيدددزات يقدددع ضدددخ مدددا يكفدددي مدددن اال

لتنميددددة المراكددددز العمرانيددددة الصددددغيرة و مددددأل الفددددراا و الحددددد مندددده. و فددددي  ددددل هددددذه الهيكلددددة نجددددد بن بن 
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 المعتمديات الداخلية لمنطقة الدراسة هي مناطو مستقطبة و يتوزع هذا االستقطاب كما يلي 

 ة بسوسة الكبرى. طبو المتكونة من كندار و سيد  الهاني مستق : ولىالمجموعة األ -

بالنسدددبة لزرمددددين و بندددي حسدددان مسدددتقطبة مدددن سوسدددة الكبدددرى و المنسدددتير باعتبدددار و  : المجموعدددة الثانيدددة -

بن الدددواليتين يكوندددان فضددداءا متجانسدددا. بمدددا معتمدددديات بوالد الشدددامخ, هبيدددرة و السواسدددي و شدددربان مسدددتقطبة 

 وان من جهة وبصفاقس من جهة بخرى و بدرجة بقل سوسة.بالقير

المعتمدددديات الداخليدددة لواليدددة صدددفاقس مسدددتقطبة مدددن طدددرف صدددفاقس. و قدددد بدت هدددذه  : المجموعدددة الثالثدددة -

الهيكلدددة العمرانيدددة و  يددداب  سدددتراتيجية لتفكيددد  المركزيدددة المطلقدددة   لدددى تفقيدددر المنددداطو الداخليدددة مدددن جهدددة و 

ائي للعديددددد مددددن المندددداطو خصوصددددا علددددى مسددددتوى سوسددددة و صددددفاقس و  لددددى  لددددى توسددددع عمرانددددي و عشددددو

مراكددز مكت ددة تعدداني مددن حركددة السددير بهددا. لددذل  فددقن تدددعيط المراكددز العمرانيددة الداخليددة يعتبددر مددن بوليددات 

 سدددتراتيجية تفكيددد  المركزيدددة المطلقدددة حتدددى يدددتط تخفيدددف الضدددغط علدددى مراكدددز الواليدددات و تضدددطلع بددددورها 

 ت.كمركز بول للخدما

 -هيكلة الفضاء و استقطاب معتمديات منطقة الدراسة -

تونس الكبرى

الجنوب الشرقي

سوسة

المنستير

المهدية

صفاقس

كندار -

سيد  الهاني -

زرمدين -

حسلنبني  -

هبيرة -

بوالد شامخ -

شربان -

السواسي -

منزل شاكر -

بئر علي بن خليفة -

عقارب -

الغريبة -

الصخيرة -

القيروان
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 .1996يبرز الجدول بن منطقة الدراسة بدبت تجذب عدة مىسسات للتركز بها منذ سنة 

 المنستير تتجه نحو تركز عدة مىسسات بزرمدين. -

 صفاقس: عقارب, الغريبة و جبنيانة. -

 بدرجة ثانية سيد  الهاني.سوسة: كندار و  -

 المهدية: بومرداس, قصور الساف, سيد  علوان و الشابة. -

و هددددذا التوجدددده نحددددو التركددددز فددددي المعتمددددديات الداخليددددة و جددددب تدعيمدددده و ذلدددد  بتدددددعيط البنددددى التحتيددددة 

االقتصددددادية مددددن مندددداطو صددددناعية و مراكددددز للتكددددوين و هياكددددل لتدددددعيط المىسسددددات  لددددى جانددددب تطددددوير 

 االتصال بهذه المناطو. تكنولوجيات

سدددنوات.  ذ  10 ال بن نسدددو التطدددور بقدددي محددددودا باعتبدددار محدوديدددة تطدددور عددددد المىسسدددات علدددى مددددى 

باسددددتثناء معتمددددديتي السواسددددي و بنددددي حسددددان و التددددي شددددهدت تطددددور عدددددد المىسسددددات بقيددددت المعتمددددديات 

 األخرى في حالة ركود.

 

 تطور عدد المؤسسات بمنطقة الدراسة

 المعتمدية 1996-2001 2001-2005 التطورمؤشر    

 كندار 6 7 1

 سيدي الهاني 4 4 0

 زرمدين 10 9 1-

 بني حسان 2 7 5

 أوالد شامخ 0 0 0

 شربان 0 1 1

 هبيرة 0 0 0

 السواسي 1 3 2

 عقارب 8 8 0

 منزل شاكر 0 0 0

 الغريبة 0 0 0

 بئر علي بن خليفة 0 0 0

 الصخيرة 0 0 0

 منطقة الدراسة 31 39 8
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 :للهيكلة العمرانية نقاط القّوة و نقاط الضعف :8خالصة

 نقاط  الضغف نقاط القّوة 

المجموعة 

 :األولى

 كندار 

 سيدي الهاني

و  2008نسبة نمّو ايجابية بين سنة  -

2011. 

دار  ,بوالد عامر:مراكز ريفية هاّمة  -

كروسية المركزية. و يمكن بن تلعب  ,بالواعر

دورا هاّما في تعزيز الهيكلة العمرانية 

 للمنطقة.

مستوى التجهيزات االقتصادية متّوسط  ذ  -

 تضّط كليهما منطقة صناعية.

 كندار قريبة من الطريو السيّارة. -

موقع كال المدينتين هاط على محاور رئيسية  -

 .12و الطرق الوطنية  2الطريو الوطنية

 تطّور هاط للمركز العمراني كندار. -

قرب كندار من مركز عمراني في طور  -

 (النفيضة النمّو 

مراكددددز عمرانيددددة صددددغيرة و ال تتجدددداوز  -

 ساكنا. 4 000

مراكددددز عمرانيددددة مسددددتقطبة مددددن طددددرف  -

سوسدددددة الكبدددددرى بالنسدددددبة لكنددددددار و مدددددن 

 طرف القيروان بالنسبة لسيد  الهاني.

 د.مستوى تأطير المدن محدو -

مراكددز عمرانيددة يحدديط بهددا فضدداء ريفددي  -

 شاسع.

سددددددددددبخة الكلبيددددددددددة ر ددددددددددط بهميتهددددددددددا  -

االيكولوجيدددددة تمثّدددددل نقطدددددة قطيعدددددة بدددددين 

 المركزين العمرانيين لهذه المجموعة.

 

 : المجموعةالثانية

 زرمدين

 بنيحسان

 أوالدالشامخ

 شربان

 هبيرة

 السواسي

مركدددز عمراندددي هددداط علدددى مسدددتوى الدددوزن  -

سدددددداكنا  16 832 :زرمدددددددين ,الددددددديمغرافي 

 .2011في 

السواسددددددي مركددددددز عمرانددددددي فددددددي طددددددور  -

 النمّو.

 :موقددددددددع اسددددددددتراتيجي لكددددددددال المدددددددددينتين -

السواسددددددددي و زرمدددددددددين و قربهمددددددددا مددددددددن 

 جّمال و الجّط. :مركزين عمرانيين هاميين

بعددددددإل التجهيددددددزات االقتصددددددادية الهاّمددددددة  -

 بالسواسي.

 :وجددددود بعددددإل المراكدددددز الريفيددددة الهامدددددة -

 ,السدددددددددورة ,الشدددددددددحيمات  ,سددددددددديد  زيدددددددددد

المحددددارزة و منددددزل حّشدددداد و النفاتيددددة داخددددل 

 بوالد الشاّمخ و هبيرة. ,السواسي :المثلّث

علدددى  %1نسدددبة نمدددّو ايجابيدددة و بكثدددر مدددن  -

  بني حّسان و الغنّادة. ,مستوى السواسي

ب لدددددب المراكدددددز العمرانيدددددة صدددددغيرة و  -

 مستوى تأطير يعتبر محدودا.

التجهيددددزات االقتصدددداديّة بمنطقددددة ترّكددددز  -

 .(السواسي واحدة

مدينددددددة هبيددددددرة بعيدددددددة عددددددن المحدددددداور  -

 الّرئيسية.

مراكددددز ريفيددددة تفتقددددر الددددى التجهيددددزات  -

 األساسيّة.

ب لددددب المراكددددز العمرانيددددة بنسددددبة بقددددل  -

مراكدددز طددداردة للسدددّكان و  :و سدددالبة 1مدددن 

  ير قادرة على تثبيت سّكاتها.

لمنسددددتير مراكدددز مسددددتقطبة مدددن طددددرف ا -

 و صفاقس و القيروان.
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 : المجموعةالثالثة

 خليفة بن بئرعلي

 الغريبة

 الصخيرة

 عقارب

 منزلشاكر

عقددددددارب بهددددددّط مركددددددز عمرانددددددي علددددددى  -

مسددتوى هددذه المجموعددة تليهددا الّصددخيرة مدددن 

 حيث الوزن الديمغرافي.

 .%1.1نسبة النمّو بعقارب  -

بعدددددإل المراكدددددز الريفيّدددددة تتمتّدددددع بموقدددددع  -

سددديد  بدددن  ,هددداط مثدددل المحروقدددة اسدددتراتيجي

الحشيشدددنة  ,بوثدددد ّ  ,ليميّدددا ,الزيتوندددة ,سدددهلون

 الجنوبيّة و سيد  ال اهر.

نسدددبة النمدددّو قريبدددة مدددن الّصدددفر بو سدددالبة  -

 على مستوى بقيّة المراكز األخرى.

مراكدددددز عمرانيدددددة صدددددغيرة تحددددديط بهدددددا  -

 فضاء ريفي شاسع.

مددددن  يدددر قدددادرة علدددى تدددأطير محيطهدددا  -

 الّريفي.

 مراكز مستقطبة من طرف صفاقس. -

o  

  

 العوائق اإلمكانيات

إقليم الوسط 

 الشرقي

 :وجود مراكز عمرانية كبيرة -

 متروبول جهو . :سوسة الكبرى 

 متروبول جهو . :المنستير 

 قطب جهو . :صفاقس الكبرى 

تميّددددز المنسددددتير بهيكلددددة متوازنددددة و تطددددّور  -

 عدّة مراكز عمرانية مساندة للمنستير.

تجهيددددددزات اقتصدددددداديّة هاّمددددددة و تجهيددددددزات 

 جماعيّة مهيكلة.

 نسبة االستقطاب هاّمة. -

 هدددور و تطدددّور مراكدددز عمرانيّدددة مسددداندة  -

السّواسدددددي  ,الجدددددطّ  ,لمركدددددز واليدددددة المهديّدددددة

 سيد  علوان...الخ. (,ر ط صغر حجمها 

تركيبددددة عمرانيددددة متضددددخّمة لكددددّل مددددن  -

سوسدددددة و صدددددفاقس مّمدددددا خلدددددو مراكدددددز 

 مختنقة.عمرانية 

 :دور محددددددود للمهديّدددددة كقطدددددب جهدددددو  -

 دور اقتصاد  محدود.

المهديّدددددة خاضدددددعة السدددددتقطاب مدددددزدّور  -

مددددددددن طددددددددرف سوسددددددددة و المنسددددددددتير و 

 صفاقس.

عدددددط وجددددود مركددددز مسدددداندة لصددددفاقس  -

الكبدددددرى و محدوديّدددددة المراكدددددز المسددددداندة 

 بسوسة.

انخدددراط البيئدددة العمرانيدددة الحاليّدددة و عددددط  -

ر الجهدددددة مدددددن مالءمتهدددددا مدددددع مدددددا ينت ددددد

 تحديّات و من فرص للنمّو.

اسددددتقطاب ثنددددائي للجهددددة بحدددددث فرا ددددا  -

هدددددددائال بالمنطقدددددددة الوسدددددددطى للمهديّدددددددة و 

خصوصدددا ب هيرهدددا الريفدددي و فدددراا علدددى 

كامدددل الشدددريط الددددّاخلي لواليدددات سوسدددة و 

 المهديّة و صفاقس.
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 مناخ االستثمار .7

 

 العموميةاالستثمارات  1.7

التحتية و الطرقات و تدعيط التجهيزات  البنيتمتعت منطقة الدراسة بعدة برام  خصوصية اهتمت بتحسين 

. بلف 91 438الجماعية و تحسين  روف المتساكنين. و قد بلغت نسبة االعتمادات خالل المخطط العاشر حوالي 

 بلف دينار 183 959 لتصل الى حوالي االعتمادات بالمخطط الحاد  عشر قد تضاعفت هذهدينار. و 

 

األلف )المخطط العاشرقيمة االستثمارات خالل 
(دينار  

المخطط الحادي عشرقيمة االستثمارات خالل   

(األلف دينار)  

ية التحت البني

 و الشبكات

اعاتالقط  

يةاالقتصاد  

التجهيزات 

 العمومية
 المجموع

ية البنى التحت

 و الشبكات

القطاعات 

 االقتصادية

التجهيزات 

 العمومية
 المجموع

المجموعة 

 األولى

8268 1927 19 10214 1880 24728 4561 31169 

81%  18.8 % 0.2 % 100 % 6 % 79.34 % 14.63 % 100 % 

المجموعة 

 الثانية

21397  450 6597.8 28444.8 54481.8 2979 4975.199 62437.88 

75.22 % 1.5 % 23.28 % 100 % 87.25 % 4.75 % 8 % 100 % 

المجموعة 

 الثالثة

38108 2482 12190 52780 74625 6697 9033 90355 

21.72 % 70.4 % 09.23 % 100 % 59.28 % 42.7 % 99.9 % 100 % 

منطقة 

 الدراسة

67773 4859 .818806  .891438  .8130986  34404 199.18569  183959.199 

12.74 % 15.3 % 57.20 % 100 % 3.71 % 7.18 % 09.10 % 100 % 

 2012 المهدية و صفاقس ,المنستير ,االدارة الجهوية للتنمية سوسة :المصدر

يبرز الجدول بن بهط االستثمارات العمومية خالل المخططين العاشر و الحاد  عشر وضعت لتدعيط و تحسين 

السكان و لدعط ربط الجهة  البنى التحتية لمنطقة الدراسة باعتبار و بنها بهط عنصر لتحفيز المستثمرين ولتثبيت

ببقية المناطو األخرى. و في مرتبة ثانية نجد القطاعات االقتصادية التي تط تدعيمها خصوصا خالل المخطط 

الحاد  عشر و ذل  لدفع التنمية بهذه المنطقة و تدعيط القطاعات االقتصادية. و تتوزع االستثمارات العمومية 

 :يات كااتيحسب القطاعات و المخططات و المعتمد
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 )باأللف دينار(نوعية المشروع و كلفته 

 البنى التحتية و مختلف الشبكات القطاعات االقتصادية التجهيزات الجماعية  

 كندار 5202 466 9  

ر
ش
عا
 ال
ط
ط
خ
لم
 ا

 سيدي الهاني 3066 1461 10

 المجموعة األولى 8268 1927 19

 زرمدين  9350 0 1852

 حسانبني  937 450 300

 أوالد شامخ 2592 0 222

 شربان 1267 0 107

 هبيرة 2375 0 80

 السواسي 4876 0 4036,8

 المجموعة الثانية 21397 450 6597,8

 عقارب 12861 1435 2772

 منزل شاكر 13063 865 3032

 بئر علي بن خليفة 8222 0 3228

 الصخيرة 2295 0 1513

 الغريبة 1667 182 1645

 المجموعة الثالثة 38108 2482 12190

 مجموع منطقة الدراسة 67773 4859 18806,8

 كندار 1065 11148 1200

ر
ش
ع
  
اد
ح
 ال
ط
ط
خ
لم
 ا

 سيدي الهاني 815 13580 3361

 المجموعة األولى 1880 24728 4561

 زرمدين  14049 200 690

 بني حسان 10966 1380 0

 أوالد شامخ 1851 1175 493,46

 شربان 1579 0 2002,739

 هبيرة 948 80 251,5

 السواسي 25088,8 144 1537,5

 المجموعة الثانية 54481,8 2979 4975,199

 عقارب 15463 2340 517

 منزل شاكر 21981 240 0

 بئر علي بن خليفة 13076 739 5838

 الصخيرة 22213 1678 2378

 الغريبة 1892 1700 300

 المجموع 74625 6697 9033

 مجموع منطقة الدراسة 130986,8 34404 18569,199

  2012المهديّة و صفاقس ,المنستير ,إدارة التنمية الجهويّة سوسة:المصدر

 البرامج الخصوصيّة لمعتمديات منطقة الدراسة1.1.7 

 ,لمندمجةالتنمية الّريقيّة ا ح يت منطقة الدراسة بعدّة مشاريع تنمويّة ضمن برام  خصوصيّة من بهّمها برنام 

 و برنام  التنمية الحضريّة المندمجة و برنام  التنمية المندمجة.
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 مشاريع التنمية الريفيّة المندمجة2.1.7 

تتمثّددددل تدددددّخالت برنددددام  . معتمددددديات منطقددددة الدراسددددة مختلددددفالمندمجددددة  الّريفيّددددة شددددملت مشدددداريع التنميددددة -

 :التنمية الّريفيّة في

* تددددعيط القطددداع الفالحيدددي مدددن خدددالل احدددداث ابدددار بو تجهيزهدددا و تهيئدددة مناطقدددة سدددقويّة و مراعدددي و تددددعيط 

 .(الّصغر  و الكتر )قطاع الماشية بأنواعه 

التنثثثوير الّريفثثثي  ,تثثثدثيم  ثثثتكة المثثثا  الصثثثالح للشثثثرا  :* تاسثثثين التنثثثى التاتيثثثة لتمثثثاكن الّتثثثي  ثثثملها الترمثثثام 

 ة.و تهيئة المسالئ الفالحيّ 

 * تدثيم قطاع المهن الّصغر  من خالل احداث مناط  حرفيّة.

 * بنا  بعض التجهيزات الجماثيّة.

 :كاالتيبلف دينار و تتوّزع  43 585ة هذه المشاريع و قد بلغت كلف

ةالمعتمدي (باأللف دينار)الكلفة المشروع   

 كندار

الكروسية-مشروع كندار  264.6 

الباللمة-مشروع كندار  837.4 

بئر حديد-مشروع بشاشمة  1227.4 

 489.4 مشروع سيد  الهاني سيد  الهاني

 1865.4 مشروع الكروسيّة

2.4684 المجموعة األولى  

العاللشة-مشروع المزاو ة زرمدين  1250.7 

 1256.2 مشروع زرمدين

 741.5 مشروع منزل حياة

 1056.1 مشروع بني حّسان بني حّسان

 6056.5 مشروع عميرة حاتط

 1448.7 هنشير المجوال بوالد شامخ

 - - شربان

:مشروع عقلة الطويبية هبيرة  8072.4 

 - السواسي

 

- 
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 19882.1 المجموعة الثانية

 2140.9 مشروع زليانة عقارب

 2205.7 مشروع التربة المحروقة

 1458.8 مشروع بشكة منزل شاكر منزل شاكر

 976.6 مشروع الجديد  العشال

 - - الغريبة

سيد  علي -مشروع سيد  ال اهر بئر علي بن خليفة
 بالعابد

3739.9 

 1071.2 مشروع السيدرات القندول

 2356.8 مشروع ودران

 4064.4 مشروع الحشيشية سيد  محّمد الصخيرة

 18014.3 المجموعة الثالثة

24 0.658 مجموع منطقة الدراسة  

 

 مشاريع التنمية المندمجة 3.1.7 

          بلغدددددت كلفدددددة مشددددداريع التنميدددددة المندمجدددددة التدددددي حضددددديت بهدددددا بعدددددإل المعتمدددددديات مدددددن منطقدددددة الدراسدددددة

بلددددف دينددددارا و هددددي مشدددداريع بصدددددد االنجدددداز باسددددتثناء مشددددروع بئددددر علددددي بددددن خليفددددة فددددي 24 950.743

 :و يمكن حوصلة قيمة االستثمارات في الجدول التاليالنها ية المرحلة الموافقة 

 المعتمدية

مواطن 

 الشغل

 المتوقّعة

العناصر  

الفردية 

 المنتجة

البنية 

األساسية 

 المنتجة

البنية 

 األساسية

التجهيزات 

 الجماعية

الدراسات و 

 التسيير
 الجملة

 كندار
- 

 - - - - - -  الكلفة

ةالنسب  - - - - - - 

سيد  

 الهاني
525 

 5125.743 300.000 200.000 800.000 2285.000 1540.743  الكلفة

ةالنسب  30% 45% 16% 3% 6% 100% 

المجموعة 

 األولى
525  1540.743 2285.000 800.000 200.000 300.000 5125.743 

 زرمدين
- 

 - - - - - -  الكلفة

ةالنسب  - - - - - - 

 بني حسان
- 

 - - - - - -  الكلفة

ةالنسب  - - - - - - 

 بوالد شامخ
 

 - - - - - -  الكلفة

ةالنسب  - - - - - - 

 شربان
215 

 4924.400 300.000 449.600 1810.000 856.000 1508.800  الكلفة

ةالنسب  31% 17% 37% 9% 6% 100% 

 هبيرة
363 

 4950.100 300.000 250.000 925.900 1813.200 1661.000  الكلفة

ةالنسب  33% 37% 19% 5% 6% 100% 

 
 الكلفة

ةالنسب  
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 السواسي
1214 

 4950.500 300.000 200.7 1788.300 1152.500 1509.000 الكلفة

ةالنسب  30% 24% 36% 4% 6% 100% 

المجموعة 

 الثانية
1792  4678.800 3821.700 4524.200 900.300 900.000 14825.000 

 - - - - - - - - عقارب

منزل 

 شاكر
- - - - - - - - 

 - - - - - - - - الغريبة

 بئر علي

ةبن خليف  
 5000.000 في طور الموافقة النهائية

ةالصخير  - - - - - - - - 

مجموع 

منطقة 

 الدراسة

2317  6219.543 3106.7 5324.2 1100.3 1200 24950.743 

 

مددددوطن شددددغل  2 317و حسددددب الدّراسددددات األوليّددددة سددددتمّكن مشدددداريع التنميددددة المندمجددددة مددددن بعددددث قرابددددة 

 .(الشغ  لتئر ثلي بن خليفةدون احتسا  مواطن )

 :صر و تتوّزع كاالتيثنا 5تتكّون مشاري  التنمية المندمجة من 

 .العناصر الفرديّة المنتجة 

 .التنية األساسية المنتجة 

 .التنية األساسية 

 .التجهيزات الجماثيّة 

 .الدّراسات و التيسير 

توجّهثثثثت   لثثثثب االسثثثثتثمارات الثثثثى تثثثثدثيم  ,و بثثثثالن ر الثثثثى تثثثثوّزع االسثثثثتثمارات حسثثثثب العناصثثثثر المكّومثثثثة

 .%50القطاع االقتصادي ا  تجاوزت مستها في   لب المعتمديات 

 26-26تدّخالت صندوق 4.1.7 

و قدددد نددداهزت االعتمدددادات  26-26حضددديت كدددّل مدددن معتمددددتي كنددددار و سددديد  الهددداني بتددددخالت صدددندوق 

 دينارا بسيد  الهاني. 1890.000دينارا بكندار و  111.000التي خّصصها هذا الصندوق للتمويل 

 ,و قدددد تركدددزت تددددخالت هدددذه االيدددة التضدددامنيّة بدددالجهتين علدددى مجددداالت عددددّة بهّمهدددا تحسدددين البنيدددة التحتيّدددة

  نشاء فضاءات التنشيط باإلضافة  لى توفير موارد الرزق.  ,تحسين المسكن

 :و يمكن حوصلة  جازات الصندوق في الجدول األتي
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 المجال كندار سيدي الهاني

مسكنا 249 مسكنا 18   التنوير 

كلط ومنخفإل 20.9 كلط 1   التعبيد   

مسكنا و حنفيّة عموميّة 117   يصال الماء الصالق للشراب  

 بناء مساكن 27 60

 تحسن المسكن 12 12

 فضاءلت التنشط فاء ترفيهي و ملعب حيّ  ناديان شبابيان

 موارد الرزق 20 248

 -سوسة-إدارة التنمية الجهويّة :المصدر

مليدددون ديندددار لتددددعيط البنيدددة األساسدددية  6.5سددديد  مهدددذب بتكلفدددة  فقدددد شدددملتالتنميدددة الفالحيدددة بّمدددا مشددداريع -

مدددن طرقدددات والتزويدددد بالمددداء الصدددالق للشدددراب والنهدددوإل بالعناصدددر المنتجدددة عبدددر المحاف دددة علدددى الميددداه 

بجملدددة  عتمدددادات بلغدددت  مدددن معتمدددديات واليدددة صدددفاقس منطقدددة 11كمدددا انتفغدددت  والتربدددة والغراسدددات العلفيدددة

 عائلة. 925بلف دينار لفائدة  2514

 النهوض بالتشغيل بالمعتمديات ذات األولويّة5.1.7 

شخصدددا بمعتمديّدددة سددديد  الهددداني فدددي مختلدددف القطاعدددات و ذلددد  باسدددتغالل جميدددع آليدددات  268تدددّط انتدددداب 

 غيل و بعث المىسسات.التشغيل في  طار برام  التشجيع على التش

 اآللية عدد المنتفعين

 االنتداب بالقطاع العمومي 4

21-21صندوق  21  

 برام  الوكالة الوطنيّة للتشغيل 139

 برام  التكوين المهني 5

 القروإل الصغرى 46

 بعث المشاريع و المىسسات الصغرى 53

 الجملة 268

-سوسة-إدارة التنمية الجهويّة :المصدر  

برندددددام  المعتمدددددديات ذات األولويدددددة فدددددي التشدددددغيل وبعدددددث كمدددددا حضددددديت معتمدددددديات واليدددددة صدددددفاقس ب 
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 85شددددبان بالقطدددداع العمددددومي وتدددددخالت الصددددندوق الددددوطني للتشددددغيل لفائدددددة  7المىسسددددات ببرمجددددة انتددددداب 

 85 طددددارا وبددددرام  التشدددجيع علددددى التشددددغيل عددددن طريدددو الوكالددددة الوطنيددددة للتشددددغيل لفائدددددة  20شددداب مددددنهط 

قدددرإل مدددن طدددرف الجمعيدددة  248 طدددار باإلضدددافة  لدددى بعدددث مدددوارد الدددرزق عدددن طريدددو  13مدددنهط  شددداب

مشددددروع فددددي المهددددن الصددددغرى والصددددناعات  40شدددداب مددددن التكددددوين الفالحددددي وبعدددث  56التنمويدددة وتمكددددين 

 التقليدية والفالحة من قروإل عن طريو البن  التونسي للتضامن.

 نوايا االستثمار الخاص2.7 

 2010إلى  2006تطور نوايا االستثمار الخاص بقطاع الصناعة من  1.2.7

مصثثثثدّرة و )نيّدددة اسدددتثمار فدددي الّصدددناعات 778التصدددريق ب 2010 لدددى  2006تمدددت خدددالل المددددّة مدددن 

             و سدددددددددتمكن مدددددددددن  حدددددددددداث 1 890 188 ,938باسدددددددددتثمارات جمليدددددددددة قددددددددددّرت ب ( يثثثثثثثثثر مصثثثثثثثثثدّرة

 موطن شغل.17 672

 ن اط مصدّر كليّا و ن اط  ير مصدّر كليّا. و تتقسط الصناعات  لى

نيّدددة مشدددروع و نوايدددا الن ددداط المصددددّر كليّدددا  372بلغدددت عددددد نوايدددا االسدددتثمار للن ددداط الغيدددر مصددددّر كليّدددا 
 نيّة مشروع. 178

 اسم المعتمدية نظام مصدر كليا نظام غير مصدر كليا المجموع

 كندار 19 32 51

 سيدي الهاني 28 39 67

 المجموعة األولى 47 71 118

 زرمدين 45 14 59

 بني حسان 20 18 38

 أوالد شامخ 3 13 16

 شربان 1 28 29

 السواسي 32 63 95

 هبيرة 0 0 0

 المجموعة الثانية 101 136 237

 بئر علي بن خليفة 1 16 17

 منزل شاكر 3 27 30

 عقارب 16 98 115

 الغريبة 5 7 12

 الصخيرة 5 17 22

 المجموعة الثالثة 30 165 196

 مجموع منطقة الدراسة 178 372 551
 2010إلى  2006وكالة النهوض بالصناعية من  :المصدر

يبدددرز جددددول تدددوزع نوايدددا االسدددتثمار حسدددب المعتمدددديات و المجموعدددات وجدددود عددددّة فدددوارق بدددين مختدددف 

 المعتمديات و المجموعات.

ب  قرابدددددة  118الهددددداني بلدددددد عددددددد النوايدددددا فدددددي المجموعدددددة األولدددددى التدددددي تتكدددددون مدددددن كنددددددار و سددددديد  

 من مجموع النوايا لمنطقة الدراسة مع توّزع متقارب بين كالّ المعتمديتين. 21.45%
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مدددن المجمدددوع. و قدددد اسدددتأثرت كدددّل مدددن %43.1ب   237بّمدددا المجموعدددة الثانيدددة فقدددد بلغدددت نوايدددا االسدددتثمار 

بكثددر المعتمدددديات  شددكاال بمدددا بّن نوايددا االسدددتثمار السواسددي و زرمددددين بددأكبر عددددد مددن النوايدددا و تعتبددر هبيدددرة 

بهددا خددالل الخمددس سددنوات كانددت منعدمددة و هددو مددا يعكددس عدددط جاذبيددة هددذه المدينددة مددن ناحيددة و  يدداب روع 

 المبادرة فيها.

مدددن مجمدددوع النوايدددا و قدددد اسدددتأثرت عقدددارب  %35.45نيّدددة ب   195تدددّط تسدددجيل  ,بالنسدددبة للمجموعدددة الثالثدددة

 النوايا و المشاريع المصادق عليها. من مجموع %59ب 

 تطّور االستثمار في المشاريع المصادق عليها. في قطاع الفالحة2.2.7 

بلدددد عددددد المشددداريع لمتوسدددطي و كبدددار الفالحدددين المصدددادق عليهدددا مدددن طدددرف وكالدددة النهدددوإل باالسدددتثمارات 

ديندددددارا. و قدددددد  16 839 324مشدددددروعا. بكلفدددددة قددددددّرت ب  629 2010و  2008الفالحيدددددة خدددددالل الفتدددددرة 

 موطن شغل. 336مّكنت من احداث 

 المصادق عليها  والمشاريع المصّرح وبها 
  

 عدد المشاريع الكلفة عدد مواطن الشغل

 كندار 8 500 424 4

 سيدي الهاني 18 000 985 11 38

 المجموعة األولى 26 500 409 12 42

 زرمدين 30 100 248 1 49

 بني حسان 33 850 779 1 61

 السواسي 82 219 5 6

 أوالد شامخ 97 515 5 11

 شربان  52 577 3 6

 هبيرة 88 253 8 15

 المجموعة الثانية 382 514 050 3 148

 بئر علي بن خليفة 31 168 458 1 18

 منزل شاكر 82 583 361 5 55

 عقارب 52 112 628 2 18

 الغريبة 6 977 185 1

 الصخيرة 50 970 154 4 54

 المجموعة الثالثة 221 810 788 13 146

336 824 248 29  منطقة الدراسة 629 
 2010إلى  2008من المهدية و صفاقس ,المنستير,وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية سوسة :المصدر

يبدددددرز الجددددددول بّن المجموعدددددة الثانيدددددة اسدددددتأثرت بدددددأكبر عددددددد مدددددن المشددددداريع المصدددددادق عليهدددددا,  ال بّن 

المجموعدددة الثالثدددة اسدددتأثرت بدددأهط قيمدددة لالسدددتثمار تليهدددا المجموعدددة األولدددى  ر دددط محدوديدددة عددددد المشددداريع( 

فددددي الخدددددمات  المشدددداريعو تعتبددددر سدددديد  الهدددداني بهددددط معتمديددددة مددددن حيددددث قيمددددة االسددددتثمار  ذ بلغددددت تكلفددددة 

 دينارا.10 189 000الفالحية 

و قدددد وقعدددت المصدددادقة علدددى عددددّة مشددداريع جديددددة منهدددا تربيدددة األسدددما  فدددي بحدددواإل مائيدددة بمندددزل شددداكر ز 
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تربيددددة الحلددددزون و بعددددث و انجدددداز زيتددددون ز هنددددد  سددددقو . و كددددذل  زراعددددة العديددددد مددددن بنددددواع النباتددددات 

ة و الّطبيّة. ّّ  العطرّ 

 تثمار في قطاع الخدماتتطّور نوايا االس 3.2.7

.لددديمكن مدددن بعدددث 53 693 153مشدددروعا بكلفدددة قددددرها 298بلدددد عددددد نوايدددا االسدددتثمار فدددي قطددداع الخددددمات 

مددددوطن شددددغل. وقددددد اسددددتأثرت كددددّل مددددن سدددديد  الهدددداني و السواسددددي و الّصددددخيرة بددددأكبر عدددددد مددددن  1 339

 المشاريع.

  قطاع الخدمات 

 عدد المشاريع الكلفة عدد مواطن الشغل

 كندار 8 800 408 3 60

 سيدي الهاني 23 626 728 2 212

 المجموعة األولى 31 426 137 6 272

171   275 179 2  زرمدين  38 

51  000 507  بني حسان 16   

 السواسي 31 500 876 2 245

 أوالد شامخ 20 500 910 69

 شربان  8 000 259 28

 هبيرة 6 000 202 16

358 275 934 6  المجموعة الثانية 119 

 بئر علي بن خليفة 11 700 494 23

 منزل شاكر 16 100 938 5 87

 عقارب 26 433 759 1 113

 الغريبة 6 766 688 28

 الصخيرة 89 453 740 31 236

 المجموعة الثالثة 148 452 621 40 487

339 1  153 693 53  منطقة الدراسة 298 

 المهدية و صفاقس ,المنستير,وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية سوسة :المصدر

 المبادرات الخاصة للتشجيع على العمل المستقلّ  3 .7

لتقييط المبادرات الخاصة التي ح يت بها منطقة الدراسة قمنا بدراسة مختلف المشاريع التي قاط بتمويلها بن  

التضامن و كذا  بدراسة المشاريع التي تط تأطيرها من طرف تمويل المىسسات الصغرى و المتوسطة و بن  

 مراكز األعمال بمختلف الواليات.

 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة1.3.7 

 :مشموالت البنك 

يقددددوط بندددد  تمويددددل المىسسددددات الصددددغرى و المتوسددددطة بلعددددب دور محددددور  صددددلب المن ومددددة الوطنيددددة 

لتمويددددل المىسسددددلت الصددددغرى و المتوسددددطة مددددن خددددالل اإلحاطددددة بالبدددداعثين خددددالل مختلددددف مراحددددل انجدددداز 
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المشدددددروع و تيسدددددير تدددددوفير التمدددددويالت الالزمدددددة إلحدددددداث المىسسدددددات الصدددددغرى و المتوسدددددطة بو لتوسدددددعة 

 ها الموجودة من

 قطاعات تدخل البنك: 

فدددان مجدددال تددددخل بنددد   (,الموجددده للسدددكن و البعدددث العقدددار   (مجدددال اإليدددواء  باسدددتثناء قطددداعي السدددياحة

 تمويدددل المىسسدددات الصدددغرى و المتوسدددطة يشدددمل كافدددة القطاعدددات االقتصدددادية دون تمييدددز بدددين الجديدددد منهدددا و

مدددع ايدددالء عنايدددة خاصدددة باألنشدددطة المجدددددة التدددي تتطلدددب تكنولوجيدددات متقدمدددة و التدددي يدددتط بعثهدددا الكالسددديكية 

 من طرف حاملي الشهادات العليا.                                                                            

 حدود تدخل البنك:  

 :يشمل تدخل البن 

 10بلدددف ديندددار و  100التدددي تتدددراوع اسدددتثماراتها الجمليدددة بدددين  بعدددث المىسسدددات الصدددغرى و المتوسدددطة -

 مليون دينار.

توسددددعة المىسسدددددات الصددددغرى و المتوسطة,شدددددريطة بن تكدددددون فددددي وضدددددعية ماليددددة سدددددليمة و بن تتدددددراوع  -

 مليون دينار. 10بلف دينار و  100مجموع بصولها الثابتة الصافية مع االستثمارات الجملية بين 

سدددة التمويليدددة للبنددد  علدددى مبددددب الشدددراكة فدددي التمويدددل,  يدددر بن البنددد  يمكنددده تمويدددل كافدددة هدددذا و تعتمدددد السيا

 بلف دينار. 300القرإل بمفرده بالنسبة للمشاريع التي ال تتعدى كلفة استثماراتها الجملية 

 آليات تدخل البنك: 

مويددددل بصددددفته بندددد  اسددددتثماريا, فددددان بندددد  تمويددددل المىسسددددات الصددددغرى و المتوسددددطة ال يقتصددددر علددددى ت

المكونددددات الماديددددة للمشددددروع  معدددددات اإلنتددددار, وسددددائل النقددددل, البندددداءات و التهيئددددة,...( بددددل تشددددمل تدخالتدددده 

تمويدددددل المكوندددددات الالماديدددددة للمشدددددروع  البرمجيدددددات, عمليدددددات التكدددددوين, عمليدددددات المصدددددادقة علدددددى ن ددددداط 

 الجودة, البحث و التطوير,...(.

 الطويل بشروط السوق.و تتط عملية االقتراإل على المدى المتوسط و 

 سنوات. 10 لى  2مدة تسديد القرإل من  -

 سنوات حسب طبيعة المشروع. 3مدة اإلمهال قد تصل  لى  -

 في السنة(. %4 لى  %3نسبة فائدة متغيرة  نسبة الفائدة بالسوق النقدية زائد  -

مددددوارد خددددط التمويددددل فددددي السددددنة بالنسددددبة للقددددروإل المسددددندة علددددى  %7.125نسددددبة فائدددددة قددددارة تقدددددر ب  -

 الياباني.
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نسدددبة فائددددة قدددارة بالنسدددبة للقدددروإل المسدددندة علدددى مدددوارد خطدددوط التمويدددل االيطاليدددة, االسدددبانية و الفرنسدددية  -

 و ذل  حسب شروطها.

نسددب فائدددة تفاضددلية بالنسددبة للمشدداريع المنجددزة فددي قطاعددات المحاف ددة علددى البيئددة و الددتحكط فددي الطاقددة و  -

 .%0.5و المعلومات و البيوتكنولوجيا تتمثل في خفإل نسبة الفائدة ب تكنولوجيات االتصال 

 : بمنطقة الدراسة المشاريع المصادق على تمويلها و التي تم انجازها 

 31مشددددددروع  لددددددى  ايددددددة  13بلددددددد عدددددددد المشدددددداريع الممولددددددة بمعتمددددددديتي كندددددددار و سدددددديد  الهدددددداني 

مليدددون  15.206ات جمليدددة قددددرت ب دخلدددت جميعهدددا فدددي طدددور اإلنتدددار بكلفدددة اسدددتثمار سدددس2011جويليدددة

مدددوطن  292مليدددون ديندددار. ومكندددت هدددذه المشددداريع مدددن  حدددداث  4.565ديندددار و بحجدددط مصدددادقات قددددر ب 

 شغل.

 :و تتوزع هذه المشاريع حسب النشاط كاألتي

مواطن الشغل 
 المحدثة

جملة 
 المصادقات)أد(

كلفة المشاريع 
 )أد(

عدد 
 المشاريع

 النشاط

 لصناعة األدوية )كندار( وحدة 2 6850 1578 170

وحدة لتحويل المواد البالستيكية)سيدي  1 738 223 12
 الهاني(

وحدة لتحويل المواد الغذائية)سيدي  2 1610 480 20
 الهاني(

 وحدة لصناعة المالبس)سيدي الهاني( 1 260 77 4

 وحدة لتعليب زيت الزيتون)كندار( 1 450 140 10

 تفصيل الورق)كندار(وحدة لتحويل و  1 650 199 5

 مخبر تحاليل بيئية)سيدي الهاني( 1 400 100 5

 وحدة لصناعة األثاث)سيدي الهاني( 1 620 620 20

وحدة لحفر و صيانة اآلبار)سيدي  1 680 170 16
 الهاني(

مكتب اختبارات في الطاقة)سيدي  1 200 120 4
 الهاني(

 الهيدروميكانيكية)كندار(وحدة للصيانة  1 168 84 6

 وحدة لصناعة القوالب)كندار( 1 2580 774 20

 المجموع 13 15206 4565 292

 -سوسة–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

بلد عدددددد المشدددداريع الممولددددة بمعتمددددديتي زرمدددددين و بنددددي ,بمددددا بالنسددددبة لمعتمددددديتي زرمدددددين و بنددددي حسددددان 

دخلدددت جميعهدددا فدددي طدددور النتدددار بكلفدددة اسدددتثمارات جمليدددة  2011جويليدددة  31 مشددداريع  لدددى  ايدددة 3حسدددان 

بلدددف ديندددار. و مكندددت هدددذه المشددداريع مدددن  344مليدددون ديندددار و بحجدددط مصدددادقات قددددر ب  1.072قددددرت ب 

 و تتوزع هذه المشاريع حسب النشاط كاألتي: موطن شغل. 70 حداث 
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مواطن الشغل المزمع 
 إحداثها

جملة 
 المصادقات)أد(

فة المشاريع كل
 )أد(

عدد 
 المشاريع

 النشاط

 معصرة زيتون)بني حسان( 1 770 140 12

58 204 302 2 
وحدة لصناعة المالبس 

 الجاهزة)زرمدين(

 المجموع 3 1.072 344 70

 -المنستير–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

بعتمدددديات عقدددارب, مندددزل شددداكر, بئدددر  توزعدددت المشددداريع المصدددادق عليهدددا علدددى تمويلهدددا مدددن طدددرف البنددد 

 علي بن خليفة و الصخيرة و التي دخلت في اإلنتار كاألتي:

مواطن الشغل 
 المزمع إحداثها

 جملة التعهدات
 )أد(

 كلفة المشاريع
 )أد(

 المعتمدية عدد المشاريع

 عقارب 3 3558 585.6 71

 منزل شاكر - - - -

 بئر علي بن خليفة - - - -

 الصخيرة 1 4000 1000 40

 المحموع 04 7558 1585.6 111

 -صفاقس–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

مدددن خدددالل عدددرإل هدددذه الجدددداول يتبدددين لندددا بن بنددد  تمويدددل المىسسدددات الصدددغرى و المتوسدددطة سددداهط فدددي 

مشددددروع بمعتمددددديتي كندددددار و سدددديد  الهدددداني و لددددط يقددددع بعددددث ب  مشددددروع  13مشددددروعا منهددددا  20بعددددث 

 بالمعتمديات التابعة لوالية المهدية.

 المشاريع المصادق على تمويلها من طرف البنك و التي لم تبرم بعد عقودقروضها: 

مشددداريع تتعلدددو  2بلدددد عددددد المشددداريع التدددي صدددادق البنددد  علدددى تمويلهدددا و لدددط تبدددرط بعدددد عقدددود قروضدددها 

بلدددف ديندددار و حجدددط  580جمليدددة ببقحدددداث مىسسدددات جديددددة بمعتمديدددة زرمددددين و ذلددد  بكلفدددة اسدددتثمارات 

 موطن شغل. 22بلف دينار. و ستمكن هذه المشاريع من  حداث  154مصادقات ب

 و تتوزع هذه المشاريع حسب النشاط كاألتي:

مواطن الشغل المزمع 
 إحداثها

جملة 
 المصادقات)أد(

كلفة المشاريع 
 )أد(

عدد 
 المشاريع

 النشاط

 وحدة لتحويل و تفصيل الورق 1 180 54 6
 بزرمدين

وحدة لصناعة األسالك  1 400 100 16
 بزرمدين الكهربائية

 المجموع 2 580 154 22

 -المنستير–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

بلددد عدددد المشددداريع التددي صددادق البنددد  علددى تمويلهابمعتمددديات عقدددارب, منددزل شدداكر, بئدددر علددي بددن خليفدددة 

بلدددف  11030مشددداريع بكلفدددة اسدددتثمارات جمليدددة بلغدددت  5عقدددود قروضدددها  والصدددخيرة و التدددي لدددط تبدددرط بعدددد

مدددوطن شدددغل. و  255بلدددف ديندددار. و سدددتمكن هدددذه المشددداريع مدددن  حدددداث  2591ديندددار و حجدددط مصدددادقات ب

 تتوزع هذه المشاريع حسب المعتمديات كااتي:
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مواطن الشغل 
 المزمع إحداثها

 جملة المصادقات
 )أد(

 كلفة المشاريع
 )أد(

 المعتمدية المشاريععدد 

 عقارب 3 5560 1586 130

 منزل شاكر 1 570 185 20

 بئر علي بن خليفة - - - -

 الصخيرة 1 4900 820 105

 المحموع 05 11030 2591 255

 -صفاقس–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

 االنجاز:المشاريع المصادق على تمويلها من طرف البنك و التي هي بطور  

مشدداريع تتعلددو بقحددداث  2بلددد عدددد المشدداريع التددي صددادق البندد  علددى تمويلهددا و التددي هددي بطددور االنجدداز 

بلددددف دينددددار و حجددددط  2290مىسسددددات جديدددددة بمعتمديددددة سدددديد  الهدددداني و ذلدددد  بكلفددددة اسددددتثمارات جمليددددة ب 

 موطن شغل. 21بلف دينار. و ستمكن هذه المشاريع من  حداث  669مصادقات ب 

 وتتوزع هذه المشاريع حسب النشاط كااتي: 

مواطن الشغل 
 المزمع إحداثها

جملة 
 المصادقات)أد(

كلفة المشاريع 
 )أد(

عدد 
 المشاريع

 النشاط

 وحدة لصناعة العوازل الصوتية 1 1805 550 15
 بسيدي الهاني

 وحدة لصناعة المواد الحديدية 1 485 146 6
 بسيدي الهاني

 المجموع 2 2290 696 21

 -صفاقس–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

 11بلددددد عدددددد المشدددداريع الممولددددة بمعتمددددديات عقددددارب,منزل شدددداكر, بئددددر علددددي بددددن خليفددددة و الصددددخيرة 

بلددددف دينددددار و بحجددددط  24281بكلفددددة اسددددتثمارات جمليددددة قدددددرت ب  2011بوت  31مشددددروعا  لددددى  ايددددة 

 موطن شغل. 428المتوقع بن تحدث هذه المشاريع  بلف دينار. ومن 5868مصادقات قدر ب 

 و تتوزع هذه المشاريع حسب المعتمديات كااتي:

مواطن الشغل 
 المزمع إحداثها

 جملة المصادقات
 )أد(

 كلفة المشاريع
 )أد(

 المعتمدية عدد المشاريع

 عقارب 6 9118 2157 201

 منزل شاكر 2 3340 1015 42

 بئر علي بن خليفة - - - -

 الصخيرة 3 11823 2696 185

 المحموع 11 24281 5868 428

 -صفاقس–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

 المشاريع المصادق على تمويلها من طرف البنك و المتعهد فيها: 

بلف دينار في حين بلغت القيمة الجملية  13251مشاريع بلد حجط استثمارها  06تط  مضاء عقود قروإل لفائدة 

 بلف دينار. وتتوزع هذه المشاريع حسب المعتمديات كااتي:  3291.6للتعهدات 
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مواطن الشغل 
 المزمع إحداثها

 جملة التعهدات
 )أد(

 كلفة المشاريع
 )أد(

 المعتمدية عدد المشاريع

 عقارب 3 3558 585.6 71

 منزل شاكر 1 2770 830 22

 بئر علي بن خليفة - - - -

 الصخيرة 2 6923 1876 80

 المحموع 06 13251 3291.6 173

 -صفاقس–المصدر:بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

 البنك الوطني للتضامن2.3.7 

الهياكددددل األخددددرى  البددددرام  الجهويددددة للتنميددددة, يقددددوط البندددد  الددددوطني للتضددددامن بدددددور بساسددددي  لددددى جانددددب 

الصدددندوق الدددوطني للتشدددغيل...( فدددي مجدددال  سدددناد القدددروإل الصدددغرى قصدددد بعدددث مشدددروع بو توسدددعيته, و 

يمكدددن لهدددذه القدددروإل بن تغطدددي حاجيدددات المشدددروع مدددن مدددال بو تجهيدددزات بو مدددواد بوليدددة و تتدددراوع منهدددا 

 حسب المبلد المسند.

مدددن مددددة  مهدددال مختلفدددة حسدددب حجدددط  %5د بنسدددبة فدددائإل سدددنوية 200.000وال يمكدددن بن تفدددوق القدددروإل 

المشددددروع و تحدددددد بجددددال االسددددترجاع حسددددب طاقددددة باعددددث المشددددروع و ال يطلددددب البندددد   يددددر الضددددمانات 

 المتعلقة بالمشروع.

 و من بين األشخاص المنتقعين و شروط االنتفاع بهذه القروإل نذكر: 

 ل و الضمانات الالزمة لللجوء  لى القروإل البنكية المستثمرين الصغار الذين ال يملكون الوسائ 

 .امتال  القدرة المهنية المالئمة للمشروع المطروع 

 .التركيز حصريا على  دارة المشروع 

 تقديط مشروع مجد  اقتصاديا و مدرا للدخل 

 تدخالت البنك التونسي للتضامن

عدد  توزيع حسب القطاع
مواطن 
 الشغل

تكلفة 
 المشاريع

عدد 
 القروض
 المسندة

 المعتمدية
 الخدمات

المهن 
 الصغرى

 الفالحة
الحرف و 

 الصناعات التقليدية

 كندار 83 510206 142 - - - -

 سيدي الهاني 206 1017115 312 - - - -

 زرمدين 164 1377998 318 12 19 77 56

 بني حسان 129 1224608 255 10 44 46 29

    
 أوالد شامخ 133 806000 264

 شربان 210 1031000 369 - - - -
 هبيرة 92 548000 183 - - - -
 السواسي 225 1533000 446 - - - -

 عقارب 238 2143262 430 5 28 117 88

 منزل شاكر 197 1751561 350 0 60 76 61

 الصخيرة 221 1695203 398 4 126 53 38

 بئر علي بن خليفة 218 1607695 395 4 34 108 72

 مجموع منطقة الدراسة 2116 13494087 3862 35 311 477 344
 المهدية-صفاقس-المنستير-سوسة-المصدر: البنك التونسي للتضامن
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 مراكز األعمال 

 :مشموالت مراكز األعمال -

تسددددعى مراكددددز األعمددددال  لددددى تيسددددير تنفيددددذ المشدددداريع وتددددوفير الخدددددمات الالزمددددة للمسددددتثمرين والبدددداعثين 

 ومنها على وجه الخصوص:لتركيز بو تطوير مشاريعهط 

 رشددددداد بصدددددحاب بفكدددددار المشددددداريع والبددددداعثين والمسدددددتثمرين بخصدددددوص  جدددددراءات بعدددددث المىسسدددددات  -

والتشدددددجيعات والحدددددوافز المتدددددوفرة لفائددددددتهط وبمددددداكن االنتصددددداب الممكندددددة وفدددددرص االسدددددتثمار الواعددددددة بو 

 .الشراكة المتاحة

وتقدددددديط الخدددددمات األساسدددددية لفائدددددة البددددداعثين تددددوفير مكاتددددب عندددددد االقتضدددداء مجهدددددزة بوسددددائل االتصددددال  -

 .والمستثمرين بمقابل

 ن.تن يط ندوات للتعريف بالميزات التفاضلية للجهة لفائدة الباعثين والمستثمري -

ويتدددولى مركدددز األعمدددال اسدددتقبال وتوجيددده األشدددخاص الدددرا بين فدددي بعدددث المشددداريع ويغطدددي تدخلددده جميدددع 

عددددن مسددددتويات تكددددوينهط ، وآيددددا كددددان مسددددتوى مشدددداريعهط :  القطاعددددات وجميددددع البدددداعثين  بصددددرف الن ددددر

 .(...الفكرة ، الدراسة ، و مخطط تمويل

 :تدخالت مراكز األعمال على مستوى منطقة الدراسة -

بلدددف 1.344فكدددرة مشدددروع علدددى المركدددز بالنسدددبة لمعتمدددديتي كنددددار و سددديد  الهددداني بقيمدددة  15تدددط طدددرع

مدددوطن  11بلدددف ديندددار سددداهمت فدددي خلدددو  101ريع فقدددط بقيمدددة مشدددا 3ديندددارا بينمدددا تدددط الموافقدددة و متابعدددة 

 شغل.

لدددط يدددتط انجددداز مشددداريع بمعتمدددديتي بندددي حسدددان و زرمددددين ذلددد  ألنددده ال تدددتط برمجدددة بو تحديدددد المشددداريع و 

  نما حسب الوافدين على المركز.

 1فدددي قطددداع الفالحدددة و  2مشددداريع و التدددي هدددي بصددددد االنجددداز بمعتمديدددة بندددي حسدددان   3 ال انددده توجدددد 

فددددي قطدددداع الصددددناعة(  تددددتط تحديددددد الكلفددددة عنددددد انتهدددداء المشددددروع( و مشددددروع واحددددد  قطدددداع الصددددناعة( 

هدددذا األخيدددر  لدددى صدددعوبات فدددي بلدددف ديندددار و قدددد تعدددرإل  343بمعتمديدددة زرمددددين حيدددث بلغدددت تكلفتددده 

 ل.التموي

بينمددددا توزعددددت بفكددددار المشدددداريع حسددددب القطاعددددات فددددي معتمددددديات السواسددددي, هبيددددرة, شددددربان و بوالد 
 شامخ كااتي:

 المعتمدية  الفالحة  الصناعة  الخدمات  التجارة  الصناعات التقليدية  المجموع 

 السواسي 7 5 7 2 0 21

 هبيرة 5 0 2 0 1 8

 شربان 4 4 5   2 15

 الشامخأوالد  4 1 3 0 0 8

 المجموع 20 10 17 2 3 52

 -المهدية-مركز األعمالالمصدر: 
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 كااتي:و قد توزعت كلفة المشاريع المنجزة بالمعتمديات المذكورة بعاله 

 المعتمدية الفالحة الصناعة الخدمات التجارة الصناعات التقليدية المجموع

 السواسي - 725000 543000 - - 1268000

 هبيرة - - 23000 - 19556.688 42556.688

 شربان - - - - 7000 7000

      
 أوالد الشامخ

1317556.688 26556.688 
 

566000 725000 
 

 المجموع

 - المهدية -مركز األعمالالمصدر: 

بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و الصدددخيرة فقدددد بلدددد عددددد المسدددجلين  ,مندددزل شددداكر ,بمدددا بالنسدددبة لمعتمدددديات عقدددارب

 :و تتوزع األفكار كاألتي 390بالمركز 

 
غير 

 محدد

الكلفة 

باأللف 

 دينار

الصناعات 

 التقليدية

الكلفة 

باأللف 

 دينار

 التجارة

الكلفة 

باأللف 

 دينار

 الخدمات

الكلفة 

باأللف 

 دينار

 الصناعي

الكلفة 

باأللف 

 دينار

 المعتمدية الفالحي

 عقارب 38 6720 38 3100 28 1425.3 12 650 2 21 2

1 80 0 - 10 
 

12 
 

10 
 

 منزل شاكر 42

1 
 

2 158.6 18 
 

15 
 

18 
 

31 
بئر علي بن 

 خليفة

0 
 

2 25 12 
 

24 
 

22 
 

 الصخيرة 50

 -صفاقس-مركز األعمالالمصدر: 

 البنية األساسية لجلب االستثمار4.7 

و لتحسدددددين جاذبيدددددة المنطقدددددة. و تتمثدددددل تعتبدددددر البنيدددددة األساسدددددية مدددددن بهدددددط العناصدددددر لجلدددددب السدددددتثمارات 

 : مكوناتها في

 وجود مناطو صناعية مهيأة  .1

 وجود مختلف الشبكات التحتية و خاصة الغاز الطبيعي. .2

 )مناء... ,مطار ,سك  حديدية ,طرقات وطنية ,طرقات سيارة(وجود البنى التحتية للنقل  .3

 .وجود يد عاملة مختصة و ذات كفاءة  .4

 وجود تقاليد صناعية بالمنطقة  .5

 وجود مراكز تكوين مختصة. .6

قدددددرب المنطقدددددة الصدددددناعية مدددددن مركدددددز حضدددددر  بددددده مختلدددددف الخددددددمات التدددددي تدددددرتبط بحاجيدددددات  .7

 .المستثمرين

المسددددافة الفاصددددلة بددددين المنطقددددة و مركددددز الواليددددة  تمركددددز عدددددة مىسسددددات علددددى مسددددتوى مركددددز  .8

 الوالية(

 التشجيع على االستثمار .9
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 تثمار عدد نوايا االس .10

 وجود مىسسات صناعية متركزة .11

قوط بتحليدددل متعددددد المعطيدددات نو لتقيددديط مددددى اسدددتجابة مختلدددف المعتمدددديات المدروسدددة لهدددذه المتطلبدددات سددد

 مع  سناد عالمات لكل عنصر بهدف  يجاد محور تنمو  للمنطقة.
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 البنية األساسية لجلب االستثمار

 
الثالثةالمجموعة   

 المجموعة األولى المجموعة الثانية

صخيرةال الغريبة يسيدي الهان بني حسان زرمدين شربان أوالد شامخ السواسي هبيرة منزل شاكر بئر علي بن خليفة عقارب   كندار 

 المناط  الصناثية المهيخة + + - - - - + - - - - - -

  
ط
نا
لم
ا

ية
ث
نا
ص
 ال

 المناط  الصناثية المترمجة + - - + - - - - + + - - +

 الكهربا  + + + + + + + + - + + + +

ية
ات
الت
ت 
كا
شت
 ال

- -  - -  - -    - -  الما  الصالح للشرا  + + + + - - - - 

  تكة التطهير  - - + + ++ - - + - - - + - -

 الغاز - - - - - - - - - - - - -

 الطرقات السيارة + + - - - - + - - - - - -

ية
ات
الت
ى 
تن
 ال

 حاملة الساحل - - + + - - - - - - - - -

 طريو وطنية + + - - - - - - + + + + -

 طريو جهوية + - - - + + ++ + + - + - -

 سك  حديدية - - - - - - - - - - - - -

 مطار النفيضة ++++ +++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++

ت
را
طا
لم
 ا

المنستير -مطار سقانص ++ ++ +++ +++ + + ++ + + + + + +  

 مطار صفاقس + + + + ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ + ++

 ميناء سوسة ++++ ++++ +++ +++ +++ + +++ ++ +++ + +++ ++ +

ي
وام
لم
 ميناء صفاقس + + + + ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ا

مبرم ميناء المياه العميقة بالنفيضة ال ++++ +++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

 ميناء الصخيرة + + + + + + + + + + + +++++ ++

ات كفائةذيد عاملة مختصة و - - - - - - - - - - - - -  

ية
ث
نا
ص
ت 
ال
ه
مل

 

 وجود تقاليد صناعية ++ +++ ++ ++++ + + ++ - + + ++++ + +

مىسسات صناعيةوجود  ++ +++ ++ ++++ + + ++ - + + ++++ + +  

 وجود مراكز تكوين مختصة - - - - - - - - - - - - -

+++++ 

 الصخيرة
- 

+++ 

 صفاقس

+++ 

 الصخيرة

++++ 

 صفاقس
- 

+++++ 

 الجط
- - 

+++++ 

 قصر هالل
- 

++++ 

 القيروان

++++ 

 النفيضة

 قرب المنطقة الصناعية من مركز
 حضر 

 
ر
ض
ح
طال
راب
الت

 

++ + ++++ ++ +++ + ++ + + +++++ +++++ +++ +++ 
المسافة بين المنطقة و مركز 

 الوالية

 التشجيع على االستثمار - + - - ++ ++ ++ ++ - - + + +

ع 
رو

رة
اد
مب
 ال

 عدد نوايا االستثمار +++ ++ +++ ++++ ++ ++ ++++ + ++ ++ ++++ +++ ++

 المجموع +++ +++ ++ ++++ + + +++ + ++ ++ ++++ ++ +
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انطالقا من هذا التحليل المتعدّد المعطيات يمكن لنا بن نستنت  بّن معتمديتي زرمدين و عقارب تتمتعان 

 تخّول لهما بن يكونا قطبا صناعيا و عمرانيا و كذل  له دوره في هيكلة الفضاء.بعدّةخاصيات و ايجابيات 

كذل  و انطالقا من هذا التحليل يمكننا تصنيف المعتمديات التابعة لمنطقة الدراسة بطريقة تفاضليّة استنادا على 

 :توفر البنية األساسية لجاب االستثمار

 كندار و السّواسي ,عقارب ,زرمدين  :* المجموعة األولى

  بئر علي بن خليفة و الّصخيرة. ,منزل شاكر ,بني حّسان سيد  الهاني و :* المجموعة الثانية

 هبيرة و الغريبة. ,شربان ,بوالد شامخ :* المجموعة الثالثة

 اإلطار التشريعي 1.4.7 

األولددددى مددددن مندددداطو نتمددددي معتمددددديات عقددددارب و الغريبددددة و الصددددخيرة و سدددديد  الهدددداني  لددددى المجموعددددة ت

التنميدددددة الجهويدددددة فدددددي قطاعدددددات الّصدددددناعة و الّصدددددناعات التقليديّدددددة و بعدددددإل األنشدددددطة المرتبطدددددة بقطددددداع 

 الخدمات. و تتمتع ببعإل التشجيعات المتمثلة في:

لسدددنة  483األمدددر عددددد بعدددد تنقددديق  %8 لدددى  %25و قدددد انخفضدددت هدددذه المنحدددة مدددن اسدددتثمار كمنحدددة  8% -

 .2008 سنةل387باألمر عدد  1999

  لدددىبّمدددا بالنسدددبة لمعتمدددديات شدددربان و هبيدددرة و بوالد شدددامخ و بئدددر علدددي بدددن خليفدددة و مندددزل شددداكر فتنتمدددي 

التنميددددة الجهويددددة فددددي قطاعددددات الصددددناعة و الصددددناعات التقليديددددة و  المجموعددددة الثانيددددة مددددن مندددداطو تشددددجيع

 بعإل بنشطة الخدمات.

 .1999في  %25كمنحة استثمار بعد بن كانت  15% -

 من المصاريف الناتجة عن بشغال البنية األساسية.  50% -

 و قد كان لهذا اإلطار التشريعي تأثير على توّجه المىسسات للترّكز بمنطقة الدراسة.

 توجه المؤسسات للتركز بمنطقة الوسط الشرقي 2.4.7 

 توجه المؤسسات للتركز بمنطقة الوسط الشرقي
 المعتمدية

 1985-1980 1986-1990 1991-1995 1996-2001 2001-2005 المجموع

 سوسة 92 63 72 127 132 486

 سيدي بو علي 4 1 3 4 6 18

 النفيضة 7 3 2 1 4 17

 هرقلة 1 0 3 4 3 11

 كندار 0 0 0 6 7 13

 بوفيشة 5 4 1 4 1 15

 سيدي الهاني 0 1 0 4 4 9

 والية سوسة 1 72 71 150 157 569

 المنستير 109 76 116 205 213 708

 القالطة 4 4 3 2 3 14
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 بني حسان 0 0 3 2 7 15

 زرمدين 1 0 3 10 9 31

 والية المنستير 6 4 125 219 232 768

 قصور الساف 180 84 5 7 8 202

 سيدي علوان 92 2 2 2 11 107

 بومرداس 4 0 0 5 1 14

 الشابة 7 4 2 5 1 17

 الجم 1 2 2 3 2 10

 السواسي 0 2 1 1 3 8

 ملولش 5 0 1 1 2 15

 شربان 0 0 0 0 1 1

 والية المهدية 289 0 13 24 29 371

 صفاقس 163 16 110 122 109 571

 شيحية 1 67 3 2 2 10

 سيدي صالح 4 2 3 1 1 12

 عقارب 1 2 1 8 8 20

 الغراب 3 0 0 11 11 18

 جبنيانة 1 3 0 9 9 17

 المحرس 5 3 2 2 2 13

 قرفنة 0 1 0 1 1 2

 الحنشة 1 1 3 2 2 11

 الغريبة 0 0 0 0 0 1

 اللوزة 0 0 1 0 0 1

 الصخيرة 0 0 0 0 0 1

 بئر علي بن خليفة 1 0 0 0 0 1

 والية صفاقس 180 81 123 145 145 676

 مجموع االقليم 476 157 332 538 563 2384

 مجموع منطقة لدراسة 3 5 8 30 39 95

اإلدارة العامة للتهيئة الترابية-2009-المصدر: دراسة المنطقة االقتصادية إلقليم الوسط الشرقي
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 :لالستثماراتنقاط القّوة و نقاط الضعف لمناخ ا :9خالصة

القّوةنقاط    نقاط الضعف 

المجموعة األولى: 
 كندار

 سيدي الهاني

ين تطّور هاط في االستثمارات العمومية ب -
المخطط بين المخّطط العشر و المخّطط 

 الحادية عشر.

حتيّة استثمارات هاّمة لتحسين البنى الت -
 خالل المخّطط العاشر.

استثمارات هاّمة لتنمية القطاعات  -
المخّطط الحادّ  عشر.االقتصاديّة خالل   

تطّور نوايا االستثمار في القطاع  -
دق الصناعي و المشاريع الفالحية المصا

 عليها.

قيمة مشاريع فالحيّة هاّمة بسيد  الهاني ب -
بلف دينارا. 10 000  

تطّور نوايا االستثمار في قطاع  -
 الخدمات.

اّمة.البنية األساسية لجلب االستثمار ه -  

.%8ة الهاني بمنحة تشجيعيّ تمتّع سيد   -  

ية تأثير محدود لالستثمارات على تنم -
 المجموعة األولى.

ذها من عدد محدود للمشاريع اللتي تّط تنفي -
 القطاع الخاص.

يع ضعف مساهمة البنو  لتمويل المشار -
 الفالحيّة.

ضعف مساهمة المهاجرن في احداث  -
 مشاريع تنموية بالجّهة.

 المجموعةالثانية

 زرمدين

 بنيحسان

 أوالدالشامخ

 شربان

 هبيرة

 السواسي

تطّور هاط في االستثمارات العمومية  -.
خالل المخّطط العاشر و المخّطط الحاد  

 عشر.

يّة و استثمارات هاّمة لتدعيط البنى التحت -
 الشبكات و التجهيزات الجماعية.

والد تمتّع شربان و السواسي و هبيرة و ب -
.%15تنموية بالشامخ بمنحة   

ّمة البنى األساسية لجلب االستثمار ها -
 بكّل من  السّواسي و زرمدين.

خالل المخّطط ثدم تدثيم القطاثات  -

 العشر باستثنا  بني حّسان.

دودة التنى التاتيّة لجلب االستثمار ما -

 بتقيّة المعتمديات.

موايا االستثمار مادودة و منعدمة بعدّة  -

 مناط  مث  هتيرة.

 المجموعةالثالثة

 بئرعليبنخليفة

 الغريبة

 الصخيرة

 عقارب

 منزلشاكر

استثمارات عمومية هاّمة خالل المخّطط  -
 العاشر و الحاد  عشر لتحسين البنى
ماعيّة.التحتيّة و الشبكات و التجهيزات الج  

تمتّع الغريبة و الّصخيرة و عقارب  -
.%8بمنحة استثمار قدرها   

في القّطاع  نوايا االستثمار هاّمة -
 الصناعي بمعتمديّة عقارب و المشاريع
المصادق عليها في قطاع الفالحة على 

 مستوى منزل شاكر.

استثمارات محدودة لتدعيط القطاعت  -
 االقتصادية.

 نوايا االستثمار و المشاريع المصادق -
 عليها على مستوى الغريبة محدودة.
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 أفاق التنميةاإلشكاليات و  8

 العاّمة اإلشكاليات 1.8 

مكددددن التشددددخيص المعمددددو لمنطقددددة الدراسددددة مددددن  بددددراز عدددددد مددددن المجموعددددات المتجانسددددة و التددددي تطددددرع 

 شددددكاليات متقاربددددة و  ن تتوافددددو هددددذه المجموعددددات مددددع مددددا تددددط ضددددبطه بالضددددوابط المرجعيددددة مددددع بعددددإل 

االختالفددددات فددددي المجموعددددة الثانيددددة و التددددي تضددددط كددددل مددددن زرمدددددين و بنددددي حسددددان و المعتمددددديات الداخليددددة 

يدددة المهديدددة ذلددد  بن معتمدددديات واليدددة المنسدددتير تختلدددف  شدددكاليات تنميتهدددا علدددى معتمدددديات المهديدددة  . و لوال

 في نقاط القوة و نقاط الضعف لكل مجموعة.لتحديد اإلشكاليات بكل دقة سيقع تناولها و تبويبها 

 :تّط تبويب المعادلة عبر خمس مجاالت و هي

 المجال االقتصاد . -1

 االجتماعي.المجال  -2

 المجال الطبيعي. -3

 البنية األساسية. -4

 المجال االقتصادي 1.1.8

 تختلف  شكاليات القطاعات االقتصادية من معتمدية  لى بخرى و حسب القطاعات.

 :القطاع الفالحي 

ير مددواطن الشددغل تواجدده الفالحددة فر ددط بهميّددة القطدداع الفالحددي باعتبدداره بهددّط نشدداط اقتصدداد  مددن حيددث تددو

 تحديات عديدة ذات خصوصيات و تختلف من منطقة الى بخرى.

علددى مسددتوى منطقددة  يواجدده القطدداع السددقو  تحددديا كبيددرا نتيجددة محدوديددة المددوارد المائيددة بمنطقددة الدراسددة

و خصوصدددددا فدددددي سدددددنوات الجفددددداف سدددددواء بالنسدددددبة لكامدددددل اإلقلددددديط بو لمنطقدددددة الدراسدددددة. و بمددددداط  الدراسدددددة

  فدددي  يدددر الفالحدددة نتيجدددة النمدددو المتواصدددل القلددديط الوسدددط الشدددرقي بصدددبحت الحاجيدددات المتواصدددلة لالسدددتهال

حاجيدددات الدددر  الفالحدددي  شدددكاال كبيدددرا خصوصدددا فدددي  دددل محدوديدددة المدددوارد المحليدددة. كمدددا يواجددده القطددداع 

الفالحدددي مشددداكل بخدددرى مرتبطدددة بالتجزئدددة بو بالوضدددعية العقاريدددة و بقلدددة اليدددد العاملدددة نتيجدددة هجرتهدددا نحدددو 

وصددددا اليددددد العاملددددة العائليددددة و الشددددابة فددددي  ددددل  يدددداب مشدددداريع فالحيددددة و خدماتيددددة و حتددددى السدددداحل و خص

صدددناعية تسددداهط فدددي تثبيدددت السدددكان. فأصدددبحت المسدددتغالت الفالحيدددة شدددبه هرمدددة  ذ بصدددبق العمدددل بهدددا يقتصدددر 

مددددن بصددددحاب المسددددتغالت  %72بكثددددر مددددن  علددددى بصددددحابها المددددالكين و هددددط فددددي  ددددالبهط مددددن كبددددار السددددن 

 .(سنة 65تجاوز بعمارهط الفالحية ت

 لددددى جانددددب ذلدددد  يعدددداني القطدددداع الفالحددددي مددددن هددددرط الغراسددددات و التددددي آن األوان لتشددددبيبها و مددددن مشددددكلة 

 التصحر و التي تطرع بقوة خصوصا على مستوى معتمدية الصخيرة
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بالنسددددبة لأل ندددداط و  Extensif بمددددا بالنسددددبة لقطدددداع تربيددددة الماشددددية الكبددددرى فيغلددددب عليدددده الطددددابع الرعددددو 

الدراسدددة  لدددى الدددوفرة بالنسدددبة لألبقدددار و يعتبدددر هدددذا القطددداع هشدددا نتيجدددة افتقدددار منطقدددة  Hors solاالّرعدددو  

 .في الموارد العلفية و الرعوية و المائية لضمان كمية  نتار تلبي الحاجيات من االستهال  و التحويل

يشدددكو قطددداع الماشدددية مدددن مشدددكلة التدددزّود بدددالعلف المددددّعط و يدددزداد  ,الدددى جاندددب الدددنقص فدددي المدددوارد العلفيّدددة

 هذا االشكال في سنوات الجفاف.

هدددذه المدددادّة لتغطيّدددة الحاجيدددات مشددداكل مدددن ببرزهدددا االحتكدددار و ارتفددداع األسدددعار  و ينجدددّر مدددن عددددط تدددوفرّ 

مقابدددل عجدددز مدددال يعددداني منددده ب لدددب الفالّحدددين باعتبدددار محدوديّدددة مقددددورتهط الماليّدددة مّمدددا يسددداهط فدددي تهشددديل 

 هذا القطاع.

 :القطاع الصناعي و األنشطة االقتصاديّة الّصغرى 

الدراسدددة محددددودا جددددا نتيجدددة محدوديدددة المنددداطو الصدددناعية المهيئدددة. و لدددط يعتبدددر القطددداع الصدددناعي بمنطقدددة 

تسددداهط المنددداطو الصدددناعية الموجدددودة بمنطقدددة الدراسدددة فدددي دفدددع عجلدددة التنميدددة و فدددي التخفددديإل مدددن نسدددبة 

ببرزهدددا نوعيدددة الصدددناعات الموجدددودة و التدددي فدددي ب لبهدددا تنتمدددي  لدددى  :البطالدددة و هدددذا راجدددع  لدددى عددددة عوامدددل

و هدددذا القطددداع ر دددط بنددده يشدددغل عددددد ال بدددأس بددده  ال بن ب لدددب المشدددتغلين هدددط مدددن النسددداء و ال قطددداع النسدددي  

 يتمتعون بأ  كفاءة.

بمدددا بالنسدددبة لقطددداع الصدددناعات التقليديدددة و ر دددط وجدددود تقاليدددد فدددي هدددذا القطددداع بعددددة معتمدددديات  ال بن هدددذا 

بالمعتمدددددديات السددددداحلية و  القطددددداع بقدددددي هامشددددديا باعتبدددددار تركدددددز ب لدددددب المىسسدددددات للصدددددناعات التقليديدددددة

الوسدددديطة.  ذ تفتقددددر جددددل المعتمددددديات التددددي بهددددا مىسسددددات صددددناعية  لددددى مىسسددددات صددددناعية تعتمددددد علددددى 

و  ,اإلمكانيدددات الموجدددودة بالمنطقدددة مدددن ذلددد  الصدددناعات التحويليدددة التدددي تدددرتبط بالمنتوجدددات الفالحيدددة للمنطقدددة

الدّراسدددة خصوصدددا فدددي مدددا يتعلّدددو بصدددنع الزربيّدددة المىسّسدددات الحرفيّدددة ر دددط المخدددزون التراثدددي الهددداط لمنطقدددة 

و المرقدددوط. و قدددد يبقدددى هدددذا القطددداع دون تطريدددر نتيجدددة تدددأّخر التكنولوجيدددات المسدددتعملة اذ يندددت  عنهدددا انتدددار 

محدددددود و قيمددددة مضددددافة محدددددودة و ضددددعيفة و بالتددددالي مدددددخول محدددددود. و ينددددت  عددددن هددددذه الحلقددددة اسددددتثمار 

 هذه صورة من الحلقة المفر ة للفقر. محدود و عرقلة في تحسين االنتار و

الدددى جاندددب مشدددكلة التدددزّود و التدددروي  فدددي قطددداع الصدددناعات التقليديّدددة و الحدددرف الّصدددغرى يطدددرع مشدددكل 

الكفددداءة و التدددأطير اذ  البدددا مدددا يدددتّط تعلّدددط المهندددة عدددن طريدددو األسدددرة فدددي  يددداب هياكدددل التدددأطير و مراكدددز 

 المنتوجات الى االبداع و التحديث.تكوين قريبة. مّما ينت  عنه افتقار 

 المجال االجتماعي 2.1.8

دون العشددددرين  %45سدددداكنا مددددنهط  335.000.  2010تضددددط منطقددددة الدراسددددة فددددي بخددددر  حصدددداء جويليددددة

 ال بن هدددذه الثدددروة تعددداني  ,عامدددا. و يعتبدددر هدددذا العنصدددر مدددن بهدددط الثدددروات التدددي تزخدددر بهدددا منطقدددة الدراسدددة

مدددن الهشاشدددة نتيجدددة كثدددرة الهجدددرة  لدددى المعتمدددديات السددداحلية القريبدددة مدددن منطقدددة الدراسدددة و نتيجدددة النمدددو 

الدددديمغرافي المحددددود أل لدددب المعتمدددديات و لنفدددور السدددكان منهدددا. حتدددى بن هدددذه المعتمدددديات بصدددبحت  يدددر 
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معتمدددديات سدددجلت نسدددبة نمدددو  4معتمديدددة  13 قدددادرة علدددى المحاف دددة علدددى نموهدددا الطبيعدددي. و نجدددد بن علدددى

 قريبة من الصفر بو سالبة وهي معتمديات منزل شاكر و بئر علي بن خليفة و هبيرة و بوالد شامخ.

فباسدددتثناء معتمدددديتي زرمددددين و  %16كمدددا يالحددد  بن نسدددبة البطالدددة هامدددة فدددي مختلدددف المعتمدددديات و تبلدددد 

المعتمددددديات األخددددرى النسددددبة المسددددجلة سددددواء علددددى  بنددددي حسددددان فقددددد تجدددداوزت نسددددبة البطالددددة فددددي مختلددددف

المسدددتوى الدددوطني بو اإلقليمدددي. و تمدددس  البطالدددة الجنسدددين علدددى حدددد السدددواء و مختلدددف الفئدددات العمريدددة كمدددا 

تعتبددددر نسددددبة األميددددة هامددددة نتيجددددة االنقطدددداع المبكددددر علددددى التعلدددديط. و قددددد سدددداهط عدددددط وجددددود مراكددددز تكددددوين 

 ي تعميو هذا اإلشكال.مختصة على مستوى هذه المعتمديات ف

ر دددط شسدداعة محدديط الدراسدددة مددن حيدددث المسدداحة  ال بن التشدددتت فانّدده  ,بّمددا بالنسددبة للهيكلدددة العمرانيددة للمددددن

السدددكاني يعتبدددر مدددن بهدددط العوائدددو لضدددمان تنميدددة مسدددتديمة بمنطقدددة الدراسدددة ذلددد  بن نسدددبة التحضدددر بهدددا ال 

معتمددددديات. و بددددالر ط مددددن بن معتمددددديتي بنددددي . و هددددذه النسددددبة تخفددددي الفددددوارق بددددين مختلددددف ال%31تتجدددداوز

كنسدددددبة تحضدددددر  ال بن هدددددذه النسدددددبة ال تعكدددددس الصدددددورة الحقيقيدددددة  %100حسدددددان و زرمددددددين يتمتعدددددان ب 

علدددى المعتمدددديات  كثيدددرا للمنطقتدددين ذلددد  بن كدددال المعتمدددديتين تتميدددزان بنسدددي  عمراندددي مشدددتت و ال يختلدددف

 األخرى في شيء.

 دة بوجه نذكر منها:و يعيو هذا التشتت التنمية من ع

 المبالد المجحفة و المكلفة لتطوير البنى التحتية بها. -

 طول المسال  التي وجب تهيأتها لتحسين  روف العيل. -

عدددط وجددود شددبكة خدددمات تسدداهط فددي تحسددين  ددروف عدديل المتسدداكنين و فددي الحددد مددن معاندداة التنقددل مددع  -

 تساهط في تعميو مشاكله.كاهل المواطن و  تنقلما يمثله التنقل من مصاريف 

 عدط وجود مراكز عمرانية هامة تساهط في تحسين جاذبية المدن وفي تثبيت السكان بها. -

لدددذل  فدددان تطدددوير المددددن الموجدددودة و تددددعيمها لتلعدددب دورهدددا فدددي التنميدددة يعتبدددر خيدددارا ال يمكدددن الحيدددد عنددده 

ألن المديندددة هدددي بهدددط دعامدددة لالقتصددداد و لتطدددويره. و لتعزيدددز الددددورة االقتصدددادية بهدددذه المنددداطو وجدددب تأهيدددل 

 ال عبدددر وضدددع  سدددتراتيجية و ال يمكدددن تحقيدددو ذلددد  و مدددن نسدددبة تأطيرهدددا  هدددذه المددددن و الرفدددع مدددن مسدددتواها 

 عامة بعيدة المدى تأخذ بعين االعتبار جميع العوائو و تحاول حلها.

 المجال الطبيعي 3.1.8 

لتحقيددددو تنميددددة مسددددتديمة علددددى مسددددتوى منطقددددة الدراسددددة فددددان بول المبدددداد  هددددي المحاف ددددة علددددى المددددوارد 

ينهددددا يبقددددى ممكنددددا  المددددوارد المائيددددة, الطبيعيددددة الموجددددودة بمنطقددددة الدراسددددة و التددددي تعتبددددر محدددددودة  ال بن تثم

التربددددة و الهددددواء( و كددددذل  فددددان المحاف ددددة علددددى مختلددددف المن ومددددات الطبيعيددددة يعددددد بمددددرا حتميددددا  السددددباخ, 

 :و تتمثل في الغابات...(  لى جانب خطة تصرف محكمة
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 Région توحيددددددد هياكددددددل التصددددددرف فددددددي المن ومددددددات الطبيعيددددددة:  مكانيددددددة  يجدددددداد مشددددددروع بيئيددددددة -

environnementale 

الدددتحكط فددددي ديمومددددة المددددوارد الطبيعيددددة الموجددددودة و خاصدددة منهددددا األراضددددي الفالحيددددة الخصددددبة بالمحاف ددددة  

عليهددددا مددددن االنجددددراف و خطددددر التصددددحر و الفياضددددانات و االسددددتعمال المشددددط للمددددواد المداويددددة و المددددوارد 

 المائية.

التعمدددددو قدددددي  يجددددداد قطاعدددددات اقتصدددددادية تأخدددددذ بعدددددين االعتبدددددار خصوصددددديات الوسدددددط الطبيعدددددي بمنطقدددددة  -

الدراسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.
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 االشكاليات الخاصة  2.8 .

  المجموعة األولى   المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

عدط وجود عالقات تفاضلية بين المعتمديات  -
 الداخلية و صفاقس الكبرى.

بعد مختلف المعتمديات باستثناء عقارب عن  -
 .مركز الوالية  صفاقس(

 بعد الغريبة على المحاور الرئيسية. -
 مساحة المراعي محدودة و تتركز بالصخيرة. -
مساحات فالحية هامة يهددها خطر التصحر  -

 وى الصخيرة.خصوصا على مست
ل تمركز الموارد السطحية القابلة لالستغال -

 بمناطو محدودة.

وجددددددود سددددددبخة سدددددديد  الهدددددداني كعنصددددددرقطيعة بددددددين معتمددددددديتي  -
 المنستير و معتمديات المهدية.

 بعد كل من هبيرة و شربان عن المحاور الرئيسية. -
عددددط االسدددتفادة مدددن المعتمدددديات المجددداورة لخلدددو عالقدددات تفاضدددلية  -

 ا.بينه
بعدددد مختلددددف معتمددددديات هددددذه المجموعددددة عددددن مركددددز  الددددواليتين  -

 المهدية و المنستير.
 معدل التساقطات محدود. -

نسدددبة ملوحدددة مرتفعدددة فدددي المائددددتين السدددطحية و العميقدددة و مدددوارد 
 مائية محدودة.

مساحات فالحية هامة يهددها خطر االنجراف. -  

الموقددددع الجغرافددددي المميددددز لكددددال  ضددددعف اسددددتغالل -
لتطدددوير الخددددمات ألدفددداق العبدددور سدددواء لمعتمدددديتين ا

 .12بو رقط  2على الطريو الوطنية رقط 
مددددددددوارد مددددددددن التربددددددددة ذات مردوريددددددددة ضددددددددعيفة  -

 مدددددعمدددددوارد مائيدددددة محددددددودة و  للمنتوجدددددات الفالحيدددددة
 ملوحة مرتفعة. نسبة
من األراضي الفالحية  ير صالحة للزراعة. 48% -  

الوسط 
 الطبيعي

 و كثافة سكانية محدودة.تشتت سكاني هاط  -
نسبة تحضر ضعيفة خصوصا على مستوى بئر علي بن  -

 (%6.4و  %9.5خليفة و منزل شاكر  
الحاصل الهجر  العاط سالب و مرتفع بكل من بئر علي  -

 بن خليفة و منزل شاكر.
منخفضة و بقل من النسبة المسجلة على  سنسبة التمدر -

 مستوى الوالية.
 .%30ة جدا و تتجاوز نسبة األمية مرتفع -
 نسبة التمدرس بالتعليط العالي منخفضة. -
 نسبة البطالة مرتفعة و نسبة نشاط محدودة. -
تركز ب لب المشتغلين بالقطاع الفالحي و بدرجة ثانية  -

 البناء و األشغال العامة  شغل موسمي(.
 مستوى تعليمي محدود للعاطلين عن العمل.

ارات ال تتماشى مع عروإل الشغل لفائدة  ير اإلط -
 الكفاءات المهنيّة لطالبي الشغل من نفس الصنف.

 

كثافة سكانية ضعيفة لمعتمديات شربان و هبيرة و و  نسبة نمو سالبة -
 بوالد شامخ.

و لط تتطور هذه  %25و  %10نسبة تحضر ضعيفة و تتراوع بين  -
بكل من معتمديات السواسي و هبيرة  2010و  2004النسبة بين سنة 

 بوالد شامخ و شربان. و
 الحاصل الهجر  العاط مرتفع و سالب بمعتمدية السواسي. -
 (.%47.2نسبة الذكور منخفضة بهبيرة   -
 نسبة التمدرس محدودة بكل من السواسي و بوالد شامخ. -
بالنسبة لمعتمديات  %10نسبة التمدرس بالتعليط العالي ال تتجاوز  -

 شامخ. السواسي و شربان و هبيرة و بوالد
 .%33نسبة بمية مرتفعة بمعتمديات المهدية و تتجاوز  -
نسبة بطالة مرتفعة ببقية معتمديات المجموعة  السواسي, هبيرة و  -

 .%15شربان( بكثر من 
 عاطلين عن العمل محدود  ابتدائي, ال شيء(.للالمستوى التعليمي  -
 .2010و  2007عدط تطّور طلبات الشغل لفائدة اإلطارات بين  -

نسبة تحضر ضعيفة و تركز ب لب السكان بالمناطو 
 الريفية.

 تشتت سكاني كبير و نسبة كثافة سكانية ضعيفة. -
صافي الهجرة الداخلية  :معتمديات طاردة للسّكان -

 سلبي.
 %90.9نسبة التمدرس ضعيفة بكال المعتمديتين   -

 بسيد  الهاني(. %92بكندار و 
 %5,7ي منخفضة  نسبة التمدرس بالتعليط العال -

 بسيد  الهاني(. %4,7بكندار و 
 %35.7بكندار و  %30.8نسبة بمية مرتفعة   -

 بسيد  الهاني(
 (.%18.7بسيد  الهاني   خاصة نسبة بطالة مرتفعة -
من العاطلين عن العمل من ذو  التعليط المحدود  ال  75% -

 شيء و ابتدائي(.
و  2007بين تقلص عروإل الشغل لفائدة  ير االطارات  -

2010 

موارد ال
 البشرية
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موارد فالحية مهددة:  اهرة التصحر بالنسبة  -
 لألراضي و  اهرة ازدياد ملوحة المياه.

المشكل العقار  يبقى قائما باعتبار بن المسق  -
 العقار  لط يشمل مختلف المعتمديات.

 (CES الحواجز المائية. تركلقدط و  -
مما يجعلهط المديونية لصغار الفالحين  -

عاجزين عن تطوير قطاع الفالحة و على 
 المواصلة فيه.

 اهرة تفريط الفالع في برضه نتيجة  مكانياته  -
 المحدودة.

  ياب الهياكل الجماعية. -
وجود عدة آبار متروكة  عدط قدرة الفالع  -

 ا الستغاللها: مشكلة المديونية على  عادة صيانته
ن و عدط وجود  ياب هياكل التروي  و التخزي -

نقطة تجميع االنتاجات الفالحية ثط تسويقها فيما 
 بعد.
 محدوديّةمراكز تجميع الحليب و  محدوديّة -

قطاع تربية البقر الحلوب ر ط اعتباره قطاعا 
 حيويا يمكن بن يساهط في دعط التنمية بالمنطقة.

ر ط بهمية قطاع تربية الماشية و ما يمكن بن  -
الحين فان هذا القطاع ال منه من دخل  لى الفضي

و ال بقروإل يمكن بن تساهط  تشجيعيتمتع بمنق 
 في تشجيع الفالع 

وجود وحدات تحويلية للنهوإل بالقطاع  محدوديّة -

 الفالحي.
 %98تغلب على المعتمدية الفالحة البعلية وتمثل  -

 و ترتبط هذه الفالحة بالعوامل المناخية.
المسال  المعبدة يصبق قلة اإلنتار و بماط محدودية  -

مشكل التروي  قائما خصوصا مع وجود طرقات 
 ير مهيئة و يصعب التنقل بها.و عدط وجود هياكل 

 مساندة.

 ووضعية عقارية شائكة و تشتت الملكية. الفالحيّة صغر المستغالت
 هجرة اليد العاملة المختصة و اقتصارها على اليد العاملة العائلية. -
سنة(  65تجاوز سنهط  %70لفالحيين  بكثر من هرط المشتغلين ا -

 بمعتمديات المهدية.
 .تشبيبهاهرط الغراسات ووجوب  -
 خصوصا بمعتمديات المهدية. مديونية صغار الفالحين -
 وجود عدة ببار  ير مستغلة على الوجه األكمل. -
 عدط وجود وحدات صناعية لتحويل و تو يب المنتوجات الفالحية. -
  اهرة التصحر, و مياه السيالن و االنجراف.بة مهددة موارد فالحي -
عدط وجود مراكز للتكوين في القطاع الفالحي لتحفيز الشباب على  -

 االستثمار بهذا القطاع.
 وجود مراكز لتجميع الحليب ال تشتغل. -
 .مّما يثقل كاهل الفالّع عجز هاط في توفير العلف للماشية -

 التربة محدودة.موارد مائية و موارد من 
االعتماد خاصة على الفالحة البعلية المرتبطة  -

 بال روف المناخية.
  ياب تقاليد التعامل مع بعإل الزراعات السقوية. -
 تشتت الملكية داخل المناطو السقوية العمومية.-
المنطقة السقوية بكروسية و التي بثقلت كاهل  -.

 الفالحين دون استغاللها  ملوحة مرتفعة(.
 رالوضعية العقارية الشائكة لمختلف األراضي الغي -

 .(OTDهنشير )مسوية  كندار(
 عجز مالي في مختلف المجامع. -
صعوبة التنقل نتيجة  و ضعف اإلمكانيات للفالحين -

رداءة ب لب المسال  الفالحية خصوصا على مستوى 
 كندار

. 
محدودية ال غط الكهربائي بسيد  الهاني  كروسية( و  -

 مرتفعة للضخ.تكلفة 
 ارتفاع تسعيرة الماء داخل المجامع  -

قطاع ال
 الفالحي
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محدودية العرإل للمناطو الصناعية و افتقار  -
 ب لب المعتمديات لمناطو صناعية مهيأة.

موارد مائية محدودة مما يحد من تنوع  -
 الصناعات.

ضعف المبادرات الخاصة الستغالل  -
 االمتيازات التنموية.

مراكز عمرانية يمكن بن تدّعط عدط وجود  -
 جاذبية المعتمديات.

 ارتفاع ثمن المقاسط الصناعية. -
ضعف تشجيعات الدولة لالستثمار فيها مّما  -

 بدّى  لى عزوف الباعثين على االنتصاب فيها.

 باستثناء السواسي. افتقار مختلف المعتمديات  لى مناطو صناعية مهيأة
 مثل ما هو الحال لربس المرر. اعيةعوائو عقارية لتهيئة مناطو صن -
 اتجاه النسي  الصناعي  لى هيمنة قطاع وحيد مرتبط بالنسي . -
بكل من  ضعف المبادرات الخاصة الستغالل االمتيازات التنموية -

 معتمديات المهدية.
  ياب تقاليد صناعية بمعتمديات هبيرة و بوالد شامخ و شربان. -
 من تطّور و تنّوع عدّة صناعات.موارد مائية محدودة مما يحد  -
محدوديّة الصناعات التحويلية التي يمكن بن تساهط في تنشيط القطاع  -

 الفالحي و خاّصة بمعتمدية بني حّسان.
 .%15 لى  %25التنقيص من المنحة التشجيعيّة من  -

 2010و  2008تراجع عدد المىسسات بين سنة  -
 بسيد الهاني.

الموجودة , ب لبها مرتبط بقطاع عدط تنوع الصناعات  -
 النسي .

 .في ما يخص المناطو الصناعية محدودية العرإل -
 عدط تمتع كندار بامتيازات التنمية الجهوية. -
اشكاليات عقارية تحول دون توفير المخزون العقار   -

 الصناعي.

قطاع ال
 الصناعي

 وجود وحدات سياحية و فضاءات للخدمات على مستوى محاور العبور. طعد -
 .و مسال  ثقافيّة تربط بين مختلف المعتمديات عدط وجود مسال  سياحية مهيأة على مستوى سبخة سيد  الهاني -
 عدط وجود مشروع تثمين سبخة سيد  الهاني في  طار تدعيط السياحة االيكولوجية.-
 ككّل.ثقافي و التراثي للمنطقةعدط تثمين المخزون ال -
 عدط وجود متاحف للتعريف بمخزون المنطقة. -
 عدط وجود تقاليد سياحية بالمنطقة. -
 عدط وجود مراكز لتدعيط الصناعات التقليديّة و لدعط الحرفيين. -

 

 السياحة قطاع
و الصناعات 

 التقليديّة

تعاني الغريبة من نقص على مستوى شبكة  -
مع مختلف المناطو مما يىد  الطرقات و الربط 
  لى عزلتها نسبيا.

وما  1شدة الضغط على الطريو الوطنية رقط  -
 يخلفه من  كتضاإل.

 قلّة المسال  الفالحيّة المهيّأة.

صعوبة الوصول  لى كل من هبيرة و شربان ن را  -
لبعدهما عن المحاور الرئيسية مما يجعل كلتهما في وضعية 

 منغلقة.
خاصة في معتمديتي شربان  لطرقاتالحالة السيئة لبعإل ا -

و هبيرة و التي تعتبر عائقا للتواصل مع واليتي القيروان و 
 صفاقس

محدودية المسال  الريفية التي تربط بين مركز المعتمديّة و 
 باقي فضاءها.

 
 
 

وما يخلفه من  2شدة الضغط على الطريو الوطنية رقط  -
  كتضاإل.

 %25بسيد  الهاني و  %60تهيئة المسال  الفالحيّة محدودة 
 بكندار.

شبكة البنى 
 التحتية
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 ياب تاط لشبكة التطهير بكامل المجموعة ما عدى  -
 عقارب.

ضغط منخفإل موزع (ضعف الطاقة الكهربائية  -
 .)بين استهال  منزلي و صناعي

نسبة ارتباط ضعيفة بشبكة الماء الصالق للشراب  -
 (  %17.9و خاصة ببئر علي بن خليفة   

في البنية التحتيّة بالمناطو الصناعيّة و نقص كبير 
 عدو توفّر آليات للصناعة.

ضعف نسبة االرتباط بشبكة الماء الصالق للشراب بالمعتمديات  -
 التابعة للمهدية و خاصة شربان.

  ياب تاط لشبكة الغاز الطبيعي. -
ضعف طاقة االستيعاب خاصة بزرمدين التي تعاني من انقطاع  -

 .مستمر للتيار الكهربائي
 افتقار كل من شربان ,بوالد الشامخ و هبيرة  لى شبكات التطهير.

  ياب تاط لشبكة الغاز الطبيعي. -
ضغط منخفإل يتوزع بين االستهال  (ضعف الطاقة الكهربائية  -

 )المنزلي و الصناعي
ات شبكال تفتقر هذه المجموعة  لى شبكة التطهير

 المختلفة

 في نسبة بعلى خليفة بن علي بئر معتمدية سجلت -
 .الدراسة عن المنقطعين عدد

 .الجهوية و المحلية المستشفيات عدد في نقص -
 بكامل خاصة صحية تجهيزات تواجد عدط -

 .الثالثة المجموعة
 جميع في نقص من الثالثة المجموعة تعاني -

 في خاصة و اإلطارات في و الصحية التجهيزات
 .االختصاص طب

 بكامل للمحاضن و الرياضية للقاعات تواجد عدط -
 .المجموعة

 التجهيزات في كبير مننقص الغريبة معتمدية تشكو
 .والشبابية الثقافية

 من التعليمية المىسسات في نقص من هبيرة معتمدية تشكو -
 . ومعاهد مدارس

 . الجهوية و المحلية المستشفيات عدد في فادع نقص -
 محل بو للدط تصفية مركز بو خاص مخبر بو مصحة تواجد عدط -

 . تمريإل
مراكزالصحة األساسية ذات نسبة ضئيلة و بالكاد تفي بالغرإل  -

 . في كل من معتمدية هبيرة و بني حسان
عدط تواجد محاضن ما عدى زرمدين و بني حسان بو قاعات  -

 . رياضية عمومية بكامل المجموعة
تمتل  المجموعة الثانية التجهيزات األساسية فقط لكنها تفتقر  -

 .لتنميتها و النهوإل بهاللموارد البشرية و المادية 
 افتقار المنطقة لمراكز طب استعجالي و طب االختصاص. -

 الصحية التجهيزات في نقصا األولى بالمجموعة الصحي القطاع يعاني -
 .واإلطارات

 حتى بو الدط لتصفية مركز بو خاص مخبر بو مصحة ب  تواجد عدط -
 .تمريإل محل

 .المحلية خاصة المستشفيات عدد في فادع نقص -
 . خاصة بو عمومية رياضية قاعات بو محاضن وجود عدط -
 .الشباب لدور األولى المجموعة افتقار -

 .الغير مهيكلة األساسية التجهيزات األولى المجموعة تمتل 

تجهيزات ال
 الجماعية

نسددددبة النمددددّو قريبددددة مددددن الّصددددفر بو سددددالبة علددددى 
 مستوى بقيّة المراكز األخرى.

بهدددددا فضددددداء مراكدددددز عمرانيدددددة صدددددغيرة تحددددديط  -
 ريفي شاسع.

 مدن  ير قادرة على تأطير محيطها الّريفي. -
 مراكز مستقطبة من طرف صفاقس. - -

ب لددددب المراكددددز العمرانيددددة صددددغيرة و مسددددتوى تددددأطير يعتبددددر 
 محدودا.

 .(السواسي ترّكز التجهيزات االقتصاديّة بمنطقة واحدة -
 مدينة هبيرة بعيدة عن المحاور الّرئيسية. -
 ريفية تفتقر الى التجهيزات األساسيّة.مراكز  -
 :و سدددددالبة 1ب لدددددب المراكدددددز العمرانيدددددة بنسدددددبة بقدددددل مدددددن  -

 مراكز طاردة للسّكان و  ير قادرة على تثبيت سّكاتها.
 مراكز مستقطبة من طرف المنستير و صفاقس و القيروان. -

 ساكنا. 4 000مراكز عمرانية صغيرة و ال تتجاوز 
مددددن طددددرف سوسددددة الكبددددرى بالنسددددبة مراكددددز عمرانيددددة مسددددتقطبة  -

 لكندار و من طرف القيروان بالنسبة لسيد  الهاني.
 مستوى تأطير المدن محدود. -
 مراكز عمرانية يحيط بها فضاء ريفي شاسع. -
سدددبخة الكلبيدددة ر دددط بهميتهدددا االيكولوجيدددة تمثّدددل نقطدددة قطيعدددة بدددين  -

 المركزين العمرانيين لهذه المجموعة.

هيكلة ال
 العمرانية

ية.استثمارات محدودة لتدعيط القطاعت االقتصاد -  
نوايا االستثمار و المشاريع المصادق عليها على  - -

 مستوى الغريبة محدودة.

حّسان. خالل المخّطط العشر باستثنا  بنيثدم تدثيم القطاثات  -  

يات.التنى التاتيّة لجلب االستثمار مادودة بتقيّة المعتمد -  

 ة و منعدمة بعدّة مناط  مث  هتيرة.موايا االستثمار مادود - -

تأثير محدود لالستثمارات على تنمية المجموعة األولى. -  
عدد محدود للمشاريع اللتي تّط تنفيذها من القطاع الخاص. -  
ضعف مساهمة البنو  لتمويل المشاريع الفالحيّة. -  
 ضعف مساهمة المهاجرن في احداث مشاريع تنموية بالجّهة -

مناخ 
 االستثمارات
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 أفاق التنمية3.8 

بّن منطقدددة الدّراسدددة هدددي مجموعدددة متجانسدددة تتمتّدددع بعددددّة نقددداط قدددّوة و بّن  (SWOT بثبتدددت طريقدددة التحليدددل 

هنددددا  عدددددّة  مكانيددددات علددددى مسددددتوى محيطهددددا يمكددددن اسددددتغاللها لوضددددع  سددددتراتيجية تنمويّددددة علددددى المدددددى 

المتّوسددط و البعيددد. كمددا تشددكو المنطقددة مددن عدددّة نقدداط ضددعف و مددن عدددّة عوائددو تحدديط بهددا و لهددا تددأثير علددى 

 التي وجب بخذها بعين االعتبار.تنميتها و 

 الوسط الطبيعي و الموارد الطبيعية 1.3.8

  الوسط الطبيعي الموارد الطبيعية

 سددددبخة سدددديد  الهدددداني ن ددددرا لمسدددداحتها  تثمددددين

بتهيئتهدددددا ووضدددددع  الشاسدددددعة و ثرائهدددددا اإليكولدددددوجي

خطددددة تصددددرف مندمجددددة لتثمددددين الزراعددددات علددددى 

جوانبهددددددا مثددددددل الهنددددددد  األملددددددس والددددددذ  يمكددددددن 

 استعماله كعلف لالبل و بعإل المواشي األخرى.

  وضدددددع خّطدددددة استصدددددالع األراضدددددي الفالحيدددددة

 (.% 48الغير قابلة للزراعة  

  بدددالن ر التغلدددب علدددى محدوديدددة المدددوارد المائيدددة

المنزلدددددددي وبعدددددددث بنشدددددددطة  االسدددددددتهال  بترشددددددديد

 اقتصاديّة  ير مستهلكة للماء.

اسدددتغالل الموقدددع الجغرافدددي المميدددز لكنددددار و سددديد   -

 الهاني.

خلدددو عالقدددات تفاضدددلية بدددين كنددددار, القلعدددة الكبدددرى,  -

 سيد  بوعلي, النفيضة.

اسدددددتفادة معتمديدددددة سددددديد  الهددددداني مدددددن قربهدددددا مدددددن  -

مركددددز واليددددة القبددددروان و مددددن مدينددددة مسدددداكن و خلددددو 

  عالقات تفاضلية بينهط.

ى
ول

أل
 ا
عة

مو
ج
لم

 ا

  اسدددددتغالل النسدددددبة المرتفعدددددة مدددددن المدددددوارد مدددددن

( و براضددددي % 84.4التربددددة الصددددالحة للزراعددددة  

( وذلددددد  بتنشددددديط القطددددداع  %74.6المحترثدددددة  

  الفالحي.

  االسدددتفادة مدددن بهميدددة المراعدددي و خاصدددة بدددأوالد

 المنددددداطو  تهيئدددددة علدددددى بالتشدددددجيع لددددد ذ الشدددددامخ و

 .الرعوية

  يجددددداد حلدددددول لمشدددددكلة االنجدددددراف التدددددي تهددددددد 

 .راضي الفالحيةاأل

 تحسدددددين   مكانيدددددة فدددددي للن دددددر دراسدددددات  عدددددداد

المددددوارد المائيددددة  ذ تتميددددز المائدددددة المائيددددة بارتفدددداع 

 محّطة لتحليّة المياه.  نسبة الملوحة.

اسدددتغالل قدددرب كدددل مدددن زرمددددين و بندددي حسدددان مدددن  -

 A1و مدددن الطريدددو السددديارة  1الطريدددو الوطنيدددة رقدددط 

المعتمدددديات تثمدددين قدددرب معتمدددديات هدددذه المجموعدددة مدددن 

المجدددداورة لهددددا و التددددي تتمتددددع بطاقددددات اقتصددددادية هامددددة 

 خاصة : جمال, قصر هالل, بومرداس و الجط.

تحسدددددين الدددددربط مدددددع مركدددددز الدددددواليتين  المهديدددددة و  -

 المنستير(.

 المجموعددددة معتمددددديات مختلددددف بددددين الددددربط تحسددددين -

 الواحدة

ية
ان
لث
 ا
عة

مو
ج
لم

 ا

  االسدددتفادة مدددن تدددوفر المدددوارد المائيدددة بكدددل مدددن

 عقارب و بئر علي بن خليفة.

  التصددددددددد  لمشددددددددكلة التصددددددددحر التددددددددي تهدددددددددد

 المساحات الفالحية خاصة بالصخيرة.

 .نشاء مساحة مراعي جديدة  

تثمددددددين الواجهددددددة البحريددددددة لكددددددل مددددددن الغريبددددددة و  -

 الصخيرة.

 نشددددداء عالقدددددات تفاضدددددلية بدددددين هدددددذه المجموعدددددة و  -

 صفاقس الكبرى.

 تحسين الربط مع مركز الوالية. -

مددددن قددددرب كددددل مددددن منددددزل شدددداكر و بئددددر االسددددتفادة  -

علددي بددن خليفددة مددن الرقدداب كقطددب فالحددي هدداط و خلددو 

 عالقات تفاضلية بينهط.

ثة
ثال

 ال
عة

مو
ج
لم

 ا
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 القطاعات االقتصاديّة 2.3.8

  القطاع الفالحي القطاع الصناعي السياحة

 في الهاني سيد  سبخة استغالل 

بتهيئة مسال   االيكولوجية السياحة

بين صحية و مسال  سياحية تربط 

 مختلف األماكن الرطبة لالقليط

 و  الثقافية السياحة  رساء

تهيئة مسال   : بالمنطقة االيكولوجية

سياحية ثقافية تربط بين النفيضة 

سيد  خليفة و القيروان مرور ا ,

 بكندار و دار بالواعر

 على  العبور سياحة تطوير

 ورقط 2 الطريو الوطنية رقط

بتهيئة فضاءات استراحة تستجيب 12

 لمتطلبات سياحة العبور.

 المعتد المناخ من االستفادة  

 للمنطقة

 المنطقة  قرب من االستفادة

 النفيضة لمطار

 و  سياحية وحدات  رساء 

 مستوى على خدماتية فضاءات

 العبور محاور

 الهاني سيد  سبخة تثمين 

 االيكولوجية  السياحة في وادماجها

 بمخزون للتعريف متاحف انجاز 

 المنطقة و تدعيط السياحة الثقافية.

  وضع  ستراتيجية تنموية لتنويع

المنتور السياحي على مستوى اإلقليط 

المرتبط حاليا بالسياحة الشاطئية و 

ذل  ببرمجة بياط سياحية بالمعتمديات 

الداخلية للتعريف بالخصوصيات 

 .البيئية و الفلوكلورية والثقافية

 و نوعية التكوين مراكز تدعيط 

 متطلبات مع يتماشى ما مع التكوين

 السوق

  االستفادة من قرب المنطقة

ندار من المركب الصناعية بك

وضع خطة  :الصناعي بالنفيضة

 ستراتيجية لتمركز الصناعة بتخفيف 

 القريبة الضغط عن األماكن الحساسة

 الشواط  من

  تشجيع المستثمرين على

متيازات التنموية االستفادة من اال

 الجهوية المسندة لسيد  الهاني

 الصناعية المنطقة   تهيئة

 لتدعيط ركندابالمبرمجة بكل من 

 المنطقة عروإل

 عقار  صناعي مخزون  نشاء 

 للمجموعة التحتية البنى تحسين 

 .المراكز العمرانية تدعيط و

  استثمار المساحة الهامة المتوفرة قرب سبخة

مراعي الهند  األملس و سيد  الهاني في تهيئة 

 دخال تربية اإلبل كحماية للقطيع و لتنمية 

 .االقتصاد الفالحي

  تدعيط المجامع التنموية المتوفرة لمساعدة

 الفالحين و خاصة الصغار منهط

  يجاد حلول للتغلب على محدودية الموارد 

المائية و من التربة و ذل  بتوجيه الفالّع 

 ات المنطقة.توجات التي تستجيب لخصوصينللم

 التي في االماكن السقوية الفالحة تنمية 

 الفالحة من  النوع هذا لخصوصيات  تستجيب

  البحث عن نوع زراعات تتماشى مع الملوحة

 المرتفعة لمنطقة الكروسية بمعتمديّة سيد  الهاني.

  تسوية الوضعية العقارية لبعإل األراضي

 OTD )براضي (كنداربخاصة 

  للفالحين لتحسين  مكانيتهطتدعيط مساعدات. 

  تحسين المسال  الفالحية لضمان سهولة

 التنقل خاصة بسيد  الهاني

  تحسين مستوى الضغط الكهربائي خاصة

 بسيد  الهاني

 الفالحين  الن ر في حّل مشكلة مديونية

 .نشاطهط مواصلة عن تعيقهط التي و الصغار
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  استغالل تميّز الصناعات

التقليديّة في قطاع النسي  للنهوإل 

بتدعيط هذه الصناعة و  بالمنطقة

 خصوصا بمعتمديات المهديّة.

  و بوالد  وضعيّة السّواسيتدعيط

كمنطقة عبور بين الجّط,  شامخ

كمدينة سياحّية و ثقافيّة و القيروان 

وذل  بقدماجها ضمن مسل  ثقافي 

يعرف بالمخزون الثقافي إلقليط 

 سالغربيالوسط الشرقي و 

 استغالل خاصيّة مطار سقانص-

المنستير المتخّصص في سفرات 

 Sharter لتدعيط السياحة و انفتاع )

 الجهة.

  استغالل اإلمكانيات الثقافية و

 الفلكلوريّة و التقليديّة للمنطقة.

 تنميّة المخزون الثقافي. 

 نجاز برنام  التدخل لدراسة  

مسل  الزيتونة للنهوإل بالسياحة 

االيكولوجيّة بالمنطقة اّلتي قامت بها 

 وزارة البيئة.

  تثمين الرصيد األثر  بهبيرة

ببرمجة دراسة لتحديد المواقع 

 األثرية و تثمينها

 و سياحية وحدات  رساء 

مستوى  على خدماتية فضاءات

 السواسي

 بمخزون للتعريف متاحف انجاز  

  الصناعات مزيد العناية بقطاع

التقليدية بتركيز وحدات  نتار في 

صناعة الزربية و المرقوط و الخياطة 

و التطريز و تسهيل تروي  المنتور 

 تكفّل الدّولة بو الجمعيات بقيجاد 

 مسال  توزيع(.

 بمختلف الصناعي النسي  تدعيط 

 بني و زرمدين السواسي معتمديات

 .حسان

 الصناعية المناطو انجاز 

 ببني و زرمدين نم بكل المبرمجة

 .المنطقة عروإل حسان لتحسين

 التصاعد  النسو من االستفادة  

بالسواسي  الصناعية لتركزالمىسسات

البنى  :بتدعيط جاذبية هذه المنطقة

 الكفاءات,التحتية

  تشجيع بوادر التنمية الصناعية

بكل من شريان و بوالد شامخ بتهيئة 

النواة الصناعية المبرمجة على 

وبعث منطقة بأوالد مستوى شربان 

 .شامخ

  تشجيع المستثمرين على

االستفادة من االمتيازات التنمية 

 ; شريان :الجهوية المسندة لكل من

 بوالد شامخ هبيرة و السواسي

 الفالحية   المنتوجا تنوع استغالل

 التحويلية للتشجيع على الصناعات

 الصناعية المبرمجة النوى انجاز 

 شريان و هبيرة ;السواسي : من بكل

 المندمجة اطار التنمية في

 مهيأة صناعية  مناطو برمجة 

 بكامل معتمديات المنطقة

 على  العقارية الوضعية تسوية

مستوى هبيرة خاصة وكذل  زرمدين 

للتمكن من تهيئة مناطو و بني حسان 

 صناعية

 الصناعي اإلنتار تنويع 

 الخاصة المبادرات تدعيط  

 من بكل االمتيازات التنموية الستغالل

 معتمديات المهدية

 عية بمعتمديات   رساء تقاليد صنا

 هبيرة بوالد شامخ و شريان

 التي الصناعات التحويلية تطوير 

 القطاع تنشيط  في تساهط ان يمكن

 بني بمعتمدية خاصة و الفالحي

 حسان

 الموارد  لمحدودية حلول  يجاد 

للقدرة على تنويع المنتور  المائية

 .الصناعي

  للن ر في مخزون برمجة دراسة

كالرمل ( هبيرة من الموارد األولية

لتثمينه بقدماجه في  …)والجبس

 .ميادين الصناعة

  استغالل الموارد المائية الهامة بكل من بني

 الفالحة لتدعيط هبيرة حسان و بوالد شامخ و

 السقوية

  استغالل بهمية األراضي السقوية و

مردوديتها وتعصير بساليب العمل و تنويع 

راعات و خاصة العلفية منها لتطوير قطاع الز

 .الحليب  نتار تربية األبقار و

  تدعيط التقاليد الفالحية و اإلنتار المتنوع

 بالمنطقة من نبات و حيوان

  دعط  نتار الزيتون البيولوجي بمعتمديات

 .المضافة قيمته تحسين المهدية و

  تفعيل مشاريع تهيئة المراعي و  دمار تربية

 اإلبل

 المساهمة الهامة في اإلنتار الفالحي  تدعيط

 الجهو 

  تسوية الوضعية العقارية و الحد من تشتت

 الملكية لألراضي الفالحيّة.

  الحد من هجرة اليد العاملة المختصة بتشجيع

 .فيه االستثمار الفالحي و النشط الشبان على

 الزياتين( تشبيب الغراسات المسنة( 

اإلنتار واستصالع األراضي مع التركيز على 

البيولوجي ن را ألهميته و قيمته كمورد 

 .استراتيجي

 )تسوية وضعية صغار الفالحين  الديون 

  استغالل اابار الموجودة و المتروكة على

 بكمل وجه بقعادة تجهيزها.

  خلو وحدات صناعية لتحويل و تو يب

المضافة  القيمة من المنتوجات الفالحية للرفع

 .الفالحية للمنتوجات

  راف و حلول لكل من التصحر؛االنج يجاد

 و األرإل حماية  شغال مياه السيالن ببرمجة

 (CES)الماء

  نشاء مراكز تكوين في القطاع الفالحي 

 لتحفيز الشباب على االستثمار بهذا القطاع

 الموجودة و  تفعيل مراكز تجميع الحليب

 المغلقة.

  تشجيع الفالحين على تربية البقر الحلوب في

ية المعدة للعلف و في المعتمديات األماكن السقو

 يجاد  .التي تتميز بموارد مائية و موارد التربة

اتفاقيات بين الهياكل الفالحية المتدخلة لتدعيط 

الفالحي مثال لجمعيات التنموية و  القطاع

 .تعاضديات الخدمات الفالحية و المجامع المائية

 توفير العلف للماشية بتشجيع التهيئة الرعوية. 

 لتثمين التحويلية للصناعات وحدات بعث 

 الفالحية المنتوجات

 شامخ بأوالد فالحية لوجستية محطة بعث 

بين الوسط الشرقي و الوسط  ربط كمنطقة

 .الغربي

ية
ان
لث
 ا
عة

مو
ج
لم

 ا



 المرحلة األولى دراسة تنمية المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي

 

144 SOMMRE 2012 

 

 بمنطقة  تثمين السياحة االسشفائية

الصغاير بمعتمديّة عقارب الستغالل 

ثروة المياه االستشفائيّة الموجودة 

بعث بنشطة بخرى تتماشى ( بالمنطقة

 )و السياحة االستشفائية

  استغالل األراضي الفالحية

 الشاسعة في السياحة الفالحيّة

 و  سياحية وحدات  رساء 

 مستوى على خدماتية فضاءات

 الصخيرة:العبور محاور

 و  الثقافي المخزون تثمين 

 .للمنطقة التراثي

  نجاز متحف للزيتونة على 

بئر علي بن مستوى منزل شاكر بو 

 خليفة

 الضيافة وحدات بعإل بعث 

 خليفة بن علي وبئر شاكر بمنزل

 الفالحية السياحة على للتشجيع

 مهيأة صناعية  مناطو  نشاء 

 بمختلف معتمديات المجموعة

  تدعيط تكوين الشبان من  ير

اإلطارات لتلبية حاجيات سوق 

 .الشغل

 - يجاد حلول لمحدودية الموارد 

 المائية

 الخاصة المبادرات تشجيع 

بعقارب  التنموية االمتيازات الستغالل

 .و الغريبة و الصخيرة

 عمرانية لتدعيط مراكز  نشاء 

 وجلبا لمستثمرين المدينة جاذبية

  وضع  ستراتيجية جهوية

للتنقيص من تمركز المىسسات 

الصناعية بصفاقس الكبرى وتوجيهها 

نحو بقية المعتمديات خصوصا 

 عقارب و الصخيرة

  التشجيع على تركز صناعا تغير

 مستهلكة للماء

  في اإلنتار  للمنطقة دعط الدور الجهو

الفالحي  الزيتون؛ اللوز و القرعيات البدرية( و 

 تربية الدواجن

  الحد من  اهرة التصحر و ارتفاع منسوب

 ملوحة المياه

 الفالحية لألراضيتسوية الوضعية العقارية 

  المديونية(تسوية وضعية صغار الفالحين  

 عادة استغالل اابار المتروكة  

 تجميع نقاط و تخزين و تروي  هياكل  نشاء 

 تسويقها ثط الفالحية  االنتاجات

 باعتباره الحلوب البقر تربية قطاع دعط 

 بالمنطقة واعدا قطاعا

 الحليب تجميع مراكز  نشاء 

 و التربة   المياه صيانة  شغال تفعيلCES) 

 و تعاضديات من الجماعية الهياكل  رساء 

  يرها

 كالفالحة جديدة فالحية بساليب على االعتماد  

 السقوية(

 بالقطاع للنهوإل تحويلية وحدات بعث 

 الفالحي

 قروإل( ;الماشية  منق تربية قطاع تشجيع 

 لضمان الطرقات و الفالحية المسال  تحسين 

 المنتوجاتتروي  
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 و الهيكلة العمرانيةالبنية التحتية  3.3.8

  البنية التحتية التجهيزات الجماعية الهيكلة العمرانية

  تددددددددددددددعيط دور المراكدددددددددددددز

الريفيّددددددة المهّمددددددة فددددددي الهيكلددددددة 

العمرانيددددددددة  بوالد عددددددددامر, دار 

 بالواعر..(

  النهدددددددددددددددوإل بمسدددددددددددددددتوى

التجهيددددددزات االقتصدددددداديّة لكددددددال 

كنددددار و  :المركدددزين العمدددرانيين

 سيد  الهاني

  موقدددددع هدددددذه االسدددددتفادة مدددددن

 المجموعة الهاط.

  اسددددددتغالل تطددددددّور المركددددددز

العمرانددددددي لكندددددددار بتدعيمدددددده و 

 .تثمينه

  تثمدددددين قدددددرب كنددددددار مدددددن

النفيضددددة كمركددددز عمرانددددي فددددي 

 طور النمّو.

   تدددددددددعيط كندددددددددار و سدددددددديد

الهددددددددداني كمركدددددددددز عمرانيدددددددددة 

رئيسدددية لتثبيدددت السدددّكان و الحددددّ 

مددددن الهجددددرة الداخليّددددة  جاذبيددددة 

 سوسة القيروان خاصة(.

 مدددار تهيئدددة سدددبخة الكلبيدددة  د

التدددي تمثّدددل نقطدددة قطيعدددة ضدددمن 

الهيكلدددددددددة العمرانيدددددددددة العامدددددددددة 

 للمجموعة .

  تددددددددددعيط التجهيدددددددددزات

الصدددددددددددددددددحيّة عامدددددددددددددددددة 

 بالمجموعة.

 - تددددددددعيط المىسّسدددددددات

التعليميّددددة الثانويددددة خاّصددددة 

 بكندار.

  نشددددددددددداء تجهيدددددددددددزات 

 رياضية و ترفيهيّة.

  االسددددددتفادة مدددددددن سددددددهولة الولدددددددور لهدددددددذه

بخلدددددو  A1المنطقدددددة مدددددن الطريدددددو السددددديّارة 

عالقدددات تفاضدددلية مدددع المعتمدددديات الوسددديطة و 

 .الساحلية

  االنتفدددددداع مددددددن ثدددددددراء شددددددبكة الطرقدددددددات

 وطنيّددددة, حهويّددددة, محليّددددة و مسددددال  فالحيّددددة( 

بهدددذه المجموعدددة لتثمدددين عالقاتهدددا مدددع مختلدددف 

 المعتمديات المحيطة بها

  قددددددرب معتمديددددددة كندددددددار مددددددن اسددددددتغالل

المحّطددددددددة اللّوحسددددددددتيّة العالميّددددددددة المبرمجددددددددة 

 بالنفيضة لتثمين بنشطتها اإلقتصادية

  الضددددددددغط و االزدحدددددددداط علددددددددى الطريددددددددو

 .2الوطنية رقط

  تدددددعيط المسددددال  الفالحيددددة إلحكدددداط الددددربط

 بين مركز المعتمدية و محيطها الريفي

  تدددددعيط الشددددبكات المختلفددددة بارسدددداء شددددبكة

 التطهير.الغاز و شبكة 

 .تحسين الضغط الكهربائي 

ى
ول

أل
 ا
عة

مو
ج
لم

ا
 



 المرحلة األولى دراسة تنمية المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي

 

146 SOMMRE 2012 

 

  تدددددددعيط زرمدددددددين كمركددددددز

عمرانددددددددي ذو وزن ديمغرافددددددددي 

 هاط.

  تدددددددعيط السواسددددددي كمركددددددز

 عمراني في طور النمّو.

  االسددددددددتفادة مددددددددن الموقددددددددع

االسددتراتيجي لكددّل مددن السواسددي 

و زرمددددين و قربهمدددا مدددن جّمدددال 

و الجددددددّط و مالهددددددا مددددددن بهميّددددددة 

 مستقطبة.كمراكز عمرانية 

  تدددددددددددددددددعيط التجهيددددددددددددددددزات

 االقتصاديّة بالسواسي.

  تددددددددددددددعيط دور المراكدددددددددددددز

الريفيّددددددة الهامددددددة فددددددي الهيكلددددددة 

العمرانيددددددددددة  سدددددددددديد  زيددددددددددد, 

 الشحيمات, المحارزة...(.

  التحسددددددددين مددددددددن مسددددددددتوى

تدددددددددأطير مختلدددددددددف المراكددددددددددز 

العمرانيددددددددة الصددددددددغيرة لخلددددددددو 

 هيكلة عمرانية متوازنة.

  دعدددددددددددددددددط الالمركزيدددددددددددددددددة

 االقتصاديّة.

 -  ربددددددددط هبيددددددددرة تحسددددددددين

 بالمحاور الرئيسيّة.

  تجهيددددددز المراكددددددز الريفيّددددددة

 بأهّط التجهيزات األساسية. 

  تثبيددددددددددت السددددددددددّكان بكددددددددددّل

 المنطقة.

  تدددددددددعيط المستشددددددددفيات

المحليّدددة و مراكدددز الصدددّحة 

 األساسيّة.

  تددددددددددعيط التجهيدددددددددزات

الرياضددددددددديّة و الترفيهيّدددددددددة 

 بالمنطقة.

  تددددددددددعيط التجهيدددددددددزات

المخصصدددددددددة للمعدددددددددوقين 

عدددددد هدددداط باعتبددددار وجددددود 

مددددددددنهط خصصددددددددا علددددددددى 

 .مستوى معتمدية شربان

  االسدددتفادة مدددن حاملدددة السددداحل المبرمجدددة و

المدداّرة بكددّل مددن بنددي حّسددان و زرمدددين لمزيدددد 

 .انفتاع المنطقة على محيطها الجهو 

  االنتفدددداع مددددن قددددرب معتمديددددة بوالد شددددامخ

مدددن مديندددة القيددددروان لخلدددو عالقدددات تفاضددددلية 

 .معها

 ّسدددددددان و االسدددددددتفادة مدددددددن قدددددددرب بندددددددي ح

زرمددددددين لمركدددددز الواليدددددة  المنسدددددتير( و مدددددن 

سوسدددددة و مدددددا بهمدددددا مدددددن تجهيدددددزات   مطدددددار 

سدددقانص, مينددداء سوسدددة و المحّطدددة اللّوجسدددتيّة 

لتثمدددين مختلدددف األنشدددطة  المبرمجدددة بسوسدددة(

 .االقتصادية  

  تحسدددين و تددددعيط الدددّربط كدددّل مدددن شدددربان و

هبيدددددرة بالمحددددداور الرئيسددددديّة لتسدددددهيل الولدددددور 

 . ليهما

  و تهيئدددة الّطرقدددات بكدددّل مدددن منددداطو تددددعيط

النفاتيددددة القواسددددط المحددددارزة الجنوبيّددددة و هبيددددرة 

لدددددددعط العالقددددددات بددددددين معتمددددددديتي شددددددربان و 

 هبيرة و واليتي القيروان و صفاقس.

  تهيئددددددددة بعددددددددإل الطرقددددددددات المحليددددددددة  و

 تحسينها.

  تددددعيط شدددبكة المسدددال  الفالحيدددة للدددربط بدددين

مراكددددددددز مختلددددددددف المعتمددددددددديات و محيطهددددددددا 

 .يالريف

 تدعيط شبكة الماء الصالق للشّراب 

  تدددددعيط الشددددبكات المختلفددددة بقرسدددداء شددددبكة

الغددداز بكامددددل المنطقددددة و شدددبكة التطهيددددر بكددددل 

 من شربان بوالد شامخ و هبيرة.
ية
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  تددددددددددددعيط دور عقدددددددددددارب و

الصدددددددددددددددددخيرة كدددددددددددددددددأهّط وزن 

 ديمغرافي في هذه المجموعة.

  االسددددددددتفادة مددددددددن الموقددددددددع

المراكدددددز االسدددددتراتيجي لدددددبعإل 

الريفيّدددة كالمحروقدددة, سددديد  بدددن 

سددددددهلون, الزيتوندددددددة و تثمينهدددددددا 

 لتسطيع تاطير محيطها الريفي

  تثبيدددددت السدددددّكان للحددددددّ مدددددن

 ددددددددداهرة الهجدددددددددرة الداخليّدددددددددة 

 صددددددددفاقس( بتدددددددددعيط جاذبيددددددددة 

 المراكز العمرانية.

  دعددط المددددن لتدددأطير محيطهدددا

 .الريفي

  تشددددددددجيع التجهيددددددددزات

 الصحيّة الخاصة.

  تددددددددددعيط التجهيدددددددددزات

الصددددددددددددحيّة الموجددددددددددددودة 

 باإلطارات و الكفاءات.

  رسدددددددددداء تجهيددددددددددزات 

 رياضيّة و ترفيهيّة.

  تددددددددددعيط التجهيدددددددددزات

الثقافيّدددة و الشدددبابيّة خاّصدددة 

 بالغريبة.

  تثمدددين عنصدددر القدددرب و حسدددن الدددّربط مدددع

مركدددز واليدددة صدددفاقس و مدددن مطدددار صدددفاقس 

الددددّولي و كدددذل  المحّطدددة اللّوجسدددتيّة المبرمجدددة 

 ة على محيطها الجهو بها. إلنفتاع المنطق

  تحسدددددددين شدددددددبكة الطرقدددددددات بالغريبدددددددة و

بالتدددالي الدددّربط مدددع مختلدددف المنددداطو للحددددّ مدددن 

 عزلتها.

 1الحدّ من ازدحاط الطريو الوطنية رقط. 

  االسدددتفادة مدددن السدددك  الحديديّدددة الموجدددودة

 بالغريبة.

   االسدددددتفادة مدددددن الجدددددزء الثددددداني المبدددددرم

 --قددددددابس - صددددددفاقس A1للطريددددددو السدددددديّارة 

مددددنين( المدددداّر بكددددّل مدددن الّصددددخيرة و الغريبددددة 

 .لدعط جاذبية المنطقة

  تدددددعيط العالقددددة بددددين كددددّل مددددن عقددددارب و

 صفاقس ن را لقربهما.

 .تدعيط و تحسين مختلف الشبكات 
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 الخّطة التنموية لتنمية منطقة الدراسة   .

تهدف الخّطة   و من آفاق التنمية حسب كّل مجموعة نقاط القّوة و نقاط الضعف لمنطقة الدّراسة تحديد انطالقا من

 :التنمويّة المقترحة الى

  المبادرة و الّرفع من الّطاقة التشغيليّة لمنطقة الدّراسة و ذلك بدفع روح: 

تثمين نقاط القّوة الّتي تّط تشخيصها و تحديدها و محاولة معالجة نقاط الضعف الّتي تعيو نمّو و تطّور  

 منطقة الدّراسة.

 ,كندار ثلاستقطاب االستثمار الصناعي بالمعتمديات الّتي تتميّز بمناخ استثمار هاط و مالئط م 

ودفع االستثمار الصناعي بالنسبة للمعتمديات الّتي تتميّز بمناخ استثمار  (زرمدين و عقارب,السواسي

بعث نواتات صناعيّة بالنسبة للمعتمديات  و (سيد  الهاني و الّصخيرة و بني حّسان و الغريبة متوّسط 

 .(خليفة شربان و هبيرة و بوالد شامخ و منزل شاكر و بئر علي بن  األخرى

تشجيع خريجي مراكز التكوين المهني و التعليط العالي على احداث مشاريع صغرى في مجاالت المهن  

 الّصغرى و الحرف و الصناعات التقليديّة و الخدمات بجميع انواعها.

  استغالل الميزات التفاضليّة لمختلف مجموعات منطقة الدّراسة في المنتوجات الفالحية الّتي تميّزها

 :ّزيتون البيولوجي و اللّوز البيولوجي و اللحوم الحمراء و الحليب و مزيد تطويها و ذلك من خاللكال

احداث مشاريع فالحية صغرى و متوّسطة و العمل على مزيد تحسين مردوديّة المستغالّت الفالحيّة  

                                             ويّة                                                                                                                         الموجودة باستغالل الموارد المائيّة المتاحة و نوعية التربة لتنمية الفالحة السق

 و معتمديات بئر علي بن خليفة. (بوالد شامخ البدرية تحت البيوت المكيّقة بكّل من معتمديات المهدية 

 بتكثيف الّزياتين و اللّوز و الّزراعات البيولوجيّة.تطوير طرق االنتار  

دعط قطاع تربية الماشية بتنمية التهيئة الرعويّة و تطوير الموارد العلفية الذّاتية للفالّحين و ادمار تربية  

 البقر الحلوب بالضيعات السقويّة.

 ة الّصغرى مثل الدّواجن و األرانب.قطاع تربية الماشيدعط  

 احداث وحدات للخدمات الفالحيّة. 

  استغالل الميزات التفاضليّة لمختلف مجموعات منطقة الدّراسة في ما يتعلّق باالمكانيات السياحيّة

 :الّتي تميّزها و ذلك من خالل

 ,السياحة االيكولوجية االستثمار في منتور سياحي يتماشى و خصوصيّة كّل مجموعة بو كّل معتمدية  

 .(الثقافية و كذل  سياحة العبور ,االتشفائية ,الفالحية

 بعث وحدات لالستقبال و الستراحة زوار مختلف مناطو الدّراسة. 

  دعط قطاع الخدمات السياحيّة. 

 تحسين ظروف عيش المتساكنين و تنمية جاذبية منطقة الدّراسة و ذلك من خالل: 

 و تطويره. (المتدخلّون العموميّن...الخ ,بنو  تدعيط قطاع الخدمات  

ة الدّراسة و خاّصة منها المتعلّقة بالتجهيزات قتدعيط التجهيزات الجماعية لمختلف معتمديات منط 

 الثقافية و الّرياضيّة و الترفيهيّة.

  ذلك من خاللتدعيم دور القطاع العام لتنمية منطقة الدّراسة و: 
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تحسين مناخ االستثمار بمختلف المعتمديات خصوصا الّتي تشكو نقصا حادّا مثل معتمديات المهدية  

 .(باستثناء عقارب و معتمديات صفاقس  (باستثناء السواسي 

من معتمديات  توفير مراكز للتكوين قريبة تدعيط الموارد البشريّة لمختلف معتمديات منطقة الدّراسة  

 . (الموجود االقتصاد صاصات تتماشى و النسي  مع اخت منطقة الدّراسة

 لمنطقة الوسط الشرقي لتدعيط دور منطقة الدّراسة.تطوير الهيكلة العمرانية  

و لبلوا هذه األهداف تّط اقتراع المجاالت الواعدة لالستثمار على مستوى كّل مجموعة و الّتي تعتمد بدرجة بولى 

 على المجهود الخاص.

 

 لالستثمار المجاالت الواعدة .

االعتماد على طريقة مواجهة مختلف عناصر المصفوفة و ذل  لتحديد  تطّ  لتحديد المجاالت الواعدة لالستثمار

 االيجابيات القادرة على المنافسة و منها استخالص المجاالت الواعدة لالستشمار.

 مواجهة مختلف عناصر المصفوفة  

   االيجابيات القادرة على المنافسة                  نقاط القوة + اإلمكانيات     •

 الحاجيات من اإلجراءات لتحقيو تنمية مستديمة                     نقاط القوة + العوائو     •

 الحاجيات للتحول            + اإلمكانياتنقاط الضعف     •

  المخاطر               نقاط الضعف +  العوائو     •
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 االيجابيات القادرة على المنافسة  

 نقاط القّوة+االمكانيات

 الحاجيات من االجراءات لتحقيق

 نقاط القّوة+العوائق

 الحاجيات للتحّول

 نقاط الضعف+االمكانيات

 المخاطر

 نقاط الضعف+العوائق

 المجموعة األولى

 كندار -

 سيد  الهاني -

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافي المميّز لكال المعتمديتين. الموقع -

 النسي  الصناعي الموجود -

 االمكانيات السياحية. -

 شبكة النقل -

 مناخ االستثمار. -

 طاقة بشريّة على االنتار هامة. -

 توفّر مساحات هامة للتهيئة الّرعويّة. -

 تطّور هاط للمركز العمراني كندار. -

 

 

 

 

 

 

 

 

تخفيف الّ غط على الواجهة  -

الساحليّة و توجيه المستثمرين 

لالنتصاب بالمعتمديات الوسيطة و 

 الدّاخليّة.

 تدعيط قطاع السياحة البديلة. -

 توّزع سّكاني متوازن. -

 تدعيط الموارد البشريّة. -

 التكوين. -

التحفيز على المبادرات  -

 الخاّصة.

تدعيط قطاع الخدمات و  -

التجهيزات الجماعيّة و خصوصا 

 بالثقافة و الشباب.المتعلّقة 

الموارد  ايجاد حلول للنقص في -

 المائيّة.

استصالع و المحاف ة على  -

 الموارد من التربة.

 المشاكل البيئيّة. -

 الهيكلة العمرانية. -
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 االيجابيات القادرة على المنافسة

 نقاط القّوة+االمكانيات

 الحاجيات من االجراءات لتحقيق

 نقاط القّوة+العوائق

 الحاجيات للتحّول

 نقاط الضعف+االمكانيات

 المخاطر

 نقاط الضعف+العوائق

 المجموعة الثانية

 بني حّسان -

 زرمدين -

 شربان -

 هبيرة -

 بوالد شامخ -

 السواسي -

زرمدين و  ,الموقع الجغرافي لمعتمديات السواسي -

 بني حسان.

موقع بوالد شامخ كنقطة ربط بين اقليط الوسط  -

 الوسط الغربي.الشرقي و 

 االمكانيات السياحيّة لمعتمديات المهدية. -

انتار الّزيتون البيولوجي و الغير  :القطاع الفالحي -

البقر الحلوب و  تربية الماشية الكبرى ,بيولوجي

 انتار الحليب و عدّة بنواع من الخضر. (,اال ناط

 توفّر موارد مائيّة و نسبة براضي محترثة هاّمة. -

 تجّمع سّكاني هاّط بالسواسي.وجود  -

طاقة بشريّة على االنتار هاّمة باستثناء بوالد  -

 شامخ

 تقاليد صناعية بكّل من زرمدين و بني حّسان. -

مستوى تعليمي هاّمة للموارد البشريّة بكّل من بني  -

 حّسان و زرمدين.

 تقاليد فالحية متجذّرة . -

 ,الّزيتون لتوفّر عدّة منتوجات فالحيّة قابلة للتحوي 

 .(اللّحوط الحمراء و الجلود و الّصوف ,الخّضر

 وجود تقاليد في الصناعات التقليديّة. -

توفّر بعإل الموااد االنشائيّة بكّل من بني حّسان و  -

 *هبيرة.

 وجود نسي  صناعي نشيط بالسّواسي.  -

تدعيط قطاع الصناعات الغذائيّة و  -

 التحويليّة.

تدعيط قطاع السياحة البديلة  -

السياحة الثقافية و السياحة  

 .(الفالحية

تخفيف ال غط على مركز والية  -

 المهديّة.

 توّزع سكاني متوازن. -

تخفيف الّ غط على المعتمديات  -

 الوسيطة بالنسبة لوالية المنستير.

 تدعيط الموارد البشريّة. -

 التكوين. -

ي تشجيع خريجي التعليط العال -

 على االنتصاب للحساب الخاّص.

 تدعيط قطاع الخدمات. -

تدعيط التجهيزات الجماعية و  -

خصوصا المتعلّقة بالثقافة و 

 الشباب.

الموارد المائية ببعإل  -

 .(شربان و السواسي المعتمديات

الهيكلة العمرانية بالنسبة  -

تدعيط  :لمعتمديات والية المهدية

لة  هير والية المهدية اليجاد هيك

 عمرانية متوازنة.
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 االيجابيات القادرة على المنافسة

 نقاط القّوة+االمكانيات

 الحاجيات من االجراءات لتحقيق

 نقاط القّوة+العوائق

 الحاجيات للتحّول

 نقاط الضعف+االمكانيات

 المخاطر

 نقاط الضعف+العوائق

 المجموعة الثالثة 

 عقارب -

 بئر علي بن خليفة -

 منزل شاكر -

 الغريبة -

 الّصخيرة -

الموقع الجغرافي لمختلف المعتمديات باستثناء  -

 الغريبة.

 وجود امكانيات سياحيّة هاّمة و متنّوعة. -

 وجود واجهة ساحليّة للمجموعة. -

الّزيتون و اللّوز  منتوجات فالحيّة هاّمة و متنّوعة -

 .(البيولوجي و الغير بيولوجي

ناجحة خصوصا على تجارب في الفالحة السقويّة  -

 مستوى بئر علي بن خليفة.

 تطّور هاط للمركز العمراني عقارب. -

 قطب بترولي هاّط بالّصخيرة. -

تخفيف الّ غط على مركز الوالية  -

صفاقس و تدعيط القطاع الّصناعي 

 بكّل من عقارب و الغريبة.

دفع القطاع السياحي و تنميته و  -

 تنويعه.

 بعقارب.مناخ االستثمار مالئط  -

 

 تدعيط الموارد البشريّة. -

 التكوين -

الّق من  اهرة االنقطاع المبّكر  -

 عن التعليط.

 تدعيط قطاع الخدمات. -

تحسين جاذبيّة المراكز  -

 العمرانية الموجودة.

التجهيزات الجماعية خصوصا  -

 منها الصحيّة و الثقافيّة.

ايجاد حلول لتلبية الحاجيات من  -

 ة.الموارد المائيّ 

تدعيط  هير  :الهيكلة العمرانية -

والية صفاقس لتخفيف الّ غط على 

 مركز الوالية

 

عتمد مصفوفة القطاعات االقتصادية على االيجابيات القادرة على المنافسة لكّل قطاع و مدى بعد مواجهة عناصر المصفوفة لمختلف المجاالت تّط اقتراع مصفوفة القطاعات االقتصادية. ت

 للتطّور و التثمين ليصبق مجاال واعدا لالستثمار.نشاط القابليتها للتطوير و التثمين. تمثّل كّل خانة قابليّة 

 قابلية للتثمين و التطوير مرتفعة و هاّمة. :+++

 هاّمة. قابلية للتثمين و التطوير :++

 قابلية للتثمين و التطوير متوّسطة. :+ 

 قابلية للتثمين و التطوير منعدمة بو ضعيفة. : -
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 مصفوفة القطاعات االقتصادّية

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى النشاطات

 منزل شاكر هبيرة السواسي أوالد شامخ شربان زرمدين بني حّسان سيدي الهاني كندار كندار
بئر علي بن 

 خليفة
 الغريبة الّصخيرة عقارب

  الفالحيالقطاع 

              االنتاج النباتي-1

 + +++ + +++ +++ +++ ++ +++ ++ + + +++ + التهيأة الرعويّة

 ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + + - - انتاج الّزيتون

 ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + + - - انتاج الّلوز

 + ++ + ++ + +++ + ++ + + +++ + + الفالحة السقوية

 ++ ++ ++ ++ ++  ++ ++ ++ + + + +++ الفالحة البعلية

              الحيوانياالنتاج -2

 + +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - - - الحليب

 + +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + ++ + اللحوم الحمراء

 + +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ الّلحوم البيضاء

 + + + + + + + + + + + + + العسل

 + + + ++ ++ + + + + ++ ++ ++ ++ الّصوف

 + +++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + ++ + الجلود

 ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + + الفالحة المندمجة-3

 + - - - - - - - - - - - - الصيد البحري -4

 + ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ + + + + الخدمات الفالحيّة-5

 - - - + + +++ + + + - - - + التحويل األولي المندمج-6

  الصناعة

              الصناعة التحويلية و الغذائيّة -4

 +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ - - الّزيوت البيولوجي و الغير بيولوجي

 + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - - - الحليب و مشتقاته

 + +++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ + + +++ +++ تثمين اللّحوم

 + ++ + +++ + +++ +++ +++ +++ + +++ + + توظيب و فرز الخضر و الغالل

 + + + +++ + + + +++ + + +++ + + التخزين و التبريد

 + ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ - - - - (الجلود)الّصناعات المختلفة-5

              صناعة النسيج -6

 ++ + +++ + + + +++ + + ++ ++ +++ +++ خياطة المالبس الجاهزة

              صناعة مواد البناء و الخزن و البلّور-7

 - - - - - ++ - - - +++ - - - صناعة اآلجر

 - - - - - ++ - - - - - - - صناعة البلور

 - - - - - + - - - +++ - - - صناعة الخزف

 + +++ +++ + + + +++ + + + + ++ +++ صناعّيةالخدمات ال

  السياحة

 +++ - - - - - - - - - - +++ - السياحة االيكولوجّية

 - - - +++ +++ - +++ +++ - - - - - السياحة الفالحيّة و التفاعليّة

 - - +++ - - - - - - - - - - السياحة االستشفائيّة و الفالحيّة

 + - - - - +++ +++ ++ ++ - - + ++ السياحة الثقافيّة

 - ++ - - - - - - - - - ++ ++ سياحة العبور

 ++ + + + + + ++ + + - - ++ ++ الخدمات السياحيّة

 ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ + + + + الصناعات التقليديّة
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 المجموعة األولىالمجاالت الوعدة لالستثمار ب  -1

 القطاع الفالحي

خصوصا  و تغلب على براضيها التربة الغير صالحة للّزراعة  ,تتميّز هذه المجموعة بمحدودية مواردها المائيّة

. و ر ط ذل  يترّكز القطاع السقو  ببعإل العمادات ككروسيّة و بوال علي بلهاني... و (مستوى سيد  الهاني على

 :لتنمية قطاع الفالحة يمكن التوّجه الى

 التهيئة الّرعوية على مستوى سبخة سييد  الهاني و ادمار تربية االبل بهذه المنطقة بعد تهيئتها. 

مثل تسمين  و الموارد من التربة الّتي ال تعتمد على توفّر الموارد المائيّة الفالحية التوّجه نحو النشاطات 

 العجول و القعود.

تدعيط تربية الماشية الّصغرى كاألرانب و الّطيور و الحلزون و النحل باعتبارها قطاعات واعدة و ال  

 و موارد من الماء و التربة هامة. ةتتطلّب مساحات هامّ 

السقوّية الموجودة بالمنطقة و ذل  بتجهيزها بمعدّات اقتصاد في الّر  و  تكثيف استغالل المناطو 

تجيب لخصوصيات سو توجيه الفالّع للمنتوجات الّتي ت عبر عملية االستصالع تحسين نوعيّة التربة

 المنطقة.

 فة.اعدا دراسة للن ر في امكانية زراعة نبتة الجوجوبا بسيد  الهاني لما لهذه الزراععة من قيمة مضا 

 القطاع الصناعي

تتميّز كّل من معتمدية كندار و سيد  الهاني بنسي  صناعي هاّط مقارنة ببقيّة معتمديات منطقة الدّراسة و انطالقا 

القادرة على المنافسة الّتي تّط تحديدها فاّن التوّجه الى االنشطة الصناعية ذات القدرة التشغيليّة الهاّمة  من االيجابيات

. و من (دون كفاءة اعات الّتي يمكن تركّزها بالمنطقة خصوصا ن را لتوفّر موارد بشريّة هاّمةتعتبر من الصن

 :االنشطة الّصناعيّة الّتي يمكن استقطابها

 خياطة المالبس الجاهزة. -

 .(التو يب ,الفرز ,السلخ احداث وحدات لتثمين لحوط االبل -

 تدعيط قطاع األنشطة الحرفيّة و تطويره. -

 السياحي و الصناعات التقليديّةالقطاع 

 :تتميّز المجموعة األولى بتعدّد امكانياتها السياحيّة و لتنمية هذا القطاع و تطويره يمكن التوّجه الى

 بعث السياحة االيكولوجية على مستوى سيد  الهاني. 

النفيضة في اتّجاه  ,اعردار بالو ارساء السياحة الثقافيّة بكندار باعتبار قربها من عدّة بماكن بثريّة هاّمة  

 .(القيروان

تطوير قطاع الصناعات التقليديّة بتنويع المنتوجات و الّرقّي بها و ذل  باحداث ورشات انتار و عرإل  

 .(قطاع سياحي هاط لمنتوجات الّصناعات التقليديّة لتوفّر امكانية تسويقها بمدينة سوسة 

 قطاع الخدمات

خصوصا بكندار ن را لتطّور نسيجها  من األنشطة الواعدة بكال المعتمديتينتعتبر الخدمات المتّصلة بالّصناعة 

 .(النفيضة الّصناعي و قربها من بقطاب صناعية هاّمة

كما تعتبر الخدمات المتّصلة بالقطاع السياحي من األنشطة الّتي يمكن بن تدفع باالستثمار بهذه المجموعة. 

فاّن المجاالت  التعليطو بهميّة عدد المنقطعين عن  (لشبابية الهاّمةالفئة ا اعتبارا لخصائص مواردها البشريّة 
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التجاريّة و الترفيهيّة يمكن بن توفّر فرصا واعدة لالستثمار خصوصا على مستوى المناطو المتواجدة على 

 .(12ط و رقط 1ط و رقط  الّطرقات الوطنيّة

 المجموعة الثانيةالمجاالت الواعدة لالستثمار ب -2

 الفالحيالقطاع 

من الماء و التربة خصوصا على مستوى معتمديات بوالد شامخ و هبيرة  هاتتميّز المجموعة الثانية بأهميّة موارد

و بتىّسخ تقاليد فالحية هاّمة في الفالحة السقويّة و تربية  مقارنة ببقية معتمديات منطقة الدّراسة و بني حّسان

 :االت الواعدة لالستثمار في لمجال الفالحي في. لذل  تتمثّل المج(البقر الحلوب الماشية 

 تنمية الّزراعات السقويّة بكّل من بوالد شامخ و هبيرة درجة بقّل و بني حّسان . 

 تدعيط تجهيز المناطو السقويّة بمعدّات مقتصدة لمياه الرّ  و تركيز البيوت المكيّفة. 

 ية األبقار.و ادمار زراعة الخضر و ترب (العاد  تدعيط  راسة الّزيتون  

 زراعة االعالف بالمناطو السقويّة و ادمار  تربية البقر الحلوب. 

 تدعيط قطاع انتار اللّوز و تربية النحل البيولوجي و  ير البيولوجي. 

 تثمين الّزراعات البيولوجيّة و خاّصة منها الّزيتون البيولوجي و اللّوز البيولوجي. 

 شجار المثمرة االخرى.بعث منابت للّزيتون المعدّ للّزيت و لال 

و الّصغرى  (العجول,األ ناط,االبل تدعيط االنتار الحيواني و ذل  بتنمية قطاع تربية الماشية الكبرى  

 (االرانب و النحل 

 القطاع الصناعي

انطالقا من خصوصية الوضع االقتصاد  لهضذه المجموعة و الّتي يطغى عليه الطابع الفالحي و من توفّر 

االنشائيّة بكّل من معتمديتي بني حّسان و هبيرة تتمثّل المجاالت الواعدة لالستثمار بالقطاع الصناعي بعإل المواد 

 :بهذه المجموعة في

بعث محّطة لوجستيّة للمنتوجات الفالحيّة باوالد شامخ باعتبارها نقطة ربط بين الوسط الغربي و  

 الوسط الشرقي.

 الفالحيةبعث وحدات لتحويل و تو يب المنتوجات  

 تفعيل المراكز الموجودة و المغلقة و بقث مراكز جديدة :تدعيط قطاع الحليب 

 تجميع و تو يبب الحليب و مشتقاته. :تثمين قطاع الحليب 

 تو يب اللّحوط. ,سلخ الحيوانات :بعث وحدات صناعية لتثمين المنتوجات الحيوانية 

 .(انتار مستسمد فواضل الماشيةاحداث و حدات صناعية الستغالل فواضل الّزيتون و  

 تثمين قطاع صناعة ااجر و الخزف بزرمدين باعتبار توفر المواد األوليّة بهذه المعتمدية. 

األبقار و تحويلها لجلود لبيعها الى  يصناعة الجلود و تعتمد بساسا على شراء الجلود المتوفّرة لدر مربّ  

 مصانع صنع األحذية و الحقائب.

 الصناعات التقليديّة القطاع السياحي و

تتميّز المجموعة الثانية بوجود بعإل االمكانيات السياحيّة خصوصا على مستوى معتمديات المهدية الّتي تعدّ 

 طب ثقافي و الجّط في اتّجاه القيروان.قريبة من المهديّة كق

الثريّة الغير بعث السياحة الثقافية بمختلف معتمديات المهدية باعتبار احتوائها على بعإل المناطو ا 
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 مهيّأة و تواجدها بين الجّط و القيروان كأهّط موقع لتنمية قطاع السياحة الثقافيّة.

تدعيط قطاع الصناعات التقليديّة باعتبار تفّرد هذه المجموعة بصناعات تقليديّة مميّزة خاّصة في ما  

توجات التقليديّة و يتعلذق بالنسي  كما يمكن استغالل خشب الّزيتون لبعث ورشات صناعيّة للمن

 .(مراهط طبيعيّة ,صابون استغالل انتار الّزيت البيولوجي لصنع معدّات تجميليّة 

 قطاع الخدمات

تعتبر الخدمات المتعلّقة بالقطاع الفالحي من االنشطة الواعدة بهذه المجموعة نتيجة بهميّة هذا القطاع. و تتمثّل 

الخدمات المتّصلة بحفر اابار و الحراثة و حماية النباتات و مداواتها الخدمات في توفير مستلزمات االنتار و 

كما يعتبر بعث و حدات و الخدمات البيطريّة و الّتي تترّكز بالمدن الكبرى مّما يساهط في اثقال كاهل الفالّع.

ر خصوصا بالنسبة لتجميع المنتوجات الفالحية و نقلها لبيعها باالسواق القريبة من المجاالت الواعدة لالستثما

 لخريجي التعليط العالي.

و لتنشيط القطاع السياحي بهذه المجموعة فاّن تطوير قطاع الخدمات المرتبطة بهذا القطاع يعتبر حتميّا و من 

ار المنطقة بو لسّكانها كما يكمن ايجاد متحف للتعريف وّ ذل  بعث وحدات لالستراحة و الترفيه سواء لز

 بالصناعات التقليديّة الموجودة بها.بمميّزات المنطقة و 

 المجموعة الثالثةالمجاالت الواعدة لالستثمار ب -3

 القطاع الفالحي

تساهط المجموعة الثالثة بنسبة هاّمة في االنتار الفالحي المتعلّو بالّزيتون و اللّوز و باللحوط الحمراء و 

البدر  في بعإل المناطو نمّوا  بدرجة بقّل باللّحوط البيضاء و العسل. كما يشهد القطاع السقو 

. و تتمثّل مجاالت االستثمار في القطاع (المناطو الّتي تتميّز بموارد مائيّة و موارد من التربة هاّما

 :الفالحي في االنشطة التالية

و معتمدية  تدعيط قطاع االنتار النباتي السقو  على مستوى معتمدية بئر علي بن خليفة 

 الصخيرة.

ية البقر الحلوب خصوصا على مستوى معتمديات الّصخيرة و بئر علي بن تربتدعيط قطاع  

 خليفة و منزل شاكر.

 ادخال زراعة النباتات العطرية و الطبيّة. :تنويع المنتوجات 

 دعط انتار الباكورات و القرعيات ببئر علي بن خليفة 

 تدعيط قطاع الصيد البحر  على مستوى معتمدية الغريبة 

بعليّة و تطويرها باعتبار وجود تقالب راسخة في التعامل مع هذه النوعيّة النهوإل بالفالحة ال 

 من الفالحة مع ادمار بنواع نباتية بخرى كالفستو.

 النهوإل بالتهيئة الّرعويّة و تشجيع المستثمرين على تربية اال ناط. 

 القطاع الصناعي

و تمثّل المنتوجات الفالحية للمجموعة من بهّط  ,يطغى على هذه المجموعة الثالثة الّطابع الفالحي

 المميّزات لتطوير قطاع الصناعة التحويليّة خصوصا على مستوى بئر علي بن خليفة و منزل شاكر.

بعث محّطة لوجستيّة للمنتوجات الفالحيّة ببئر علي بن خليفة باعتبار قرب هذه المعتمدية من  

 كمعتمديّة الرقاب.معتمدية تتميّز بمنتوجات فالحيّة هاّمة 
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اللّوز بأنواعه البيولوجي و  ,الّزيتون بعث وحدات لتحويل و تو يب المنتوجات الفالحيّة 

 .(الغير بيولوجي

 .(لحوط و المنتوجات البحريّة بعث وحدات صناعية لتثمين المنتوجات الحيوانية  

 احداث وحدات الستخرار العطور من النباتات العطريّة و الطبيّة. 

 السياحي و الصناعات التقليديّةالقطاع 

 تتميّز المجموعة الثالثة بوجود امكانيات سياحية مختلفة و هاّمة.

جزر  بعث السياحة االيكولوجية بالغريبة باعتبارها تحتو  على محميّة طبيعية فريدة  

 .(الكنايس

 تدعيط النواة االستشفائيّة الموجودة بمنطقة الصغاير. 

 بكّل من منزل شاكر و بئر علي بن خليفة.ارساء السياحة الفالحيّة  

تدعيط سياحة العبور بالصذخيرة ن را لتميّزها كنقطة عبوربين اقليط الوسط الشرقي و  

 الجنوب الشرقي.

تثمين المواد االوليّة للمنطقة كخشب  تطوير قطاع الصناعات التقليدية بتنويع المنتوجات 

 ت التقليديّة.و احداث ورشات لصنع و بيع المنتوجا (الّزيتون

 قطاع الخدمات

تعتبر الخدمات المتّصلة بالقطاع الفالحي و بالقطاع الصناعي و بالقطاع السياحي من األنشطة الواعدة 

 :في. و تتمثّل هذه الخدمات بمختلف معتمديات المجموعة الثالثة حسب خصوصيّة كّل معتمدية

الجني و تهيئة اابار و الخدمات توفير مستلزمات االنتار و الخدمات المتّصلة بالحفر و  

 اقس.\البيطريّة و الّتي تتواجد خاّصة بمركز الوالية بصفل

على مستوى  (المتدّخلون العموميون ,بنو  تدعيط االنشطة الترفيهيّة و التجاريّة و الخدمات  

 الّصخيرة لتحسين جاذبيّة هذه المعتمدية و تثمينها.

توفير الخدمات المتّصلة بالقطاع السياحي من وحدات ترفيهيّة و وحدات لالستراحة. 
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 جدول المجاالت الواعدة لالستثمار

 السياحي الصناعات التقليديّة القطاع القطاع الصناعي القطاع الفالحي 

ى
ول

ال
 ا
عة

مو
ج
لم

ا
 

استثمار المساحة الهاّمة المتوافرة  -
قرب سبخة سيد  الهاني في تهيئة 
المراعي الهند  االملس و ادخال 
تربية االبل لتدعيط تربية قطاع 

 الماشية الكبرى
تنمية الفالحة السقوية في المناطو  -

الّتي تتوفّر بها المواد المائيّة 
 كروسيّة و سيد  علس بلهانيك
تدعيط زراعة الخضر و النباتات  -

 العطرية بكندار
تدعيط تربية الماشية الصغرى  -

كاالرانب و الطيور و الحلزون و 
 النحل

تدعيط قطاع الخدمات الفالحيّة  -
 لتثمين االنتار النباتي و الحيواني.

تدعيط تربية الماشية الكبرى  -
 قعودكتسمين العجول و تسمين ال

تدعيط الصناعة الغذائيّة و  -
 التحويليّة

تدعيط صناعة النسي  و  -
 المالبس

تدعيط قطاع الصناعة  -
 الكهربائية

تدعيط قطاع الخدمات  -
 الصناعية

تدعيط قطاع األنشطة  -
 الحرفيّة.

استعالل سبخة سيد  الهاني في  -
 السياحة االيكولوجيّة

استغالل المناطو االثريّة القريبة  -
كندار لتثمين السياحة الثقافية  من

 بهذه المنطقة.
تدعيط قطاع الخدمات السياحّية و  -

 خدمات العبور بكّل من المعتمديتين.
 تدعيط قطاع الصناعات التقليديّة -

ية
ان
لث
 ا
عة

مو
ج
لم

ا
 

استغالل توفّر الموارد الّطبيعيّة بهذه 
 المجموعة لتدعيط الفالحة السقويّة

عث عدّة العمل على تطوير و ب  -
مشاريع في الفالحة المندمجة انتار 
الخضر+الّزيتون المرو +تربية 

 األبقار 
العاد   انتار اللّوز و تربية النحل -

 (و البيولوجي
تثمين الّزراعات البيولوجيّة و  -

خاّصة منها الّزيتون البيولوجي و 
 اللّوز البيولوجي.

ايجاد منابة للّزيتون المعدّ للّزيت و  -
 المثمرةلالشجار 

تدعيط الخدمات الفالحيّة المراقبة و  -
البيطريّة و حفر اابار و اعادة 

 تشغيلها
تدعيط االنتار الحيواني ببعث  -

مشاريع تتعلّو بالماشية الكبرى و 
 الّصغرى

ايجاد وحدات لتجميع و نقل  -
 المنتوجات الفالحيّة

 

بعث وحدات لتحويل و  -
 تو يب المنتوجات الفالحيّة.

تفعيل مراكز الحليب  -
 الموجودة و المغلقة

تدعيط قطاع الحليب بفتق  -
مراكز لتجميع الحليب 
ووضع مصانع الستغالل 
الحليب من تو يب و صنع 

 مواد لمشثقات الحليب.
بعث وحدات صناعيّة  -

لتثمين المنتوجات الحيوانيّة 
سلخ الحيوانات و تثمين  

 (اللحوط الحمراء
بعث محّطة لوجستيّة  -
حيّة بأوالد الشامخ كمنطقة فال

ربط بين الوسط الغربي و 
 الشرقي

تدعيط صناعة مواد البناء و  -
الخزف و البلور خصوصا 
على مستوى زرمدين نتيجة 
تواجد المواد األوليّة بهذه 

 المنطقة و كذل  بهبيرة.
تدعيط قطاع األنشطة  -

 الحرفيّة
تثمين المنتوجات الفالحيّة  -

تجميل و بادخالها في مواد ال
الصابون زيت  الطبيّة

 (الزيتون 

تثمين السياحة الثقافيّة و التفاعليّة 
على مستوى معتمديتي اوالد شامخ 

 و السواسي
 تثمين السياحة الفالحيّة و التفاعليّة -
استغالل تميز القطاعات التقليديّة  -

خصوصا في قطاع النسي  و 
المصوا على مستوى معتمديات 

 المهديّة
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تدعيط قطاع االنتار النباتي من  -
زراعات سقويّة و قطاع بعلي 
خصوصا في ما يتعلّو بالّزياتين 

 .(البولوجي و العد  
دعط قطاع تربية انتار البقر  -

الحلوب خصوصا على مستوى بئر 
 علي بن خليفة و منزل شاكر.

دعط انتار الباكورات القرعيات  -
 ببئر علي بن خليفة.

 النباتات العطرية و الطبيّة. زراعة -
 احداث منابت لالشجار و النباتات. -
تدعيط قطاع الماشية  -

 ,الحجل ,الدجار العربي الصغرى
 .(االرانب

 تطوير قطاع الصيد البحر  -

تدعيط قطاع المعاصر  -
العصريّة و البيولوجيّة النتار 

 الزيت.
تو يب و لّف المنتوجات  -

 الفالحيّة.
 :جات الفالحيّةتثمين المنتو -

 ,شراب اللّوز ,عجين اللّوز
 عجين الّزيتون...الخ.

تدعيط الّصناعة الكيميائيّة  -
 بالصخيرة.

تثمين السيّاحة االستشفائيّة و  -
 التفاعليّة بعقارب.

تثمين السياحة االيكولوجية  -
 بالغريبة.

تدعيط السياحة الفالحيّة و التفاعليّة  -
 كر.ببئر علي بن خليفة و منزل شا

تطوير الخدمات السياحيّة و  -
 خدمات العبور.

 


