
 

لوالية سوسة األطلس الرقمي    

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 1  
 

 فهرس

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 8 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... والبيئي الطبيعي الوسط: األول المحور

 9 ................................................................................................................................................................................................................................................................... المائية والموارد التربة وموارد التضاريس.1

 9 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... التضاريس 1.1

 10 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... التربة موارد -2.1

 11 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. المائيّة الموارد -3.1

 13 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... المناخ. 2

 13 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ المناخية المناطق 1.2

 14 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... المناخية الخاصيات 2.2

 15 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. الطبيعية المناطق. 3

 15 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ الكلبية سبخة:  الطبيعية المحميات  1.3

 15 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. الرطبة المناطق 2.3

 16 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... والشواطئ الغابات 3.3

 18 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... والثقافي التاريخي الوسط: الثاني المحور

 19 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... تاريخية لمحة .1

 19 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. التاريخية المعالم. 2

 19 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... : سوسة مدينة 1.2

 24 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. المصنفة المعالم 2.2

 26 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ األخرى المعالم.3

 26 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... بهرقلة العتيقة المدينة 1.3

 26 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... بتكرونة البربرية القرية 2.3

 27 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. السكاني الوسط: الثالث المحور

 28 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... السكــــــان تطـــــور .1

 30 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... الـــديمـــوغـــرافيّة الخـــــاصيات -2

 30 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... والوفيات والخصوبة الوالدات  -1.2

 31 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الهجرة - 2.2

 33 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. السّكان توزع – 3.2

 35 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... السكانية التركيبة -4.2

 38 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... للسكان المدنٌية الحالة -5.2

 38 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. للسّكان التربويّة الخصائص  -6.2

 40 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... السكن ظــــــروف  - 7.2

 45 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ التشغيــــــــــل -3

 45 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ والمشتغلون الناشطون السكان -1.3

 49 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... البطالة  3.2

 50 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... االجتماعية المسائل 3.3

 51 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ االقتصادي المحيط:  الرابع المحور

 52 ................................................................................................................................................................................................................................................................................... البحري والصيد الفــــالحة -1

 52 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. الفــــــــالحة 1.1

 61 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... المائية األحياء وتربية البحري الصيد 2.1

 62 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... الفالحية االستثمارات 3.1

 63 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ الصناعة.2

 63 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... الصناعي العقّار - 1.2

 63 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... الموجود الصناعي النسيج -. 2.2



 

لوالية سوسة األطلس الرقمي    

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 2  
 

 66 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... الصناعي التشغيل  -3.2

 69 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ التقليدية والصناعات السياحة -3

 69 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... السياحة 1.3

 72 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... التقليدية الصناعات  2.3

 73 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ والخدمات التجارة. 4

 73 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... التجارة 1.4

 73 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الخدمات 2.4

 75 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. االستثمارات. 5

 76 .......................................................................................................................................................................................................................................................الحضرية والمراكز العمرانية الهيكلة: الخامس المحور

 77 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. العمرانية الهيكلة. 1

 77 ............................................................................................................................................................................................................................................................ المدن لمختلف الديموغرافي والوزن الترتيب  1.1

 78 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. سوسة بوالية العمرانية التهيئة 2.1

 79 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... الحضرية المراكز.  2

 79 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ سوسة مدينة:  الرئيسي المركز-1.2

 81 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ الرئيسية المراكز 2.2

 82 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. الثانوية المراكز 2.3

 83 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. المحلية المراكز 4.2

 85 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ الجماعية التجهيزات:  السادس المحور

 86 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... التعليمية التجهيزات.1

 86 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ األساسي التعليم  1.1

 89 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... المهني التكوين مراكز  2.1

 89 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ العالي التعليم 3.1

 90 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ الصحية التجهيزات.2

 90 ................................................................................................................................................................................................................................................................ العام القطاع في والطبيّة الصّحية التغطية -1.2

 92 ............................................................................................................................................................................................................................................................. الخاص القطاع في والطبيّة الصّحية التغطية -2.2

 93 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... والطفولة والرياضية الثقافية التجهيزات. 3

 93 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ والشبابية الثقافية التجهيزات 1.3

 94 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ الرياضية التجهيزات 2.3

 94 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... األخرى التجهيزات. 4

 96 ................................................................................................................................................................................................................................................ التحتية البنى وشبكة والنقل الطرقات شبكات: السابع المحور

 97 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... والنقل الطرقات شبكات.1

 97 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. الطرقات شبكة 1.1

 99 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... البري النقل شبكة 2.1

 99 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... الحديدي النقل شبكة 3.1

 99 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. الجوي النقل 4.1

 100 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. البحري النقل 5.1

 101 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... التحتية البنى شبكة. 2

 101 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... والغاز الكهرباء شبكة 1.2

 101 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. للشراب الصالح الماء شبكة  2.2

 101 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. التطهير شبكة 3.2

 101 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. واالتصاالت البريد شبكة4.2

 103 .............................................................................................................................................................................................................................................................. البيئة ومشاكل المحيط حماية:  الثامن المحور

 104 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ البيئي الوضع.1

 104 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... الطبيعي الوسط 1.1

 105 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ حضريال  الوسط. 1.2



 

لوالية سوسة األطلس الرقمي    

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 3  
 

 106 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. البيئية المشاكل. 2

 108 ...................................................................................................................................................................................................................................... المعتمديات حسب التنموية المؤشرات ألهم حوصلة: التاسع المحور

 109 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. المدينة سوسة  معتمدية .1

 110 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. الرياض سوسة معتمدية .2

 111 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................جوهرة سوسة معتمدية .3

 112 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... الحميد عبد سيدي معتمدية .4

 114 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... سوسة حمام معتمدية .5

 115 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ أكودة معتمدية .6

 116 ................................................................................................................................................................................................................................................................................... الكبرى القلعة معتمدية .7

 117 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... بوعلي سيدي معتمدية .8

 118 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ هرقلة معتمدية .9

 119 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... النفيضة معتمدية .10

 120 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................بوفيشة معتمدية .11

 121 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................الكندار معتمدية .12

 122 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... الهاني سيدي معتمدية .13

 123 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... مساكن معتمدية .14

 124 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. الصغرى القلعة معتمدية .15

 125 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... والثريات القصيبة الزاوية معتمدية .16



 

لوالية سوسة األطلس الرقمي    

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 4  
 

  

 

 

 

 لدراسة األطلس الرقمي لوالية سوسة. التمهيديذه الوثيقة التقرير تمثل ه

 : يمثلهاو)اإلدارة العامة للتهيئة الترابية(  البنى التحتية واإلسكان وتتم هذه الدراسة تحت إشراف وزارة التجهيز 

  المدير العام للتهيئة الترابية. :  مصطفى العيساوي السيد 
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 رئيس الفريق. –مهندس معماري  :زبير بن حفيظ 

  جغرافي. : كوكة مراد 

  وفي الخرائط  ةمختص  : بثينة غاليSIG. 
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   توطئة

 اإلقتصادي و اإلجتماعي الجهوّي. محيطها دراسة األطلس الّرقمي لوالية سوسة في إطار التعريف بإمكانات الوالية و إمكانيات استغاللها ومتابعة تطّورتندرج 

ها ا سوم البيانية التي يضمٌّ و  التورا  الجهووي للمجلوس الجهووي و مختلوف المتود لين فوي تن ويمهوام  لتقرير. وهوو مرجو يعتبر األطلس الرقمي لوالية سوسة  بنكا للمعلومات المجسمة على مختلف الخرائط والجداول و الرٌّ

 .سوسة تنميته لتحديد متطلبات و إمكانات والية

 سكان و التهيئة الترابية )اإلدارة العاّمة للتهيئة الترابيّة ( و تتكّون من مرحلتين:تتّم هذه الدراسة تحت إشراف وزارة التجهيز واإل

  نجاز األطلس الّرقمي في نسخته الورقية و هي بدورها مقّسمة إلى ثالث مراحلالمرحلة األولى إلتخّصص   : 

 المرحلة األولي ة -

 المرحلة التمهيدية -

 المرحلة النهائية -

 نجاز األطلس الّرقمي لوالية سوسة بثالث لغات.أّما المـــرحلة الثانيّة فتخص ص  إل 
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 المقدمة

شرقا البحر و  المهديةو جنوبا واليتي المنستيرو حدها شماال والية نابلتسوسة في الوسط الشرقي للبالد التونسية .   تق  والية

كلم 2669القيروان. تبلغ مساحتها و زغوانتي والي غرباواألبيض المتوسط 
2
للترا  من المساحة الجملية   1.7وتمثل قرابة  

مترا. وتتخلل هذه السهول  75تتميز تضاريسها بسهول شاسعة تمتد على مع م مناطق الوالية وال يتجاوز ارتفاعها  الوطني.

سبخة الكلبية في الغر  وسبخة حلق ومنخفضات رطبة مغلقة تتمثل في السباخ ومن أهمها سبخة سيدي الهاني في الجنو  

تتميز  متر بجبل مذكر. 500 إلىشمالية الشرقية فتتواجد مرتفعات جبلية يصل ارتفاعها في الشرق. أما على حدودها ال المنجل

تؤمن الربط بينهما وكلم 140على العاصمة قرابة مدينة سوسة تبعد وكلم 75الوالية بواجهتها الساحلية التي تمتد على طول 

 .1الطريق الوطنية رقم و1 الطريق السيارة رقم 

 

 18و 12يتراوح معدل درجات الحرارة بين وشتاء معتدل وصيف حار نسبيا وبمناخ متوسطي شبه جاف ذتتميز والية سوسة 

مم حسب  540و مم170درجة مئوية بالصيف. أما المعدل السنوي لألمطار فيتراوح بين  38و 19درجة مئوية بالشتاء وبين 

 المناطق الدا لية. إلىالشمال وينخفض من الساحل  إلىيرتف  معدل األمطار من الجنو  . اليةمناطق الو

 16على  ينموزعساكنا  674818 هابلغ عدد سكان 2014في .  1956جوان  21تم احداث والية سوسة بقرار مؤرخ في 

 2004الديموغرافي بين ونسبة النم ت. بلغمن مجموع سكان الترا  الوطني 6.2و سكان االقليم¼ قرابة   تمثلومعتمدية 

الديناميكية وهذا المؤشر مدى جاذبية الوالية . يبرز   على مستوى الوسط الشرقي 1.93مقابل  2.17قرابة  2014و

منهم على   70حيث يتواجد أكثر من بين مختلف المعتمديات, بصفة متفاوتة يتوزع السكان  .الديموغرافية التي تعيشها

. كما تتميز على بقية المعتمديات بصفة متفاوتة 30تتوزع و الشريط الساحلي وبالخصوص حول مدينة سوسة وأحوازها

 .المستوى الوطني على   65مقابل   80نسبة التحضر  تتجاوزوالية سوسة بطابعها الحضري حيث 

 

مدارس اعدادية     والضرورية من مدارس ابتدائية وجانب التجهيزات األولية  إلىتتميز الوالية بتجهيزاتها الجماعية الهامة. ف

        مؤسسة تعليم عالي في مجاالت مختلفة   18المراكز الصحية تضم والية سوسة قطبا جامعيا هاما يتكون من ومعاهد و

 المتعددة اال تصاصات. المهنيةكز امرالجانب  إلىسريرا  1400مستشفيين جامعيين يوفران قرابة و

      طوط حديدية و طريق سيارةوالتي تتكون من شبكة طرقات مرقمة  وتتميز والية سوسة ببنيتها التحتية للنقل المتنوعة 

جعلها تلعب دورا هاما في االقتصاد  في ونسيجها االقتصادي قد ساهمت هذه البنى في دعم و مطار دوليوميناء للتجارة  و

 الوطني.

 

تمثل عاصمة الساحل وتسمى بجوهرة الساحل وهذا الموق  أهلها ومكانة مركزية في منطقة الساحل  مدينة سوسة تحتل  

على المستوى السياحي تعتبر الوجهة  لتستقطب أنشطة اقتصادية متنوعة تعتمد بالخصوص على الصناعة والسياحة والخدمات.

الوالية التنشيط السياحي. تحتوي والتجهيزات السياحية المخصصة للترفيه والنزل واألشهر بفضل وجود عدد هام من الفنادق 

قد وق  برمجة منطقة سياحية جديدة و .ياسمين الحماماتوسوسة القنطاوي وهي سوسة المدينة وعلى ثالث مناطق سياحية 

ا للصولجان مصنف ملعبوحمامات بالياسمين الوبالقنطاوي  ينترفيهي مينائينوث مدارس للتكوين السياحي تضم ثال كمابهرقلة. 

 اسرير 44402نزال بطاقة استيعا  قدرت بـ  93مدينة عتيقة مصنفة ضمن التراث العالمي. تعد الوالية و   اأثري امتحفو عالميا

بمواصفات وكازين 2ومركزا ترفيهيا  24ومركزا للعالج بمياه البحر  15 جانب إلى موطن شغل 20400تمكن من توفير و

 عالمية. 

 

 

 

 

 52758توفر وعمال فما فوق(  10مؤسسة صناعية ) 530من والية سوسة  يتكون نسيجأما بالنسبة للقطاع الصناعي 

مناطق  9على . كما تحتوي الوالية موطن شغل 37842توفر قرابة ومؤسسة مصدرة كليا  313منها موطن شغل 

ل عن اعمأمركز وهك  50 يمسح قرابة جانب اقليم صناعي بالنفيضة  إلىهك  256على مساحة تمتد وصناعية مهيأة 

مواصلة انجاز مكونات القطب التكنولوجي المختص في الميكانيك  إلىثالث محاضن للمؤسسات اضافة وبعد 

 50هكتارا منها  142الذي يحتوي كذلك على تهيئة منطقة صناعية بالنفيضة على مساحة واالعالمية وااللكترونيك   و

 هكتارا في مرحلة أولى. 

 

ألف هك من  159ألف هك منها قرابة  205بالوالية بحوالي  تقدر المساحة الصالحة للزراعة ألفالحيبالنسبة للقطاع 

 4.2ألف هك وتحتوي على  77زيتون حوالي الغابة تمسح . ألف هك من المناطق الرطبة  38واألراضي المحترثة 

هك من الفالحة  611وهك من المساحات السقوية  11873معصرة ، فضال عن تواجد حوالي  210ومليون أصل زيتون 

فتتكون التجهيزات لتربية األحياء المائية . وفي ما يتعلق بالموارد المائية مراكز  4ومينائين للصيد البحري والبيولوجية 

 ابئر 3653وبئرا عميقة  347ومائدة مائية  11وبحيرة جبلية  27وسدود جبلية  4سدود منها  5 من لوجية الهيدرو

 % من اإلنتاج الوطني للزيت 17.5و الوطني ألفالحي% من قيمة اإلنتاج  7هذا وتساهم والية سوسة بحوالي   سطحية .

% من اإلنتاج الوطني  2و % من اإلنتاج الوطني لألحياء المائية 32.8و البيضاء للحوم% من اإلنتاج الوطني  6.7و

 .انلأللب

  الفينيقية الحضارات عليها لتتتا منطقة التونسي الساحلي الشريط بوسط سوسة لجهة االستراتيجي الموق  جعل

 مدينة ورباط الرومانية المقابر أهمها منو األثرية المواق  وتعدد بثراء زهامي مما واإلسالمية البيزنطيةو والرومانية

 الذي األثري متحفها جانب إلى األغلبي للعهد يعود والذيولليونسك العالمي التراث بقائمة المصنف الكبير والجام  سوسة

 في يتمثل هام بيئي موق  على باحتوائها الجهة تتميز كما باردو. متحف بعد فسيفسائية لوحات مجموعة رىأث ثاني يضم

 هكتار. 8000 مساحة على تمتد والتي الكلبية بسبخة الطبيعية المحمية

 

 

    
 ساحة فرحات حشاد بسوسة                                  متحف القبة بسوسة           

 2018-المصدر: والية سوسة 
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 لوالية سوسة هم المؤشرات التنموية أ:1 جدول

 الوسط السكاني 
كلم 2669

2
 المساحة الجملية للوالية 

 عدد المعتمديات 16

(2018) البلدياتعدد  18  

ساكنا  721376 (01/01/2018التقديرات السكانية )   

ساكنا/كلم 270.3
2

 الكثافة السكانية   

2.17   2014 -2004غرافي بين والديمونسبة النم  

45.9 ( 2017) نسبة النشاط  

11.8 (2017) نسبة البطالة  

شبكة  البنى التحتيةوشبكة النقل   
99.9 نسبة التنوير 

99.9  نسبة التزود بالماء الصالح للشرا 

97.1 نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسط الحضري 

كلم  302.2 الطرقات السيارة  وطول شبكة الطرقات الوطنية    

 طول شبكة الطرقات الجهوية  كلم  113.4

كلم  181.2  طول شبكة الطرقات المحلية 

رحلة  8389  عدد الرحالت بمطار النفيضة  

 التجهيزات الجماعية 
مكتبة  23  عدد المكتبات 
دار  9  عدد دور الثقافة 
مركزا  11  عدد مراكز التكوين 
مؤسسة  18  عدد المؤسسات الجامعية  

ة االساسية 100  عدد مراكز الصحٌّ
 عدد المستشفيات الجامعية  2
 عدد  دور الشباب  18
 عدد نوادي  الطفولة  17
 عدد القاعات الرياضية المغطاة العمومية  9
 عدد المالعب الرياضية  38

الصناعة و الصناعات التقليديةوالسياحة   
 عدد النزل 93
 عدد المراكز لالستشفاء بمياه البحر  15

 عدد الحرفيين  11275
  2017عدد المؤسسات الصناعية  518
 عدد المؤسسات الصناعية المصدرة كليا  309

2017-المصدر: والية سوسة في أرقام   

 – 2014-لوالية سوسة  اإلداري: التقسيم 1 عدد خريطة

 
2014-لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 
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البيئي والوسط الطبيعي  األول:المحور   

 

 

 المائية والمواردالتضاريس وموارد التربة  .1

 المناخ  .2

 مناطق الطبيعية ال .3
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 الموارد المائيةوموارد التربة و.التضاريس 1
 التضاريس 1.1

الجيولوجيا  1.1.1  
        المحور الشمالي الجنوبي و هما منطقة االحتكاك بين ال هريةوتتكون والية سوسة من مجموعتين جيولوجيتين رئيسيتين  

تتكون تضاريس هاتين المجموعتين من أراضي ذات  اصيات مختلفة حيث يمتد عمرها من و والجرف القاري لساحل سوسة.

  عصر البليوسيني. ال إلىالعصر الطباشيري 

 :شمال غر  والية سوسة والمحور الشمالي الجنوبي بشمال و  بال هرية توجد المجموعة األولى المتعلقة  المجموعة األولى

هما و    ظهور طيتين أرضيتين مختلفتين إلىتشابك التركيبة الجيولوجية مما أدى ومن أهم  اصياتها ضعف المساحات و

 على التوالي: 
  عبيد. والقارسي والتي تضم جبال مذاكر  وشمال شرقي وهي ذات اتجاه جنو  غربي والطيات األطلسية لل هرية 

 الوحدات المرفولوجية. يوافق االمتداد والمتكونة من تراصف جبال الساطور والطيات الشمالية الجنوبية 

 هي  المجموعة المتعلقة بالجرف القاري لساحل سوسة وتتكون من طيات ذات شعاع دائري هام لها عدة  المجموعة الثانية :

 الشمالي لسلسلة جبال النارة شراحيل. تتميز بوجود تصدعات وشرقي. -شمالوشرق وغر  -جنو وهي غر  واتجاهات 
   غر  -جنو  وشرق  -غر  وجنو   -ت ذات اتجاه شمال بروز تصدعا إلىتشقق عنيف مما أدى  إلى هذه المجموعة تعرضت

  اصيات وهذه ال اهرة من  الل التفكك الكبير للصخور  تبرزوشرق.  -شمال و
  لوالية سوسة  تركيبة المنخفضات الدا ليةوعديدة أنتجت الشبكة الهيدروغرافية . 

 : الخاصيات الجيولوجية لوالية سوسة2 جدول

 نوعية التربة العمر المجموعة 

 

 المجموعة األولى :

 الجنوبي –المحور الشمالي وال هرية 

 كلسي  الكريتاسي 

 حجارة رملية كلسية  اييوسان 

 كلسية رملية طينية  بلييوسان –مييوسان 

 

 المجموعة الثانية: 

 الجرف القاري لساحل سوسة 

 رملية  طينية جبسية   هولوسان تاريخي  

 قشرة كلسية  قاري 

 كلسية رملية طينية  بلييوسان 

 رواسب ساحلية  ساحل ترينيان 
 2003-المصدر: أطلس والية سوسة

الجيومورفولوجيا   2.1.1  
الجرف  إلىهي نتاج للمجموعات الجيولوجية الممتدة من ال هرية و رئيسية تتميز والية  سوسة بوجود أرب  وحدات مرفولوجية

يتميز بوجود منحدرات وم 50وم 10يتراوح االرتفاع بهذه المنطقة بين وبوفيشة  -بشمال والية سوسة يمتد سهل النفيضة القاري.

شبه جزيرة هرقلة  إلىيمتد من  ليج الحمامات وبشريط رملي غير مترابط   الشاطئضعيفة تتالشى قر  البحر. ينفصل السهل عن 

حلق المنجل( و  عسة الجريبةومتدة بصفة موازية للشريط الساحلي )سبخة سيدي  ليفة مكونا منطقة عازلة لسلسلة من السباخ الم

تمثل هذه األ يرة المستوى القاعدي لمجاري األودية المنحدرة من المرتفعات الغربية. تحتل منطقة سيدي بوعلي محور المحد  و

 من الغر  سبخة الكلبية. ويحدها من الجنو  مرتفعات القلعة الكبرى والمحفور بالرمال البيوسينية 

      م( 392تضم  مجموعة من الجبال كجبل فضلون )ووالية سوسة  وأما غر  الوالية  فنجد المنطقة الممتدة بين والية زغوان 

تتخللها بعض األودية كوادي المالح وم( 311م( وعبيد ) 412القارسي )وم(  235داموس )وم(  502يضم أعلى قمة )ومذاكر و

 وادي الرمل. ووادي  الخيرات و

التي تحد السهل الساحلي الضيق  من الجهة الشمالية وبالمنطقة الجنوبية للوالية  اصة النجود الجنوبية التي تتميز بكثرة أوديتها نجد 

متماسكة من الحقبة تغطي النجود طبقة كلسية . مساحة الالممتدة على باقي وسبخة سيدي الهاني من الجهة الجنوبية الغربية والشرقية 

غر  -جنو وفي االتجاه الرئيسي غر   افروعهوحمدون وقد جزأت طبيعيا نتيجة سيالن أودية الية والرابعة )فالفرونشيان( 

  الوالية .شرق -شمالوشرق و

 

 خاصيات  التضاريس لوالية سوسة :2خريطة عدد 

 
2018-للتنمية الفالحية بسوسةالمصدر: المندوبية الجهوية    
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 موارد التربة  -2.1
  (6) ستةمن سوسة  المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة  تتكون موارد التربة لوالية  الدراسات التي قامت بها إلىاستنادا 

 هي: و  رئيسيةأنواع 

 أراضي بنية  1.2.1
شط مريم وبعض والقلعة الكبرى وأكودة ويتركز هذا النوع من التربة  بوسط الوالية   اصة على مستوى معتمدية سيدي بوعلي 

    ذات نفاذية عالية والعضوية غنية باألسمدة وطمي رملي  إلىذات قوام متوازن وبها تربة عميقة . مناطق من معتمدية مساكن 

 من أفضل األراضي الموجودة بالوالية ن را لخصوبتها. تعتبرولها طاقات انتاجية جيدة و

  أراضي قليلة التطور ذات قوام خفيف  2.2.1
سيدي المعتمديات التالية الموجودة بالعمومية مستوى المناطق السقوية  يتركز هذا النوع من التربة  وسط الوالية   اصة على 

لها طاقات وعالية  ذات نفاذيةوطمي رملي  إلىذات قوام متوازن وتربة عميقة  . وهي شط مريموالقلعة الكبرى وأكودة و بوعلي

 الزراعات السقوية.والزياتين واألشجار المثمرة وتصلح النتاج الحبو  وتتميز بخصوبتها وانتاجية جيدة. 

 أراضي قليلة التطور ذات قوام طفلي 3.2.1
 وادي الخيرات.ودي الرمل بجانب األودية كواوبوفيشة وتتركز  اصة بسهل النفيضة 

 أراضي بنية كلسية 4.2.1
 إلىرملي  يطم ذات قواموهي غنية بالكلس والنفيضة والهضا   بمنطقة بوفيشة ونجد هذه النوع من األراضي باألماكن المرتفعة 

 ا باألسمدة العضوية. دعيمهتتطلب تولها طاقات انتاجية متوسطة وذات نفاذية متوسطة وفي العمق  يطم

 األراضي الكلسية  5.2.1
طاقات وللتمكن من استغاللها. لها نفاذية  إزالتهاتستوجب وبها طبقة كلسية  . النفيضة وتتركز بالمناطق المرتفعة بجهة بوفيشة 

 متوسطة. إنتاجية

 متغدقة وأراضي مالحة  6.2.1
   لها نفاذية ضعيفة واألماكن المنخفضة وتوجد  اصة بجانب السباخ وضعيفة وهي أراضي ذات  طاقات انتاجية محدودة 

  هرقلة.كندار وووسيدي الهاني  ات تتركز  اصة بمعتمديو

 تتوزع كالتالي: وتنوع الصخرة األم وتختلف المكونات للتربة حسب ال روف المنا ية 

 خاصياتها بوالية سوسةو: توزع التربة 3جدول 

 الصالحية الفالحية  الخاصيات  الموقع 

 تربة كلسية غير عميقة فوق المنحدرات الهامة - السفوح الكلسية 

 تربة بنية كلسية عميقة فوق السفوح  -

 أشجار مثمرة 

السفوح المتكونة من 

 الحجارة الرملية 
 التربة الحجرية فوق ركام الحجارة الرملية على مستوى المنحدرات القوية  -

 نفيذة وغالبا ما تكزن سميكة والتربة البنية المتنامية فوق صخور مفككة  -

 أشجار الزيتون 

 تد الت إلعادة التشجير  تربة  فيفة عادة ما تكون منجرفة  سفوح االنجراف الطينية 

 زراعة الحبو   تربة منقولة ذات  اصيات طينية  بوفيشة وسهل النفيضة 

كلسية غير عميقة أكثر سمكا فوق القشرة الكلسية التي تغطي المناطق الممتدة تربة  الهضا  كثيرة األودية 

 بين األودية.

قاع األودية. تتميز بسمكها  إلىنتيجة التسربات وتربة هيكلية فوق المنحدرات 

 حياكتها المتوسطة.و

 البقول واألشجار المثمرة 

 زراعات علفية  بالجبس.وحياكة طينية غنية باألمالح  لسباخ ا

 البقولواألشجار المثمرة  تربة عميقة نافذة. الكثبان الساحلية 
 2018-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

 سوسة بوالية التربة خاصيات: 3 عدد خريطة

 
2019-الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة المصدر: المندوبية  
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 المائيّة الموارد -3.1
مم على  320 الذي ال يتجاوزوالمحدود  معدل األمطارومنا ها الشبه جاف  نتيجة تعتبر الموارد المائية للوالية محدودة 

مليون م  162.1بما فيها غير التقليدية قرابة  سوسة بوالية  المتوفرة  تبلغ الموارد المائيةمساحة كل الوالية. 
3

منها   

ممليون 145.2
3
  المائدة الجوفية السطحية على مستوى تبلغ الموارد المائية المعبأة و  . 89 قدرت بـمعبأة أي بنسبة  

مليون م 110.5 العميقةو 
3
 .من جملة الموارد المعبأة  30.7تمثل حوالي و 

 الشبكة الهيدرولوجية لوالية سوسة  1.3.1
حواض على مستوى الجنو  نجد األ إلىمن الشمال  .أحواض ساكبة ةتتكون الشبكة الهيدرولوجية لوالية سوسة من سبع

    الحمام  اليةوادي الوجل نحلق المسبخة سيدي  ليفة و سبخةسيدي الهاني و سبخة و الكلبية سبخة و  سبخة عسة الجريبة

كما ة ببقية األحواض. تتميز بمساحات صغيرة مقارنومحدودة وادي حمدون. تعتبر األحواض الساكبة لألودية السابق ذكرها و

....الخ( ذات سيالن وقتي  الخرو حمدون وو اليةتعتبر شبكة األودية بوالية سوسة غير هامة باعتبارها تتكون من أودية )

 . ة لفترات طويلةجافتكون في أغلب األحيان و

 

 مياه السيالن : 2.3.1
حيث يغلب الطاب  الموسمي على جل األودية المتواجدة   المياه السطحية الدائمة السيالنمن مصادر  إلىتفتقر والية سوسة 

مليون 50األودية.  تبلغ مياه السيالن التي يمكن تعبئتها حوالي  لتغذية تعتبر األمطار المصدر الرئيسيوالعابرة لها وبالوالية أ

م
3
مليون م 34.9أي في حدود  70قاربت  تمت التعبئة بنسبة قد و. 

3   
    هيئة المصبات المائية عن طريق مواصلة أشغال ت

سد البرك وسد الخيرات وأرب  سدود جبلية )سد الحاكمين وسد كبير )سد وادي الرمل( انشاء وعن طريق  ةفرش مياه األوديو

 مبين بالجدول التالي: وبحيرة جبلية كما ه 27تهيئة وسد موسى( و

 : مياه السيالن بوالية سوسة4جدول 

المياه القابلة للتعبئة )م م الوادي والسد أ
3

المياه المعبئة )م م (
3

 الهدف  (

 هك  5000انجاز منطقة سقوية مساحتها  22 29.5 سد وادي الرمل 

  8 8.1 سد وادي الخيرات 

 0.26 0.26 سد وادي الحاكمين  تغذية المائدة المائية لوادي الخيرات 

 1 1 سد وادي البرك 

 هك 40انجاز منطقة سقوية مساحتها  1.2 1.2 سد وادي موسى 

 سد قديم تمأله الترسبات  0 0.29 سد وادي قسطلة 

 التفكير في تعبئتها  0 3.86 وادي الية 

 0 1 وادي حمدون 

 0 0.5 وادي السد 

 المساهمة في تغذية بعض المائدات –صالحة للري التكميلي  0.94 2.5 بحيرة جبلية 

 تغذية بعض المائدات -ري الزراعات الكبرى  1.5 2 فرش مياه االودية 

 69نسبة التعبئة  34.9 50.2 الجملة 

 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

 

 : الشبكة الهيدرولوجية لوالية سوسة4 عدد خريطة

 
2018-للتنمية الفالحية بسوسة المصدر: المندوبية الجهوية  
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 سوسة بوالية  المائية المنشآت: 5 عدد خريطة

 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

 سطحية المياه ال 3.3.1
مليون  14.5تقدر مواردها بـو سطحية مائدة 11غلبها متجددة. تضم والية سوسة أتعتبر الموارد المائية للمائدات السطحية في 

م
3
أن نوعية المياه يغلب عليها الطاب  إال  حرارية. وبئرا تقريبا مجهزة بمحركات كهربائية أ 2468تستغل عن طريق و 

 .نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة بها الرديءوالمتوسط 

 

 لوالية سوسة سطحية: الموارد من المياه ال5جدول 
الموارد القابلة لالستغالل  اسم المائدة

)مليون م 
3

) 

السنوي االستغالل 

م  )مليون
3

) 

 متروكةوآبار غير مجهزة أ اآلبار المجهزة

 158 200 0.9 0.9 بوفيشة 

 237 546 2.9 3.3 وادي الية 

 206 309 2.1 1.3 منخفض مساكن 

 65 198 1 0.8 شط مريم 

 20 30 0.3 0.5 سيدي الهاني 

 13 36 0.26 0.4 فرادة 

 68 65 0.35 0.35 سيدي سعيدان 

 55 132 1.1 1.3 سبخة كلبية )كروسيا(

 211 598 3.6 2.9 سيدي بوعلي -كندار

 41 76 0.3 0.95 وادي الخيرات 

 111 278 1.8 1.8 شقارنية 

 1185 2468 14.6 14.5 المجموع 
 2019-الفالحية بسوسةالمصدر: المندوبية الجهوية للتنمية 

 المياه .  تدهور نوعية إلىدى أو لق ضغط على الموارد  ما ساهم فيوهوستغالل الموارد المتوفرة االتتجاوز كمية 

 المائدة العميقة:  4.3.1
ممليون  17.7مواردها المتجددة بـ  تقدروم  350و 50يتراوح عمقها بين ومائدة عميقة  12تضم والية سوسة 

3
يستغل منها و 

مليون م 16.16
3
 غ/ل. 4و 1تتراوح نسبة الملوحة بها بين وبنوعية مياه متوسطة الموائد العميقة  تتميز .  

 

 : الموارد من المياه العميقة  لوالية سوسة6جدول 
موارد متجددة  )مليون م  اسم المائدة

3
االستغالل السنوي  )مليون م  (

3
 الملوحة )غ/ل( اآلبارعدد  (

 3.8-1.6 46 1.1 1 المال الرباعي ببوفيشة 

 3.7-0.9 6 0.4 0.5 كلس ايوسان بوفيشة 

 3-1 40 0.8 0.5 كنايس 

 6-2.5 58 0.7 1 زردو  –كروسيا 

 5-1 212 2.0 1.5 القلعة الكبرى -بلعوم

 4-1 23 1.0 0.7 ذراع السواطير 

 5-1.5 28 5.6 6 وادي الخيرات 

 4-1 33 2.3 2 سيدي يعيش –شقارنية 

 3-1 18 0.9 1 رميل -جبل منقو 

 1.6 2 0.06 1 جبل فضلون  -اييوسين

 2-1.5 2 0.1 1 جبل القارصي 

 6-2 30 1.2 1.5 وادي الية 

 6-1 498 16.16 17.7 الجملة 
 2019 -المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

 

هي موائد  و تعاني من االستغالل المفرط  منها أن عدة إال  ,78.6يناهز   العميقة وائداستغالل الم يبرز الجدول أن نسبة

 الكنايس  رغم تمت  األ يرتين بمنطقتي صيانة.والقلعة الكبرى وبلعوم وذراع السواطير 
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 : المياه السطحية بوالية سوسة6 عدد خريطة

 
2018-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة   

 المياه المتأتية من خارج الوالية  5.3.1
لذلك يتم تدعيم مواردها المائية .حاجياتها  تغطية وال تمكن من محدودةسوسة والية لتعتبر الموارد المائية الذاتية 

مليون م42.5ـب
3 
 من المياه المتأتية  اصة من:  

. مليون م28:  مياه الشمال -
3
توزي  والشركة الوطنية الستغالل  تشرف عليها ولشر  لتلبية الحاجيات لماء ا تستغل  

 المياه.

مليون م 5:   مياه جوفية من القيروان -
3
لتلبية حاجيات الوالية من  توزي  المياهوالشركة الوطنية الستغالل  تستغلها كذلك  

 .الماء الصالح للشرا 

مليون م 9.5:   مياه سد وادي نبهانة -
3
مليون م 2.5منها  

3 
مليون م 7 ومستغلة للشر  

3
 2500مخصصة لري حوالي  

 هك من المناطق السقوية العمومية.

 الموارد من المياه الغير التقليدية  6.3.1
مياه الصرف الفالحي ومحطات تحلية المياه وتتمثل المياه الغير تقليدية في المياه المعالجة المتأتية من محطات التطهير 

مليون م 37المقدرة حاليا بـ 
3
م 101950وتبلغ طاقتها اليومية  محطات تطهير  7. تضم والية سوسة  

3
 . 

 

 الغير تقليدية المائية  : توزع الموارد 7جدول 
الطاقة اليومية  المحطة 

)م
3

) 

الطاقة السنوية )م
3

 ةالمستغل كميةال (

)م
3

 /السنة(

 المالحظات

 هك(112ري مالعب ) 1.137.000 10.950.000 30.000 سوسة الشمالية

 205سقوية بالزواية )منطقة  784.325 10.950.000 30.000 سوسة الجنوبية 

 هك(

 هك( 125منطقة سقوية ) 311.100 2.865.000 7.850 مساكن 

استغالل مستقبلي  7.300.000 20.000 نوبيةجالمات االحم

2.482.000 

 104احداث منطقة سقوية 

ري مالعب صولجان وهك 

 هك 165

استغالل مستقبلي  529.000 1.450 القلعة الصغرى 

176.000 

سقوية بالقلعة احداث منطقة 

 هك. 25الصغرى 

 - استغالل مستقبلي  784.000 2.150 مصن  األلبان وعلي وسيدي ب

  - 37210 10300 النفيضة -هرقلة

  2.232.425 38320000 101950 الجملة 
 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

 . المناخ2

 المناطق المناخية  1.2
غربي و غربي-جزء جنوبيونفتح على التأثيرات البحرية يوشرقي وهما جزء شمالي وجزئين رئيسيين  إلىتنقسم والية سوسة 

 الوالية.  تميزلهذا التقسيم تأثير كبير على المناطق المنا ية التي ويتميز بالتأثيرات القارية. و

م  شتاء  المنخفض منا ية  رئيسية وهي الشبه الجاف  بقات ثالث ط  إلىينقسم و. المناخ الشبه الجافى والية سوسة يهيمن عل 

حار . يتركز المناخ الجاف العلوي م  شتاء حارالشبه الجاف العلوي م  شتاء و  شتاء معتدلوالجاف العلوي ذومعتدل و دافئ

 .معتدلبالمناطق الدا لية لوالية سوسة .أما الواجهة الساحلية فتتميز بمناخ شبه جاف م  شتاء 
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 سوسة بوالية المناخية المناطق: 7 عدد خريطة

 
2018-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة  

  الخاصيات المناخية 2.2

  التساقطات  1.2.2
 لم يتجاوزومم في الجنو .   200ومم في الشمال  400بين الخطوط المطرية المنطقة الموجودة  إلى  والية سوسة تنتمي 

  آ ر  إلىتختلف من موسم وأنها غير منت مة  إال  .مم/في السنة  325 تقريبا سنة 50على مدى وبها  معدل كمية األمطار 

 . بجنوبها الغربيالمنطقة المتركزة وآ ر. كما تختلف كمية األمطار بين المنطقة الساحلية للوالية  إلىمن فصل و

 أليام الممطرة بوالية سوسةاوتوزع األمطار  : 8جدول 

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

كمية 

 األمطار

40.6 50 33.7 40.2 37.4 34.6 29.5 26.8 16.6 7 1.5 7 324.9 

 83 1 1 3 6 7 9 11 12 12 9 7 5 عددااليام 
 2018-المصدر: المعهد الوطني للرصد الجهوي

مم أي قرابة  236.5 إلىيصل المجموع في السنوات العادية والشتاء الفصول الممطرة  والخريف  يعتبر فصال

72.8  يوما   12جانفي )وديسمبر  شهريمن الكمية الجملية . أما بالنسبة لعدد األيام الممطرة فتكثر  اصة في

مرة من المعدل . أما  2.5مم أي ما يعادل  830بلغت الكميات القصوى  الل الخمسين سنة الفارطة قرابة ممطرا(. 

 مم أي قرابة نصف المعدل.  139رة فبلغت أقل كمية التي تم تسجيلها لنفس الفت
 

 مم 200ومم  400:  األمطار بالتراب الوطني.: والية سوسة بين 8 عدد خريطة

 

  2009-: أطلس المياه بالترا  الوطنيالمصدر
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 . الحرارة2.2.2
البحرية في تلطيف درجات الحرارة التي تكون  تها تساهم واجهودرجة.  18.6ة السنوي بوالية سوسة يبلغ معدل الحرار

 درجة صيفا.  40تتجاوز  الومعتدلة في الشتاء 

 : خاصيات الحرارة بوالية سوسة9جدول 

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

 18.6 26.6 25.9 22.7 19.1 16.8 13.8 12.3 11.5 12.7 16.3 21 24.7 المعدل 

المعدل 

 االقصى 
29.2 25.6 21 17 15.9 16.8 18.5 20.7 23.5 17.1 33.7 31.4 23.1 

المعدل 

 األدنى 
20.3 16.4 11.7 8.3 7 7.7 9.1 11.8 14.8 18.4 21.2 21.8 14.1 

 -1 14 12 11 7 3 1.2 -1 -1 -1 2 6 10 األدنى 

 47 46 47 42.9 40 40 37.6 32 27 30 35 38 43 األقصى 

 70 71 72 72 74 73 66 63 67 69 67 69 74 الرطوبة 
 2018-المصدر: المعهد الوطني للرصد الجهوي

 الرياح 3.2.2 

في فصل م/الثانية.  14و 12 إلىيمكن أن تصل السرعة القصوى وم/الثانية   3و 2تتراوح سرعة الرياح في مختلف الفصول بين 

هي التي ومال شرق شو الشمال الغربي. أما الرياح  التي تسبب األمطار فتأ ذ اتجاه الشرقوالمهيمنة من الشمال تهب الرياح الشتاء 

اتجاه جنو  شرقي فتسبب رياح الشهيلي  اصة  تالهواء المنعش في الصيف. أما الرياح التي تكون ذاوفي الشتاء تسبب الرطوبة 

 يوما في السنة. 28تهب بمعدل و ارتفاع الحرارة  إلىدي  ؤتوفي فصل الصيف 

 السرعةو: خاصيات الرياح بوالية سوسة االتجاهات 10جدول 

 هادىء شمال غربي  غربي  جنو  غربي  جنو   جنو  شرقي  شرقي  شمال شرقي  شمال  

 0 27 14 28 9 4 1 3 14 الشتاء 

 1 20 5 13 12 10 5 11 23 الربي  

 1 12 2 7 14 10 8 15 31 الصيف 

 1 21 7 18 13 8 3 9 20 الخريف 
 2018-المصدر: المعهد الوطني للرصد الجهوي

 األشعة الشمسيةوالتشميس  4.2.2  
كيلوكالوري/صم 180قرابة  إلىتصل وتتمت  والية سوسة بنسبة هامة من أشعة الشمس 

2
ساعة في اليوم نتيجة  12معدل و/السنة 

  قرابة  يبلغ عدد الساعات المشمسة في السنةوآ ر.  إلىأن هذه المعدالت تختلف من فصل إال  موقعها الجغرافي المميز.

 ساعة/السنة. 2749

 الجزر والمد  5.2.2
  . م 0.5يبلغ أقصى معدل يومي وم   0.3ي وال يتجاوز المعدل السنوالجزر في والية سوسة بمحدوديتها وتتميز ظاهرة المد 

 

 . المناطق الطبيعية 3

 المحميات الطبيعية : سبخة الكلبية    1.3
وزير الفالحة بتاريخ  طبيعية بقرار تم ترتيبها كمحمية . هي سبخة الكلبية ومصنفة تضم والية سوسة محمية طبيعية واحدة 

 إلى. اداريا تنتمي السبخة 1710تم تسجيلها بقائمة المناطق الرطبة ذات قيمة عالمية )رامسار( تحت عدد و 18/12/1993

 الكندار شماالويمتد بين مناطق البشاشمة جنوبا وهك  8000هي عبارة عن منخفض يمسح ومعتمدية سيدي الهاني.  

العالمي من حيث التنّوع وبرى سواء على المستوى الوطني أمنطقة ذات أهميّة ك سبخة الكلبيّة  هضبة الحنيّة شرقا. تمثّل و

 البيولوجي اذ تقضي عدّة طيور مهاجرة فصل الشتاء بها. 

        عدّة أنواع من النباتات المقاومة للملوحةبها الملوحة بها نجد نسبة يتميّز الغطاء النباتي للسبخة بتنوّعه. فبحكم ارتفاع 

    جانب عدّة أنواع أ رى وق  إد الها كالسنط األزرق  إلىالقطف...الخ. والسفط والّطرفة ونذكر منها نباتات األسل و

 أّن الغطاء النباتي لهذه المحميّة ليست له أهميّة رعويّة للحيوانات األهليّة. إال  الصنوبر الحلبي.والكالتوس و

الثعلب ومئات اآلالف من الّطيور. كما تضّم عدّة أنواع من الثدييات منها الذئب  محميةفيرتاد ال أّما بالنسبة للثروة الحيوانيّة 

إال  كانت سبخة الكلبيّة تعرف بنشاطها في الصيد المائيقد واألفاعي. وعدّة أنواع من القوارض والقنفذ والخنزير الوحشي و

  نعدم. أصبح اآلن شبه موالملوحة بها جعل هذا النشاط يتقلّص  ارتفاع نسبة أّن 

 

 2الطريق الوطنيّة رقم  تؤمن تعتبر السبخة من أهّم المواقع الموجودة بمنطقة الدراسة الّتي يمكن تثمينها لبعث سياحة بيئيّة.

  . إليهاكندار الوصول معتمدية المارة من 
 2010-المصدر: أطلس المناطق المحميّة بالبالد التونسيّة )وزارة البيئة

 المناطق الرطبة  2.3

سبخة سيدي الهاني وسبخة سيدي  ليفة وهي سباخ ساحلية وهي سبخة عسة الجريبة وتضم والية سوسة عدة مناطق رطبة  

هي سباخ دا لية. تعتبر كل من سبخة سيدي الهاني وسبخة حلق المنجل ويربط بينهما وادي شريطة وسبخة الشريطة و

ضمن قائمة  2012سنة  إدراجهماقد تم وطبيعية التي تميزها. المن ومة الومساحتها  إلى ن راسبخة حلق المنجل أهمها و

 المناطق الرطبة التونسية ذات األهمية العالمية )اتفاقية رمسار(.
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تتجم  بها طيلة فصل الشتاء مياه مالحة وتعتبر ثالث منطقة رطبة من حيث المساحة على المستوى الوطني سبخة سيدي الهاني : -

كلم 339تمسح قرابة وجدا 
2

أنواع من الطيور  عدة السبخة من األماكن التي وجب حمايتها. تضمو. وهي عبارة عن منخفض مغلق 

 القيروان )معتمديات سيدي الهاني, السواسي, أوالد شامخ, كركروالمهدية وتق  بين واليات سوسة, المنستير و صليةاألنباتات من الو

 حوض السواسي.وحوض الد يلة وهي حوض سيدي الهاني وتتكون من ثالث أحواض صغيرة والقيروان الجنوبية( و

وادي الحمام ووادي البردة شماال ووادي السمايدة شرقا ووادي وتغذي المنخفض عدة مجاري أودية أهمها وادي الزيات 

تؤمها عدة أنواع من الطيور ولوحتها. ارتفاع موبالجبس  بثرائهاالنعامة غربا. تتميز السبخة والفتلة جنوبا ووادي المالح 

الجنو . أما في فصل الربي   صوصا في المواسم ولمجرد التوقف لالستراحة لتكمل رحلتها نحولتمضية الشتاء بها أ

جانب الطيور تحتوي السبخة على عدة أنواع  إلى الممطرة تصبح السبخة مالذا للعديد من أنواع الطيور لتبيض صغارها. 

سطحها مصقوال بفعل انعكاس أشعة وأطرافها غير محددة المعالم وتوفر مشهدا طبيعيا مميزا حيث تبدوالمائية.  من الحيوانات

 في استخراج الملح.من والية المهدية شربان  معتمديةالتاب  ل ئهاجزتستغل السبخة فى الشمس على بحر من الملح. 

 

 

 سبخة سيدي الهاني 
 (2009–العامة للتهيئة الترابية  اإلدارة–المصدر: دراسة أطلس المشاهد بالبالد التونسية 

 

تمسح قرابة وكلم  36على طول  السبخة  تق  جنو  معتمدية هرقلة. تمتدوتعتبر منفذا لوادي السعد ل: سبخة حلق المنج -

الجنو  الغربي لسبخة عسة الجريبة. على  إلىجنو  مدينة هرقلة   الواجهة الساحلية  من. يمتد مسطحها المائي هك 1200

تمثل السبخة   عدة أنواع من الطيور .والرمال.  تتوفر بها النباتات الحمضية والضفاف الشمالية للسبخة نجد الحجارة الطينية 

اتجاه جنو  وم م  انحدار ذ3و 1واد "منفذ السد".  يتراوح عمق السبخة بين  بين سبخة الكلبية ومن ومة مركبة يربط بينها 

م.  الل الفترات الممطرة يتمكن  20و 10بين يتراوح عرضه وكلم  15البحر شريط ساحلي طوله  بينو هاشرقي. يفصل بين

ن في الجهة الجنوبية من الشريط الفائض من مياه السيالن المتدفقة في سبخة حلق المنجل من بلوغ البحر من  الل ترعة تتكو

 الساحلي.

المحاف ة عليها ويومنا هذا بتد الت هامة لتهيئتها  إلىتتركز أغلب المناطق الرطبة قر  المناطق الحضرية ولم تحض  

مناطق للنفايات الصلبة ولمواد البناء و تصبح مصبات عشوائية  ما جعلها وهوباستثناء سبخة الكلبية )محمية طبيعية(  

 مسطحات غير مهيأة.عبارة على لتصريف المياه المستعملة . كما أن العديد منها تجف  الل فصل الصيف فتصبح 

 
 سبخة حلق المنجل

 2009-االدارة العامة للتهيئة الترابية –المصدر: دراسة أطلس المشاهد بالبالد التونسية 

  الشواطئو الغابات 3.3

 غابة المدفون  1.3.3

  
 2016-زغواني بوعلي–المناطق الرطبة المصدر :       المدفون الساحليةغابة 

تمتد على طول الواجهة الساحلية على طول وتق  شمال مدينة هرقلة تعتبر غابة المدفون الغابة الوحيدة الموجودة بوالية سوسة.  

 الرملية.  هاكثبانبو طبيعية التتميز المنطقة بسواحلها وهكتارا.  937قرابة الغابة سبخة عسة الجريبة. تمسح وكلم بين البحر  18

( في اطار 1960تم احداثها في بداية الستينات ) وقد .الحضارات القديمة  اصة المتعلقة بالفترة الرومانية  إلىيرج  اسم الغابة 

الساحلية النادرة على المستوى تعتبر غابة المدفون من الغابات تشجير األراضي البيضاء. و غاباتالالمشروع الوطني الحداث 

حماية األراضي ولتثبيت الرمال  رئيسيا عنصرا كذلك تمثل والحيوانات ومد ر هام من النباتات وهي متنفس جهوي هام والوطني 

الحد من سرعة الرياح. تضم الغابة من ومتين ايكولوجيتين هامتين  والفالحية . كما تلعب دورا هاما في تعديل درجات الحرارة 

 تتمثل في: و تكون الغطاء النباتي للغابةو

 من النباتات الحمضية.أساسا تتكون وهيدرومورفية ووحدة هلومورفية  -

 بيت الكثبان الرملية.عدة أنواع أ رى لتثوالصنوبر والكالتوس واألكاسيا  ( م  نباتات طبيعية مثل70-60وحدة التشجير )بين  -
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 شواطىء الوالية  2.3.3
 إلىأن عرض الشواطىء يختلف من منطقة إال  شواطئها الرملية.تتميز بو كلم. 75سوسة على طول  تمتد الواجهة الساحلية لوالية 

تعتبر الشواطىء المتركزة  بالمنطقة الشمالية  للوالية )معتمديات بوفيشة . هام  جنوب 20م شمال الوالية  100يتراوح بين وأ رى 

المجموعة  إلىزالت محاف ة على طابعها الطبيعي.  أما بالنسبة للشواطىء التي تنتمي  ماوالنفيضة(  في حالة حسنة وهرقلة و

 اصة و مشاكل بيئيةعدة تطرح وحساسة.  مما جعلها فضاءاتضغوطات بيئية عديدة واكل العمرانية  لسوسة  فتعاني من عدة مش

المفرط للواجهة  تعاني هذه المنطقة من االستغاللاذ معتمدية سيدي عبد الحميد. وعلى مستوى السواحل الممتدة بين معتمدية أكودة 

التي أصبح ووانحصار مساحة الشواطىء  التدمير الكلي للكثبان الرملية إلىالساحلية أين تركزت كل المنشآت السياحية مما أدى 

 م. 10عرضها في بعض األحيان أقل من 

كما تسبب المركز الحراري الموجود بمنطقة سيدي عبد الحميد في عدة مشاكل بيئية نتيجة تصريف مياهه السا نة في البحر 

انقراض عدة أنواع واالصطياف في موسم من أبرز المشاكل ظهور قناديل البحر وما أثر سلبا  على التوازن البيئي للساحل . وهو

 االنجراف تعاني هذه المنطقة من جانب ذلك  إلىجانب تدهور نوعية المياه بهذه المنطقة.  إلىالنباتات البحرية ومن الحيوانات 

 .لشاطىء في العديد من األماكن الموجودة بمعتمدية سيدي عبد الحميدل تام  انقراض  إلىمما أدى  البحري

هذه المنشآت  أصبحتالساحلية الموجودة بالواجهة  مواني الصيد البحريورغم أهمية الميناء التجاري المتركز وسط مدينة سوسة 

تصريفها في مياه بنوعية المياه التي تقوم ومن العناصر الملوثة للشريط الساحلي بوالية سوسة نتيجة نوعية األنشطة المتركزة بها 

 البحر دون أن تق  معالجتها. 

 

 لق عدة اشكاليات بيئية. فقد تم في العديد من الدراسات التي شملت المنطقة  إلى اصة العشوائي وكما أدى التطور العمراني 

 إلىحري مما أدى ابراز اشكالية التطور العمراني على حسا  األراضي التابعة للملك العمومي الب إلىالساحلية بوالية سوسة 

تمت معاينة مساكن أصبحت اليوم  اصة   تقدم البحر. في بعض المناطق على مستوى سيدي عبد الحميدوتراج  الخط الشاطئي 

ارتفاع مستوى و( 0تسبح في البحر نتيجة تقلص عرض الشاطىء الذي أصبح في عدة مناطق غير موجود )عرض الشاطىء=

 البحر .واألودية في الحد من عملية تغذية الشاطىء المياه. كما أدت التد الت لتهيئة 

فقد الحضري والسياحي والتلوث الصناعي  مشاكل نالنسبي عرغم بعدها وأما بالنسبة للمناطق الساحلية الموجودة شمال الوالية  

تدمير الكثبان الرملية  إلىفي بعض األحيان  أدىمن االستغالل العشوائي للفضاء الشاطئي مما تعاني هذه المناطق أصبحت 

 . تثبيتها تؤمنو بالنباتات الطبيعية التي تحافظ عليها األضرارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 سوسة -تهيئة الشريط الساحليوالمصدر: وكالة حماية 

         

تبرز الصور  مشاكل االنجراف البحري التي تعاني منه 

منطقة القنطاوي نتيجة تركز المنشآت السياحية و تدمير 

.الكثبان الرملية  
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الثقافي وتاريخي وسط الال الثاني:المحور   
 

 

 

 

. لمحة تاريخية 1  

. المعالم التاريخية 2  

  . المعالم األخرى  3
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 لمحة تاريخية .1
المتوّسط. وقد  البحر األبيض أّسس الفينيقيّون سوسة في القرن التاس  قبل الميالد لتكون ملتقى لسفنهم التجاريّة في غر 

الفترة الرومانيّة نمّوا كبيرا مّما جعلها تبرز كإحدى أهّم المدن اإلفريقيّة. ولم تعرف أي حدث مميّز   اللالمدينة  شهدت

في بداية العصر اإلسالمي. وأمام الهيمنة التي كانت تفرضها البحريّة البيزنطيّة على والبيزنطيّة أو الل الفترة الونداليّة أ

للفوضى التي كانت تسود إفريقيّة طوال القرن الثامن، ا تار المسلمون التراج   غربي البحر األبيض المتوّسط ولوض  حدّ 

 تستعملو محميّة برباطها الذي يمثّل قلعة صغيرة دا ل البالد في الوقت الذي كانت فيه سوسة تتألّف من عدّة ضيعات إلى

األبيض  سيطرتهم على البحر فرض إلىبة توصل األغال الثالث هجريوالثاني  مركزا للمراقبة ومالذا للسّكان. وفي القرن

هـ /  208سوسة لتكون قاعدة بحريّة ن را لقربها من القيروان. وفي سنة تم ا تيار مدينة السلم في البالد. و نشر و المتوسط 

فيها أحيطت جميعها بسور وجعل وم  ّصها األمير األغلبي زيادة هللا األّول بقصبة تضّم الرباط ودار صناعة السفن  821

م نقطة انطالق لفتح صقليّة، فاحتدّ النزاع بين األغالبة والبيزنطيين. 827هـ /  212حامية عسكريّة. وبذلك كانت سوسة سنة 

م قصبة جديدة وعديد الرباطات كقصر سهل وقصر الطو  على طول  844هـ /  230عبّاس سنة وفشيّد األمير األغلبي أب

 .سطول البيزنطي وإنذار السّكان من كل األ طار المحدّقة بهمالساحل وفي محيط المدينة لمراقبة األ

هك  32مساحتها  أصبحت من مناخ السلم الذي ساد بين العبّاسيين والبيزنطيين فتطّور عمرانها وفيما بعد استفادت سوسة 

لقيروان. وتّم حّل مشكلة الماء مدينة اإحدى أهّم المدن بإفريقيّة لتكون المتنفّس البحري ل إلىوتحّولت من قاعدة عسكريّة 

 دا ل األسوار عبر قنوات.  إلىصهريج روماني قديم وإيصال المياه والصالح للشرا  ببناء ماجل الصفرة وه

إثر ها ورتقلّص دثم . الفقهاء والمرابطين الذين دّرسوا العلوم الدينيّةمن عديد الأقام بها ة فهامّ  ةدينيّ  ةأصبحت سوسة منار

 ك حاف ت سوسة على مكانتها الهامة.بالرغم من ذلو. م 917هـ /  304ينة المهديّة سنة الخليفة الفاطمي المهدي مدتأسيس 

    .ازدهارها تارة ب هيرها الفالحي وطورا بنشاطها البحري ارتبطو 

أنّه توّقف فجأة م  وصول الهالليين، إال  عمراني كبير.وم فترة نم 11هـ /  5م وبداية القرن  10هـ /  4مثلت نهاية القرن 

وأصبحت مالذا لعدد كبير من الالجئين القادمين من المناطق الدا ليّة  اّصة من القيروان، كما أدّى تفّكك الن ام االقتصادي 

يريّة  ليفة بقيّة المدن الساحليّة. وفضلت المدينة التحّرر من السلطة المركزيّة الز مثل انحطاط مدينة سوسة  إلىإلفريقيّة 

الفاطميين في إفريقيّة فِا تارت مجلس جماعة من بين أعيان المدينة لتسيير شؤونها. لكن هذه التجربة الفريدة من نوعها لم 

تعّمر طويال حين انعزلت المدينة عن أريافها أثناء سيطرة القائد العربي جبارة بن كامل الموالي للزيريين، وانكمشت على 

م أبدى الحفصيّون عناية فائقة بالمدينة فخّصوها بعديد المباني مثل جام  األ وات والقصبة.  13هـ /  7 الل القرن نفسها. 

 م شهدت السلطة المركزيّة الحفصيّة تراجعا.  16وم  بداية القرن 

   فونتانوصف الرّحالة دي  .أّن رب  أ ماس منازلها مهجورة 1526ويذكر ليون اإلفريقي الذي زار مدينة سوسة سنة 

Des Fantaines  : األسواق ن يفة، ومقبيّة بطريقة جّيدة، ” الذي زار البالد التونسية أوا ر القرن الثامن عشر سوسة

 …والنّاس كثيرون في األنهج حتّى أنّه يصعب التّجوال بها … والمساجد جميلة جدّا 

ويتعامل السّكان بثقة كبيرة م  المسيحيين. وتصن  الكثير من المنسوجات التي تباع بمبالغ هاّمة. ونجد بسوسة تجارة  

 .”واألحذية والقماش بحسب ذوق البلد مزدهرة للصوف والفّخار

وأنهجها عريضة إّن سوسة مسّطرة بطريقة جّيدة، "( : 1841-1840ويقول عنها إ. بليسييه في كتابه وصف إيالة تونس )

ثالث وما تتميّز به عن المدن في الشرق، ونجد بها مئذنتين أوجدّا ومنازلها قليلة االرتفاع، مّما يجعلها مضاءة ومهّوأة، وه

 ." وأنيق هنا وهناك فيضفي عليها جّوا شاعريّاومآذن ذات بياض مشّ  تمتدّ من  الله أشجار نخيل ر 

صفوف الثائرين. وإثر فشل التمّرد قام  إلىم  الل الثورة التي قادها علي بن غذاهم  19هـ /  12وانحازت في القرن 

أن د لتها  إلىالجنرال أحمد زّروق مبعوث الباي بأعمال قم  فضيعة دا ل مدينة سوسة التي ما فتئت تفقد قيمتها تدريجيّا 

 *.ساكن 8.000وقتئذ قرية يقطنها  . وكانت1881القوات الفرنسيّة في سبتمبر 

 2018 -المعهد الوطني للتراث—الموق  الرسمي لوالية سوسة المصدر: 

 

 . المعالم التاريخية 2
أن أهمها تعتبر إال  هي موزعة على عدة أماكنو . معلما مصنفا من قبل المعهد الوطني للتراث 30تضم والية سوسة قرابة 

 .  معالمهاو مدينة سوسة

 مدينة سوسة : 1.2

قد أصبحت مزارا و.  م1988عام وعلى الئحة مواق  التراث الثقافي العالمي التاب  لمن مة اليونيسكمدينة سوسة  ادراجتم 

 :ومن أهمها فريدة من نوعها . وثقافية مميزة وللسياح نتيجة وجود عدة معالم أثرية 

ثالثة أجزاء، جزء  إلىالقرن التاس  الميالدي، مقّسمة  إلىهي عبارة عن قلعة تاريخيّة تعود  القصبة:واألسوار أ -

م على يد األمير أبي 859عام  ترميمها  اللقد تم و للسلطان، وآ ر للوالي، وثالث  اّص بالدواوين اإلدارية والجند.

منها نتيجة سقوط  اسنوات الحقة، ولم تفقد األسوار سوى جزءاً بسيط فيلترميمها شملتها عدة أشغال إبراهيم أحمد، و

 .قنابل  الل الحر  العالمية الثانية

 
 : الزال شاهدا على أهمية مدينة سوسة القديمة  سور مدينة سوسة

 2018-الوطني للتراث   المعهدالمصدر: 

 

يعود  .الغرف واألبراج الدفاعية النصف اسطوانية وفيه طابق  اص للمسجد به عبارة عن فناء مركزي تحيطوه  الرباط: -

أما برج المراقبة  . م821 سنةالقرن الثامن في  إلىتاريخ تشييده يرج  واألمير األغلبي زيادة هللا األول.  إلىتاريخ بنائه 

تخذ رباط سوسة شكالً مربعاً يمن الناحية الجنوبية الشرقية للمنطقة. ومراقبة ورصد العدافه األمير زادة هللا األول لفقد أض

 مسين شخصاً تقريباً في كل اتجاه، أما الناحية الجنوبية الشرقية ونح إلىيتس  وثالثين متراً، ونح هحيث يصل طول ضلع

  .فتقوم عليها قاعدة مربعة فوقها ناظور المراقبة والترّصد وفي دا لها قاعات الحراسة

 . الر اموالقرانيت والحجر الرملي الصدفي م تشييد الرباط باستعمال مواد البناء البيزنطية مثل ت

http://zaherkammoun.com/2016/05/10
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 الرباط: الفناء المربع 
 2018-الوطني للتراث   المعهدالمصدر:  -

من األمير أبي العباس محمد بن األغلب وبُِدَء   بتوجيه هجاء بناء .القرن الثالث الهجري إلى: يعود تاريخه الجامع الكبير -

 .تغييرات وزياداتعدة  عليهفي الفترة المحصورة بين القرنين العاشر والساب  عشر أُجريت  . م850في بنائه عام  العمل 

ع مته ويشبه الجام  بمكوناته و الجنو  الشرقي.وتتركز في االتجاه الشمالي الشرقي ويتميز الجام  ببرجيه للمراقبة 

نصف فيتميز بشكله محرا  المسجد أما بالطة متعامدة م  جدار القبة.  11ويوجد في المسجد اسكوبان  . القلعة الكبيرة

 .يستهل بقوس تام مرتف  يرتكز على أعمدةو دائري 

 

 

 بمادة الحجارة الكبيرة الجامع الكبير بمدينة سوسة : تم بناءه

  2018الوطني للتراث  المعهد المصدر:

 عاش في الفترة األغلبية .وجعفر أحمد الزقاق. وأبوهومقر ألحد الفقهاء من مدينة سوسة وهزاوية الزقاق :  -

 

 صومعة زاوية الزقاق.   

  2018الوطني للتراث  المعهد المصدر:

في أوا ر القرن التاس  و للفرنسيين المقيمين بسوسة. قد كان عبارة على  انو 18القرن  إلىيعود بناءه  :فندق الضوء -

عشر أصبح الفندق يستقبل التجار الوافدين على مدينة سوسة. يتكون الفندق من طابقين , يخصص الطابق األرضي 

أحد  إلىقد سمي بفندق الضوء نسبة وصة للتجار. المخص غرفللحيوانات أما الطابق األول فيضم الولتخزين البضائ  

الفضاءات والغرف ريه القدامى. يعكس الفندق الخصوصيات المعمارية للمنزل القديم بفناءه الذي تطل عليه مختلف مسيي

 ذيكبقية المعالم الموجودة بمدينة سوسة فقد تم تشييده بالحجر الكبير وجانب فتوحاته الصغيرة.  إلىبأروقته العلوية و

تعكس القبة مميزات الهندسة في الفترة وحجرة بالفندق اللون األصفر. يتميز الفندق كذلك بقبته الكبيرة التي تغطي أهم 

 هي من المعالم النادرة المرتبطة بالفترة الصنهاجية.والصنهاجية. 

 

 

 فندق الضوء: الفناء الذي تطل عليه مختلف الفضاءات 

 

الزاوية مقرا لطلبة العلم الذين يدرسون في  في العهد الحفصي أصبحت

أجزاء هامة و هي  ةالزاوية ثالث ضمتالجام  الكبير بسوسة. و قد 

الزاوية )أين يوجد تابوت الولي( و المدرسة و بيت الصالة. يتميز 

و صومعته التي تعكس  اصيات الهندسة المعمارية  المعلم بقبته الكبيرة

عدتها المثمنة و بز رفتها بمربعات العثمانية. تتميز الصومعة بقا

  الزاوية  من المعالم المصنفة.  الخزف الملونة.  و تعتبر

 

http://zaherkammoun.com/2016/05/10
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 الكبيرة بالفندقالحجرة والقبة التي تعل
  2018 -المعهد الوطني للتراث المصدر: 

    

 جامع سيدي عامر                         

 

 فتاتةوجامع ب

يعود بناءه الى الفترة الزيريدية    جامع سيدي عامر: -

و قد كان يستغل الى جانب الصالة لتعليم القرآن. يؤمن 

الد ول الى بيت الصالة فناء صغير أين يوجد كذلك 

المدرج الذي يمكن من الصعود الى الصومعة. تتميز 

 بيت الصالة بسقفها على شكل القبو.

 

 

 

 

 

هو عبارة على مسجد صغير و فضاء  جامع بوفتاتة : -

لتعليم القرآن و قد تم تشييده  الل الفترة األغلبية. 

الزالت اللوحة الحجرية المنقوشة شاهدة على تاريخ 

تشييده. أما الصومعة فتم بناءها الحقا. تتميز بيت الصالة 

( و تتكون من ثالث 7.71*7.86بشكلها المستطيل )

 أجزاء.  
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 فبرج خل                                     

 

 دار الشرع بمدينة سوسة 
  2018-الوطني للتراث المعهد المصدر:

 

 

 

 سيدي بوجعفرزاوية 

 

 دار القايدوالباي أدار 

هو عبارة على منارة أغلبية تحتل الزاوية  :برج خلف -

 الجنوبية الشرقية لمدينة سوسة و تحمل اسم مشيدها

هجري  874تم تشييد المعلم في  و هو األمير األغلبي  لف الفتى.  -

آ ر م( و تتقلص في  8*8. و يتميز بقاعدته العريضة و المربعة )

م.  يتكون البرج من  30م . أما طوله فيبلغ 5*5البرج لتصبح 

  ه األمير أرب  غرف مركبة الواحدة فوق األ رى. و كان يستعمل

 لبعث العالمات النارية.

 

 

 

 

 

ً للقضاء دار الشرع:  - -  هي عبارة عن بناء قديم كان مخّصصا

الشرعي.  يتكون المبنى من القاعة الرئيسية للقضاء و مسجد 

صغير و بعض المساكن الخاصة. و يعتقد و أنه تم تشييده في 

  م.  1620

    

 

 

هي للفقيه أبو : زاوية سيدي بوجعفر -

جعفر أحمد ابن سعدون الذي توفي في 

تتكون الزاوية من مسجد و  هجري 935

بيت الزاوية أين يوجد التابوت و بعض 

 البيوت المخصصة الستقبال الزوار.

المنشآت التي احدى هي  :دار الباي أو دار القائد -

المقر الرئيسي  تثم أصبح العثمانيةتم تشيدها في الفترة 

للقايد. في فترة االستعمار تم تحويله الى مقر للمراقبة 

ت الدار المقر االجتماعي للدائرة حالمدنية أما اليوم فأصب

  البلدية لسوسة المدينة.

http://zaherkammoun.com/2016/05/10
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من أشهرها متحف القبة الذي يعود والعسكرية تضم مدينة سوسة عدة متاحف هامة وجانب المنشآت الدينية  إلى المتاحف: -

عهد الدولة الصنهاجية، والمتحف األثري الذي يوّضح الحقب التاريخيّة والحضارات التي تعاقبت على المدينة، وأهّم  إلى

 ت فسيفساء هامة.حاوجود عدة لو فساء المبهرةيوجود لوحة الفسما يميّز هذا المتحف 

 

 المتحف األثري بمدينة سوسة 

القرن  إلىالفترة الممتدة ما بين القرن الثاني  إلىهي عبارة عن مجم  مقابر تحت األرض، يعود تاريخها  الدواميس: -

 الخامس الميالدي، وتق  هذه المقابر في الناحية الشمالية الغربية من المدينة.

 

 الدواميس بسوسة 
 2018-المعهد الوطني للتراثالمصدر: 

 

 

 هاأهم معالمو: مدينة سوسة 9 عدد خريطة

 

2018-المصدر: المعهد الوطني للتراث   
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 المعالم المصنفة  2.2

بناء على عدة وتتوزع على مختلف المعتمديات. وأ رى متنوعة ومعالم مهمة عدة والية التضم جانب مدينة سوسة  إلى

معلمين في سنوات ومعلما قبل االستقالل  28معلما:  30تم تصنيف قرابة قام بها المعهد الوطني للتراث  دراسات 

 تاريخ التصنيف. واسم الموق  ويبرز الجدول اسم المعلم و. 2000

 : أهم المعالم المصنفة بوالية سوسة11جدول 

 صورة للمعلم  تاريخ التصنيف  اسم المعلم  اسم الموقع 

 - 13/03/1912 البناء الكبير  الكنائس 

 13/03/1912 الحمام الروماني  الكنائس 

 

 13/03/1912 الصهاريج الرومانية  الكنائس

 

 01/03/1905 الكنيسة األثرية  الكنائس 

 

 01/03/1905 المسرح األثري  الكنائس 

 

 22/03/1899 المعبد الروماني  سيدي خليفة 

 

 22/03/1899 قوس النصر  سيدي خليفة 

 

 22/03/1899 معبد المياه  سيدي خليفة 

 

سيدي عبد 

 الرحمان الفارسي 

 - 22/03/1899 مصارف المياه األثرية 

 - 13/03/1912 الكنيسة األثرية  سيدي عبيش 

 - 16/11/1928 الضريح الروماني  عين مذاكر 

محطة األرتال :  الصغرى  القلعة 

الواجهة على السكة 

 على المدينةوالحديدية 

01/09/2000 

 



 المحور الثاني: الوسط التاريخي و الثقافي                                                                                                                                                                                                                                      األطلس الرقمي لوالية سوسة  

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 25  
 

 18/10/1945 الجامع الكبير  مدينة سوسة 

 

الجدران الخارجية  مدينة سوسة 

 للقصبة 

25/01/1922 

 

 01/03/1905 القبور المسيحية  مدينة سوسة 

 

 - 01/03/1905 المساكن األثرية  مدينة سوسة 

 18/10/1945 جامع الربع  مدينة سوسة 

 

 18/10/1945 جامع بوفتاتة  مدينة سوسة 

 

 18/10/1945 زاوية الزقاق  مدينة سوسة 

 

 18/10/1945 زاوية سيدي الشريف  مدينة سوسة 

 

 - 13/03/1912 دواميس سوسة  مدينة سوسة

 13/03/1912 سراديب أقريبا  مدينة سوسة 
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 25/01/1922 سور المدينة  مدينة سوسة 

 

صومعة جامع باب  مدينة سوسة 

 الدين 

25/01/1922  

  25/01/1922 صومعة جامع بوفتاتة  مدينة سوسة

  22/03/1899 الحصن البيزنطي  هنشير الشقارنية 

  01/03/1905 الكنيسة األثرية  هنشير الشقارنية 

  01/03/1905 الكنيسة األثرية  وادي الرمل 

 01/03/1905 القنطرة الرومانية  وادي القناطير 

 

 14/08/2016 دار المقرون سوسة 

 

 2012-المعهد الوطني للتراث  -التونسية للبالدالمرتبة والمحمية  واألثريةالمعالم التاريخية  المصدر :

 

 

 .المعالم األخرى3
  م1988منذ والئحة مواق  التراث الثقافي العالمي التاب  لمن مة اليونيسك على المصنفةوالقديمة  جانب مدينة سوسة إلى

تجذر ال اهرة وقرى عتيقة أ رى تشهد على الحضارات التي مرت بتلك الربوع وتضم والية سوسة  عدة  مدن 

 القرية البربرية بتكرونة. ومن أهمها المدينة العتيقة بهرقلة والعمرانية بها. 

 المدينة العتيقة بهرقلة  1.3
العمراني القديم وقد حاف ت على طابعها المعماري و موقعها على ربوة تشرف على البحرومدينة هرقلة بجمالها  تمتاز

هي هوريا كوليا والسياح. بنيت المدينة في جزء منها على أنقاض مدينة قديمة وأصبحت قبلة للزوار وألوانها الزاهية. و

قر  الزالت الكنيسة موجودة بجنو  مدينة هرقلة وقد تطور نسيجها قر  كنيسة  شيدت  الل القرن السادس للميالد. و.

تعكس تقاليد فنية ومشاهد بحرية والميناء القديم. تتميز الكنيسة بما تحتويه من لوحات فسيفسائية التي تمثل شخصيات 

 السادس ميالدي. وازدهرت  الل القرن الخامس 

 
 رونقاوتزيدها جماال ومدينة هرقلة  تطل على البحر من فوق  الربوة 

 (2009–العامة للتهيئة الترابية  اإلدارة–المصدر: دراسة أطلس المشاهد بالبالد التونسية 

 القرية البربرية بتكرونة  2.3
على ارتفاع  تمتد فوق تلة )احدى  اصيات مختلف القرى البربرية(وكلم من مدينة النفيضة  5توجد هذه القرية على بعد 

يتكون سطحه من صخور كلسية صلبة أما منحدراته فتغطيها الجالميد لتزيد وتشرف على كامل سهل النفيضة وم 190

قديما كان البربر يختار مواق  جبلية يصعب الوصول اليها لغايات دفاعية.  أما اليوم الموق .  إلىمن صعوبة الوصول 

 فأصبحت هذه القرية تتكون من ثالث أجزاء يعكس كل جزء  اصيات الفترة التي ظهر فيها.

يتكون من مساكن صغيرة تلتف حول ويعرف بحي البالد تسكنه عشيرة التواتية وفي أعلى التل يوجد الحي البربري 

 زاوية سيدي عبد القادر الجيلي. 

هم من أصل والمحاميد  إلىعلى المنحدرات الجنوبية الغربية للتل نجد حيا يسمى بحي دار الشهود الذي ينتسب متساكنيه 

 طرابلسي.

كني هذه المنطقة قد استقروا ايذكر أن متسوطقة السفلى فنجد مد ل القرية المتركز من الناحية الجنوبية الغربية. أما المن

 الساحل من ناحية الشمال.  إلىبها ليتمكنوا من مراقبة كل الطرق المؤدية 
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الوسط السكاني الثالث:المحور   

  

 السكانتطور  .1

 الخاصيات الديموغرافية .2

 التشغيل .3
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 المقــــــدمــــــة

بعد اقرار مبدأ و  .مجالس قروية 9ومنطقة  104وبلدية  16ومعتمدية   16سوسة  من   تكون التقسيم االداري لوالية  2014في 

      .بلدية  القريمات هيشروهي بلدية شط مريم وبلديات جديدة ( 2) تم احداث 2016في ماي تعميم البلديات على كامل الترا  الوطني 

أي قرابة  ²كلم 2669قرابة سوسة تمسح والية  . تم الغاء المجالس القروية و معتمدية 16وبلدية  18أصبحت الوالية تتكون من 

ي أساكنا  674818بلغ عدد السكان  2014في  % من مساحة منطقة الوسط الشرقي.22.57ومن مساحة الترا  الوطني  1.6%

% مقابل 80بلغت نسبة التحضر و. % من مجموع سكان منطقة الوسط الشرقي24.95من سكان الترا  الوطني و% 6.14قرابة 

 الوطني. % على المستوى68.1ووسط الشرقي % على مستوى إقليم ال72.7

 تطـــــور السكــــــان .1

. 2014 سنة في 674818 بلغو. ساكنا 544413 إلىساكنا  433709تطور عدد سكان والية سوسة من  2004و 1994بين 

قرابة  2004و 1994الديموغرافي بين وبلغت نسبة النمساكنا.  721376سكان تطوره ليصبح الواصل عدد  2017في 

2,3  2,17لتصبح  2014و 2004انخفضت بين و . 

المسجلة على المستوى تائج النعلى مستوى والية سوسة الفارطتين  الديموغرافي المسجلة  الل العشريتينونسبة النم تجاوزت

مدى استقطابها للسكان. كما شهد الوزن الديموغرافى و تهاجاذبي عكسما يوهوعلى مستوى اقليم الوسط الشرقي و الوطني

  .للترا  الوطني و في الهيكلة العمرانية لمنطقة الوسط الشرقيالوالية ما يعكس أهمية وهوللوالية  الل نفس الفترة ارتفاعا 

 

 () التراب الوطنيو : تطّور الوزن الديموغرافي لوالية سوسة/ منطقة الوسط الشرقي 12 جدول

 *2017 2014 2004 1994 السنة

 سوسة عدد سكان والية 

 
433709 544413 674818 

 
721376 

 اقليم الوسط الشرقي عدد سكان 

 
1867041 2233112 2704000 2739000 

 11494600 10982476 9910872 8785364 عدد سكان الترا  الوطني 

   23,23 24,38 24,95 26.33 بالنسبة القليم الوسط الشرقي تطّور الوزن الديموغرافي

  4.93 5.5 6.14 6.27بالنسبة للتراب الوطني  تطّور الوزن الديموغرافي
 2017*تقديرات -2014-2004-1994 لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

شهدت تراجعا طفيفا مقارنة على مستوى الوالية  الديموغرافيوأن نسبة النمإال  2014و 2004رتفاع عدد السكان بين ارغم 

على مستوى   1.81مقابل   2.3هامة وسجلت الوالية نسبة نم 2004و 1994بين  .  2004و 1994بما تم تسجيله بين 

لكنها حاف ت على ارتفاعها ( 2.17) إلىوتراجعت نسبة النم 2014و 2004على المستوى الوطني. بين   1.21و اإلقليم

ويرج  ذلك لعدة .    1.03و 1.93بها تباعا والتي كانت نسبة النموالوطني  الترا و الوسط الشرقي  بإقليممقارنة 

 عوامل من أهمها:

   ارتفاع نسبة نشاط المرأةوتأثير سياسة التن يم العائلي للحد  من نسبة الوالدات  نتيجة نسبة الوالدات تراج. 

   للسكان  التغطية الصحي ةتطور نسبة الوفايات نتيجة  تراج. 

  نسبة التشغيل.وتحسين نوعية الحياة 

 أ ووورى منفووورة و: تضوووم الواليوووة معتموووديات مسوووتقطبة للسوووكان تطوووور سوووكاني غيووور متووووازن بوووين مختلوووف المعتموووديات

 لهم. 

 

 2014-1994الديموغرافي السنوي و: تطّور معّدل النم 13 جدول

 السنة 1994-2004 2014-2004 نسبة التطور 

 (%) الديموغرافي  للواليةومعدّل النم  2.17 2.3نقطة  -0.13

  1.93 1.81+ نقطة 0.12
 الديموغرافي  لمنطقة الوسط ومعدّل النم

 (%الشرقي  ) 

 (الديموغرافي للترا  الوطني )ومعدل النم  1.03 1.21نقطة  -0.18
 2014-2004-1994 لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

سوسة وانخفض في معتمديتي سوسة المدينة ومعتمدية(  14ارتف  عدد السكان في مختلف المعتمديات ) 2004و 1994بين 

 هي: سوسة عبد الحميد.وبعث معتمدية جديدة وللوالية جوهرة نتيجة تغيير التقسيم االداري 

 تكون من للوالية لت اإلداريتغير التقسيم وهي زاوية  قصيبة الثريات وشهدت والية سوسة بعث معتمدية جديدة  2014في 

 والية من ديناميكية ديموغرافية.  الل العشريات الماضية ما تتميز به هذه ال اإلدارييبرز تطور التقسيم ومعتمدية.  16

 

 حسب المعتمديات 2014و 2004و 1994تطور عدد السكان بين : 14جدول 

 2004 1994 المعتمدية

 
2014 2017* 

 37055 35288 29680 31469 سوسة المدينة

 70713 64532 65333 42697 سوسة الرياض

 96134 86517 62663 74390 سوسة جوهرة

 54770 52787 46257 0 سوسة سيدي عبد الحميد

 45519 42691 36685 26531 حمام سوسة

 37990 34494 25717 20080 أكودة

 61312 59132 51196 44890 القلعة الكبرى

 20255 19543 17606 15036 سيدي بوعلي

 9728 9343 7913 6909 هرقلة

 50657 49335 43426 37964 النفيضة

 27577 26760 23581 19675 بوفيشة

 14176 13565 11636 10020 الكندار

 14109 13505 11614 10873 سيدي الهاني

 100895 97225 85380 72932 مساكن

 41726 37797 27726 20243 القلعة الصغرى

 38761 32304 0 0 زاوية قصيبة الثريات

 544413 433709 المجموع

 
674818 721376 

 2017*تقديرات - 2014 – 2004-1994:لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
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 2014-2004بين ونسبة النمو : توزع السكان  حسب المعتمديات10 عدد خريطة

 

 2014-2004 -لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

 

 )%( 2014و 1994الديموغرافي السنوي حسب المعتمديات بين و: معّدل النم15 جدول

  2014 - 2004  2004  - 1994 المعتمدية

 
-0.58 سوسة المدينة  1.75 

-0.12 4.34 سوسة الرياض  

-1.7 سوسة جوهرة  3.27 

 0 0 سوسة سيدي عبد الحميد

 1.52 3.3 حمام سوسة

 2.98 2.5 اكودة

 1.45 1.32 الكبرى القلعة

 1.05 1.59 سيدي بوعلي

 1.67 1.01 هرقلة

 1.28 1.35 النفيضة

 1.27 1.82 بوفيشة

 1.54 1.5 الكندار

 1.52 0.66 سيدي الهاني

. 
 1.3 1.58 مساكن

 3.14 3.2 القلعة الصغرى

 0 0 زاوية قصيبة الثريات

 2.17 2.3 والية سوسة 

 1.93 1.81 منطقة الوسط الشرقي 

 1.03 1.21 التراب الوطني 

 2014-2004 -1994المصدر : المعهد الوطني لالحصا ء

 .  2014 -2004و 2004-1994ايجابية  الل فترة وسجلت نسب نم ها الديموغرافي حسب المعتمديات أن أغلبويبرز جدول النم

 :2004و 1994بين  -

o  4,34بلغت وطبيعي للسكان وسجلت معتمدية سوسة الرياض أعلى نسبة نم  .  أصبحت هذه المعتمدية

تجهيزات جماعية  هامة ساهمت في  لق وجديدة شهدته من مشاري  سكنية  نتيجة مافضاءا مستقطبا  للسكان 

 في ارتفاع صافي الهجرة الدا لية. وديناميكية اقتصادية 

o  3 بهماونمالنسبة تجاوزت والقلعة الصغرى وفي مرتبة ثانية نجد معتمديتي حمام سوسة. 

o  معتمديات  8المسجلة على مستوى الوالية : النسبة أقل من ومعتمدية نسبة نم  14معتمديات من  10سجلت

سالبة )سوسة ومعتمديتين نسب نمو)سيدي الهاني(  0.66و)أكودة(  2.5ايجابية تتراوح بين ونسب نم

 .-1.7)سوسة الجوهرة( و -0.58المدينة( 

o بعث وللوالية  اإلداريسالبة نتيجة تغيير التقسيم والمدينة نسب نمسوسة وسوسة الجوهرة  سجلت معتمديتي

  معتمدية جديدة )معتمدية سيدي عبد الحميد(. 
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 :2014و 2004بين  -

o   وا تلفت النتائج( 3.27سجلت معتمدية سوسة الجوهرةأعلى نسبة نم )ديموغرافي تليها معتمدية القلعة و

 . (2.98( ثم معتمدية أكودة )3.14الصغرى )

 

o  2أقل من وبقية المعتمديات نسب نمسجلت 1.05تراوحت بين و )1.75و)سيدي بوعلي  سوسة(

  المدينة(

 

o 2004-1994ديموغرافي مرتفعة بين وأكودة على نسب نم معتمدية حاف ت كل من معتمدية القلعة الصغرى و  

(  -0.12سالبة )ونمسجلت معتمدية الرياض نسبة . 2.9و 3.14كانت على التوالي و 2014-2004و

 .4.34قدر بـ 2004و 1994هام بين ورغم ما شهدته من نم

 

 2014و 2004 و  1994الديموغرافي بين  و: تطور نسبة النم1 عدد بياني رسم

 

 2014-2004-1994 لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

 

 الـــديمـــوغـــرافيّةالخـــــاصيات  -2

 الوفياتوالخصوبة والوالدات   -1.2 
 0.193وعلى مستوى منطقة الوسط الشرقي  0.2مقابل   0.203هامة بلغت  والدات سوسة بنسبةتميزت والية  2014في 

.0.196 إلىانخفضت نسبة الوالدات المصرح بها لتصل  2016في  على المستوى الوطني على مستوى والية سوسة

 الوطني.وحاف ت على نفس النسبة على المستوى الجهوي و

 

بلغ المعدل العام  2014منطقة الوسط الشرقي. في هاما مقارنة ببقية واليات  سوسةيعتبر المعدل العام للخصوبة بوالية 

 صفاقس.والمهدية  تيبوالي 2.3وبوالية المنستير  2.5مقابل على مستوى والية سوسة  2.4للخصوبة 

على المستوى  3.4و 4.4طفال مقابل  3.8 إلىطفال  4.9من  2014و 2004أما معدل عدد األطفال للمرأة فانخفض بين 

 الوطني. 

 

المعدل على مستوى الوالية  بلغ و نتيجة تطور المؤشرات المرتبطة بقطاع الصحة. 2014بالنسبة للوفيات انخفض المؤشر في 

0.59  0.64 مقابل  0.61مستوى منطقة الوسط الشرقي وعلى  الترا  الوطنيعلى مستوى. 

  

-0,58 

4,34 

-1,7 

0 

3,3 
2,5 

1,32 1,59 
1,01 1,35 

1,82 1,5 
0,66 

1,58 

3,2 

0 

2,3 
1,75 

-0,12 

3,27 

0 

1,52 2,98 

1,45 1,05 
1,67 1,28 

1,27 
1,54 

1,52 

1,3 

3,14 

0 

2,17 

   2014و2004نسبة النمو بين   2004و  1994نسبة النمو بين 



 المحورالثالث  : الوسط السكاني                                                                                                                                                                                    األطلس الرقمي لوالية سوسة

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 31  
 

 الهجرة - 2.2
 

أن هذه النتائج تخفي عدة فوارق بين إال  .شخصا 13496 بلغ سجلت والية سوسة  صافي هجرة دا لية ايجابي 2014في 

عدد وشخصا  3881( اذ بلغ عدد الوافدين 15471-) سالبة وهيعلى نتيجة أمختلف المعتمديات. سجلت معتمدية سوسة المدينة 

 القلعة الكبرى صافي هجرة سالبوالنفيضة وكندار وعلي  وشخصا. كما سجلت كل من معتمديات سيدي ب 19352المغادرين 

لمناطق هذه ال اهرة مرتبطة  اصة بالطاب  الريفي لهذه المعتمديات اذ يهاجر عدد هام من سكان المناطق الريفية في اتجاه او

 رى .  أما بقية المعتمديات األالخدمات التي تتوفر بالمدينةوالحضرية  التجهيزاتالحضرية لنفس الوالية للتمت  بمختلف 

 7227هي على التوالي وسوسة سيدي عبد الحميد أعلى نتيجة وسجلت كل من سوسة الجوهرة  فتميزت بصافي هجرة ايجابي. 

المكونة للمجموعة العمرانية لوالية سوسة )باستثناء سوسة  المعتمدياتمختلف ا  . تبين هذه النتائج مدى استقط4897و

 . ديموغرافي هامونموة اقتصادية به من ديناميكي زللسكان لما تتمي المدينة( 

 

 :  تطّور حاصل الهجرة الداخلية16 جدول

 المعتمدية

2004-2014 

 المعتمدية

2004-2014 

 المغادرون الوافدون
صافي 

 الهجرة
 المغادرون الوافدون

صافي 

 الهجرة

 19352 3881 سوسة المدينة
-

15471 
 97 402 499 هرقلة

سوسة 

 الرياض
 598- 1403 805 النفيضة 4372 5091 9463

 62 730 792 بوفيشة 7227 3691 10918 سوسة جوهرة

سوسة سيدي 

 عبد الحميد
 187- 382 195 كندار 4897 2078 6975

 117 288 405 سيدي الهاني 3063 2277 5340 حمام سوسة

 1598 2040 3638 مساكن 2202 923 3125 اكودة

 2936 559 3495 القلعة الصغرى 38- 974 936 القلعة الكبرى

 172- 726 554 سيدي بوعلي

–الزاوية 

–القصيبة 

 الثريات

4066 675 3391 

 13496 41591 55087 المجموع    
 2014-2004 -المصدر : المعهد الوطني لالحصا ء

 

هي ومعتمدية صافي هجرة ايجابي  16. سجلت ثالث معتمديات من (-1305)بلغ صافي الهجرة ف ة أما بالنسبة للهجرة الخارجي

( -1041)و( ببوفيشة -8أما باقي المعتمديات فسجلت صافي هجرة سالب تراوح بين ) . هرقلةوحمام سوسة وسوسة المدينة 

 بمساكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسبابها و الداخلية الهجرة: 11 عدد خريطة

 

 2014-لإلحصاء المصدر : المعهد الوطني 
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 :  تطّور حاصل الهجرة الخارجية17 جدول

 2014-2004 المعتمدية  2014-2004 المعتمدية

 صافي الهجرة  المغادرون  الوافدون  صافي الهجرة  المغادرون  الوافدون 

 34 35 69 هرقلة 431 132 563 سوسة المدينة

سوسة 

 الرياض
377 464 -87 

 النفيضة
79 163 -84 

 8- 48 40 بوفيشة 84- 695 611 سوسة جوهرة

سوسة سيدي 

 عبد الحميد
113 223 -110 

 كندار
20 83 -63 

 95- 114 19 الهانيسيدي  225 227 452 حمام سوسة

 1041- 1561 520 مساكن 49- 243 194 اكودة

 104- 200 96 القلعة الصغرى 167- 212 45 القلعة الكبرى

 سيدي بوعلي

12 104 -92 

–الزاوية 

–القصيبة 

 الثريات

79 90 -11 

 1305- 4594 3289 المجموع     
 2014-2004 لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

من مجموع األسبا   68.07يمثل والخارجية. يعتبر العمل أهم سبب للهجرة الخارجية وتختلف أسبا  الهجرة الدا لية 

على المستوى   14.2مقابل  16.64 مثل ي ذيال الدراسةسبب على  المستوى الوطني. ثم نجد   73.38األ رى مقابل 

 .الوطني 

على المستوى 19.09مقابل  26.26ويمثل من الوالية أهم سبب للهجرة اقتناء مسكن أما بالنسبة للهجرة الدا لية فيعتبر 

أما سبب الدراسة  على المستوى الوطني. 25.52( مقابل 25.38السبب الثاني في الهجرة الدا لية ) الزواجالوطني. يمثل 

 فيحتل المرتبة قبل األ يرة ن را لتوفر عدة مؤسسات جامعية بالوالية.

 

 2014-الخارجية و: أسباب الهجرة الداخلية 18جدول 

 التراب الوطني والية سوسة 

 الهجرة الخارجية  الهجرة الدا لية  الهجرة الخارجية  الهجرة الدا لية  سباباأل

 73.38 17,17 68,07 14,68 العمل

 0.52 19,09 0,61 26,26 اقتناء مسكن

 9.66 25.52 11,77 25,38 الزواج

 1.06 29.09 1,44 24,38 مصاحبة األسرة

 14.2 5.9 16,64 4,87 الدراسة

 1.8 3.23 1,48 4,44 أسبا  أ رى

 

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 

 

 

 هاأسبابو الخارجية الهجرة: 12 عدد خريطة

 
 2014 لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 
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 توزع السّكان  – 3.2

 توزع السكان حسب المعتمديات  -1.3.2
مختلف اذ حاف ت  هامة  فوارقعلى مختلف المعتمديات  توزع السكان شهد لم ي 2017حسب تقديرات و 2014و 1994بين 

كأهم تجم   الثانية والمرتبة األولى سوسة جوهرة على وكل من معتمدية مساكن احتلت والمعتمديات على وزنها الديموغرافي 

 سكاني بالوالية. 

 2017*و 2014و 1994بين  : توزع السكان على مختلف المعتمديات 19جدول 
 *2017 2014  2004 المعتمدية

 النسبة  عدد السكان  النسبة  عدد السكان  النسبة  عدد السكان 

 5,13 37055 5,23 35288 5,45 29680 المدينةسوسة 

 9,8 70713 9,56 64532 12 65333 سوسة الرياض

 13,32 96134 12,82 86517 11,51 62663 سوسة جوهرة

 7,6 54770 7,82 52787 8,5 46257 سوسة سيدي عبد الحميد

 6,31 45519 6,32 42691 6,74 36685 حمام سوسة

 5,26 37990 5,11 34494 4,72 25717 اكودة

 8,5 61312 8,76 59132 9,40 51196 القلعة الكبرى

 2,8 20255 2,9 19543 3,23 17606 سيدي بوعلي

 1,35 9728 1,38 9343 1,45 7913 هرقلة

 7,022 50657 7,31 49335 7,97 43426 النفيضة

 3,82 27577 3,96 26760 4,33 23581 بوفيشة

 2 14176 2,01 13565 2,13 11636 الكندار

 1,95 14109 2,00 13505 2,13 11614 سيدي الهاني

 14 100895 14,40 97225 15,7 85380 مساكن

 5,8 41726 5,60 37797 5,092 27726 القلعة الصغرى

 5,37 38761 4,78 32304 0 0 زاوية قصيبة الثريات

 100 721376 100 674818 100 544413 المجموع
 2017*تقديرات -2014 -2004 -1994الوطني لالحصاءالمصدر : المعهد 

( ثم سوسة الرياض 12.82( تليها معتمدية سوسة الجوهرة )14.4برزت معتمدية مساكن كأهم تجم  سكاني ) 2014في 

(9.56 )بقية السكان  توزعيو(63 ) 8.76 بنسب تتراوح بيناأل رى على مختلف المعتمديات )معتمدية القلعة الكبرى( 

 . تعتبر هذه األ يرة أصغر تجم  سكاني بالواليةو. )معتمدية هرقلة(   1.38و

كذلك في و 2014في و 2004كأهم تجم  سكني في  مامعتمدية سوسة الجوهرة على مرتبتيهوحاف ت كل من معتمدية مساكن 

 .اإلداريتغير التقسيم و حداث معتمدية جديدة )زاوية قصيبة الثريات(ارغم  2017

 توزع السكان حسب الوسط   -2.3.2

 إلىمختلف المعتمديات  ترا  تم تقسيم  2014في  لإلحصاءالوطني معهد الطبقا لالحصائيات التي قام بها و 2016قبل سنة 

وسط حضري . وسيتم االعتماد على هذه النتائج لتحليل توزع السكان حسب الوسط للن ر في أهمية الوسط الريفي وريفي  وسط 

 .   من العدد الجملي للسكان %81.1 نسبة أي ما يعادل ساكنا 547403 السكان الحضريينبلغ عدد  2014 سنةبوالية سوسة. 

%.   81.11 إلى 2014في و %79.4 إلى 2004ارتفعت   لتصل في و% 77.3بلغت نسبة السكان الحضريين  1994سنة 

 .الوطنيولها على المستوى الجهوي تسجييتجاوز النسبة التي تم ونسبة التحضر بوالية سوسة هاما  يعتبر مؤشر

 

 توزع السكان حسب الوسط: 13 عدد خريطة

2014- لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني   
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 %(: تطّور نسبة التحّضر ) 20 جدول

2014 2004 1994  

 سوسة   77.3 79.4 81.11

 إقليم الوسط الشرقي 71.66 71.7 72.5

 الوطني 61 64,9 68

 2014-2004-1994 لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

أن مؤشر التطور ا تلف من معتمدية على مستوى المعتمديات  2014و 2004يبين جدول تطور نسبة التحضر بين 

 أ رى:  إلى

سيدي عبد والرياض وجوهرة واألرب  )المدينة  هي المعتمديات و 100معتمديات  6في  بلغت  نسبة التحضر -

 معتمدية زاوية قصيبة الثريات.وحمام سوسة  معتمديةوالمكونة لمدينة سوسة الكبرى الحميد( 

 أكودةوهي معتمديات هرقلة وفي ثالث معتمديات  2014و 2004انخفضت نسبة التحضر بين   -

الديموغرافي المسجلة على ونسبة النممقارنة بديموغرافي بالوسط الريفي ونمالنسبة  نتيجة ارتفاع سيدي الهاني و

 المستوى الحضري.

 .75,15قد بلغت وحاف ت معتمدية مساكن على نفس نسبة التحضر   -

 نقطة )كندار(.  28وتطورت نسبة التحضر في بقية المعتمديات بنسب متفاوتة تتراوح بين نقطة  -

 المعتمديةو:  توّزع السّكان حسب الوسط 21 جدول

 2004  2014 

 نسبة التحضر ريفي حضري  نسبة التحضر ريفي حضري 

 100 0 35288 100 0 29860 سوسة المدينة

 100 0 64532 100 0 65333 سوسة الرياض

 100 0 86517 100 0 62663 سوسة جوهرة

 100 0 52787 100 0 46257 سوسة سيدي عبد الحميد

 100 0 42691 100 0 34685 حمام سوسة

 78,85 7294 27200 82,5 4480 21237 اكودة

 90,17 5809 53323 89,83 5206 45990 القلعة الكبرى

 52,61 9261 10282 51,18 8595 9011 سيدي بوعلي

 79,40 1924 7419 80,02 1581 6332 هرقلة

 22,27 38345 10990 2,84 33445 981 النفيضة

 37,11 16829 9931 36,89 14880 8701 بوفيشة

 28,042 9761 3804 0 11636 0 الكندار

 20,03 10799 2706 26,33 8556 3058 سيدي الهاني

 75,16 24144 73081 75,15 21215 64165 مساكن

 91,40 3249 34548 90,44 2648 25078 القلعة الصغرى

 100 0 32304 0 0 0 زاوية قصيبة الثريات

 81,11 127415 547403 79,38 112242 432171 المجموع
 2014-2004-لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

من مجموع السكان الحضريين.  43,62يبرز توزع السكان حسب الوسط أن المعتمديات المكونة لسوسة الكبرى تضم 

من مجموع السكان  16ساكنا أي  86517قرابة   2014تعتبر معتمدية سوسة الجوهرة أهمها اذ ضمت في و

سيدي و. في المرتبة األ يرة نجد كندار  % 13.35 ساكنا حضريا أي 73081تليها معتمدية مساكن التي بها الحضريين

 من مجموع السكان الحضريين لوالية سوسة. %0.5و %0.7التي ضمت كل منهما والهاني 

 الكثافة السكانية    3.3.2
الكلمساكنا/ 243.5سوسة  بلغت الكثافة السكانية بوالية  2004في 

2
الكلم /ساكنا 301.82قرابة   2014وتطورت لتبلغ في  

2
 .

ساكنا في الكلم 70الذي اليتجاوز ومقارنة بالمعدل الوطني  على ارتفاعها 2014و 2004الكثافة السكانية في  حاف ت
2
أن إال  . 

أرب   إلىيمكن تقسيم ترا  والية سوسة والمسجلة على مستوى الوالية تخفي فوارق هامة بين مختلف المعتمديات.  النتائج

 :هي و مجموعات تقريبا

 

ساكنا في الكلم  3400تفوق وتضم المجموعة األولى المعتمديات التي تتميز بكثافة مرتفعة جدا  -
2
 الل العشريتين  

سوسة سيدي عبد الحميد. وسوسة الجوهرة وسوسة الرياض وتتكون من معتمديات سوسة المدينة و(. 2014و 2004)

 .2014في و 2004قد حاف ت هذه المعتمديات على كثافتها المرتفعة في و

ساكنا في الكلم 1000بكثافة تفوق  تتميزوأكودة وأما المجموعة الثانية فتضم معتمديتي حمام سوسة  -
2
تجاوزت قد و 

ساكنا في الكلم 2000قرابة  2014في 
2
 بالنسبة لمعتمدية حمام سوسة.  

ساكنا في الكلم  400و 100كثافة سكانية تراوحت بين   هي المعتمديات التي سجلتوالمجموعة الثالثة   -
2
هي و 

تتميز كل منها بامتداد والقلعة الصغرى ومساكن وبوفيشة  النفيضة ووعلي وسيدي بومعتمديات القلعة الكبرى 

  مساحتها.

ساكنا في الكلم 100أما المجموعة الرابعة فتتكون من معتمديات تميزت بكثافة منخفضة أقل من   -
2
هي معتمديات و.  

 سيدي الهاني.والكندار وهرقلة 
 

 2014و 2004: الكثافة السكانية بوالية سوسة بين 22 جدول

المساحة بالكلم المعتمدية
2

 
 الكثافة السكانية عدد السكان

2004 2014 2004 2014 

 6301,43 5300 35288 29680 5.6 سوسة المدينة

 4522,21 4578,35 64532 65333 14.27 سوسة الرياض

 5243,45 3797,75 86517 62663 16.5 سوسة جوهرة

 3924,68 3439,18 52787 46257 13.45 سوسة سيدي عبد الحميد

 2134,55 1834,25 42691 36685 20 حمام سوسة

 1493,25 1113,34 34494 25717 23.1 اكودة

 237,44 205,57 59132 51196 249.04 القلعة الكبرى

 138,33 124,61 19543 17606 141.28 سيدي بوعلي

 65,335 55,33 9343 7913 143 هرقلة

 145,72 128,27 49335 43426 338.55 النفيضة

 103,17 90,92 26760 23581 259.36 بوفيشة

 81,28 69,72 13565 11636 166.89 الكندار

 35,83 30,82 13505 11614 376.84 سيدي الهاني

 282,18 247,80 97225 85380 344.54 مساكن

 384 281,68 37797 27726 98.43 القلعة الصغرى

 1294,75 0 32304 0 24.95 زاوية قصيبة الثريات

 301.82 243.5 674818 544413 2235.8 المجموع 
 2014 -2004-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
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 2014 سوسة بوالية السكانية الكثافة:  14 عدد خريطة

2014 -2004-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني   

 التركيبة السكانية -4.2

 هرم األعمار – 1.4.2

 59و 20في عمر النشاط )بين  57.56وسنة  20من السكان أعمارهم أقل من  32.8 إلى يتوزع سكان والية سوسة

 سنة. 60من السكان أعمارهم أكثر من  9.57وسنة( 

     النشيطة حاف ت على مرتبتها األولى أن الفئة العمرية  التركيبة العمرية للسكان باعتبارلم تتغير  2014و 2004بين 

 . الوالية بقيت تمثل أكثر من نصف سكانو

 20الذين أعمارهم أقل من ختلف كثيرا. تبلغ نسبة الذكور يحسب الجنس فال وبالنسبة لتوزع السكان حسب الفئة العمرية 

سنة( فبلغت على  59وسنة 20. أما بالنسبة للفئة العمرية النشيطة )بين بالنسبة لالناث 31.84 مقابل  33.91سنة 

 بالنسبة لالناث. 58.19وبالنسبة للذكور  56.92التوالي 

      أما بالنسبة لتوزع السكان على المعتمديات حسب الفئة العمرية فال يختلف على ما تم استنتاجه على مستوى الوالية. 

جاوزت تقد وسنة )في عمر النشاط(  59و 20المعتمديات بوجود أكبر نسبة للفئة العمرية التي تتراوح بين مختلف تتميز 

60  أنها  تمثل ضغطا على طلبات  إال  تعتبر هذه الفئة العمرية من الموارد الهامة للمعتمدياتوتمديات مع ثالثفي

 . الشغل

 توزع السكان حسب الفئة العمرية : 23 جدول

 سنة 60فوق  سنة 59-20 سنة 19-0 عدد السكان المعتمدية

 12,47 59,23 28,30 35288 سوسة المدينة

 7,32 62,02 30,66 64532 سوسة الرياض

 9,71 60,48 29,81 86517 سوسة جوهرة

 8,52 58,66 32,82 52787 سوسة سيدي عبد الحميد

 10,44 59,93 29,63 42691 حمام سوسة

 7,19 60,34 32,47 34494 اكودة

 9,55 55,27 35,18 59132 القلعة الكبرى

 9,92 55,92 34,16 19543 سيدي بوعلي

 11,12 57,71 31,17 9343 هرقلة

 10,28 55,54 34,17 49335 النفيضة

 9,86 56,25 33,88 26760 بوفيشة

 9,41 52,30 38,30 13565 الكندار

 11,62 52,80 35,59 13505 سيدي الهاني

 10,92 53,90 35,18 97225 مساكن

 8,77 56,61 34,62 37797 القلعة الصغرى

 زاوية قصيبة الثريات

 
32304 35,63 56,67 7,70 

 9,57 57,56 32,88 674818 المجموع
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

)معتمدية الكندار(. 38.3)معتمدية سوسة المدينة( و 28.3 سنة بين 19و 0تراوحت نسبة السكان الذين أعمارهم بين 

       )معتمدية الكندار( 52.3فتراوحت النسبة بين  سنة 59و 20أما نسبة السكان النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 

)معتمدية  7.19سنة( فكانت النسبة بين  60)معتمدية سوسة جوهرة( أما الفئة العمرية للشيوخ )ما فوق  60.48و

   )معتمدية سوسة المدينة(.  12.47وأكودة( 
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 2014  -حسب الجنس  و: توزع السكان حسب الفئة العمرية 2 عدد بياني رسم

 
 

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 نسبة الذكورة  2.4.2

حاف ت والية سوسة على نسبة  2014و 2004بين  اإلناث بالمنطقة.ويمّكن هذا المؤّشر من تقدير مدى توازن عدد الذّكور 

 16معتمدية من  12. سجلت 2014في  50.2و 2004سنة  50.3التوالي كانت على و 50ذكورة مرتفعة تجاوزت 

 .51.31 بنسبة  تحتل معتمدية سوسة الرياض المرتبة األولىو 50معتمدية نسبة ذكورة أكثر من 

       هرقلةوأكودة وحمام سوسة وهي سوسة الرياض ومعتمديات  5انخفض مؤشر نسبة الذكورة على مستوى  2014في 

 . معتمدية( 11) حافظ على استقراره بالنسبة لبقية المعتمدياتو 0.4و 0.9بين  تالصغرى بنسب مختلفة تراوحالقلعة و

 2014-2004:  تطور نسبة الذكورة بين 24 جدول

2014-2004تطور نسبة الذكورة  بين  2014-2004تطور نسبة الذكورة  بين   المعتمدية   المعتمدية 

2014 2004 2014 2004 

 سوسة المدينة 49,8 49,96 هرقلة 51 50,45

 سوسة الرياض 51,7 51,31 النفيضة 49,5 50,26

 سوسة جوهرة 50,6 49,8 بوفيشة 49,7 50,38

 سوسة سيدي عبد الحميد 50,5 50,66 الكندار 47,9 50,47

 حمام سوسة 51,1 50,03 سيدي الهاني 46,9 48,27

 اكودة 51,5 50,66 مساكن 48,7 48,80

 القلعة الكبرى 50,9 50,97 القلعة الصغرى 51,3 50,8

50,72 0 

 زاوية قصيبة الثريات

 50,47 50,5 
 سيدي بوعلي

    مجموع الوالية  50,3 50,20

 2014-2004المصدر :المعهد الوطني 

 : نسبة الذكورة15 عدد خريطة

 2014-المصدر :المعهد الوطني 

9,85 8,55 7,52 7,99 

18,37 
15,87 

12,53 
10,17 9,17 

9,27 
7,85 

7,12 7,60 

18,84 

16,77 

12,45 

10,13 9,97 

4 - 0   
 سنوات

9 -5 
 سنوات

14 - 10   
 سنة

19 - 15   
 سنة

29 - 20 
 سنة

39 - 30 
 سنة

49- 40  
 سنة 

59 - 50 
 سنة

60   
 سنة فما فوق 

 االناث  الذكور 
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 تركيبة األسر  3.4.2
في أسرة  16279أي بزيادة  أسرة 124519ليبلغ  2004ارتف  العدد في وأسرة  62918قرابة ضمت والية سوسة  1994في 

تبلغ أسرة مضافة.  46595 بـبزيادة قدرت  أي 2014أسرة سنة  171114 إلىوصل  ارتفاعه إلى أن واصل العددوسنوات.  10

  . 3.23قرابة  2014و 2004األسر بين ونسبة نم

.  في 2014في األسرة الواحدة في  فردا 3.94تقلص ليصبح وفي األسرة الواحدة  فردا 4.37قرابة  2004بلغ حجم األسرة في 

 قل حجمأأفراد في األسرة. سجلت  معتمدية سوسة المدينة  5النفيضة  بحجم أسرة هام يتجاوز وتميزت معتمديتي الكندار  2004

 فردا. 4.85وأفراد  4. أما بقية المعتمديات فسجلت حجم أسرة متقار  بين الواحدة فردا في األسرة  3.46 بلغ ولألسرة 

حجم  كبرالنفيضة على أوحاف ت معتمديتي الكندار  تقلص حجم األسر على مستوى أغلب المعتمديات بنسب متفاوتة. 2014في 

أصغر حجم ب سوسة المدينة في حين انفردت معتمدية فردا في األسرة  4.6وفي األسرة فردا  4.8على التوالي وهولألسرة 

بوفيشة( فردا في األسرة )معتمدية  4.32أما بقية المعتمديات فتراوح حجم األسرة بين  فردا في األسرة. 3.34بلغ ولألسرة 

 فردا في األسرة )معتمدية سوسة الرياض(.  3.82و

 2014- 2004: تطور حجم األسر بين  25جدول 

حجم األسرة 

2014 

 )ساكنا/األسرة(

حجم األسرة  

2004 

 )ساكنا/األسرة(

 المعتمدية 2004عدد األسر  2014عدد األسر 

 سوسة المدينة 8621 10542 3,46 3,34

 سوسة الرياض 14813 16868 4,41 3,82

 سوسة جوهرة 15822 24033 3,96 3,6

 سوسة سيدي عبد الحميد 10230 12969 4,52 4,07

 حمام سوسة 8746 12516 3,96 3,41

 اكودة 6279 8604 4,095 4,01

 القلعة الكبرى 10709 14229 4,78 4,15

 سيدي بوعلي 3920 4868 4,49 4,014

 هرقلة 1695 2287 4,66 4,085

 النفيضة 8405 10763 5,16 4,6

 بوفيشة 4955 6194 4,75 4,32

 كندار 2121 2834 5,48 4,8

 سيدي الهاني 2390 2986 4,85 4,52

 مساكن 19423 24194 4,39 4,018

 القلعة الصغرى 6390 9430 4,33 4,008

4,14 0 
7797 

0 
–القصيبة –الزاوية 

 الثريات

 المجموع 124519 171114 4,37 3,94

 2014-2004-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 

 

 

 

 

 

 حجمهاو: توزع األسر 16 عدد خريطة

2014-المصدر :المعهد الوطني   
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 الحالة المدنٌية للسكان -5.2
 % من السكان ويحتل 56يمثلون  ن نسبة المتزوجينأ حسب الحالة المدنيةو فما فوق سنة 15السكان من فئة يبرز توزع 

 . 2و 5هي على التوالي و  المطلقين ضعيفةوتعتبر نسبة األرامل و%  37المرتبة الثانية بنسبة  العازبون

 توزع السكان حسب الحالة المدنية:  3 عدد بياني رسم

 
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

  52.88النسبة بين  تتراوحوالمرتبة األولى على المتزوجون  حافظتعتبر الحالة المدنية للسكان بأغلب المعتمديات متشابهة, 

)سوسة  40.69و)القلعة الكبرى(  35.2ن فتتراوح النسبة بين يالعازبنسبة )أكودة(. أما   59.42و)سوسة المدينة( 

 . بمختلف المعتمديات 1.5و 6تتجاوز على التوالي  الومتشابهة ونسبة المطلقين محدودة  والرياض(. وتعتبر نسبة األرامل 

 الحالة المدنيةو المعتمدية:  توٌزع السكان حسب 26 جدول

 مطلق  أرمل  متزوج  أعزب  سنة 15عدد السكان  أكثر من  المعتمدية

 3,22 6,56 52,88 37,34 27732 سوسة المدينة

 1,80 3,24 54,28 40,69 49404 سوسة الرياض

 2,13 4,36 54,90 38,60 67195 سوسة جوهرة

 1,84 4,51 56,83 36,83 39196 سوسة سيدي عبد الحميد

 2,29 5,03 56,92 35,76 33133 حمام سوسة

 1,40 4,24 59,42 34,94 26002 اكودة

 0,98 5,54 58,28 35,20 43067 القلعة الكبرى

 1,33 5,25 57,35 36,08 14463 سيدي بوعلي

 1,18 4,94 57,75 36,12 7107 هرقلة

 0,74 4,35 55,62 39,29 36587 النفيضة

 0,64 4,45 57,97 36,94 19760 بوفيشة

 0,64 4,45 55,79 39,07 9499 الكندار

 0,63 4,51 54,31 39,90 9916 سيدي الهاني

 0,73 5,06 57,39 35,75 71251 مساكن

 1,27 5,59 58,42 35,78 27798 القلعة الصغرى

 1,22 4,58 58,63 36,53 23469 زاوية قصيبة الثريات

 1,02 3,82 56,54 37,19 505579 المجموع

 
 2014-لإلحصاءالمصدر:المعهد الوطني 

 الخصائص التربويّة للسّكان  -6.2

 المستوى التعليمي  -1.6.2

مووون ذوي المسووووتوى  %32و مسوووتوى تعليمووووي% دون 14 إلووووىيتووووزع سووووكان واليوووة سوسووووة حسوووب الخصووووائص التربويوووة 

 12.1مقابووول  %14 فتبلوووغ نسوووبتهم% مووون المسوووتوى الثوووانوي. أموووا نسوووبة السوووكان مووون ذوي التعلووويم العوووالي 40و االبتووودائي

بكاموووول  43.8سوووونة( بووووـ 24-19للفئووووة ) 2014تقوووودر نسووووبة التموووودرس بووووالتعليم العووووالي سوووونة  .علووووى المسووووتوى الوووووطني

موووا يضووو  واليوووة سوسوووة فوووي المرتبوووة الخامسوووة وطنيوووا بعووود واليوووات وهوعلوووى المسوووتوى الووووطني  40.9الواليوووة مقابووول 

 المنستير.وأريانة وبن عروس وتونس 

 : توزع السكان حسب المستوى التعليمي4 عدد بياني رسم

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
سوووجلت معتمديوووة سوسوووة الريووواض  أقووول نسوووبة مووون السوووكان  .اال أن هوووذه النتوووائج تخفوووي الفووووارق بوووين مختلوووف المعتموووديات

( 28.31أموووا أعلوووى نسوووبة فوووتم تسوووجيلها علوووى مسوووتوى معتمديوووة كنووودار  ) 6.97الوووذين ال يتمتعوووون بمسوووتوى تعليموووي بوووـ

 الموارد البشرية للمعتمدية.                     امكانات تنعكس سلبا على والوطني وتتجاوز المعدل الجهوي ووهي نسبة مرتفعة 

 ( 40,53بالنسووووبة للتعلوووويم االبتوووودائي سووووجلت معتمديووووة بوفيشووووة أعلووووى نسووووبةتليهووووا معتموووو ) سوووويدي وديتي الكنوووودار

 . 38.5و 39.08سجلتا على التوالي   لتانالوالهاني 

 40معتمديات نسبا تتجاوز  7للسكان الذين يتمتعون بمستوى تعليمي ثانوي  فسجلت  أما بالنسبة  . 

  20سوسة الجوهرة نسبا تتجاوز وبالنسبة للتعليم العالي فسجلت كل من معتمدية سوسة المدينة . 

  مووون  )أكثووور سوووجلت  موووس معتموووديات نسوووبا تتجووواوز المعووودل المسوووجل علوووى مسوووتوى الواليوووةبالنسوووبة للتعلووويم العوووالي

14) 3.96و 4.91هوووي علوووى التووووالي وسووويدي الهووواني و. أموووا أقووول نسوووبة فكانوووت مووون نصووويب معتموووديتي الكنووودار 

 . 

)سوسووووة المدينووووة(  60.9تتووووراوح بووووين وتشووووهد نسووووبة التموووودرس بووووالتعليم العووووالي تفاوتووووا علووووى مسووووتوى المعتمووووديات 

 )معتمدية كندار(. 21و

 2014سنة( في  24-19التمدرس بالتعليم العالي ): نسبة 27 جدول
 النسبة المعتمدية النسبة المعتمدية النسبة المعتمدية النسبة المعتمدية النسبة المعتمدية النسبة المعتمدية

سوسة 

 المدينة
60.9 

سيدي عبد 

 الحميد
36.8 

القلعة 

 الكبرى
 29.8 النفيضة 41.1

سيدي 

 الهاني
 35.8 الزاوية 23.91

سوسة 

 الرياض
 53.5 حمام سوسة 47.3

سيدي 

 عليوب
 43.8 الوالية 39.1 مساكن 25 بوفيشة 36.6

سوسة 

 الجوهرة
 21 كندار 41.1 هرقلة 51.9 أكودة 59.6

القلعة 

 الصغرى
 40.9 الوطني 47.1

 2019-المصدر: المندوبية العامة للتنمية الجهوية 
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 2014 –المستوى التعليمي : توزع السكان حسب 28 جدول

 إبتدائي  ال شيء سنوات فأكثر 10السكان  المعتمدية

  

 عالي  ثانوي 

 23,74 43,42 23,94 8,90 30177 سوسة المدينة

 17,62 47,18 28,23 6,97 53449 سوسة الرياض

 25,37 42,96 24,03 7,64 72876 سوسة جوهرة

 8,86 40,11 36,94 14,09 42977 سوسة سيدي عبد الحميد

 18,23 42,99 30,30 8,48 35975 حمام سوسة

 18,06 40,12 31,21 10,62 28478 اكودة

 10,57 38,41 33,19 17,83 47687 القلعة الكبرى

 10,03 35,94 34,76 19,27 16027 سيدي بوعلي

 14,11 32,41 36,37 17,11 7775 هرقلة

 7,06 34,04 37,44 21,46 40251 النفيضة

 6,53 30,82 40,53 22,13 21839 بوفيشة

 4,91 27,71 39,08 28,31 10514 الكندار

 3,96 29,88 38,50 27,67 10995 سيدي الهاني

 11,49 39,72 34,74 14,04 79211 مساكن

 13,14 40,35 33,56 12,94 30754 القلعة الصغرى

 10,04 38,70 36,24 15,02 25966 زاوية قصيبة الثريات

 14,29 39,81 32,30 13,61 554951 المجموع
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 2014-المعتمديات و: توزع السكان حسب المستوى التعليمي 5 عدد بياني رسم

 

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

تلميذا. احتلت معتمدية  232على التعليم )المرحلة األولى من التعليم األساسي( بوالية سوسة بلغ عدد المنقطعين  2016في 

النفيضة والقلعة الكبرى وتليها معتمديات سوسة الرياض (13.79)منقطعا  32سيدي عبد الحميد المرتبة األولى بـ

. االأن هذا االشكال  يتفاقم  الل قطعينمن مجموع المن8.6أي قرابة منقطعا(  20القلعة الصغرى )أكثر من ومساكن و

 23.6منقطعا )بمعدل منقط  لكل  2275الثانوي ليصبح عدد المنقطعين قرابة والمرحلة الثانية من التعليم األساسي 

 تلميذا(. 

 نسبة األميّة -2.6.2

على المستوى الوطني.  19.27مقابل  % 13.44سنوات  10بلغت نسبة األمية بوالية سوسة للسكان الذي يتجاوز سنهم   2014في 

 على المستوى الوطني.  18.4مقابل  13.6أصبحت نسبة األمية  2017حسب تقديرات 

 على المستوى الوطني . 4.76مقابل   3.09بلغت ومحدودة  تعتبرسنة ف 29-15أما نسبة أمية الشبا  بين 

 2014-نسبة التمدرس بوالية سوسة  و: نسبة األمية 6 عدد بياني رسم

 
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

على مستوى المعتمديات ف.  الذكوروناث بين االومعتمديات والية سوسة مختلف التعكس النتائج المسجلة باال أن هذه النسب 

تميزت أرب  معتمديات و.27.48تليها معتمدية سيدي الهاني بـ  28.17بلغت وسجلت معتمدية كندار أعلى نسبة أمية 

 حمام سوسة.وسوسة الجوهرة وسوسة الرياض وهي معتمديات سوسة المدينة و 9بنسبة أمية  منخفضة لم تتجاوز 

 

 2014-:  نسبة األميّة حسب المعتمديات 29جدول 
سنوات فما  10نسبة األمية 

 فوق

-29أمية الشباب  نسبة

 سنة 15

 نسبة التمدرس بالتعليم العالي  سنة14 – 6نسبة التمدرس 

 سنة 24 – 19      
 المعتمدية

 سوسة المدينة 60,89 97,25 2,38 8,36
 سوسة الرياض 47,28 97,92 1,39 6,92

 سوسة جوهرة 59,64 97,91 2,08 7,45

سوسة سيدي عبد  36,76 96,39 2,61 13,99

 حمام سوسة 53,46 98,11 2,13 8,43 الحميد

 اكودة 51,93 96,81 2,76 10,27

 القلعة الكبرى 41,06 97,06 3,05 17,70

 سيدي بوعلي 36,55 96,31 7,02 19,13

 هرقلة 41,14 96,59 2,62 17,07

 النفيضة 29,77 94,43 4,90 21,11

 بوفيشة 24,95 90,32 8,48 21,94

 الكندار 20,95 92,09 8,25 28,17

 سيدي الهاني 23,85 92,11 3,64 27,48

 مساكن 39,07 97,28 2,20 13,93

 القلعة الصغرى 47,09 96,98 2,95 12,86

زاوية قصيبة  35,77 96,30 3,94 14,90

 المجموع 43,76 96,51 3,09 13,44 الثريات
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
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 2014–المعتمديات : نسبة األمية حسب 17 عدد خريطة

 
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 ظــــــروف السكن  - 7.2

 تطور المساكن -1.7.2
مسكنا أي  49835مسكنا أي بزيادة    151133  إلىارتف  العدد  2004في ومسكنا  101298بلغ عدد المساكن  1994في  

مسكنا اى بزيادة قدرت  219373قرابة  2014ليبلغ في  اعهواصل هذا العدد ارتفومسكنا في السنة الواحدة.   4983.5بمعدل 

 مسكنا في السنة.     6824بـومسكنا في عشر سنوات  68240بـ

. يتجاوز 2014-2004بين  3.8 إلى 2004-1994بين  4.08للمساكن من وانخفض  معدل النم 2014و 1994بين 

أ رى. تتركز  إلىمعدل تطورها من معتمدية ويختلف توزع المساكن والسكان. والمساكن بوالية سوسة معدل نمومعدل نم

16 14من المساكن بمعتمدية مساكن تليها معتمدية سوسة الجوهرة  بـ أن كليهما تمثل أهم تجموباعتبار  من المساكن  

 . سكاني بالوالية

 نوعية المساكن  2.7.2

مساكن من  28.46وطابق مسكن متالصق ومسكن متالصق أ 32.72 بنسبةتوزعت المساكن حسب النوعية  2014في 

. وتعتبر نسبة الشقق هامة اذ  23.95طابق فيال أما المساكن من نوع دار عربي حوش فاحتلت المرتبة الثالثة بـوفيال أفئة 

 . 14.6بلغت 

 2014-: توزع المساكن حسب النوع 30 جدول
  دار عربي/حوش/برج/ستيديو طابق ومسكن متالصق أ طابق فيالوفيال أ شقة بعمارة مسكن بدائي

 مجموع الوسطين 23,95 32,72 28,46 14,60 0,27

 حضري وسط  18,80 36,86 27,83 16,27 0,24

 ريفيوسط  49,81 11,93 31,62 6,18 0,45

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

الفيال المراتب واحتلت المساكن المتالصقة  حضريبالوسط الو 2014في  . حسب الوسطويختلف توزع المساكن حسب النوع 

. أما بالوسط  18.8دار العربي فبلغت نسبتها . أما المساكن من نوعية 27.83و 36.86على التوالي  هي واألولى 

في مرتبة ثانية نجد المساكن من وتمثل قرابة نصف المساكن وفتحتل المساكن من نوعية دار عربي المرتبة األولى  الريفي

 طابق فيال.ونوعية فيال أ

 2014- سطوحسب الو : توزع المساكن حسب النوع7 عدد بياني رسم

 
 2014-لإلحصاءصدر: المعهد الوطني الم
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 حسب النوع الفوارق بين مختلف المعتمديات .ويخفي توزع المساكن حسب الوسط 

 حضري وسط -: توزع المساكن حسب النوع31 جدول

 يع النسبي للمساكن حسب النوع )%(التوز

 عدد المساكن
 المعتمدية

 مسكن بدائي
شقة 

 طابق فيالوفيال أ بعمارة
طابق ومسكن متالصق أ

 مسكن متالصق

 حوش-دار عربي

 سوسة المدينة 15148 12,60 34,78 16,87 35,58 0,17

 سوسة الرياض 20738 5,84 67,54 11,92 14,56 0,13

 سوسة جوهرة 29674 8,31 28,14 35,83 27,52 0,20

0,19 12,01 5,27 75,80 6,73 15189 
عبد سوسة سيدي 

 الحميد

 حمام سوسة 18598 21,18 22,53 27,88 28,13 0,27

 اكودة 10641 21,71 23,20 30,54 24,24 0,31

 القلعة الكبرى 14017 46,17 5,21 47,45 1,03 0,14

 سيدي بوعلي 3309 27,01 31,54 39,58 1,57 0,30

 هرقلة 3066 33,70 17,16 26,23 22,64 0,26

 النفيضة 3287 34,31 33,03 24,64 7,60 0,43

 بوفيشة 3065 24,53 32,65 38,49 4,34 0,00

 كندار 886 52,42 15,90 30,78 0,68 0,23

 سيدي الهاني 778 45,63 1,80 52,44 0,13 0,00

 مساكن 25613 22,77 38,44 33,07 5,52 0,19

 القلعة الصغرى 10319 21,36 30,03 44,76 3,25 0,60

0,50 6,13 17,37 48,20 27,81 8602 
–القصيبة –الزاوية 

 الثريات

 المجموع 182930 18,80 36,86 27,83 16,27 0,24

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

ى في ن المساكن من نوع دار عربي الزالت تحتل المرتبة األولأيبرز توزع المساكن حسب النوع على مختلف المعتمديات 

 45.63و  52.42بلغت النسب على التوالي  والقلعة الكبرى  وسيدي الهاني وهي كندار وث معتمديات ثال

. أما أقل نسبة فتم تسجيلها على مستوى سوسة الرياض   فال زالت هذه المعتمديات محاف ة على طابعها الريفي46.17و

ان كال  إلىهذا راج  و( 6.73تليها معتمدية سيدي عبد الحميد  ) 6حيث لم تتجاوز نسبة المساكن )دار عربي( 

التي في والعمليات العقارية الجديدة والذي استقبل التوسعات العمرانية الجديدة الجديد تمثل الفضاء والمعتمديتين تعتبر ناشئة 

المساكن  1/3تمثل أكثر من وما الشقق فتتركز أغلبها بسوسة المدينة أمن المساكن.  القديم تعتمد على هذا الصنف  مجملها ال

(35.58 ثم نجدها بمعتمديات سيدي عبد الحميد )20تتجاوز نسبتها بهذه المعتمديات وهرقلة وأكودة وحمام سوسة و. 

وبلغت نسبتها   50تمثل أكثر من والمساكن من نوع دار عربي تهيمن على بقية األنواع  فالزالت الريفيأما بالوسط 

74.17  ستوى معتمدية كندار.معلى 

 

 

 ريفي وسط –: توزع المساكن حسب النوع  32 جدول

 التوزيع النسبي للمساكن حسب النوع )%(

 

 عدد المساكن

 

 المعتمدية

 مسكن بدائي

  

طابق وفيال أ شقة بعمارة

 فيال

 

   

طابق ون متالصق أمسك

 مسكن متالصق

-دار عربي

  شحو

 اكودة 4609 11,34 20,26 21,89 45,81 0,69

 القلعة الكبرى 1325 60,91 9,74 28,98 0,00 0,38

 سيدي بوعلي 2382 51,72 9,66 38,41 0,00 0,21

 هرقلة 500 47,70 11,98 39,32 0,00 1,00

 النفيضة 9033 66,29 4,14 29,09 0,17 0,31

 بوفيشة 4155 50,78 11,38 37,35 0,07 0,41

 كندار 2079 74,17 6,40 19,05 0,00 0,38

 سيدي الهاني 2868 61,26 8,09 30,16 0,00 0,49

 مساكن 8482 39,64 20,38 37,93 1,46 0,59

 القلعة الصغرى 1010 58,71 5,45 35,74 0,00 0,10

 المجموع 36443 49,81 11,93 31,62 6,18 0,45

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 اشغـــــال المساكن -3.7.2

بوالية سوسة %. تتكون اغلب المساكن  4.53احدة نسبة ضئيلة, اذ بلغت نسبتها المتكونة من غرفة ومثلت المساكن  2014في 

 . 22.56و 42.84تمثل على التوالي وغرف  4 إلى 3من 

 توزع المساكن حسب عدد الغرف: 33 جدول

 أكثر و مس غرف أ

 

  غرفة واحدة  غرفتان  ثالث غرف  أرب  غرف 

  الوالية  مجموع 4,53 22,6 42,84 22,56 7,47

 الترا  الوطني  4.6 23.04 41.51 22.69 8.17
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

                ما يعكس  اصية كل منطقة وهوتوزع المساكن حسب عدد الغرف فوارق عديدة بين مختلف المعتمديات  ليبرز جدو

 4.53مقابل  10تجاوزت وسجلت معتمدية سيدي الهاني أعلى نسبة مساكن متكونة من غرفة واحدة عيشي بها. مستوى المالو

 نوعية الحياة بها.و    تبرزهذه النسبة المستوى المعيشي لهذه المعتمدية وعلى مستوى الترا  الوطني.  4.6وعلى مستوى الوالية 

 10تتجاوز نسبتها وهرقلة و   اصة بمعتمديتي سيدي بوعلي  أكثر فتتركزوأ التي تتكون من  مس غرفوالمساكن الكبرى أما 

 من مجموع المساكن الموجودة بوالية سوسة.

 . 40تتجاوز نسبتها في أغلب المعتمديات وتعتبر المساكن التي تتكون من ثالث غرف األكثر تمثيال 
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 الغرف: توزع المساكن حسب عدد 34 جدول

 التوزيع النسبي للمساكن حسب عدد الغرف )%(
 عدد المساكن

 مس غرف  المعتمدية

 فأكثر 

أرب  

 غرف

 ثالث غرف
 غرفة واحدة غرفتان

 سوسة المدينة 15148 4,78 27,85 41,23 19,88 6,27

 سوسة الرياض 20738 2,86 15,34 48,74 26,13 6,93

 سوسة جوهرة 29674 5,03 27,33 39,59 19,78 8,27

 سوسة سيدي عبد الحميد 15189 2,59 23,56 50,82 19,15 3,88

 حمام سوسة 18598 5,60 19,85 40,43 26,25 7,87

 اكودة 15250 3,27 21,42 43,15 24,38 7,78

 القلعة الكبرى 15342 4,59 23,18 43,39 20,98 7,86

 سيدي بوعلي 5691 4,72 19,94 38,33 25,41 11,60

 هرقلة 3566 2,91 14,97 48,29 23,78 10,05

 النفيضة 12320 4,56 21,19 41,56 23,85 8,84

 بوفيشة 7220 3,56 23,96 45,98 19,36 7,14

 كندار 2965 4,77 23,73 38,17 23,48 9,85

 سيدي الهاني 3646 10,25 28,68 34,42 17,98 8,67

 مساكن 34095 4,65 22,28 40,71 24,27 8,10

 القلعة الصغرى 11329 6,51 20,10 44,62 22,87 5,90

 الثريات–القصيبة –الزاوية  8602 5,28 27,06 43,53 18,93 5,20

 المجموع 219373 4,53 22,59 42,84 22,56 7,47

 2014-لإلحصاءالمصدر:المعهد الوطني 

        على المستوى الوطني. 80.95مقابل  76.58قرابة   2014تبلغ نسبة المساكن اآلهلة بالسكان بوالية سوسة سنة 

    مساكن شاغرة10.54وعلى ذمة  أسر بالخارج  ومساكن ثانوية أ10.02 إلىتتوزع المساكن الغير آهلة بالسكان و

عديدة أن المعدالت الجهوية تخفي فوارق إال  مساكن في آ ر مرحلة للبناء. 2.11جانب   إلىمساكن مهجورة  0.74و

أهم نسبة من المساكن الشاغرة و( 56.04سجلت معتمدية أكودة أقل نسبة مساكن آهلة بالسكان ) بين مختلف المعتمديات. 

الثانوية. أصبحت هذه المعتمدية الساحلية قبلة للمصطافين من سكان والية والمساكن الموضوعة على ذمة أسرة بالخارج أو

 يأمونها  اصة في فصل الصيف. و ارجها وسوسة 

 

 

 

 

 االستغالل : توزع المساكن حسب 35 جدول

 التوزيع النسبي للمساكن )%(
 عدد المساكن

مسكن في آ ر  المعتمدية

 مرحلة البناء 

مسكن 

 مهجور

مسكن  مسكن شاغر 

 ثانوي 
 آهلة بالسكان 

 المدينة سوسة 15148 68,44 8,43 20,36 2,05 0,71

 سوسة الرياض 20738 80,92 8,48 8,42 0,18 2,00

 سوسة جوهرة 29674 80,83 6,64 11,03 0,32 1,18

 سوسة سيدي عبد الحميد 15189 83,83 4,42 9,10 0,43 2,21

 حمام سوسة 18598 66,87 10,38 19,86 0,57 2,32

 اكودة 15250 56,04 16,92 23,92 0,93 2,19

 القلعة الكبرى 15342 86,73 4,47 5,15 1,09 2,56

 سيدي بوعلي 5691 83,68 7,09 4,69 0,86 3,67

 هرقلة 3566 63,27 12,06 19,88 0,65 4,14

 النفيضة 12320 86,06 5,58 4,92 0,65 2,79

 بوفيشة 7220 84,16 2,56 9,71 0,49 3,08

 كندار 2965 92,92 1,97 4,19 0,13 0,79

 سيدي الهاني 3646 81,64 11,14 3,13 1,29 2,80

 مساكن 34095 69,31 22,98 5,09 0,98 1,63

 القلعة الصغرى 11329 82,15 6,47 6,89 0,66 3,83

 الثريات–القصيبة –الزاوية  8602 86,95 4,37 5,51 0,56 2,59

 المجموع 219373 76,58 10,02 10,54 0,74 2,11

 المعدل الوطني  3289901 80,95 7,16 8,40 1,24 2,24

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 
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 نوعيتهاو: عدد المساكن 18 عدد خريطة

2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني   

 مستوى الرفاهة بالمساكن - 3.7.2
بشبكة التطهير. وة المتعلق بنسبة التزود بالماء الصالح للشرا   اصو 2014و 2004بالمساكن بين  تطور مستوى الرفاهة

على المستوى  84.61مقابل  94.38قرابة  2014بلغت نسبة المساكن المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرا  في 

نسبة ربط المساكن  تعتبر على المستوى الوطني . 96.55مقابل   98.05ما بالنسبة للكهرباء فبلغت النسبةأالوطني. 

أن نسبة الربط تختلف من معتمدية إال  معتمدية. 16معتمدية من  14المرفق  شمل هذا  اذ هامة  سوسة بالغاز الطبيعي بوالية 

  على المستوى الوطني. 61.4مقابل  80قرابة  تط بشبكة التطهير فبلغربالنسبة أ رى. أما  إلى

 2014-مستوى الرفاهة بالمساكن : 36جدول 

 عدد المساكن  خدمات البنية األساسية التوزيع النسبي للمساكن حسب االرتباط بشبكات %
 المعتمدية

 الكهرباء   الغاز الطبيعي   الماء الصالح للشرا  شبكة التطهير

 سوسة المدينة 15148 98,03 48,24 95,27 98,25

 سوسة الرياض 20738 98,31 47,67 96,21 95,96

 سوسة جوهرة 29674 98,96 63,89 96,17 97,41

 سوسة سيدي عبد الحميد 15189 98,14 49,71 94,98 96,15

 حمام سوسة 18598 99,31 74,61 96,21 94,55

 اكودة 15250 98,13 61,05 94,40 63,58

 القلعة الكبرى 15342 98,01 34,64 92,04 83,24

 سيدي بوعلي 5691 96,13 12,53 91,96 53,35

 هرقلة 3566 97,66 1,26 95,85 64,08

 النفيضة 12320 97,38 6,80 92,33 33,06

 بوفيشة 7220 96,96 12,04 92,43 44,49

 كندار 2965 97,67 0,00 90,24 4,92

 سيدي الهاني 3646 96,45 0,00 92,23 4,31

 مساكن 34095 97,88 41,89 94,69 86,94

 القلعة الصغرى 11329 97,34 28,18 92,27 71,72

 الثريات-القصيبة -الزاوية  8602 96,99 14,47 90,79 74,61

 المجموع 219373 98,05 42,57 94,38 79,97

 2014-لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

مقارنة  تعكس مستوى رفاهة مرتف وهامة  2014تعتبر مؤشرات ربط المساكن بمختلف شبكات البنية األساسية في 

بالنسبة لشبكة  أن النسب المسجلة على مستوى الوالية تخفي الفوارق الكبيرة بين معتمديات الوالية.إال  .بالمعدالت الوطنية 

. أما بالنسبة لشبكة التطهير فقد سجلت كل في كل المعتمديات  90الماء الصالح للشرا  تجاوزت نسبة الربط والكهرباء 

معتمدية . كما سجلت  4.31و 4.92هي على التوالي: وسيدي الهاني نسبا منخفضة  يةمعتمدومعتمدية كندار  من

 أعلى أما . من قبل الديوان الوطني للتطهير تزال هذه المعتمديات غير متبناة اذ ال. 33.06هي ونسبة منخفضة النفيضة 

 . 94التي تجاوزت ونسبة فتم تسجيلها بالمعتمديات المكونة لسوسة الكبرى 

. والتزال النسبة رغم وجود مناطق صناعية بكليهما سيدي الهاني لهذا المرفقو, تفتقر معتمديتي كندار بالنسبة للغاز الطبيعي

  1.26بين  بها التي تراوحت نسبة الربطوالزاوية وبوفيشة والنفيضة وضعيفة في العديد من المعتمديات على غرار  هرقلة 

 .14.47و

لح ابالماء الصواحتلت معتمدية حمام سوسة بالمرتبة األولى في مستوى الرفاهة بالمساكن اذ تجاوزت نسبة التزود بالكهرباء 

 94.55بالغاز الطبيعي على التوالي وبلغت نسبة الربط بشبكة التطهير للشرا  النسب المسجلة على مستوى الوالية. 

 .الوالية على مستوى 42.57و 79.97مقابل  74.61و
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 مستوى الرفاهة بالمساكن 19 عدد خريطة

2014 -لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني   

 على المستوى الوطني.  27.21مقابل  28.95بلغ عدد األسر التي تمتلك سيارة على مستوى والية سوسة 

على مستوى  42.91 بين  التي تمتلك سيارة واحدة تراوحت نسبة األسر 2014على مستوى المعتمديات في 

 على مستوى معتمدية سيدي عبد الحميد. 16.25ومعتمدية سوسة الجوهرة 

 

قد تراوحت النسبة بين وأ رى.  إلىأما بالنسبة للمساكن المجهزة بجهاز تدفأة فتختلف النسبة من معتمدية 

23.09   1.61وعلى مستوى معتمدية سوسة المدينة  على مستوى معتمية بوفيشة. سجلت أرب  معتمديات

لم تتجاوز النسبة في بقية وأكودة وحمام سوسة وسوسة الجوهرة وهي سوسة المدينة و 10فقط نسبا تجاوزت 

 يعكس وجود هذا التجهيز مدى رفاهية المسكن. و". 5المعتمديات 
 

المساكن المجهزة بالتدفئة المركزيةو: األسر التي تمتلك سيارة  37 جدول  

نسبة المساكن المجهزة 

 بتدفئة مركزية 

نسبة العائالت التي تمتلك 

 سيارة
   عدد المساكن عدد األسر

 سوسة المدينة 15148 10542 36,40 23,09

 سوسة الرياض 20738 16868 27,19 4,75

 سوسة جوهرة 29674 24033 42,91 22,50

 سوسة سيدي عبد الحميد 15189 12969 16,25 3,42

 حمام سوسة 18598 12516 39,99 19,84

 اكودة 15250 8604 33,38 12,56

 القلعة الكبرى 15342 14229 22,68 3,44

 سيدي بوعلي 5691 4868 20,08 4,40

 هرقلة 3566 2287 26,42 4,30

 النفيضة 12320 10763 17,03 2,26

 بوفيشة 7220 6194 17,70 1,61

 كندار 2965 2834 19,88 4,01

 سيدي الهاني 3646 2986 23,63 2,34

 مساكن 34095 24194 30,69 4,41

 القلعة الصغرى 11329 9430 28,16 6,41

 الثريات-القصيبة -الزاوية  8602 7797 22,16 2,36

 مجموع الوالية 219373 171114 28,95 9,25

 الجمهوريةمجموع  3289901 2712974 27,21 7,08
  

 2014- لإلحصاءالمصدر. المعهد الوطني 
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 ل ــــــــــالتشغي -3

 المشتغلون و السكان الناشطون -1.3

 توزع المشتغلين و نسبة النشاط  1.1.3

هامة مقارنة النسبة تعتبر وعلى المستوى الوطني .  46.55مقابل  50.21بوالية سوسة  2014بلغت نسبة النشاط في 

بمعتمدية سيدي  40.78النسبة بين  تالترا  الوطني. أما على مستوى المعتمديات فتراوحو الوسط الشرقيببقية واليات 

يتطابق توزع النشطين م  توزع  .الثريات زاوية القصيبةومعتمديتي سوسة سيدي عبد الحميد كل من ب 54.8والهاني 

ثم  .13من مجموع النشطين تليها معتمدية سوسة الجوهرة بـ 14السكان على مختلف المعتمديات. ضمت معتدية مساكن 

سوسة سيدي وحمام سوسة والقلعة الكبرى وهي سوسة الرياض ومعتمديات  10 (5و 7نجد المعتمديات التي تضم بين 

أما أقل نسبة فسجلت  معتمديات4(5 .)و 5في مرتبة ثالثة نجد المعتمديات التي تضم بين النفيضة(. وعبد الحميد 

 سكني بالوالية. أصغر تجم  تعد باعتبارها هرقلة بمعتمدية 

 : توزع النشطين على مختلف المعتمديات 8 عدد بياني رسم

 
                       2014-لإلحصاءصدر: المعهد الوطني الم

 المستوى التعليمي للمشتغلين – 2.1.3

على المستوى  10.25مقابل  6.79بمستوى تعليمي حوالي الذين ال يتمتعون بوالية سوسة بلغت نسبة المشتغلين 

يمثل المشتغلون الذين يتميزون و .29.66الوطني. أما نسبة المشتغلين الذين يتميزون بمستوى تعليم ابتدائي فبلغت نسبتهم 

 على المستوى الوطني.  20.7و 38.62مقابل  22.03و 41.52عالي على التوالي: وبمستوى تعليم ثانوي 

 

 2014-شتغلين حسب المستوى التعليمي م: توزع ال38جدول 

 عالي  ثانوي  ابتدائي  شيءال  

 22,03 41,52 29,66 6,79 والية سوسة

 20,70 38,62 30,43 10,25 الوطني
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 . أن هذه النسب تخفي الفوارق الموجودة بين مختلف المعتمديات إال

معتمديات نسبا مرتفعة بالنسبة للمشتغلين دون مستوى تعليمي مقارنة بما تم تسجيله على المستوى  4سجلت   -

)معتمدية سيدي  14.84و)معتمدية بوفيشة(  10.81بين  نسبةالتراوحت وعلى المستوى الوطني. والجهوي 

 بوعلي(. 

 9.94تراوحت النسبة بين وأكثر من المعدل الجهوي ومعتمديات نسبا أقل من المعدل الوطني  7 سجلت -

 )معتمدية أكودة(.  7.04و)معتمدية النفيضة( 

)معتمدية سوسة  3.54النسبة بين  تراوحتومعتمديات نسبا ضعيفة للمشتغلين دون مستوى تعليمي  4سجلت  -

  )معتمدية مساكن(.   5.64والرياض( 

 2014-توزع المشتغلين حسب المستوى التعليمي بمختلف المعتمديات  : 39جدول 

 عالي  ثانوي  ابتدائي  ال شيئ عدد المشتغلين  المعتمدية 

 36,34 41,14 17,82 4,69 12313 سوسة المدينة

 25,39 48,13 22,93 3,54 23110 سوسة الرياض

 37,69 39,00 19,32 3,99 31009 سوسة جوهرة

 12,59 43,19 35,93 8,29 18249 سوسة سيدي عبد الحميد

 28,06 41,61 26,12 4,20 15572 حمام سوسة

 23,79 38,87 30,30 7,04 12317 اكودة

 15,44 43,31 33,99 7,27 19588 القلعة الكبرى

 14,67 37,40 33,08 14,84 6920 سيدي بوعلي

 20,23 33,82 37,98 7,97 3073 هرقلة

 12,22 39,52 38,32 9,94 13506 النفيضة

 11,22 36,52 41,45 10,81 7953 بوفيشة

 8,19 32,99 44,07 14,74 3907 كندار

 7,13 37,70 41,64 13,54 3604 الهانيسيدي 

 19,96 44,04 30,36 5,64 28900 مساكن

 20,42 40,10 32,32 7,16 12986 القلعة الصغرى

 14,25 42,23 34,45 9,07 11723 الثريات-القصيبة -الزاوية 

 22,03 41,52 29,66 6,79 224730 المجموع
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

تحتل المرتبة األولى معتمدية سوسة و( معتمديات  8بـثمان ) 40المشتغلين الذين يتمتعون بمستوى تعليمي ثانوي تفوق نسبة 

 )سوسة الجوهرة(. 39و)كندار(  32.99( فتتراوح النسبة بين 8معتمديات )ل(. أما بقية ا48.13الرياض )

تليها  37.69سوسة الجوهرة  المرتبة األولى اذ تمثل هذه الفئة أما بالنسبة للمشتغلين  الذين يتميزون بتعليم عالي فاحتلت 

(. 8.19كندار )و( 7.13. أما المرتبة األ يرة فكانت من نصيب معتمدية سيدي الهاني )36.34سوسة الرياض بـ

تعكس هذه  )معتمدية حمام سوسة(. 28.06و)معتمدية بوفيشة(  11.22بالنسبة لبقية المعتمديات تراوحت النسبة بين 

  نوعية اليد العاملة التي تحتاجها.والنتائج نوعية األنشطة الموجودة بكل معتمدية 
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 التعليمي المستوى حسب المشتغلين توزع: 20 عدد خريطة

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 توزع المشتغلين حسب القطاع   –3.1.3

من المشتغلين  44.36النقل على باقي القطاعات اذ يستقطب ويبرز توزع المشتغلين حسب القطاع هيمنة قطاع الخدمات 

. أما 26.07الطاقة المرتبة الثانية  ويحتل قطاع الصناعة والمواصالت. والنقل واع االدارة يؤمنها قط 21.1منها 

على  10.47من المشتغلين مقابل  3.06ال يؤمن سوى والصيد البحري فيعتبر دوره محدودا وبالنسبة للقطاع الفالحي 

المستوى الوطني. تعكس النتائج المقدمة  صوصيات النسيج االقتصادي لوالية سوسة اذ يعتمد بدرجة أولى على القطاع 

 .تجارة( والثالث ) دمات 

 حسب القطاع : توزع المشتغلين40جدول 

الصيد والفالحة  

 البحري

األشغال والبناء   الطاقةو الصناعة

 العامة

الخدمات 

 النقلو

 غير مصرح به التجارة

 0.22 12.54 44.36 13.75 26.07 3.06 الوالية 

 0.16 13.15 41.77 14.45 20.3 10.47 الوطني 
 2014-لإلحصاءصدر: المعهد الوطني الم

 2014-الواليةو: توزع المشتغلين حسب القطاع على المستوى الوطني     9 عدد بياني رسم

 

 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 أما بالنسبة لتوزع المشتغلين حسب القطاع على مختلف المعتمديات فيمكن استنتاج ما يلي:

تتراوح النسبة بين ويعتبر دور قطاع الفالحة في التشغيل محدودا جدا على مستوى مختلف معتمديات والية سوسة   -

0.45  )14.97و)معتمدية سوسة الرياض  .على مستوى معتمدية سيدي الهاني 

 .في القطاع الفالحي المعدل الوطنيوتتجاوز المعدل الجهوي  اسيدي الهاني نسبوسجلت معتمديتي بوفيشة  -
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هي سوسة سيدي عبد ومعتمديات  على مستوى  مس الطاقة دورا هاما في استقطا  المشتغلينويلعب قطاع الصناعة  -

قد احتلت وبكل منها  30النسبة  تجاوزتالزاوية الثريات  القصيبة. حيث ومساكن وعلي وسيدي بوكندار والحميد 

 (. 40.67مرتبة األولى )الثريات ال –القصيبة  -معتمدية الزاوية

يرج  ذلك وحمام سوسة و سوسة الجوهرةوبمعتمديات سوسة المدينة  50تجاوزت نسبة المشتغلين بقطاع الخدمات  -

 .المناطق السياحية بها تركز أهم و ية بهذه المعتمدياتوالتربوة يالصحوتركز أغلب المنشآت االدارية  إلى

 المشتغلين حسب القطاع على مختلف المعتمديات : توزع41جدول 

الصيد والفالحة  المعتمدية 

 البحري

الصناعة          

 الطاقةو

البناء          

 األشغال العامةو

الخدمات     

 النقلو

 غير مصرح به التجارة

 0,32 14,72 68,21 3,48 12,47 0,80 سوسة المدينة

 0,22 14,19 46,51 9,48 29,15 0,45 سوسة الرياض

 0,32 13,03 63,13 7,04 15,99 0,50 سوسة جوهرة

سوسة سيدي عبد 

 الحميد
1,31 

31,78 
11,31 

41,46 
13,93 0,20 

 0,26 15,57 51,14 9,95 22,00 1,08 حمام سوسة

 0,27 12,06 49,31 11,67 23,30 3,39 اكودة

 0,14 10,10 34,31 21,09 29,19 5,16 القلعة الكبرى

 0,12 10,78 34,81 11,14 36,27 6,89 بوعليسيدي 

 0,23 9,05 48,71 10,90 25,71 5,40 هرقلة

 0,11 7,23 34,40 24,58 26,66 7,02 النفيضة

 0,11 10,16 48,87 15,96 14,11 10,78 بوفيشة

 0,08 12,77 25,79 23,08 30,86 7,42 كندار

 0,08 7,17 21,06 27,86 28,86 14,97 سيدي الهاني

 0,24 14,62 32,57 18,27 31,06 3,25 مساكن

 0,27 12,05 41,63 16,61 27,10 2,34 القلعة الصغرى

-القصيبة -الزاوية 

 الثريات
1,37 

40,67 
16,02 

30,97 
10,72 0,25 

 0,22 12,54 44,36 13,75 26,07 3,06 المجموع 
 2014-لإلحصاءصدر: المعهد الوطني الم

الخدمات والطاقة والصناعة  اتستقطب قطاعتحسب الجنس ي هر عدة ا تالفات. واال أن توزي  المشتغلين حسب القطاع 

 على المستوى الوطني.    81.93تبلغ النسبة ومن الذكور  61.73من االناث مقابل  88.61معا التقل و

 2014-حسب الجنس و: توزع المشتغلين حسب القطاع 42جدول 

 االناث الذكور القطاع 

 الوطني الوالية الوطني الوالية

 7.95 1.97 11.45 3.58 الصيد البحري والفالحة 

 30.94 40.58 15.75 19.13 الطاقة والصناعة 

 0.92 0.86 19.71 19.92 األشغال العامة والبناء 

 50.99 48.03 38.19 42.6 النقل والخدمات 

 8.96 8.27 14.78 14.58 التجارة 

 0.23 0.28 0.13 0.2 غير مصرح به 
 2014- لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

نوعية الصناعات المتركزة  إلىهذا راج  أساسا ومن االناث المشتغالت  40يستقطب قطاع الصناعة بوالية سوسة أكثر من 

بمستوى تعليمي  عادةالتي تتميز و على اليد العاملة النسائية تعتمدوالمالبس والتي تهيمن عليها صناعة النسيج وبالوالية 

من مجموع   42.6لـيؤمن الشغل  حيث لهمقطاع مستقطب النقل أهم ومحدود. أما بالنسبة للذكور فيعتبر قطاع الخدمات 

 الذكور المشتغلين.

 2014-حسب الجنس وتوزع المشتغلين حسب القطاع : 10 عدد بياني رسم

 
 2014- لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 
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 طلبات الشغل لفائدة غير االطارات وعروض : 21عدد خريطة

 
 2016-المصدر: والية سوسة في أرقام

 الشغل ألصحاب الشهائد العلياطلبات وعروض : 22 عدد خريطة

 
 2016-المصدر: والية سوسة في أرقام
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 البطالة   3.2

علوى  14.8 2علوى مسوتوى اقلويم الوسوط الشورقي و  11.1مقابول  11.47قرابوة  2014في سوسة  بلغت نسبة البطالة بوالية 

علوى المسوتوى  15.3وعلوى مسوتوى الوسوط الشورقي  9.7مقابل   11.8أصبحت نسبة البطالة   2017في المستوى الوطني. 

بلغووت نسووبة البطالووة فووي صووفوف االنوواث   2014حسووب المسووتوى التعليمووي. فووي ووتختلووف نسووبة البطالووة حسووب الجوونس, الوووطني. 

15.98   9.14مقابوول .15.53بلغووت نسووبة البطالووة فووي صووفوف المتخوورجين موون التعلوويم العووالي   فووي صووفوف الووذكور  مقابوول

20.2 .على المستوى الوطني 

 المستوى التعليميو: نسبة البطالة حسب الجنس 43 جدول

 نسبة البطالة  المستوى التعليميوالجنس  المنطقة

 

 والية سوسة 

 

 15.98 االناث 

 9.14 الذكور 

 11.47 المجموع 

 15.53 مستوى تعليمي عالي 

 22.2 االناث  الوطني 

 11.4 الذكور 

 14.8 المجموع 

 20.2 متخرج من التعليم العالي 
 2014-لإلحصاءالمصدر: المعهد الوطني 

 
على مستوى المعتمديات سجلت معتمدية النفيضة  لكل جنس الفوارق بين مختلف المعتمديات.ونسبة البطالة الجملية  تخفي 

 7.71تسجيلها على مستوى معتمدية أكودة حيث لم تتجاوز النسبة فتم   . أما أقل نسبة18.28بلغت ونسبة بطالة أعلى 

 الديناميكية االقتصادية التي تعيشها.ونتيجة تركز عدة مؤسسات صناعية بهذه المعتمدية 

 حسب الجنسو: نسبة البطالة حسب المعتمديات 44 جدول

 اناث  ذكور  المجموع  المعتمدية  اناث  ذكور  المجموع  المعتمدية 

 25,43 15,56 18,28 النفيضة 13,77 7,06 9,53 سوسة المدينة

 19,27 11,60 13,72 بوفيشة 19,37 10,89 14,00 سوسة الرياض

 18,59 13,02 14,79 كندار 13,92 7,87 10,23 سوسة جوهرة

سوسة سيدي 

 عبد الحميد
15,04 12,93 18,77 

 سيدي الهاني
10,88 10,38 12,30 

 14,92 7,38 9,76 مساكن 13,03 5,73 8,25 حمام سوسة

 17,13 9,26 12,02 القلعة الصغرى 10,83 5,98 7,71 اكودة

 القلعة الكبرى
9,96 7,63 15,32 

-القصيبة -الزاوية 

 الثريات
8,88 6,94 12,49 

 15,98 9,14 11,47 المجموع  13,22 8,63 10,22 سيدي بوعلي

 22,45 11,43 14,82 التراب الوطني  21,25 9,46 13,34 هرقلة
 2014- لإلحصاءدر : المعهد الوطني المص

 

 

 

 

 

 على مستوى المعتمدياتالجملية : نسبة البطالة  11 عدد بياني رسم

 
 2014- لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

 البياني أن :يبرز الرسم 

 الوطني. والجهوي نسبة بطالة هامة تجاوزت النسبة المسجلة على المستوى  النفيضة سجلتاوي سيدي عبد الحميد معتمديت -

)معتمدية 12.02على مستوى الوالية. وتراوحت النسبة بين المسجلة  النسبة بطالة تجاوزت معتمديات سجلت نسب  4 -

 )معتمدية سوسة الرياض(. 14والقلعة الصغرى( 

 7.71هي و على مستوى الواليةومعتمدية نسب بطالة ضعيفة أقل من النسبة المسجلة على المستوى الوطني  10سجلت  -

 )سيدي الهاني(  10.88و)أكودة( 

صفوف االناث على بطالة  في الذكور أقل بكثير من نسبة لدى الأما بالنسبة لتوزع البطالة حسب الجنس, فتعتبر نسبة البطالة  

 مستوى كل المعتمديات.

 

 )معتمدية النفيضة(. 15.56و)معتمدية  حمام سوسة(  5.73تراوحت نسبة البطالة  في صفوف الذكور  بين 

)معتمدية النفيضة(. رغم أهمية نسبة البطالة في  25.43و)معتمدية أكودة(  10.83اما بالنسبة لالناث فتراوحت النسبة بين 

تسجيله على المستوى الوطني. اذ تم أن الوضعية تعتبر حسنة أذا تمت مقارنتها بما إال  صفوف االناث  على مستوى المعتمديات

عتمدية النفيضة هي مومعتمدية سجلت معتمدية واحدة نسبة بطالة أعلى من النسبة المسجلة على المستوى الوطني  16من جملة 

(25.43 مقابل )22.45 .على المستوى الوطني 
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 حسب الجنسو: نسبة البطالة على مستوى المعتمديات 12 عدد بياني رسم

 
 2014-لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

 نالعاطلين عمن  39.64فيبرز الجدول أن العمل حسب المستوى التعليمي  وحسب الجنس عن أما بالنسبة لتوزع العاطلين 

 من ذوي التعليم العالي.   31.89والعمل هم من ذوي التعليم الثانوي 

 المستوى التعليميو: توزع العاطلين على العمل حسب الجنس 45 جدول

 نسبة بطالة التعليم  العالي عالي ثانوي ابتدائي ال شيء 

 15,53 31,89 39,64 23,23 5,24 المجموع 

 8,80 18,43 47,01 29,33 5,23 ذكور 

 23,08 46,77 31,49 16,49 5,24 اناث
 2014- لإلحصاءالمصدر : المعهد الوطني 

 المسائل االجتماعية  3.3
تحتل الوالية المرتبة وعلى المستوى الوطني. 15.2مقابل  16.3تبلغ وتعتبر نسبة الفقر في والية سوسة مرتفعة 

اللذان يعتبران من القطاعات والفالحي وتراج  النشاط السياحي  إلىيعزى ذلك وهذه النسبة.   ارتفاعمن حيث  12

كذلك  غل.كذلك نتيجة ارتفاع عدد الوافدين من الواليات الدا لية بحثا عن الشواألساسية المشغلة لضعاف الحال بالجهة 

نابل و( فتعتبر مرتفعة مقارنة م  بقية واليات الشريط الساحلي )واليات تونس الكبرى 3.2بالنسبة للفقر المدق  )

 )والية صفاقس(.0.9و)والية أريانة (  0.1التي تراوحت بين وصفاقس( والمنستير و

 

 المعتمديات: نسبة البطالة حسب 23 عدد خريطة

201-لإلحصاءمصدر: المعهد الوطني ال
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 المحور الرابع : المحيط االقتصادي 

 

 

 البحري الصيد والفالحة  .1

 الصناعة  .2

 الصناعات التقليدية والسياحة  .3

 الخدماتوالتجارة  .4

التنمويةاالستثمارات  .5
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 الصيد البحريوالفــــالحة  -1

 الحةــــــــالف 1.1

 اإلمكانات الفالحية  -1.1.1

من مساحة األراضي  77.55تمثل وهك  205.371قرابة بوالية سوسة تبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة 

 والية سوسة  تساهم . ينارادمليون  300قيمته المادية قرابة تبلغ وحيواني( و)نباتي  انتاج متنوع توفير وتمكن من  .الفالحية

من السكان النشطين بالجهة.   3.06  إلىالشغل   من تأمين القطاع  يمكنو. من قيمة االنتاج الفالحي الوطني  7بـ 

من  38واالشجار المثمرة و اصة المتعلق بانتاج الزياتين ومن االنتاج النباتي  41 إلىتتوزع قيمة االنتاج الفالحي 

نتيجة  اتاشكاليعدة أنه يعاني من إال  من انتاج الصيد البحري. رغم أهمية قطاع الفالحة 21واالنتاج الحيواني 

وسة )موارد تدهور االمكانيات الفالحية لوالية س إلىعلى حسا  األراضي الفالحية مما أدى الهامة التوسعات العمرانية 

 .  انخفاض عدد اليد العاملةوتقلص مساحة األراضي الفالحية  وتربة( ومائية 

 الموارد من التربة 

 264791قرابة الجملية مكنت  الموارد من التربة من تدعيم القطاع الفالحي للوالية. تبلغ مساحة األراضى الفالحية 

ع كاالتى:وهكتارا   تتوز 

 2016-: توزع  مساحة األراضي الفالحية 46 جدول

 
مساحات غير صالحة  األراضي الصالحة للزاعة 

 للزراعة )هكتار(

 المساحة الجمليّة

 )هكتار(
 المجموع المراعي والغابات المحترثة

 264791 59420 205371 46405 158966 المساحة )هك(

% النسبة   60.03 17.52 77.55 22.45 100% 

 2018 -بسوسة المندوبية الجهوية للتنمية الفالحيالمصدر: 

 حسب المعتمديات ما يلي : زراعة يبرز توزع مساحة األراضى الصالحة لل

 مسووووواكن والكنووووودار وبوفيشوووووة وسوووووتة معتموووووديات وهوووووي سووووويدي الهووووواني والنفيضوووووة تتركوووووز األراضوووووي الفالحيوووووة ب        

وتبلوووغ هكتوووارا. تضوووم معتمديوووة سووويدي الهووواني أهوووم مسووواحة  25000تتجووواوز المسووواحة بكووول منهوووا  والقلعوووة الكبووورى و

أن أكثووور مووون نصوووف المسووواحة إال  مووون جملوووة األراضوووي الفالحيوووة بكافوووة الواليوووة. 26.32تمثووول وهوووك  69659

 األراضي المحيطة بها.وتضم سبخة سيدي الهاني وهي أراضي غير صالحة للزراعة 

  60.03المحترثوووة  تمثووول األراضوووي  تتركوووز  اصوووة بسووويدي الهووواني ومووون المسووواحة الجمليوووة لألراضوووي الفالحيوووة

 هكتار. 20.000تضم كل منها أكثر من والقلعة الكبرى والنفيضة ومساكن و

  تبلووووغ المسوووواحة علووووى التوووووالي والكنوووودار وتتركووووز األراضووووي الغيوووور صووووالحة للزراعووووة بكوووول موووون سوووويدي الهوووواني

 من مجموع األراضي الغير صالحة للزراعة. 78مجموعها  يمثلوهك  11908وهك  34264

 

 

 

 حسب المعتمدياتو: توزع  األراضي الفالحية حسب النوع 47 جدول

الغابات والمراعي  مساحات غير صالحة للزراعة  المجموع  المعتمدية المحترثة 

 سوسة المدينة 928 3 2205 3136

 سوسة الرياض 2961 111 710 3782

 سوسة جوهرة - - -  -

 سوسة سيدي عبد الحميد - - - - 

 حمام سوسة 942 9 745 1696

 اكودة 3891 82 520 4493

 القلعة الكبرى 22455 1799 650 24904

 سيدي بوعلي 8698 2904 511 12113

 هرقلة 8572 1277 170 10019

 النفيضة 21174 11563 4305 37042

 بوفيشة 11598 12181 1542 25321

 الكندار 11780 3672 11908 27360

 سيدي الهاني 30404 4991 34264 69659

34466 1268 4272 28926 
 مساكن

 القلعة الصغرى 6637 3541 442 10620

 زاوية قصيبة الثريات - - - - 

 المجموع 158966 46405 59240 264611
 2018-بسوسة المندوبية الجهوية للتنمية الفالحي -والية سوسة في أرقام المصدر:

 الموارد المائية 

 3بحيرات( وسيدي الهاني ) 5بوفيشة )وبحيرة(  15معتمديات النفيضة )ب ركزتتوجبلية  ةبحير 27تضم والية سوسة 

ألف م 1457الجملية  تبلغ طاقة الخزنبحيرات( .  2القلعة الصغرى )وبحيرات(  2مساكن )وبحيرات( 
3
أما المخزون  

ألف م 505قرابة  2018المائي الحالي فبلغ في 
3

 لتطوير القطاع الفالحي. ساهمت هذه البحيرات في لعب دور هام 

الف م 74 قرابة   2018قد بلغت في وان الكمية المستغلة تعتبر محدودة إال  .بوالية سوسة  تدعيم الفالحة السقويةو
3
. 

 

 (2018)ديسمبر  حسب المعتمديات البحيرات الجبلية تطور استغالل :  48 جدول

 المعتمدية  عدد البحيرات  طاقة الخزن  المخزون الحالي الكمية المستغلة 

 النفيضة 15 885 370 64

 بوفيشة 5 278 105 10

 سيدي الهاني 3 129 0 0

 مساكن 2 95 0 0

 القلعة الصغرى 2 70 30 0

 المجموع 27 1457 505 74
 2019-بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
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 اشغال األرض لوالية سوسة: 24 عدد خريطة

 
 2019-مكتب الدراسات سومر 2018 --المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

تبلوووغ المووووارد مائووودة سوووطحية.  11تضوووم واليوووة سوسوووة وتعتبووور المووووارد المائيوووة للمائووودات السوووطحية فوووي مجملهوووا متجوووددة  

م.م 14.5المائوووودة السووووطحية قرابووووة ب المتوووووفرةالمائيووووة 
3
بئوووورا  2468منهووووا  بئوووورا  3653يووووتم اسووووتغاللها عوووون طريووووق . و 

م.م14.6 إلىتصل و. أما كمية االستغالل فتتجاوز الموارد  مجهزة.
3
  . 

 الموارد المائية حسب المائدة السطحيةتوزع : 49 جدول

ماالستغالل م.
3

الموارد م.م 
3

 اسم المائدة  عدد اآلبار  

 بوفيشة  358 0.9 0.9

 شط مريم  263 0.8 1

 سيدي سعيدان  133 0.35 0,35

 مساكن  515 1.3 2,1

 سبخة الكلبية/كروسية  187 1.3 1.1

 فرادة/مساكن 49 0.4 0.26

 سيدي الهاني/زردو  50 0.5 0.3

 علي وب كندار/سيدي 580 2.9 3.6

 الشقارنية  389 1.8 1.8

 واد الخيرات  117 0.95 0.3

 واد الية  783 3.3 2.9

 المجموع 3653 14.5 14.6

 2019-بسوسة المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

 

مائووودة  12يبلوووغ عووودد الموائووود عيوووة للواليوووة. أموووا المووووارد مووون الميووواه العميقوووة فتعتبووور محووودودة نتيجوووة الخصوصووويات الطبي

م.م 17.7 هوووا المتجوووددة تبلوووغ مووووارد م .  350و 50يتوووراوح عمقهوووا بوووين وعميقوووة 
3
م م16يسوووتغل منهوووا و 

3
عووون طريوووق   

 بئرا  اصة. 415وبئرا عمومية  83 إلىيتوزع عدد اآلبار وبئرا.  498

 الموارد المائية حسب المائدة العميقة توزع: 50 جدول

االستغالل م.م
3

الموارد م.م 
3

 اسم المائدة  عدد اآلبار  

 المأل الرباعي ببوفيشة  46 1 1.1

 كلس ايوسان بوفيشة  6 0,5 0.4

 كنايس  40 0,5 0.8

 زردو  –كروسيا  58 1 0.7

 القلعة الكبرى -بلعوم 212 1,5 2

 ذراع السواطير  23 0,7 1

 وادي الخيرات  28 6 5.6

 سيدي عبيش–شقارنية  33 2 2.3

 رميل -جبل منقو  18 1 0.9

 اييوسين جبل فضلون  2 1 0.06

 جبل القارصي  2 1 0.1

 وادي الية  30 1,5 1.2

 المجموع  498 17.7 16.16

 2018-بسوسة المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
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 السقويّةناطق الم  

هك  3083وهك مناطق سقوية عمومية  9000 إلىتتوزع وهك  12083قرابة سوسة بوالية  تبلغ مساحة المناطق السقوية 

 مناطق سقوية  اصة. 

 بالمعتمديات: توزع المناطق السقوية العمومية 51 جدول

 المساحات المستغلة  المساحات المروية  المساحات القابلة للري  المعتمدية

 603 603 781 اكودة

 571 571 607 القلعة الكبرى

 760 760 952 سيدي بوعلي

 0 0 0 هرقلة

 362 362 580 النفيضة

 2800 2800 5210 بوفيشة

 118 118 363 الكندار

 54 54 91 سيدي الهاني

 150 150 211 مساكن

 0 0 0 القلعة الصغرى

 175 175 205 زاوية قصيبة الثريات

 5593 5593 9000 المجموع
 2018- بسوسة المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

مكانات االأ رى. توجد أهم  إلىتختلف مساحتها من منطقة ومعتمدية مناطق سقوية عمومية  16معتمدية من  11تضم 

من مجموع المساحة الموزعة على باقي المعتمديات.  57.88تمثل ومن المناطق السقوية العمومية بمعتمدية بوفيشة 

هك من المناطق السقوية  330سد واد الرمل أهم مورد لري المناطق السقوية العمومية. كما نجد قرابة ويعتبر سد نبهانة 

 مروية بالمياه المعالجة.

 

تقلصت مساحة  2017و 2015يعاني من عدة مشاكل. بين والل المناطق السقوية العمومية يعتبر محدودا اال أن استغ

ارتفاع جانب  إلىمحدودية الموارد المائية و هك نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة 3759 إلىهك  8358األراضي المروية من 

 القطاع.االستثمار بهذا والشغل  نالشبا  عبعض عزوف وتكلفة االنتاج 

 2017و 2015المستغلة بين و: تطور المساحة المروية 52 جدول

 
المساحات 

 القابلة للري 

 المساحات المستغلة  المساحات المروية 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 3759 5593 5026 3759 5593 8358 9000 المساحة بالهك 

  100 92.86 62.14 41.76 55.84 62.14 41.76النسبة 
 2018- بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 

 

 

 

 : توزع المناطق السقوية العمومية بالمعتمديات13 عدد بياني رسم

 
 2018- بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

تتراوح المساحة على ومعتمديات   9تتوزع على وهكتارا  3083أما بالنسبة للمناطق السقوية الخاصة فتبلغ مساحتها 

لري و  هكتارا. 2085هكتارا )النفيضة(. تبلغ المساحة المروية  1260وهكتارا )الكندار(  18مستوى كل معتمدية بين 

 العميقة.ومختلف المناطق يق  االعتماد على اآلبار السطحية 

 بالمعتمديات خاصة: توزع المناطق السقوية ال53 جدول

 المساحات القابلة للري  المساحات المروية  المساحات المستغلة  المعتمدية

 150 179 300 اكودة

 300 374 400 القلعة الكبرى

 84 60 100 سيدي بوعلي

 670 661 1260 النفيضة

 170 238 535 بوفيشة

 10 22 18 الكندار

 40 176 120 سيدي الهاني

 180 297 200 مساكن

 100 78 150 القلعة الصغرى

 1704 2085 3083 المجموع
 2018- بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
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مومية العنسبة االستغالل محدودة بالمناطق السقوية ونسبة التكثيف كل من بالنسبة لمؤشرات المساحات السقوية  فال تزال 

القلعة وهي أكودة ومعتمديات  خمسب 100الخاصة. على مستوى المناطق السقوية العمومية تجاوزت نسبة التكثيف و

  . 164و 100تراوحت النسبة بين والزاوية قصيبة الثريات ومساكن وسيدي بوعلي والكبرى 

 

سيدي الهاني والكندار هي وبثالث معتمديات  100تجاوزت نسبة التكثيف السقوية الخاصة فأما بالنسبة للمناطق 

بالنسبة   95و 46فتراوحت النسبة بين  100أما بالنسبة للمعتمديات التي سجلت نسبة تكثيف أقل من مساكن. و

 على مستوى المناطق السقوية الخاصة. 93و 45وللمناطق السقوية العمومية 

 مدى تأثيره على بعث مواطن شغل عديدة.ويبرز مؤشر التكثيف ضعف استغالل المناطق السقوية رغم أهمية هذا القطاع 

)شهادة ملكية ,أراضي  مشاكل عقارية عديدةوكمية الموارد المائية المتوفرة ويعاني من عدة اشكاالت أهمها نوعية  هأنإال 

 العمل الفالحي.  نجانب عزوف الشبا  ع إلى دولة...(

 تطور مؤشرات المساحات السقوية: 54 جدول

 المعتمدية نسبة التكثيف نسبة االستغالل

 عمومي خاص عمومي خاص

 اكودة 100 60 65 50

 القلعة الكبرى 144 93 63 75

 سيدي بوعلي 110 60 75 84

 هرقلة 0 0 0 0

 النفيضة 95 52 54 53

 بوفيشة 90 45 70 32

 الكندار 46 120 25 56

 سيدي الهاني 53 147 44 33

 مساكن 164 148 100 90

 القلعة الصغرى 0 53 0 67

 زاوية قصيبة الثريات 117 0 68 0

 المجموع 65 75 58 57
 2018- بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 25تراوحت بين والخاصة محدودة  ويبرز الجدول أن نسبة االستغالل على مستوى المناطق السقوية العمومية 

)مساكن ( على مستوى المناطق  90و)بوفيشة(   32و)مساكن( بالنسبة للمناطق السقوية العامة 100و)كندار( 

 السقوية الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 الخاصةو العمومية السقوية المناطق توزع: 25 عدد خريطة

 2018-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة 
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 المراعي وغابات ال 

مقاومووووة ودورا أساسوووويا فووووي حمايووووة أديووووم األرض موووون االنجووووراف  سوسووووة المراعووووي فووووي واليووووة ويلعووووب قطوووواع الغابووووات 

الحووود مووون توووأثير والبيولووووجي للوووبالد والمحاف وووة علوووى األحيووواء البريوووة. كموووا يسووواهم فوووي اقووورار التووووازن البيئوووي والتصوووحر 

تقوووودر نسووووبة الغطوووواء الغووووابي بهووووا وهووووك  264619المراعووووي بواليووووة سوسووووة وتبلووووغ مسوووواحة الغابووووات  .التغيوووورات المنا يووووة

 تتكون من: و 7.15بـ

 ابات.أراضي دولية ذات صبغة غابية  اضعة لن ام الغ -

 المناطق الرطبة . -

 )المحمية الطبيعية(.  البنية التحتية الغابية -

 : إلىالمراعي وتتوزع مساحة الغابات و

 المراعي بوالية سوسة حسب النوعو: توزع الغابات 55 جدول

 (النسبة ) المساحة )هك( ألراضي ا

 10,60 7768 محدثة.وغابات طبيعية 

 15,26 11178 مراعي محسنة 

 21,71 15895 مراعي طبيعية 

 52,43 38400 المناطق الرطبة 

 100 73241 المجموع 
 2018- بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 تتكون البنية التحتية الغابية من : 

 دوائر فرعية للغابات  2 -

 مراكز غابية. 7 -

 هك(. 8000الكلبية  تمسح محمية طبيعية )سبخة  -

 تربية المصيد )تربية طائر الحجل  بدار بلواعر بالنفيضة(.مركز  -

 كلم. 200المسالك الغابية  حوالي  -

 كلم. 25الطرائد النارية حوالي  -

 التشغيل الفالحي .2.1.1 -  

مشتغال  6877الفالحي قرابة بلغ عدد المشتغلين بالقطاع  2014تعتبر مساهمة قطاع الفالحة في التشغيل محدودة جدا. في 

هي ومن مجموع المشتغلين.  3.06تمثل نسبة المشتغلين في القطاع الفالحي وأنثى. 1435وذكرا  5442 إلىتتوزع و

اللتان سجلتا بوفيشة وباستثناء معتمديتي سيدي الهاني و.  10.47الذي يبلغ ونسبة محدودة جدا مقارنة بالمعدل الوطني 

تراوحت بين و بقية المعتمديات نسبا أقل بكثير من المعدل الوطنيب بلغت النسبة  10.78و 14.97على التوالي 

0.45  7.42وبمعتمدية سوسة الرياض.بكندار 

 

 

 

 2014-نسبة المشتغلين بالقطاع الفالحيو: عدد 56 جدول

 النسبة عدد المشتغلين المعتمدية النسبة عدد المشتغلين المعتمدية

 7,02 483 النفيضة 0,8 55 سوسة المدينة

 10,78 741 بوفيشة 0,45 31 سوسة الرياض

 7,42 510 الكندار 0,5 35 سوسة جوهرة

 14,97 1029 سيدي الهاني 1,31 90 سوسة سيدي عبد الحميد

 3,25 223 مساكن 1,08 74 حمام سوسة

 2,34 161 القلعة الصغرى 3,39 233 اكودة

 1,37 94 زاوية قصيبة الثريات 5,16 355 الكبرىالقلعة 

 3,06 6877 المجموع 6,89 474 سيدي بوعلي

 2018-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة   5,4 371 هرقلة

 . المنتوجات الفالحية 3.1.1

 الحبووووووو  واألعووووووالف والخضووووووروات وتتكووووووون المنتوجووووووات النباتيووووووة موووووون الزيتووووووون  :المنتوجااااااات النباتيااااااة        

حسووووب الموسووووم و حة المخصصووووة لكوووول منتوووووج حسووووب أهميتووووهتختلووووف المسوووواوالبقووووول. واألشووووجار المثموووورة و

 الفالحي. 

 المساحة المزروعة حسب المنتوجات النباتية )هكتار(  تطور و : توزع 57 جدول

  المجموع  زياتين  أعالف  بقول  حبو   اشجار مثمرة  الخضروات 

4344 3807 21110 245 3413 78000 110919 2015 

3475 3807 29400 183 2553 78000 117418 2016 

4112 3807 39055 1049 3894 78000 - 2017 

3332 3807 3111 887 2462 80000 93599 2018 
 2019-2016لجهوية للتنمية الفالحية بسوسة المصدر: المندوبية ا

 2018موسم  –  () : توزع المساحة المزروعة حسب المنتوجات النباتية14 عدد بياني رسم

 

 2018-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة  
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 30 يتونالزغابات تحتل  : الزياتيـــن  8ومن المساحة الجملية للوالية   من مساحة الزيتون الجملية للترا

 85 إلىتركيبة غابة الزيتون  نقسم أصل زيتون . ت 5000000بها  يوجدوهك  80000الوطني. تمسح الغابات قرابة 

معتمديات  9تتوزع المساحة المخصصة النتاج الزيتون على  مسنة. اأشجار 7وفتية  اأشجار 8ومنتجة  اأشجار

من المساحة  21التي تضم  بمعتمدية مساكنتتركز أغلب األراضي و اليوجد بها غابات زيتون( )سب  معتمديات

 سب على ( 60)تتوزع بقية المساحة و 19الجملية المخصصة النتاج الزيتون تليها معتمدية القلعة الكبرى 

 .)النفيضة( 11و)حمام سوسة(  5معتمديات بنسب تتراوح بين 

 الزيتون حسب المعتمديات إلنتاجع المساحة المخصصة زتو :15رسم بياني عدد 

 
 2018-ية بسوسة  المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالح

تضم معتمدية.  11معصرة موزعة على  80 هتحويل أمنت وطنا.  170.000الزيتون  إنتاجبلغ   2018-2017في موسم 

أن كليهما تضم أهم مساحة من غابة وباعتبار وحدة( 31وحدة( تليها القلعة الكبرى ) 36من المعاصر )مساكن أكبر عدد 

 .2017/2018طنا  الل الموسم 180864بلغت كميات الزيتون المحولة  .الزيتون

 2016/2017موسم  معاصر زيت الزيتونتوزع  : 58 جدول
طاقة الخزن  عدد المعاصر  المعتمدية 

 بالطن 

طاقة التحويل 

 س 24طن/

طاقة الخزن  عدد المعاصر  المعتمدية 

 بالطن 

طاقة التحويل 

 س 24طن/

 280 1382 8 بوفيشة 50 135 2 حمام سوسة

 54 56 2 الكندار 130 200 3 اكودة

 140 300 3 سيدي الهاني 676 1560 31 القلعة الكبرى

 1215 4810 36 مساكن 475 1212 18 سيدي بوعلي

 90 270 4 القلعة الصغرى 100 144 3 هرقلة

 3590 11739 122 المجموع 380 1670 12 النفيضة
 2017-والية سوسة في أرقام المصدر: 

 تحتل قرابة ومعتمديات  10على  تتوزع األراضي المخصصة النتاج األشجار المثمرة :االشجار المثمرة

مليون أصل من  2.7حوالي  قطاع األشجار المثمرة يعد .  3تتجاوز نسبتها تعتبر المساحة محدودة وال وهك  3807

من المساحة المخصصة  33.23هك أي حوالي  1265التي تضم وتتركز أغلب األراضي ببوفيشة األشجار المثمرة. 

 يتموطنا  9060بلغت كمية االنتاج  2016في (. 21.7هك ) 826لألشجار المثمرة تليها معتمدية القلعة الكبرى بـ

 عنب طاولة.وانتاج الرمان   اصة

 33هك أي  31111النتاج الحبو  قرابة بلغت المساحة المخصصة  2018في : الحبوب  من المساحة

بوفيشة و بكل من النفيضة 24.7تتراوح بين  معتمديات بنسب متفاوتة. 9تتوزع المساحة على و  الجملية المزروعة.

قرابة  2018قد بلغت في موسم ودون المعدل العام للوالية فتعتبر  اإلنتاجأما بالنسبة لكمية  .أكودةبمعتمدية  10.65و

 .ا على مستوى معتمدية النفيضةقنطار  25570منها  قنطارا 62065

 المعتمديات حسب األشجاروللحبوب كمية االنتاج و: توزع المساحة المخصصة 59جدول 
 المعتمدية الحبوب  األشجار المثمرة 

 االنتاج  المساحة  االنتاج  المساحة 

 حمام سوسة  0 0 0 0 173 4,54 685 7,56

 القلعة الكبرى 3000 9.6 37.5 0 826 21,70 1150 12,70

 سيدي بوعلي 2950 9.5 662 1,092 284 7,46 720 7,94

 هرقلة 1300 4.4 0 0 0 0 0 0

 النفيضة 7668 24 2557 52,36 414 10,87 1380 15,23

 بوفيشة 5683 18 2010 17,76 1265 33,23 3600 39,73

 الكندار 1100 3.5 126 22,22 109 2,86 58 0,64

 سيدي الهاني 8260 26 72 6,55 60 1,57 21 0,23

 مساكن 1500 8.4 0 0 400 10,50 620 6,84

 الصغرىالقلعة  800 2.5 0 0 276 7,25 826 9,11

 100  المجموع 31111 100 5464.5 100 3807 100 9060 
 2019-ية بسوسةالمصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالح 

 ني اأن هذا المنتج يعإال  ازدهار قطاع تربية الماشية.وتعتبر زراعة األعالف هامة لتأمين استمرار  :األعالف

الكبرى. بلغت مساحة األراضي التي تم تخصيصها النتاج األعالف في راعات زمن نفس االشكاليات المطروحة النتاج ال

اذ ( طنا 6195)تعتبر كمية االنتاج محدودة وتتركز أغلب األراضي بمعتمدية النفيضة. هكتارا.  2462قرابة  2018

 منتوجات الحيوانية.لتطوير الو ما يطرح اشكاال حادا لمربي الماشيةوهو  50نسبة العجز في األعالف قرابة  زتتجاو

 3الخضروات قرابة زراعة تحتل  :الخضروات  .تطور هذا القطاع على قد ومن مساحة األراضي المحترثة

القطاع  تنمية سلبا على  تؤثر المائيةأن محدودية الموارد إال  تطورها.وم  تهيئة المساحات السقوية  سوسة مستوى والية 

هك أما كمية االنتاج  3332بلغت المساحة المخصصة النتاج الخضروات  2018على أهمية الكميات المنتجة. في و

فصلية أ رى زراعات وزراعات فصلية صيفية وزراعات فصلية شتوية  إلىتتوزع الخضروات  طنا. 89114فبلغت 

هك  1453كمية االنتاج )والمساحة  . وتحتل الزراعات الفصلية الصيفية المرتبة األولى من حيثالزراعات البدريةو

 طنا من االنتاج(. 49039مقابل 

 جمي  القطاعات االستراتيجية في الميدان  وجودتتميز والية سوسة ب :القطاعات االستراتيجية بوالية سوسة

 تساهم في االنتاج الوطني بالنسب التالية :والفالحي 

 : مساهمة االنتاج الجهوي في االنتاج الوطني60 جدول

المساهمة في االنتاج  االنتاج الجهوي  القطاع 

 الوطني 

المساهمة في  االنتاج الجهوي  القطاع 

 االنتاج الوطني 

 4 طنا  43000 الطماطم  5 ق 350000 الحبو  

الخضروات تحت  7 طنا  60000 الزيتون 

 البيوت الحامية 

 5 طن  4500

 2019-الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة المصدر: المندوبية  10 طنا  35000 البطاطا 
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 المعتمديات حسب النباتية المنتوجات: 26 عدد خريطة

 
2018- ية بسوسة المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالح   

  المنتوجات الحيوانية 

 رأس غووونم 185000ورأس بقووور  6750بواليوووة سوسوووة مووون )وحووودات انووواث( تكوووون قطيووو  الماشوووية  2018فوووي 

 نحل.  لية 3510و اأرنب 2839ووحدة دواجن  13643000و رأس ماعز 17000و

 : توزع الماشية حسب النوع61جدول 

 
 الماشية الصغرى  )وحدات اناث(الماشية الكبرى 

 النحل   اليا أرانب  دواجن ألف وحدة  ماعز أغنام  أبقار 

 سوسةوالية 
6750 185000 17000 13643 2839 3510 

 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة 

  تربية الماشية الكبرى 
تتوزع على مختلف المعتمديات بنسب مختلفة . تضم معتمدية القلعة ورأسا  6750من بوالية سوسة  يتكون قطي  األبقار 

رأسا وتضم النفيضة أهم  185000أما قطي  األغنام فيتكون من .   32.6أي قرابة  (رأسا 2200)الكبرى أهم عدد 

يتوزع بين مختلف و رأسا 17000يبلغ عدد رؤوس الماعز (. 21.6أي قرابة  رأسا 40000عدد من الرؤوس )

. في المرتبة  20.6.رأسا أي قرابة  3500المعتمديات بنسب متفاوتة. تضم معتمدية النفيضة أهم جزء من القطي : 

 (. 11.7)بوفيشة ( ثم 15.6) الزاويةالثانية نجد 

 حسب المعتمدياتو: توزع الماشية الكبرى حسب النوع 62 جدول

 ماعز أغنام أبقار المعتمدية

 0 0 0 سوسة المدينة
 350 800 60 سوسة الرياض

 175 300 30 سوسة جوهرة

 325 1200 35 سوسة سيدي عبد الحميد

 150 1200 125 حمام سوسة

 100 3000 200 اكودة

 1800 20000 2200 القلعة الكبرى

 450 6000 500 سيدي بوعلي

 650 5000 125 هرقلة

 3500 40000 750 النفيضة

 2000 20000 475 بوفيشة

 2000 17000 400 الكندار

 1000 25000 300 سيدي الهاني

 1250 26000 600 مساكن

 600 12000 500 القلعة الصغرى

 2650 7500 450 زاوية قصيبة الثريات

 17000 185000 6750 المجموع
 2019 -الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة المصدر: المندوبية

 : توزع الماشية الكبرى على مختلف المعتمديات16 عدد بياني رسم

 
 2019-الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة  المصدر: المندوبية
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  تربية الماشية الصغرى 
 تتوزع على مختلف المعتمديات حسب الجدول التالي: واألرانب. والدواجن والنحل   اليامن الماشية الصغرى  تتكون

 

 حسب المعتمدياتو: توزع الماشية الصغرى حسب النوع 63 جدول

 النحل  خاليا أرانب  )ألف وحدة(دواجن  المعتمدية

 0 26 0 سوسة سيدي عبد الحميد

 25 72 57 حمام سوسة

 29 355 237 اكودة

 620 277 2480 القلعة الكبرى

 69 308 173 سيدي بوعلي

 20 6 0 هرقلة

 425 436 2217 النفيضة

 413 254 1072 بوفيشة

 20 147 0 الكندار

 284 221 2607 سيدي الهاني

 1347 557 4660 مساكن

 258 130 160 القلعة الصغرى

 0 68 10 زاوية قصيبة الثريات

 3510 2839 13643 المجموع
 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة

ألف  4660المعتمدية  تعد تعتبر معتمدية مساكن أهم معتمدية بوالية سوسة لتربية الماشية الصغرى بجمي  أنواعها. 

( ثم 19.6نجده  اصة بمساكن )و. أما بالنسبة لقطاع تربية  األرانب فال يزال محدودا  (34.15) وحدة دواجن أي 

 النحل.  اليامن  38.37 معتمدية مساكن(. كما تضم 15.35النفيضة )

 

 

  المنتوجات الحيوانية 
 منتوجات أ رى. والعسل والحليب واللحوم البيضاء  وتتكون المنتوجات الحيوانية من اللحوم الحمراء 

 

طنا بمعتمدية القلعة الكبرى تليها معتمدية مساكن  1454طنا منها  4000قرابة  2018بلغ انتاج اللحوم الحمراء لموسم 

احتلت معتمدية مساكن المرتبة وطنا  9800 إلىأما كمية اللحوم البيضاء المنتجة فوصلت طنا.  425بـالنفيضة وطنا  402بـ

 طنا.  2250طنا من اللحوم البيضاء تليها معتمدية القلعة الكبرى بانتاج  3200األولى بانتاج  

تحتل القلعة الكبرى المرتبة األولى من حيث انتاج الحليب. و 2018طنا في  23500انتاج بالنسبة لقطاع األلبان فقد تم  

رغم و             طبا لالنتاج الفالحي اذ تحتل المرتبة األولى في انتاج العديد من المنتوجات. تعتبر معتمدية القلعة الكبرى قو

تراوحت الكمية المنتجة  الل الخمس و أنه شهد استقرارا من حيث االنتاجإال  الصعوبات التي يعاني منها قطاع األلبان

من قيمة االنتاج الحيواني  22األلبان بوالية سوسة بـيساهم قطاع مليون لترا.  24ومليون  23بين  الفارطة سنوات 

 من قيمة االنتاج الفالحي.4.5و

 

للمحاف ة على نوعية المنتوجات تقوم المصالح البيطرية عبر شبكة مراقبة وبائية بمراقبة األمراض الحيوانية كما يق  انجاز و

  .حمالت تلقيح مجانية ضد مختلف األمراض المعدية التي تهدد القطي

سوسة في والية  ضمتو من الكميات المنتجة 54ما يمثل وهومليون لتر  13بالوالية قرابة للحليب تبلغ الكمية المجمعة 

 متحصلة على مصادقة صحية. و( مراكز ناشطة في مجال تجمي  الحليب 6ستة ) 2018

 .  )مركزا بكل معتمدية( عليوسيدي بوبوفيشة وبأكودة وكز( امر 3بالقلعة الكبرى )التجمي  تتركز مراكز 

 

 : توزع المنتوجات الحيوانية حسب المعتمديات64 جدول

 الصوف  العسل  البيض  حليب  لحوم بيضاء  لحوم حمراء  المعتمدية

 0 0 0 0 0 0 سوسة المدينة

 0 0 0 50 0 40 سوسة الرياض

 0 0 0 50 0 20 سوسة جوهرة

 0 0 0 150 0 20 الحميدسوسة سيدي عبد 

 2 0 5000 900 150 80 حمام سوسة

 1 100 28000 800 400 130 اكودة

 15 1700 28000 7500 1550 1350 القلعة الكبرى

 5 300 0 1300 150 250 سيدي بوعلي

 5 100 0 400 0 80 هرقلة

 30 8000 16500 1600 2000 400 النفيضة

 12 5000 0 1700 450 300 بوفيشة

 10 100 0 900 0 250 الكندار

 25 5000 0 1150 1000 180 سيدي الهاني

 25 9000 1500 2550 3700 400 مساكن

 10 700 0 2250 100 300 القلعة الصغرى

 10 0 0 2200 300 200 زاوية قصيبة الثريات

 150 30000 73000 23500 9800 4000 المجموع
 2019-الفالحية بوالية سوسةالمصدر: المندوبية الجهوية للتنمية 

 
 خاصياتهاو: توزع مراكز تجميع الحليب 65 جدول

 السعة المركزية )لتر( العمادة  المعتمدية  اسم المركز 

 9000 القلعة الكبرى  القلعة الكبرى  شركة الخدمات الفالحية الحقول 

 9000 الشيا   الشركة التعاونية النجاح 

 2500 والقب الشركة التعاونية األفق

 7000 أكودة أكودة  الشركة التعاونية التجديد

 2000 بوفيشة  بوفيشة  شركة التنمية الفالحية شمس

 3000 وريمة علي وسيدي ب  ليفة السويسي 

 2019-ة للتنمية الفالحية بوالية سوسةالمصدر: المندوبية الجهوي
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 سوسة بوالية الحيوانية المنتوجات: 27 عدد خريطة

2019-الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة المصدر: المندوبية  

 تتوزع كما يلي: والنباتية ومخزنا لتبريد مختلف المنتوجات الحيوانية  64جانب مراكز تجمي  الحليب تضم والية سوسة  إلى
 

 2018-توزع مخازن التبريد بوالية سوسة : 66جدول 
 المالحظات النشاط العدد المعتمدية

 6 سوسة سيدي عبد الحميد

 تبريد األسماك1 -

 أسماك 2 -

 تخزين األسماكوتبريد   3 -

 مغلق حاليا

 بصدد انجاز األشغال 1

 3 هرقلة
 تصدير األسماك 1 -

 تخزين أعالف التن 2 -
- 

 مصنف 1 غاللو ضر  6 - 6 الثرياتوالزاوية القصيبة 

 9 مساكن

 مغلق 5 -

 مستغل من طرف شركة دليس . 1 -

 غاللو ضر  3 -

 

 

 مصنفة 2

 12 أكودة

 غاللو ضر  5 -

 لحوموأسماك وغالل و ضر  1 -

 تجميد اللحوم 1 -

 أسماك 1 -

 تخزين البيض 1 -

 لف  المواد الغذائية 1 -

 مغلق 1

 مصنفة 2

 3 عليوسيدي ب
 تخزين الخضر 1 -

 منتوجات فالحية 1 -
 مصنف 1

 7 النفيضة

 لحوم بيضاءودجاج  1 -

 غاللو ضر  3 -

  ضر 1 -

 الدقلة 1 -

 لحوم 1 -

 متحصل على قرار تصنيف 3

 13 القلعة الكبرى

 غاللو ضر  5 -

 منتوجات فالحية 2 -

 التبريدوالفرز  1 -

 

 

 مصنف 3

 2 سوسة المدينة
 دواجن 1 -

 لحوم حمراء 1 -
 

  غاللو ضر  2 - 2 حمام سوسة

 مصنف منتوجات فالحية 1- 1 بوفيشة

  64 المجموع
 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بوالية سوسة

الفالحة البيولوجية  4.1.1  
مركز فني للفالحة تتمثل  اصة في وجود وتتميز الفالحة البيولوجية بوالية سوسة بوجود مؤسسات هامة لدعم هذا القطاع 

ثالث معاصر متحصلة على عالمة "بيو". تبلغ والفالحة البيولوجية ومركز جهوي للبحوث في البستنة البيولوجية و

تتمثل أهم و" بالنفيضة.   agro.combinat مؤسسة " إلىتنتمي  88هكتارا منها  10674المساحات البيولوجية 

طنا من الزيت  1367.2الذي يمكن من انتاج و اصة الزيتون ووفان الشوالمنتوجات في انتاج الشعير البيولوجي 

 طنا من زيتون الطاولة البيولوجية. 112والبيولوجي 
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 تربية األحياء المائية وصيد البحري ال 2.1

 الصيد البحري  1.2.1
التربية المائية بوالية سوسة من األنشطة ويعتبر قطاع الصيد البحري وكلم  72تمتد سواحل والية سوسة على طول 

قد بلغ معدل االنتاج الجملي ومن الكمية الجهوية  7من الكمية الوطنية  و. 4 الواعدة ويساهم بـواالقتصادية الهامة 

 موطن شغل قار وشبه قار. 1000أكثر من  بعثيمكن القطاع من وطنا  5078.4سنوات األ يرة   الخمسبالوالية  الل 

ميناء وألساسية من ميناء صيد األعماق بسوسة امن االنتاج الوطني. تتكون البنية    25.26تمثل نسبة انتاج األسماك 

المرسى الطبيعي بالسلوم. يتكون ورصيف الصيد البحري بالقنطاوي ومرفأ بسيدي عبد الحميد والصيد الساحلي بهرقلة 

مراكب  5ومركب صيد ساحلي  404وللسمك األزرق  تينبالجر ووحدللصيد  ةوحد 11أسطول الصيد البحري بسوسة من 

 تسمين التن. وتستعمل في نشاط تربية األسماك 

 البنية األساسية للصيد البحري: 67 جدول

 اليد العاملة  انتاج الصيد البحري  عدد مراكب الصيد الميناء 

 815 3165 230 سوسة ميناء 

 119 313 49 سيدي عبد الحميد 

 92 67 30 القنطاوي 

 234 2075 66 هرقلة 

 60 77 29 بوفيشة والسلوم 

 1320 5697 404 المجموع 
 2019-المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 تتمثل األنشطة المنتجة بوالية سوسة في ما يلي: 

   :طنا سنويا( 1240) معدل  اطن 957الصيد بالجر 

  :طنا سنويا( 1251)معدل  اطن 1427صيد السمك األزرق 

 : طنا سنويا ( 1135)معدل  اطن 1420الصيد الساحلي 

  طنا 677: وق  تصدير ألتنتسمين 

  : اطن 1216تربية األسماك 

 تربية األحياء المائية  2.2.1
 تتمثل أهم  صائصها فيما يلي: و مؤسسات لتربية األحياء المائية  5تتركز بوالية سوسة 

 : المؤسسات المتخصصة في تربية األحياء المائية68 جدول

 طاقة االنتاج في السنة )طنا( طبيعة المشروع المشروع
 المساحة المسندة )هك(

 عدد األحواضو

 حوضا 304-هك  48 1500 األحواض اإلسمنتية مريم( )شط األسماك لتربية التونسية الشركة

 حوضا 32-هك  78.5 2000 األقفاص العائمة أكوافيش

 حوضا 12-هك 35 طنا 400طاقة التسمين المر ص فيها  األقفاص العائمة سيفود هرقلة شركة

 أحواض 6-هك28.6 طنا 400طاقة التسمين المر ص فيها  األقفاص العائمة البحري الفيفار شركة

 أحواض 7-هك 28.6 طنا 400طاقة التسمين المر ص فيها  األقفاص العائمة التونسية بالبالد التن مزارع

 2019-المصدر : المندوبية الجهوية لتنمية الفالحة بوالية سوسة

 الصيد البحري بوالية سوسةو: الميناءات 28 عدد خريطة

2018-سوسةالمصدر : المندوبية الجهوية لتنمية الفالحة بوالية    
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 االستثمارات الفالحية  3.1
 12أي بزيادة  2014مشروعا في  73مشروعا بعد أن كانت  85قرابة ج( ومن صنف )    2016 المشاري  فيبلغ عدد 

 2017في موطن شغل.  101مكنت من بعث ودينارا  مليون21976فبلغت مشروعا في سنتين. أما حجم االستثمارات 

مليون دينار أما عدد مواطن الشغل فحافظ  12670 إلىانخفض حجم االستثمار ومشروعا  60 إلىتراج  عدد المشاري  

 . احجم االستثمارات بقطاع الفالحة محدودومواطن الشغل ويعتبر عدد المشاري   موطن شغل. 100على استقراره بـ

 2016و 2014بين  صنفي )ب وج(توزيع االستثمارات المصادق عليها من  : تطور69جدول 

 

 المعتمدية 

 مواطن الشغل حجم االستثمار )م.د( عدد المشاريع

2014 2016 2014 2016 2014 2016 

 2 5 0.568 0.304 4 4 سوسة المدينة

 0 0 0 0 0 0 سوسة الرياض

 0 0 0 0 0 0 سوسة جوهرة

 0 1 0 0.047 0 1 سوسة سيدي عبد الحميد

 23 1 6.6 0.059 1 1 حمام سوسة

 3 2 0.148 0.132 4 3 اكودة

 13 20 4.068 3.220 18 20 القلعة الكبرى

 1 1 0.09 0.102 1 1 سيدي بوعلي

 27 0 5.198 0.897 5 4 هرقلة

 5 15 0.381 2.021 8 6 النفيضة

 8 3 1.280 0.553 20 7 بوفيشة

 3 1 0.293 0.057 4 2 الكندار

 3 4 0.439 0.410 7 7 سيدي الهاني

 8 22 2.523 3.030 8 15 مساكن

 4 3 0.336 0.196 4 2 القلعة الصغرى

 1 0 0.052 0 1 0 زاوية قصيبة الثريات

 101 78 21.976 11.028 85 73 المجموع
 2018-2017- 2016:  والية سوسة في  أرقام  المصدر

ارتف  عدد  2017في مشروعا.  85تمت المصادقة على ومشروعا  87بلغ عدد المشاري  المصرح بها   2016في 

تتوزع وفقط  37.5مشروعا فقط أي بنسبة قدرت بـ  60تمت المصادقة على ومشروعا  160 إلىالمشاري  المصرح بها 

مشاري  في قطاع  8وتحويل أولي مندمج  ومشروعا في قطاع الفالحة  34 إلىالمشاري  المصادق عليها حسب القطاع 

 مشروعا في قطاع الخدمات الفالحية.   18وتربية األحياء المائية وبحري الصيد ال

 2017و 2016في   حسب القطاع المصادق عليها من صنفي )ب وج( المشاريع توزيع : 70 جدول

 2017سنة  2016سنة  

 مواطن الشغل االستثمار )م.د(حجم  العدد  مواطن الشغل حجم االستثمار )م.د( العدد  القطاع 

 80 4.362 34 23 7.71 48 تحويل أولي مندمج والفالحة 

تربية األحياء والصيد البحري 

 المائية 
9 11.946 52 8 7.563 34 

 16 0.946 18 26 2.32 28 الخدمات الفالحية 

 100 12.871 60 101 21.976 85 المجموع 
 2018-2017المصدر:  والية سوسة في أرقام 

 توزع االستثمارات الفالحية بوالية سوسة:  29 عدد خريطة

 

2018-المصدر : المندوبية الجهوية لتنمية الفالحة بوالية سوسة  
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 .الصناعة2

 العقّار الصناعي - 1.2
وزع هكتارا. تت 226مناطق صناعيّة مهيئة من قبل الوكالة العقارية للصناعة. بلغت مساحتها الجمليّة  8 سوسة تضّم والية 

بوفيشة ومناطق(  2) النفيضةومناطق(  2القلعة الكبرى )ومناطق(  2المناطق الصناعية على معتمديات سيدي عبد الحميد )

كما تضم الوالية  مقسما مباعا. 502مقسما منها  502 منناعية المناطق الص تكون ت (.واحدة الكندار )منطقة صناعية بكل و

 هك. 30تمسح قرابة ومنطقة صناعية بسيدي الهاني 

 : المناطق الصناعية بوالية سوسة71 جدول

 المساحة المباعة  عدد المقاسم المباعة  عدد المقاسم  المساحة  المنطقة الصناعية  المعتمدية 

سيدي عبد 

 الحميد 

 41.5 56 56 49 1سيدي عبد الحميد 

 41.3 145 145 48 2سيدي عبد الحميد 

 6 21 21 7 1القلعة الكبرى  القلعة الكبرى 

 13.1 37 37 15 2القلعة الكبرى 

 34,8 48 48 38 1النفيضة  النفيضة 

 28,77 127 127 37 2النفيضة 

 13,2 45 45 18 بوفيشة  بوفيشة 

 11,4 23 23 14 الكندار  الكندار 

 208.6 502 502 226  الجملة 
 2019-الوكالة العقارية للصناعةالمصدر

 عدد المقاسم. وبمعتمدية سيدي عبد الحميد من أهم المناطق من حيث المساحة  موجودة الالصناعية تعتبر المناطق 

 2016حدود سنة  إلى. 29.3ـب تليها معتمدية النفيضةمن المساحة الجملية للوالية   37.9تمثل المساحة المهيئة 

كل  مقاسم 9باستثناء المنطقة الصناعية بسيدي الهاني التي ما زالت تضم ف.  98.3 بلغت نسبة المقاسم المباعة 

أمام هذه  المستثمرين مما يبرز أهمية الوالية في استقطا  المستثمرين الصناعيين.  إلىالمقاسم األ رى تم بيعها 

من  لمزيد تدعيم قطاع الصناعة أمرا استعجاليا المعتمديات مختلف جديدة بصناعية برمجة مناطق الوضعية أصبحت 

من جهة تي تختار والية سوسة لبعث مشروعها الصناعي للحد من االنتصا  الفوضي للعديد من المؤسسات الوجهة 

 تساهم في  لق رغم أهميتها االقتصادية و المناطق العمرانيةتنتصب دا ل عادة ما  أن هذه المؤسسات إال  أ رى.

  .مشاكل من نوعية ا رى ترتبط  اصة بمدى تأثيرها على البيئة

مد رات عقارية بكل من  2تمت برمجة  1/11/2013المؤرخ في  2013-47عدد  طبقا للقانونوفي هذا االطار و

كما تمت برمجة هك.  38وهك  50تبلغ المساحة المبرمجة على التوالي ومعتمدية القلعة الصغرى  ومعتمدية النفيضة 

هك.        174تبلغ مساحة المناطق الصناعية المبرمجة  مساكن. وبوفيشة وسوسة ومناطق صناعية بكل من الكندار 

  عديدة.توفير  مواطن شغل من وستمكن هذه المناطق المهيئة الجديدة من تنمية القطاع الصناعي بوالية سوسة و

 : المناطق الصناعية المبرمجة بوالية سوسة72 جدول

 مالحظات  المساحة )هك( المنطقة الصناعية  المعتمدية 

 هك( انتهت  10أشغال تهيئة الجزء األول ) 57 2كندار  كندار 

 بصدد االنجاز  50 3النفيضة  النفيضة 

 انطلقت دراسات التهيئة  38 1القلعة الصغرى  القلعة الصغرى 

 أشغال التهيئة  15 1بوفيشة  بوفيشة 

 انطلقت دراسات التهيئة 50 الزياتمساكن   مساكن 

 2019-المصدر: الوكالة العقارية للصناعة بسوسة  174  المجموع 

 الموجود النسيج الصناعي -. 2.2
( 63مؤسسة صتاعية محلية ) 530 تكون من تومؤسسة  843بلغ عدد المؤسسات الصناعية بوالية سوسة قرابة  2016ي ف

النسيج أهم قطاع من حيث عدد ولمالبس ايعتبر قطاع صناعة  و. 37تمثل ومؤسسة صناعية مصدرة كليا  313و

 200 إلىتتوزع ومن العدد الجملي للمؤسسات الصناعية  45.2مؤسسة صناعية أي قرابة  381 التي بلغتوالمؤسسات 

بلغ عدد المؤسسات الصناعية األجنبية المنتصبة بوالية  2017في  مؤسسة صناعية مصدرة كليا.  181ومحلية  مؤسسة 

مؤسسة من جنسيات مختلفة )مؤسسات أوروبية  36ومؤسسة من بلدان االتحاد األوروبي  224مؤسسة منها  260سوسة قرابة 

 موطن شغل. 39645تمكن هذه المؤسسات من  لق و( . 4أمريكية )و( 2آسيوية )و( 19عربية )و( 11أ رى )

ما يجعل وهوعلى المستوى الوطني  65.5مقابل  2016سنة  75.4ساكنا بوالية سوسة  1000يبلغ مؤشر عدد المؤسسات لكل 

 اريانة. وتبة الثالثة بعد واليتي تونس والية سوسة في المر

 المحلية المؤسسات الصناعية  1.2.2

من مجموع المؤسسات الموجودة  9.6 أي ما يمثل مؤسسة 530بلغ عدد المؤسسات الصناعية بوالية سوسة  2016في  

)ص.غ.ف( الفالحية و مؤسسة في الصناعات الغذائية 53هي وقطاعات  9 إلىتتوزع ومؤسسة(.  5526بالترا  الوطني )

عدنية تمؤسسة في الصناعات الميكانيكية وال 83والبلور )ص.م. .خ. ( والخزف ومؤسسة في قطاع صناعة مواد البناء  27و

مؤسسة في الصناعات  65و.ك.ك( أالكهرومنزلية )ص.والكهرباء ومؤسسة في صناعة االلكترونيك  35و(  ت)ص.م.

مؤسسة في صناعة الخشب والخفاف  22والنسيج )ص.ن.م(    ومؤسسة في صناعة المالبس  200والكميائية )ص.ك( 

 مؤسسة صناعات مختلفة )ص.م(. 31و األحذية )ص.ج.أ( ومؤسسة لصناعة الجلود  14وخ.أ( .التأثيث )ص.خو

 2016-ة: توزع المؤسسات الصناعية حسب القطاع على مستوى والية سوس73 جدول

 ص م ب خ ب ص,غ,ف 
 

 الجملة ص م أص ج  ص خ,خ,ت ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك تص,م,

 530 31 14 22 200 65 35 83 27 53 الوالية 

 5526 300 241 202 1667 575 360 662 435 1084 الوطني 

  4.88 6.20 12.53 9.72 11.3 12 10.9 5.8 10.33 9.6مساهمة الوالية 

 

 ص م ب خ ب ص,غ,ف
 

 ص,ك ص,ا,ك,ك تص,م,

صناعات ميكانيكية      البلور والخزف وصناعة مواد البناء   فالحية وصناعات غذائية 

 تعدنية و

الكهرباء وصناعات الكترونيك 

  الكهرومنزليةو

 صناعات كيميائية 

  ص م أص ج  ص خ,خ,ت ص,ن,م

 صناعة الخشب  المالبس وصناعة النسيج 

  التأثيثوالخفاف و

  صناعات مختلفة  األحذية وصناعة الجلود 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 من مجموع المؤسسات 37.73مؤسسة أي حوالي  200يعتبر عدد المؤسسات المختصة في صناعة النسيج والمالبس هاما :

ثم نجد القطاعات  من مجموع المؤسسات. 15.66مؤسسة أي حوالي  83نية بـ يعدتالوالصناعات الميكانيكية مؤسسات تليها 

 مؤسسة )ص.ج.أ(. 14ومؤسسة )ص.ك(  65األ رى بأعداد مختلفة تتراوح بين 

 530 إلىمؤسسة  564من  2016و 2015انخفض عدد المؤسسات بين ة ستجذره بوالية سوورغم أهمية قطاع الصناعة 

مؤسسة على المستوى  134مقابل المالبس و( في قطاع النسيج 41.17مؤسسة ) 14منها مؤسسة  34مؤسسة أي بفقدان 

مؤسسات في قطاع الصناعات  6النسيج . كما فقدت الوالية و( مؤسسة في قطاع المالبس 76.11) 102الوطني منها 

 صناعة مواد البناء.والفالحية ومؤسسات في قطاعي المواد الغذائية  5والكميائية 
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 توزع المؤسسات الصناعية حسب المعتمديات :30 عدد خريطة

 
2017-المصدر: والية سوسة في أرقام  

 2016و 2015: تطور عدد المؤسسات الصناعية بين 74 جدول

 
مجموع 

 المؤسسات
 ص,غ,ف

ص م ب خ 

 ب
 

 ص م أص ج  ص خ,خ,ت ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك تص,م,

 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 السنة

والية 

 سوسة
564 530 58 53 28 27 88 83 33 35 71 65 214 200 22 22 16 14 34 31 

 -3  -2  0  -14  -6  -2  -5  -1  -5  -34  التطور

 300 308 241 245 202 206 1667 1769 575 576 360 374 662 656 435 456 1084 1070 5526 5660 الوطني

 -8  -4  -4  -102  -1  -14  -6  -21  -14  -134  التطور

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 80مؤسسة(  ثم معتمدية سيدي عبد الحميد ) 84مؤسسة( تليها معتمدية أكودة ) 102تضم معتمدية مساكن أهم عدد من المؤسسات )

بالنسبة  11تتراوح بين ومعتمدية( بنسب متفاوتة 13على بقية المعتمديات ) 50تتوزع بقية الوحدات الصناعية أي ومؤسسة( 

  . معتمديات بسب  2ولقلعة الكبرى ل
 

 المعتمديةو: توزع المؤسسات الصناعية حسب القطاع 75 جدول

 ص,غ,ف المعتمدية
 ص م ب خ ب

 
 المجموع ص م ص ج ا ص خ,خ,ت ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك تص,م,

 12 0 0 0 1 2 0 1 0 8 سوسة المدينة

 8 0 0 0 4 2 0 1 0 1 سوسة الرياض

 12 2 0 0 3 1 0 2 0 4 سوسة جوهرة
سوسة سيدي عبد 

 الحميد
7 1 25 11 13 16 2 1 4 80 

 24 1 4 1 7 3 1 3 2 2 حمام سوسة

 84 5 1 11 39 8 2 11 3 4 اكودة

 60 1 0 1 32 7 3 7 1 8 القلعة الكبرى

 13 0 0 0 10 0 0 1 0 2 سيدي بوعلي

 12 0 1 1 3 3 1 0 3 0 هرقلة

 39 8 2 1 4 5 3 9 5 2 النفيضة

 11 0 3 0 2 1 1 2 1 1 بوفيشة

 9 1 0 0 1 4 0 0 1 2 الكندار

 18 1 0 1 6 4 2 1 0 3 سيدي الهاني

 102 8 2 3 44 8 8 16 9 4 مساكن

 20 0 0 0 14 2 1 2 1 0 القلعة الصغرى
زاوية قصيبة 

 الثريات
5 0 2 2 2 14 1 0 0 26 

 530 31 14 22 200 65 35 83 27 53 المجموع
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 المعتمدية ما يلي: ويبرز توزع المؤسسات الصناعية حسب القطاع 

 20بسوسة الكبرى التي تضم  هاتركز أغلبيومعتمدية  14على الفالحية والمؤسسات الصناعية الغذائية تتوزع  -

بكل من سوسة تضم المعتمديات األ رى بين مؤسسة واحدة ومؤسسات  8مؤسسة تليها معتمدية القلعة الكبرى بـ 

 بزاوية القصيبة الثريات. مؤسسات 5وبوفيشة والرياض 

 5وعتمدية مساكن مؤسسات على مستوى م 9 معتمديات منها  10ها بـأما بالنسبة لصناعة مختلف مواد البناء فنجد -

 وحدات بالنفيضة. 
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تحتل مساكن المرتبة الثانية وسيدي عبد الحميد   وحدة بمعتمدية 25نية  نجد يعدتبالنسبة للصناعات الميكانيكية وال -

 .مؤسسة  11مؤسسة ثم أكودة بـ 16بـ

مؤسسة في معتمدية  11مؤسسة منها  35الكهرومنزيلية  والكهربائية  ويبلغ عدد المؤسسات الصناعية االلكترونية   -

 مؤسسات بمساكن.  8وسيدي عبد الحميد 

مؤسسات بكل من معتمديات أكودة        8ووحدة(  13أما الصناعات الكيميائية  فتتركز  اصة بسيدي عبد الحميد ) -

 مساكن. و

فاوتة. تحتل المرتبة األولى معتمدية مساكن المالبس فتتوزع على مختلف المعتمديات بنسب متوأما صناعة النسيج  -

 مؤسسة(. 32مؤسسة( ثم معتمدية القلعة الكبرى ) 39مؤسسة( تليها معتمدية أكودة ) 44)

 (.50وحدة ) 11التأثيث تحتل معتمدبة أكودة المرتبة األولى بـوالخفاف وبالنسبة لصناعة الخشب  -

 ببوفيشة. 3وسات بحمام سوسة مؤس 4األحذية فتتركز وصناعة الجلد بالنسبة لأما   -
 

 المصدرة كليا  المؤسسات الصناعية  2.2.2

 10هي وقطاعات  8 إلىتتوزع و. مؤسسة 313بلغ عدد المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بوالية سوسة قرابة  2016في 

 28والتعدنية )ص.م.ت(  ومؤسسة في الصناعات الميكانيكية  41والفالحية )ص.غ.ف( ومؤسسات في الصناعات الغذائية 

 181ومؤسسة في الصناعات الكميائية )ص.ك(  26والكهرومنزلية )ص.أ.ك.ك( والكهرباء ومؤسسة في صناعة االلكترونيك 

مؤسسة  11والتأثيث )ص.خ.خ.أ( والخفاف ومؤسسة في صناعة الخشب  2والنسيج )ص.ن.م( ومؤسسة في صناعة المالبس 

  مؤسسة صناعات مختلفة )ص.م(. 14و  األحذية )ص.ج.أ(ولصناعة الجلود 

 2016-ةحسب القطاع على مستوى والية سوسالمصدرة كليا : توزع المؤسسات الصناعية 76 جدول

 الجملة ص م أص ج  ص خ,خ,ت ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك تص,م, ص م ب خ ب ص,غ,ف 

 313 14 11 2 181 26 28 41 0 10 الوالية 

 2442 78 178 24 1379 137 234 187 16 209 الوطني 

  4,78 0 21,92 11,96 18,97 13,12 8,33 6,18 17,95 12,81مساهمة الوالية 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

أن هذه النسبة تختلف من قطاع إال  .12.81قرابة  2016قد بلغت في وتعتبر مساهمة الوالية بالمؤسسات المصدرة كليا هامة 

وجود القطب  إلىهذا راج  و 22تمثل قرابة والتعدينية وآ ر. احتلت المرتبة األولى مؤسسات الصناعات الميكانيكية  إلى

كما تعتبر مساهمة الوالية في ر عدد المؤسسات. يفي تطووالذي ساهم في تدعيم هذا القطاع والتكنولوجي لهذه الصناعات 

 . 18و 19كانت على التوالي والصناعات المختلفة هامة وقطاعي الصناعات الكميائية 

ما يبرز أهمية هذا وهو.  المصدرة كليا من مجموع المؤسسات 58النسيج وصناعة المالبس المختصة في تمثل المؤسسات 

          مؤسسة على المستوى الجهوي   26انخفض كذلك عدد المؤسسات المصدرة كليا بفقدان  2016و 2015تجذره. بين و القطاع

 .  في والية سوسة   مؤسسة 17المالبس بفقدان وقد تضرر قطاع النسيج ومؤسسة على المستوى الوطني. 126و

مؤسسة(  65مساكن أهم عدد من المؤسسات) , تضم معتمديةأما بالنسبة لتوزع المؤسسات المصدرة كليا على مختلف المعتمديات

التي احتكرت كل منها والقلعة الكبرى وأكودة  ومن مجموع المؤسسات تليها معتمديات سوسة سيدي عبد الحميد  20.75أي 

15  .معتمدية بمؤسسة  22تتوزع بقية الوحدات على المعتمديات األ رى بنسب متفاوتة تتراوح بين ومن مجموع المؤسسات

 مؤسسة واحدة بسوسة المدينة.  ويضة النف

 حسب المعتمديةالمصدرة كليا توزع المؤسسات الصناعية  :31 عدد خريطة

 
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام
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 حسب المعتمدياتالمصدرة كليا توزع المؤسسات الصناعية :77 جدول

 عدد المؤسسات  المعتمدية 

 

 عدد المؤسسات  المعتمدية 

 

 عدد المؤسسات  المعتمدية 

 8 سيدي الهاني 43 القلعة الكبرى 1 سوسة المدينة

 65 مساكن 10 سيدي بوعلي 5 سوسة الرياض

 14 القلعة الصغرى 5 هرقلة 3 سوسة جوهرة

 18 زاوية قصيبة الثريات 22 النفيضة 47 سوسة سيدي عبد الحميد

 313 المجموع 7 بوفيشة 12 حمام سوسة

2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 6 الكندار 47 اكودة  

 

 حسب المعتمدياتالمصدرة كليا والمحلية توزع المؤسسات الصناعية :  17 عدد بياني رسم

 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 الصناعيالتشغيل   -3.2
عامال بالمؤسسات الصناعية المحلية  52758 إلىتتوزع وعامال  90582قرابة  2016يبلغ عدد اليد العاملة بالقطاع الصناعي في 

من مجموع اليد العاملة.  41.75تمثل وعامال بالمؤسسات المصدرة كليا  37824ومن مجموع اليد العاملة  58.25أي 

 النسيج أهم مستقطب لليد العاملة. والكهرومنزلية وقطاع  المالبس والكهرباء ويعتبر كل من قطاع االلكترونيك و

 المحلية اليد العاملة بالمؤسسات الصناعية   1.3.2
أي قرابوة  موطن شغل على المستوى الوطني 499386موطن شغل مقابل  52758 توفير سوسة فيساهم القطاع الصناعي بوالية 

10.56  كالتالي:حسب القطاعات  تتوّزعو من مجموع اليد العاملة 

 

 2016-: توزع اليد العاملة بوالية سوسة 18 عدد بياني رسم

 
  2016-المصدر: والية سوسة في أرقام

لكل  28المالبس أكبر عدد من مواطن الشغل : وصناعة النسيج والكهرومنزلية  والكهرباء وتوفر صناعة االلكترونيك 

التي تستقطب كل منها قرابة والصناعات الكميائية والتعدينية  وقطاع. في مرتبة ثانية نجد قطاعي الصناعات الميكانيكية 

10 .و( 24تتوزع بقية مواطن الشغل)  8تتراوح النسبة بين وعلى بقية القطاعات األ رى ( )الصناعات الغذائية 

       يبرز توزع يد العاملة حسب القطاع أن أهم قطاع مشغل يعتبر قطاع االلكترونيك  .األحذية(و)صناعات الجلد  3و 

يعتبر   .من مجموع المؤسسات( فقط  6.6تمثل ومؤسسة  35الكهرومنزلية , رغم محدودية عدد المؤسسات )والكهرباء و

عالي ويبلغ  معدل عدد ويعتمد على الطاقات التشغيلية التي تتميز بمستوى تعليمي متوسط وقدرة تشغيلية هامة وهذا القطاع ذ

أن عدد إال  يوفر كذلك نفس النسبة من اليد العاملةفالنسيج وعامل. أما قطاع المالبس  400اليد العاملة بكل مؤسسة أكثر من 

التي تتميز ويعتمد هذا القطاع على تشغيل االناث  اصة و( 37.77تمثل ومؤسسة  200المؤسسات يعتبر مرتفعا )

 .  حسب القطاع قطاعات( في معدل اليد العاملة 9من  7المرتبة  السابعة ) القطاع يحتل  . لذلك بمستوى تعليمي أدنى 
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 2016 -: توزع اليد العاملة بالتراب الوطني    19 عدد بياني رسم

 
  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

من اليد العاملة كما حافظ قطاع  32المالبس على مرتبته األولى  باحتكاره لـوالوطني حافظ  قطاع النسيج على المستوى 

 تين نسبالفارق بين ال من مجموع اليد العاملة. يعتبر 17موفرا  مرتبته الثانية على لية منزالكهرووالكهرباء وااللكترونيك 

الفالحية حاف ت بقية القطاعات على وباستثناء قطاع الصناعات الغذائية و. نقطة مانوية  11: (28مقابل  17) هاما

  .2و 9تراوحت النسبة بين ونفس التمثيلية 

التي تتميز بطاقة والذي يمكن من ابراز المؤسسات الصناعية الكبرى وأما بالنسبة لمؤشر معدل يد العاملة في المؤسسة 

 تشغيلية هامة , يبرز الجدول ما يلي: 

)ص.م. .خ. ( معدال أعلى من الذي تم تسجيله على و)ص.ج.أ(  وهي )ص.ا.ك.ك( وسجلت ثالث قطاعات  -

الذي يحتل المرتبة الثانية و( 424,34أن الفرق بين القطاع الذي يحتل المرتبة األولى )إال  المستوى الجهوي.

   ( كبير جدا.105)

 حاف ت القطاعات التي تتميز بطاقة تشغيلية هامة على رتبتها على المستوى الوطني أيضا.  -

على وبين المؤشرات التي تم تسجيلها على المستوى الجهوي  ةفوارق هاموجود بقية القطاعات فيالحظ بالنسبة ل -

صناعة المالبس والتأثيث  )ص.خ.خ.ت( والخفاف والمستوى الوطني  اصة بالنسبة لقطاع صناعة الخشب 

 النسيج )ص.م.ن(. و

 : مؤشر معدل اليد العاملة بالمؤسسة الصناعية حسب القطاع بوالية سوسة78 جدول

 الجملة ص م ص ج أ ص خ,خ,ت ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك ص,م,ت ص م ب خ ب ص,غ,ف  

سة
سو

ة 
الي

و
 

 530 31 14 22 200 65 35 83 27 53 عدد المؤسسات

 52758 1893 1470 2022 14815 5400 14852 5278 2774 4254 عدد اليد العاملة

معدل اليد العاملة 

 /المؤسسة
26,8 74,102 59,63 34,424 77,83 75,74 91,91 105 64,61 54,99 

ب 
را

لت
ا

ي
طن

و
ال

 

 5526 300 241 202 1667 575 360 662 435 1084 عدد المؤسسات

 499386 19470 25849 9984 162215 48543 87681 43226 29281 73137 اليد العاملةعدد 

معدل اليد العاملة 

 /المؤسسة
47,67 31,67 3,65 55,243 42,84 31,97 42,49 25,107 9,64 37,9 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 بالتراب الوطنيومؤشر معدل اليد العاملة بالمؤسسة الصناعية حسب القطاع بوالية سوسة : 20 عدد بياني رسم

 
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

عامال  16372 أما بالنسبة لتوزع اليد العاملة الصناعية على مختلف المعتمديات توفر معتمدية مساكن أكبر عدد من اليد العاملة

(31  تليها معتمدية سيدي عبد الحميد بـ )19عامال أي قرابة   10010من اليد العاملة الجملية  من اليد العاملة الجملية    

بكل من  1و )معتمدية أكودة( 12األ رى من اليد العاملة على بقية المعتمديات بنسب متفاوتة تتراوح بين  50تتوزع و

 هرقلة. و سوسة الجوهرةومعتمديات سوسة الرياض 

 2016-على مختلف المعتمديات و: توزع اليد العاملة حسب القطاع 79 جدول

 الجملة  ص م ص ج ا ص خ,خ,ت ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك تص,م, ص م ب خ ب ص,غ,ف المعتمدية 

 1067 0 0 0 17 20 0 20 0 1010 سوسة المدينة

 340 0 0 0 261 56 0 10 0 13 سوسة الرياض

 482 32 0 0 308 12 0 30 0 100 سوسة جوهرة

 10010 262 460 112 1179 1964 3205 1629 27 1172 سوسة سيدي عبد الحميد

 1558 14 459 280 384 227 19 106 47 22 حمام سوسة

 6259 247 24 1495 3485 301 159 328 116 104 اكودة

 4789 28 0 15 1741 1511 300 681 25 488 القلعة الكبرى

 1004 0 0 0 630 0 0 11 0 363 سيدي بوعلي

 617 0 14 12  103 55 0 122 0 هرقلة

 3099 807 138 11  220 84 565 1002 115 النفيضة

 886 0 288 0 260 28 130 82 70 28 بوفيشة

 1123 10 0 0 630 412 0 0 38 33 الكندار

 1026 29 0 15 340 70 61 67 0 444 سيدي الهاني

 16372 464 87 53 3299 193 10598 994 527 157 مساكن

 1854 0 0 0 947 28 55 24 800 0 القلعة الصغرى

 2272 0 0 29 866 255 186 731 0 205 زاوية قصيبة الثريات

 52758 1893 1470 2022 14845 5400 14852 5278 2774 4254 كامل الوالية 

 499386 19470 25849 9984 162215 48543 87681 43226 29281 73137 كامل البالد 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام
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 اليد العاملة بالمؤسسات المصدرة كليا  2.3.2

 

موطن شغل على المستوى  316843موطن شغل على مستوى والية سوسة مقابل  37824توفر المؤسسات المصدرة كليا 

المرتبة  الكهرومنزيلية والكهربائية و يحتل قطاع الصناعات الميكانيكية من مجموع اليد العاملة.  12الوطني أي قرابة 

على  (24تتوزع بقية اليد العاملة )و. 37يليه قطاع النسيج بنسبة و( 39األولى من حيث يد العاملة التي يستقطبها )

تضم مؤسسات مصدرة في هذا القطاع.  أن الوالية الوالبلور باعتبار والخزف والقطاعات األ رى باستثناء قطاع مواد البناء 

بتوزع اليد العاملة حسب القطاعات على المستوى الوطني يالحظ بعض اال تالفات على مستوى النسب أما الترتيب مقارنة و

  الكهرومنزلية  المراتب األولى والكهرباء وااللكترونيك والمالبس والنسيج  احسب األهمية  فال يختلف كثيرا. احتل قطاع

 . 25و 46سجال على التوالي والثانية  و

 

 أما بالنسبة لمؤشر معدل يد العاملة في المؤسسة  يبرز الجدول ما يلي: 

 

الوطني والجهوي  )ص.ا.ك.ك( أعلى مؤشر على المستويين الكهرومنزليةوالكهرباء وسجل قطاع االلكترونيك  -

 ما يبرز أهمية هذا القطاع.  وهو 336.91و 523.32كانت على التوالي و

 . 133.85بمعدل  والثالثة وطنيا و 123.84بمعدل األحذية المرتبة الثانية جهويا واحتل قطاع الجلود  -

 الوطني أيضا. والجهوي القطاعات التي تتميز بطاقة تشغيلية هامة على رتبتها على المستوى أغلب حاف ت  -

 
 معدل اليد العاملة بالمؤسسة الصناعية المصدرة كليا حسب القطاع بوالية سوسة: مؤشر 80 جدول

 

 ص,غ,ف  

ص م ب 

 خ ب

 

 ص,ن,م ص,ك ص,ا,ك,ك ص,م,ت
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 خ,خ,ت
 الجملة ص م ص ج أ

سة
و
س

ة 
الي

و
 

 313 14 11 2 181 26 28 41 0 10 عدد المؤسسات

 37824 839 1358 52 14012 2874 14653 3315 0 721 عدد اليد العاملة

معدل اليد العاملة 

 /المؤسسة
1,72 0 85,8 32,523 5,11 41,77 45,123 45,123 92,59 84,12 

 

ي
طن

و
 ال

ب
را

لت
ا

 

 2442 78 178 24 1379 137 234 187 16 209 عدد المؤسسات

 23574 78837 18260 550 17295 عدد اليد العاملة
14696

2 
1773 23827 5765 316843 

 معدل اليد العاملة

 /المؤسسة
75,82 37,34 64,97 91,336 172 57,106 

73,87
5 

133,86 73,91 129,75 

 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 

 

 

 

 الوطنيو: مؤشر عدد اليد العاملة بكل مؤسسة على المستوى الجهوي 21 عدد بياني رسم
 

 
 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 

عامال أي قرابة  14800يبرز توزع اليد العاملة بالمؤسسات المصدرة كليا أن معتمدية مساكن تحتل المرتبة األولى بـ 

39.13 7316من المجموع تليها معتمدية سيدي عبد الحميد بـ ( 19.35عامال .)يتوزع بقية اليد العاملة على بقية و

 .1و 10المعتمديات بنسب متفاوتة تتراوح بين 

 

  المواد االنشائية  4.2

احداث وقطاع الصناعة التي يمكن استغاللها لتنمية من المواد االنشائية هامة وجود امكانات  إلىتفتقر والية سوسة 

حسب  الديوان الوطني للمناجم وى باستثناء الملح الذي يوجد على مستوى سبخة سيدي الهاني. أ رأنشطة اقتصادية 

 في طور االنجاز.   سوسةفان  ارطة المواد االنشائية لوالية 
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 الصناعات التقليدية والسياحة  -3
 السياحة 1.3

 التجهيزات السياحية  1.1.3
والية سوسة من أهم األقطا  السياحية الموجودة بالترا  الوطني. وقد شهدت انجاز عدة مشاري  سياحية هامة         تعتبر 

التاريخية ومتنوعة  الل السنوات الفارطة  ساهمت في تدعيم هذا القطاع. كما تعتبر الخصوصيات الطبيعية  ومتطورة و

 التي ساهمت في جعلها قطبا سياحيا هاما.  مللوالية من أهم العواالعمرانية لو

جانب ياسمين  إلىهرقلة –شط مريم والقنطاوي –حمام سوسة وهي سوسة المدينة وتضم والية سوسة أرب  مناطق سياحية 

     ، امصنف نزال 71من بينها  وحدة سياحية، 96قرابة   2017في  سوسة السياحية بواليةعدد التجهيزات  وقد بلغ حمامات.

ارتفاعا من  اإليواءطاقة  سجلتالموجودة بالترا  الوطني. وحدات السياحية من مجموع ال  11.32يمثل هذا العدد و

 الجملية للترا  الوطني. اإليواءمن طاقة  16.81 بذلك ممثلة 2017سريرا سنة  39401 إلى 2016سريرا سنة  39013

للتنشيط  ينريفيمركزين  وميناء الياسمين الحمامات وميناء القنطاوي   ماهو ينترفيهي( 2الوالية كذلك بوجود مينائين ) تتميز

 وكالة أسفار.  113ومطعما مصنفا  58جانب وجود  إلى تينايكولوجي يتينالسياحي وقر

 موطن شغل.  20400رابة يمكن من توفير قويلعب القطاع السياحي دورا هاما في دعم االقتصاد الجهوي 

نزل  14* و4نزل من صنف  28* و5نزل من صنف  6 إلىتتوزع  وكل النزل الموجودة بوالية سوسة هي نزل مصنفة 

شقة سياحية  15جانب النزل المصنفة تضم والية سوسة  إلى. *1نزل من صنف  6* و2نزل من صنف  17و* 3من صنف 

 .سياحيةقرية ونزل عائلية  6ودارا للضيافة  14و

 يتوزع عدد األسرة على مختلف التجهيزات السياحية كالتالي:  و

 حسب نوع الوحدات السياحية اإليواء: توزع طاقة 81 جدول

 شقق *1 *2 *3 *4 *5 نوع الوحدات
دار 

 ضيافة

قرية 

 سياحية

أماكن 

 مشتركة

نزل 

 عائلي

 الوالية
 6 1 1 2 15 6 17 14 28 6 العدد

 170 120 1000 14 2844 956 3518 8197 17740 4842 الطاقة

التراب 

 الوطني

 56 7 10 35 45 74 127 154 153 59 العدد

 3592 1175 6099 295 6886 6825 25403 62366 80816 30081 الطاقة

مساهمة 

 الوالية 

 10.71 14.29 10 5.71 33.33 8.11 13.39 9.09 18.30 10.71 العدد

 4.75 41.30 14.01 13.85 13.14 21.95 16.10 الطاقة

 
16.40 10.21 4.73 

 2017-في أرقام  السياحة التونسية  : المصدر

 : توزع التجهيزات السياحية حسب النوع على مستوى الوالية22 عدد بياني رسم

 
 2017-المصدر : السياحة التونسية  في أرقام 

  35.41 تقدر بـ مليةبنسبة ج ،6.25* قرابة 5من صنف و  29.17* قرابة 4تمثل النزل الفا رة من صنف 

تليها الشقق  17.71تمثل و* 2ل من صنف من مجموع النزل المتركزة بوالية سوسة. وتحتل المرتبة الثانية النز

 .  14,58* فتمثل 3. أما النزل من صنف 15. 6 السياحية وتمثل

 2016-على المناطق السياحية بوالية سوسة اإليواء: توزع طاقة 82 جدول

 المنطقة السياحية
 الوحدات السياحية

 اإليواءطاقة  العدد الجملي

 18430 42 سوسة المدينة 

 15467 26 القنطاوي  -حمام سوسة 

 1049 3 هرقلة -شط مريم

 9456 22 ياسمين الحمامات 

 44402 93 الجملة 
 2016-المصدر:والية سوسة في أرقام 

شط ورغم ما تتميز به منطقة هرقلة و. إيواءتوفر أهم طاقة وعدد من النزل  المدينة أهمتضم المنطقة السياحية   سوسة 

 تضم. محدودةفي النشاط الفالحي ال تزال  تهامساهم أنإال  تاريخيةو اصيات معمارية ومشاهد طبيعية من  مريم

 الجملية للوالية. اإليواءفقط من طاقة  2تساهم بنسبة ونزل  3المنطقة 

 2016-على المناطق السياحية بوالية سوسة اإليواء: توزع طاقة 23 عدد بياني رسم

 
 2016-المصدر:والية سوسة في أرقام 

 من أهمها نذكر: وتتميز الوالية بوجود عدة مناطق سياحية تم انجازها لتدعيم قطاع السياحة  

التي اعتمدت على جم  عدة و: تعتبر من المناطق المندمجة األولى التي وق  انجازها المنطقة السياحية بالقنطاوي -

جانب األماكن التي تم تخصيصها  إلىفضاءات للتنشيط السياحي  ووحدات سياحية ومكونات سياحية من ميناء ترفيهي 

  *(.5و* 4) فندقا أغلبها من الصنف الرفي   17تضم المنطقة قرابة لبناء فضاءات سكنية.  

 
   2018-للسياحة الوطني  المصدر: الديوان     مشاهد من المنطقة السياحية بالقنطاوي
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في المنطقة الجنوبية لمدينة  2000هي عبارة عن مشروع كبير انطلق في بداية سنة   الحمامات:منطقة ياسمين  -

ينتهي والحمامات. هي عبارة على منطقة سياحية كبرى تمتد على الشريط الساحلي ينطلق من المنطقة السياحية بالحمامات 

نزل  45كلم. يتكون برنامج التهيئة من  4هك وتبلغ واجهتها الساحلية  278تمسح المنطقة قرابة على مستوى بوفيشة. 

عدة تجهيزات ترفيهية من مطاعم وجانب ميناء ترفيهي  إلىوحدة سكنية  2000وسرير  19000قدرت بـ استيعا بطاقة 

 ...الخ.  مسلكين لرياضة القولف  و مدينة ألعا ومقاهي و

  السياحيةالمؤشرات  2.1.3
نتيجة للمجهودات المبذولة في القطاع  2017و 2016بوالية سوسة ارتفاعا هاما بين   اإلقامةوشهدت مؤشرات االستغالل 

 من عدد السياح الجملي 17سائحا أي قرابة  941276قرابة  2017السياحي. فقد بلغ عدد الوافدين على والية سوسة في 

ما  وهوليلة  4232974 رت بـسائحا. أما عدد الليالي المقضاة فقد 5518418قدر بـالذي و الوطني على مستوى الترا  

 الوطني .  الليالي المسجلة على المستوى من عدد  19.2 يمثل 

اذ  لإلقامةمعدل  أعلىهرقلة  -قد سجلت المنطقة السياحية  شط مريمو  2017ليلة مقضاة سنة   4.5فبلغ    اإلقامةأما معدل 

بينما  2017سنة   37.5ليلة مقضاة. أما معدل االشغال فبقى منخفضا برغم تسجيله  ارتفاعا ملحوظا  حيث بلغ  6.9بلغ 

 . 2016سنة    29.3كان 

 حسب نوع النزل اة : توزع الليالي المقض83 جدول

 *1 *2 *3 *4 *5 سنة 
 قرية

 سياحية

وحدات 

 أ رى 
 المجموع

 الوالية
2016 314005 2015385 617486 180418 35520 106188 93633 3362635 

2017 670937 2507452 613133 234366 38693 81880 86513 4232974 

التراب 

 الوطني

2016 28000533 7944641 5232796 813904 251602 262211 574347 17880034 

2017 3784630 10555543 5482559 1017130 246415 290438 665808 22042523 

 2017-المصدر: السياحة التونسية في أرقام 

 حسب نوع النزل اة توزع الليالي المقض : 24 عدد بياني رسم

 

 2017-المصدر: السياحة التونسية في أرقام

تحتوي  هااعتبارب من مجموع الليالي المقضاة بالوالية   75قرابة  *4من فئة  تمثل الليالي المقضاة في النزل الفا رة

  .  ( 35.41)إيواءعلى  أكبر طاقة 

 التالي : والمقضاة حسب األشهر على النح اللياليتتوزع 

 سوسة: توزع عدد الليالي حسب األشهر بوالية  84 جدول

 األشهر
 سوسةوالية 

التراب 

  األشهر الوطني
 سوسةوالية 

التراب 

 الوطني

 العدد % العدد العدد % العدد

 4901401 21 1030462 أوت 753394 16.1 121334 جانفي

 3139237 20.5 644321 سبتمبر 588077 15.6 91669 فيفري

 2048756 20.3 415192 أكتوبر 906044 17.1 155120 مارس

 910095 16.7 152362 نوفمبر 1084499 15 163099 أفريل

 979411 18.7 183177 ديسمبر 1380612 17.6 242521 ماي

 22042523 19.2 4232974 المجموع 1715538 17.9 307706 جوان

2017-المصدر: السياحة التونسية في أرقام 3635459 20 726011 جويلية  

توزع عدد الليالي حسب األشهر بوالية سوسة 25 عدد بياني رسم  

 

 2017-المصدر: السياحة التونسية في أرقام

        ما يفسر موسمية القطاع. اذ تعتبر أشهر جويلية  أوت وهوارتبط القطاع السياحي بوالية سوسة بجمال شواطئها 

على بقية األشهر الباقية فتتوزع  44 أماومن عدد الليالي المقضاة بسوسة  56تحتكر وسبتمبر  أشهر الذروة و

 شهر فصل الشتاء.بالنسبة أل 2وشهر أكتوبر  الل  10بنسب تتراوح بين 

  : توزع الوافدين على النزل حسب الجنسية 85 جدول

 المقيمين المقيمين بالخارج البلدان األخرى الشرق األوسط أمريكا الشمالية المغرب العربي أوروبا 

 42.5 1.3 2.8 0.4 0.3 24.3 28.5 الوالية

 49 0.9 3.7 0.8 0.4 17.4 27.9 التراب الوطني
 2017-المصدر: السياحة التونسية في أرقام

 51منهم  تونسيين مقيمين   و  49سائحا.  941276وصل عدد الوافدين على والية سوسة قرابة  2017في سنة 

من  24.3ومن األوروبيين  28.5جنسيات مختلفة فنجد  إلىمن غير المقيمين. يتوزع عدد الغير مقيمين 

من  1.3ومن البلدان األ رى  2.8ومن الشرق األوسط  0.4وأمريكا الشمالية  اندبل من 0.3والمغاربيين 

 التونسيين المقيمين بالخارج. 
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 المناطق السياحية المبرمجة  3.1.3 

هك.  600تمسح حوالي وهرقلة قبالة بوفيشة وتق  المنطقة بين الحمامات الجنوبية المنطقة السياحية السلوم:  -

مركز وجانب الفنادق من ملعب للقولف  إلىسريرا. يتكون برنامج التهيئة  25000تبلغ طاقة ايوائها قرابة 

 وحدات ترفيهية.ومركز للمؤتمرات وثقافي 

 
 لسياحية بالسلوممثال تهيئة المنطقة ا

هك على مستوى  450تمسح األرض المخصصة الستقبال المنطقة السياحية  المنطقة السياحية بهرقلة:  -

 10.000السلوم. تبلغ طاقة ايوائها المبرمجة قرابة  ومنطقة غابية متا مة للبحر بين سوسة الشمالية 

 يضم برنامج التهيئة ميناء ترفيهيا.وسريرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-المصدر: الوكالة العقارية للسياحة    هرقلةتهيئة المنطقة السياحية ب مثال

 

 سةاالمكانات السياحية بوالية سوو: المناطق  32 عدد خريطة

 2018-المصدر: الوكالة العقارية للسياحة 
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 الصناعات التقليدية  2.3
تجذر هذا القطاع بالوالية. يبلغ ويعتبر قطاع الصناعات التقليدية من أهم القطاعات االقتصادية نتيجة وجود عدة حرفيين 

وزع يتوله بطاقة حرفي. وبسجل الحرفيين  امرسم احرفي 11275حرفيا منهم  21000 قرابة سوسةعدد الحرفيين بوالية 

أقل من وحرفي(  2579)بالقلعة الكبرى  23تتراوح النسبة بين وتفاوتة على مختلف المعتمديات بطريقة مالحرفيين عدد 

1 حرفي( 56)بكندار . 

 : توزع المهنيين على مختلف المعتمديات 86 جدول

 عدد المهنيين  المعتمدية  عدد المهنيين  المعتمدية 
 1131 النفيضة 1156 سوسة المدينة

 109 بوفيشة 407 سوسة الرياض
 56 الكندار 778 سوسة جوهرة

 282 سيدي الهاني 551 سوسة سيدي عبد الحميد
 774 مساكن 804 حمام سوسة

 806 القلعة الصغرى 417 اكودة
 221 الثريات والزاوية /القصيبة  2579 القلعة الكبرى
 11275 المجموع  596 سيدي بوعلي

 2018-للصناعات التقليديةالمصدر: الديوان الوطني  608 هرقلة

مؤسسة  774. تستأثر معتمدية  القلعة الكبرى  مؤسسة 3379قرابة  2016بلغ عددها في  المنتجة فقدأما عدد الوحدات 

(23 )10 مؤسسة 346بـسوسة سيدي عبد الحميد و سوسة المدينة  تي تليها معتمدي لكل منهما . 

 
 : توزع الوحدات االنتاجية على مختلف المعتمديات26 عدد بياني رسم

 
 2016-المصدر:والية سوسة في أرقام 

 

 

مغازات معتمدة. أما  10مؤسسة مصدرة. كما نجد  60مؤسسة منها  113قرابة  2017يبلغ عدد المؤسسات المسجلة في 

 مجمعين للمنتوجات التقليدية. وأمينا للصناعات التقليدية وبالنسبة للهياكل المهنية فنجد بوالية سوسة مجلسا للحرف 

 شب الزيتون . كما يتم توريد عدة مواد الستعمالها من قبل والصوف وتتوفر بوالية سوسة عدة مواد أولية  أهمها الطين 

مورد يتمت  باالمتيازات ون باالمتيازات الجمركية ايتمتع( اثنين)منهم  موردين ( 3) ثالثةقد بلغ عدد الموردين والحرفيين. 

 الجبائية. 

 

       ياطة المالبس التقليدية والتطريز اليدوي وأما بالنسبة لال تصاصات الموجودة بالجهة فنذكر منها األلياف النباتية   

 المصوغ. و النسيج اليدويو

عاملة. أما  12فناهز  هنمنازلبت أما عدد العامال . منتجين 6قرابة  2017النسيج في وبلغ عدد المنتجين الخواص للزربية 

 .2017قطعة في  32 إلى 2016قطعة سنة  95قد انخفض هذا العدد من و . قطعة 32عددها فبلغ المنتجة عدد القط  

لمزيد ودينارا.  792127.300مصدرا بقيمة استثمار بلغت  84عدد المصدرين لمنتوجات الصناعات التقليدية المراقبة  بلغ

الديوان الوطني للصناعات التقليدية ببرمجة مشروع انجاز قرية حرفية بحمام سوسة القنطاوي. تبلغ قيمة تدعيم القطاع قام 

 موطن شغل. 400احداثها فستكون في حدود  واطن الشغل المتوق مليون دينارا أما عدد م 5التمويالت قرابة 

 

 من أهمها:ويدية جهوية  للتعريف بالمنتوجات التقلوكما يتم برمجة عدة ت اهرات وطنية 

 النسيج المحفوف بسوسة.والمعرض الوطني للزربية  -

 أيام الصناعات التقليدية بالقنطاوي. -

 الصالون الدولي للسياحة. -

 اللباس الوطني .واالحتفال بأيام الصناعات التقليدية  -

 التراث.ومهرجان األصالة  -

 عروض لألزياء التقليدية في اطار احياء المدينة العتيقة. -

 الندوة الوطنية حول النهوض بالزربية.  -

 792127.3. أما قيمة الصادرات فبلغت قرابة 2015مصدرا في  86مصدرا مقابل  84بلغ عدد المصدرين  2016في 

 . 39.3أي  بنسبة تطور قدرت بـ  2015د في 568619.7دينارا مقابل 

 211قرابة  2017د المشاري  في السداسي األول لسنة التمويل في الصناعات التقليدية فبلغ عدوأما بالنسبة لالستثمار 

يساهم البنك التونسي للتضامن في وموطن شغل.  414مكنت من بعث وألف دينار  982.1مشروعا بقيمة جملية قدرت بـ 

 2017 بلغ عدد المشاري  التي تم تمويلها  الل السداسي األول لسنةحيث تمويل المشاري  المتعلقة بالصناعات التقليدية . 

 ألف دينار. 473.5مشاري  بقيمة قدرت بـ  10قرابة 

 

المتمتعة ولتلبية حاجيات الحرفيين يتم االلتجاء لتوريد بعض المواد األولية. بلغ عدد الموردين للمواد األولية الموردة و

الموردين للمواد  عدد بلغ. 2015في  158.000د مقابل  190.000باالمتيازات الجبائية موردا واحدا فقط بقيمة بلغت 

بلغت قيمة المواد الموردة و. 2016ثم أصبح موردا واحدا في  2015في   (2اثنان )المتمتعة بامتيازات جمركية واألولية 

 .2015د في 649500د بعد أن كانت 357500قرابة  2016في 
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 الخدمات و. التجارة 4

 التجارة  1.4
      جانب تجار البي  بالجملة إلىموزعة على مختلف المعتمديات  ابلدي سوقا 16وسوقا أسبوعية  14 قرابة سوسة   تضم والية

   القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وحمام سوسة ومساكن وتتركز األسواق األسبوعية بكل من سوسة تجار البي  بالتفصيل. و

المسعدين. أما بالنسبة لألسواق البلدية  وبوفيشة والنفيضة وهرقلة وسيدي بوعلي وكندار وسيدي الهاني وزاوية سوسة وأكودة و

سيدي وبوفيشة والنفيضة والقلعة الصغرى والقلعة الكبرى وبكل من حمام سوسة  واحدة  سوقاوأسواق بمدينة سوسة  5فنجد 

      أسواق بمساكن.   3وهرقلة وعلي وب

من  2016و  2014في مختلف المجاالت. وقد تطور العدد بين   لتجارة الجملة نقطة 4814سوسة ضّمت والية  2016في 

بمعتمدية   نقاط تجارة الجملةتتركز أغلب نقطة.  4960أصبح عدد نقاط تجارة الجملة  2017في نقطة.  4814 إلىنقطة  4345

نقطة تليها معتمدية  836ثم بمعتمدية سوسة المدينة التي تحتوي على  (34.5) اي نقطة 1664تضم التي سوسة الجوهرة 

نقطة )معتمدية  438تتراوح بين  على مختلف المعتمديات بطريقة متفاوتةالبي  التجارية تتوزع بقية نقاط ونقطة.  559مساكن بـ 

 مستوى عيشها وتطورها و السكان. يرتبط توزع تجار الجملة على مختلف المعتمديات بعدد نقاط )كندار( 8وحمام سوسة( 

 درجة الديناميكية االقتصادية للمعتمدية.و

 : توزع تجار الجملة على مختلف المعتمديات27 عدد بياني رسم

 
 

 2017-المصدر:والية سوسة في أرقام 

 

وهي  نقطة . تضم معتمدية سوسة الجوهرة أكبر عدد 27707بلغ عدد نقاط البي  بالتفصيل فأما بالنسبة لتجارة التفصيل 

 عدد نقاط البي  بالتفصيل قد تطور وأن هذه المعتمدية تضم أكبر عدد من سكان الوالية. ونقطة بي  بالتفصيل باعتبار  7124

 . في السنةبي  نقطة  1264قدرت بـ نقطة أي بزيادة  27707 إلىنقطة  25179من  2016و 2014بين 

 التفصيل حسب المعتمدياتو: توزع تجار الجملة 87 جدول

 عدد نقاط التجارة بالتفصيل  عدد نقاط التجارة بالجملة  المعتمدية 

 التطور  2016 2014 التطور  2016 2014

 127 3506 3379 15 836 821 سوسة المدينة

 369 2272 1903 112 415 303 سوسة الرياض

 382 7124 6742 85 1664 1579 سوسة جوهرة

 151 1493 1342 17 323 306 سوسة سيدي عبد الحميد

 225 2003 1778 71 438 367 حمام سوسة

 90 967 877 58 138 80 اكودة

 235 1251 1016 28 145 117 القلعة الكبرى

 73 643 570 3 26 23 سيدي بوعلي

 33 409 376 0 32 32 هرقلة

 150 1769 1619 2 47 45 النفيضة

 80 936 856 1 10 9 بوفيشة

 52 529 477 3 8 5 الكندار

 22 184 162 2 9 7 سيدي الهاني

 424 2897 2473 62 559 497 مساكن

 96 765 669 10 71 61 القلعة الصغرى

الزاوية /القصيبة 

 الثريات و

93 93 0 940 959 
19 

 2528 27707 25179 474 4819 4345 المجموع 
 2017-والية سوسة في أرقام  المصدر :

 الخدمات  2.4
 القطاع المصرفي.ويوجد بوالية سوسة عدد هام من مؤسسات الخدمات من بينها القطاع المؤسساتي 

. يتركز بسوسة المدينة تةوبنسب متفا تتوزع على مختلف المعتمدياتوفرعا بنكيا  158وللبنك المركزي  فرعا تضم الوالية 

 .من مجموع المؤسسات المتركزة بالوالية  33أي قرابة  فرعا 52 إلى 2016وصل عددها في وأكبر عدد منها 
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 تطور الفروع البنكية على مختلف المعتمدياتو: توزع  88 جدول

 عدد المؤسسات البنكية  المعتمدية عدد المؤسسات البنكية  المعتمدية

2014 2016 2017 2014 2016 2017 

 1 1 1 هرقلة 52 52 49 سوسة المدينة

 8 8 6 النفيضة 7 7 5 سوسة الرياض

 2 2 2 بوفيشة 31 29 25 سوسة جوهرة

 0 0 0 الكندار 3 3 3 سيدي عبد الحميد

 0 0 0 سيدي الهاني 23 22 20 حمام سوسة

 20 19 18 مساكن 5 5 4 اكودة

 2 1 1 القلعة الصغرى 7 7 7 القلعة الكبرى

 1 1 1 زاوية قصيبة الثريات 1 1 1 سيدي بوعلي

 163 158 143 المجموع   
 2018-2017-المصدر:والية سوسة في أرقام 

نسبة تطور لعدد  جوهرة  أهم معتمدية سوسة شهدت فروع بنكية.  5بنكا أي بزيادة  163تطور عدد البنوك ليصبح  2017في 

سيدي الهاني تفتقر ورغم أهمية هذا المرفق الزالت كل من معتمدية كندار و ثالث سنوات   الل منها فروع  5البنوك بزيادة 

                                                                  اليه.

المحلية. تتركز وأما بالنسبة للتمثيلية المؤسساتية المرتبطة بقطاع التنمية فنجد بوالية سوسة عددا هاما من االدارات الجهوية  

 .السكان حسب عددوأغلب االدارات الجهوية بمدينة سوسة أما االدارات المحلية فيختلف توزعها حسب القطاع 

 
 : أهم التمثيلية المؤسساتية  للقطاعات التنموية بوالية سوسة89 جدول

 عدد االدارات  القطاع  عدد االدارات  القطاع 

 محلية  6وجهوية 2:  8 توزي  المياه واستغالل  جهوية  1 التعليم 

: جامعة سوسة  2 التعليم العالي 

 الخدمات الجامعية و

 محلية  10وجهوية  2: 12 التطهير والبيئة 

: وكالة النهوض بالصناعة 2 الصناعة  ادارة محلية  12 التكوين المهني 

 الوكالة العقارية للصناعةو

 6وادارة جهوية  1:  7 التشغيل 

 ادارات محلية 

 2 السياحة 

 1 الصناعات التقليدية  جهوية  1 الصحة 

الرياضة والشبا  

 الطفولة و

 محلية  4وجهوية  2: 6 النقل  2

معهد و)ادارة جهوية  3 الثقافة 

 مكتبة جهوية(وجهوي 

مكتب  50وجهوية  5:  55 االتصاالت والبريد 

 بريد 

 30وادارات جهوية 8) 38 الفالحة 

 ادارة محلية( 

 1 التجارة 

 2018-المصدر:والية سوسة في أرقام  محلية( 2وجهوية 2)  4 الغاز والكهرباء 

 

 

 

 

 المؤسسات البنكيةوعدد تجار الجملة توزع : 33 عدد خريطة

2018-المصدر:والية سوسة في أرقام   
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 االستثمارات . 5
ألف  899727 إلىتوزعت وألف دينارا   2751487قرابة    2014-2010بلغت قيمة االستثمارات للمخطط التنمية بسوسة  إدارةحسب 

 : كما يلي  تتوزع االستثمارات حسب القطاعو. بالنسبة للقطاع الخاصألف دينار  1851760و  العام بالنسبة للقطاعدينارا 

 توزع االستثمارات حسب القطاع: 90 جدول

  المجموع   الخاص   العام  القطاع 

     15.6 140455 األنشطة االقتصادية 

 5 137445 5.4 100760 4.1 36685 الصيد البحري والفالحة 

     0  الصناعة 

 28.3 777000 42 777000 0  الصناعات المعملية 

 1 29085   3.2 29085  الصناعيةالمناطق 

 2.1 70013.5   6.6 59537.5 الصناعات الغير معملية 

 12.3 338348 17.6 325000 1.5 13347.5 السياحة 

 0.1 1800   0.2 1800 الصناعات التقليدية 

       البنى الحتية

 0 49399    47599.7 التنوير 

 0 20614.5    11937.8 الماء الصالح للشرا  

 0.3 8558 0.2 4000 0.5 4558 االتصالوالبريد 

     20,8 187496 التقل 

 4.3 118842   13.2 118842 الجسور والطرقات 

 0.3 9005   1.0 9005 المسالك 

 1.6 44902 0.8 15000 3.3 29902 النقل البري 

 0.1 2350   0.3 2350 النقل الحديدي 

 1.0 27334   3.0 27397 النقل البحري 

       المحيط والبيئة 

 3 83381   9.3 83381 التطهير 

 0.9 25500   2.8 25500 نات االفياضحماية المدن من 

 0.2 6750   0.5 4750 البيئة 

       التجهيزات الجماعية 

 1 27187   3.0 27187 التعليم والتربية 

 2.1 57630   6.4 57630 التعليم لعالي 

 0.6 16700 0.1 2000 1.6 14700 الخدمات الجامعية 

 7.4 204420   22.7 204420 البحث العلمي 

 1.7 46919 0.5 10000 4.1 36854 الصحة 

 1.3 39875   3.9 34980 الرياضة والشبا  

 0.3 8898   1.0 8898 حماية التراث والثقافة 

  308   0.1 783 الطفولة 

  360    360 الشؤون االجتماعية  

 1.6 44907   5.0 44907 البلديات 

 0.6 16975   1.9 16975 تأهيل األحياء الشعبية 

 0.2 5145   0.6 5145 المجالس القروية 

 22.5 618000 33.4 618000 - - السكن 

 100 2751487 100 1851760 100  المجموع 
 2019-المصدر: والية سوسة 

 

 

بالنسبة لالستثمارات العمومية احتركت الخاصة. ويختلف توزع االستثمارات حسب القطاع بين االستثمارات العمومية 

 15. أما األنشطة االقتصادية فكان من نصيبها 19(. ثم نجد قطاع النقل  بـ40التجهيزات العمومية أهم جزء )

المجالس والمؤسسات العمومية )البلديات وتوزعت بقية االستثمارات على البيئة ومن جملة االستثمارات العمومية. 

 القروية(. 

هما على التوالي األنشطة االقتصادية  التي احتكرت وقطاعين هامين  إلى تتوجهاالستثمارات بالقطاع الخاص فأما 

65  33.4بنسبة قدرت بـ قطاع السكنومن جملة االستثمارات الخاصة بالنسبة للقطاعات األ رى تعتبر مساهمة .

 بالنسبة لقطاع النقل البري.  0.8وبالنسبة لقطاع الخدمات الجامعية  0.1تتراوح بين و القطاع الخاص محدودة

 الخاصة حسب القطاعو: توزع االستثمارات العامة 28 عدد بياني رسم

 

 2019-المصدر: والية سوسة 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

 مساهمة القطاع العام 

 مساهمة القطاع الخاص 



  الخامس: الهيكلة العمرانية و المراكز الحضريةالمحور                                                                                  األطلس الرقمي لوالية سوسة                                                                          

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 76  
 

 

 

 

 

 

 

 

المراكز الحضرية والمحور الخامس: الهيكلة العمرانية 
 

 

 الهيكلة العمرانية  .1

 المراكز الحضرية  .2
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 لهيكلة العمرانية. ا1

   الوزن الديموغرافي لمختلف المدنوالترتيب   1.1

 هما :وقد تطورت وفق محورين أساسيين وتتميز والية سوسة بديناميكية عمرانية هامة 

 تواصل توس  المراكز العمرانية الكبرى  -

 التوس  العمراني على طول المحاور الكبرى . -

وسة م  الديناميكية التي شهدتها مدينة سو( تتكون من مجموعة من البلديات المتباعدة 1960كانت  والية سوسة )قبل 

تهيئة وصناعية وتنفيذ المشاري  المهيكلة )مناطق سياحية والمدن القريبة منها نتيجة تركز العديد من التجهيزات الهامة و

حمام سوسة من ومثال ذلك سوسة ومناطق سكنية( أصبحت المدن التي تكون والية سوسة امتداد عمرانيا بعضها لبعض. 

أكودة من جهة والقلعة الكبرى والمسعدين من جهة وكذلك مساكن وى  زاوية سوسة من جهة أ روسوسة و      جهة 

 على الهيكلة العمرانية الحالية لوالية سوسة. هام قد كان لهذه الديناميكية العمرانية انعكاس وأ رى. 

القريمات وبعد احداث بلديتين بكل من شط مريم  ومدينة )بلدية(  16الشبكة العمرانية لوالية سوسة من  تكونت 2016قبل 

     مستوى تجهيزها. والتجهيزات المهيكلة التي تضمها وتختلف أهميتها حسب عدد السكان . 18هيشر أصبح عدد البلديات 

 :   هيومن أرب  مجموعات لوالية سوسة تتكون الهيكلة العمرانية و

في  ساكنا 221530قرابة  تضم وتلعب دور ميتروبول جهوي  ومدينة سوسة : أهم مدينة  تضمالمجموعة األولى   -

تتكون من وهكتارا.  4500على مساحة المنطقة البلدية تمتد العدد الجملي للسكان الحضريين. من   40أي  2014

 أرب  دوائر. 

القلعة الكبرى وهي بلديات حمام سوسة وساكنا  35000تتكون من مدن متوسطة تضم أكثر من  المجموعة الثانية: -

من مجموع  11و 6.5تضم بين وتلعب دور مراكز عمرانية ذات مستوى أول والقلعة الصغرى ومساكن و

 السكان الحضريين.

قصيبة الثريات وهي بلديات الزهور وساكنا  30000وساكنا  10.000تتكون من مدن تضم بين المجموعة الثالثة :  -

تضم بين وتلعب دور مراكز عمرانية ذات مستوى ثاني  والمسعدين والنفيضة وسيدي بوعلي وأكودة وزاوية سوسة و

6 2و .من مجموع السكان الحضريين 

      سيدي الهاني وكندار وتتكون من هرقلة وساكنا  10000هي مدن صغيرة تضم أقل من و الرابعة:المجموعة  -

هي شط وفي اطار تعميم البلديات على كامل  الترا  الوطني  2016بعد ماي ن وق  احداثهما تيلالبلديتين الوبوفيشة و

 من مجموع السكان الحضريين.  2أقل من  محلية تضممراكز عمرانية  نهي عبارة ع .ت هيشريالقريمومريم 

 

لم يتطور الوزن الديموغرافي لمختلف المدن بل شهدت أغلبها انخفاضا في وزنها الديموغرافي   2016و 2014بين 

زاد في أصبحت تضم قرابة نصف السكان الحضريين للوالية مما وباستثناء مدينة سوسة التي واصلت استقطابها للسكان 

منه المنطقة  اني تناق المروري الذي تعظهور عدة مشاكل أهمها المرتبطة باال إلىدى أو لق ضغط كبير عليها 

 المركزية للمدينة. 

 

 

 

 

سجلت سوسة أهم عدد سكان مضاف في وبلدية تطورا هاما في عدد السكان.  16بلدية من  11شهدت  2016و 2014بين 

 األ رى.من الواليات وما يبرز مدى استقطا  المدينة للسكان من المعتمديات المجاورة أوهوساكنا(  6934السنة )

 : تطور عدد السكان حسب البلديات91 جدول

عدد السكان المضافة /السنة  2017 2016 2014 البلدية

 2016و 2014بين 

عدد السكان المضافة 

 2017و 2016/السنة بين 

 4197 6934 239595 235398 221530 سوسة 

 3527 899,5- 19076 15549 17348 الزهور 

قصيبة 

 الثريات 

11623 16652 13573 
2514,5 

-3079 

 4601 47- 25188 20587 20681 زاوية سوسة 

 358 1112 45519 45161 42937 حمام سوسة 

 905 925,5 29956 29051 27200 أكودة 

 5850 1069,5 61312 55462 53323 القلعة الكبرى 

 9659 157 20255 10596 10282 علي وسيدي ب

 2027 141 9728 7701 7419 هرقلة 

 19966 104 31164 11198 10990 النفيضة  

 17367 139,5 27577 10210 9931 بوفيشة 

 10293 39,5 14176 3883 3804 الكندار 

 11262 70,5 14109 2847 2706 سيدي الهاني 

القلعة 

 الصغيرة 

34548 37597 41726 
1524,5 

4129 

 22042 2635 87477 65435 60165 مساكن 

 2967 1232,5- 13418 10451 12916 المسعدين 

 - - 8033 - - شط مريم 

 - - 19494 - - هيشر قريمت 

 116176 15188 721376 577779 547403 المجموع 
 2018-2017-والية سوسة في أرقام   -لإلحصاءالمعهد الوطني المصدر:

المهيكلة بمدينة سوسة. اذ نجد بها أغلب مؤسسات التعليم العالي باستثاء المعهد العالي وتتركز أغلب المنشآت الهامة 

المعهد العالي لعلوم الفالحة والتكنولوجيا الموجودة بحمام سوسة والمدرسة العليا للعلوم وتقنيات االتصال ولالعالمية 

        جانب المستشفيات الجامعية  إلىالسياحية  من مجموع األسرة 45المتركز بشط مريم. كما تحتكر المدينة أكثر من 

 غيرها من التجهيزات المهيكلة. والقطب التكنولوجي و
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 والية سوسةب: الهيكلة العمرانية 34 عدد خريطة

 
 وثائق مختلفة.-المصدر: مكتب الدراسات سومر

 التهيئة العمرانية بوالية سوسة 2.1

 : حالة أمثلة التهيئة العمرانية92 جدول

 عليها ةالمصادقالتي تمت قائمة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات . 1
 تاريخ المصادقة  البلدية  تاريخ المصادقة  البلدية 

2007-11-12المؤرخ فـي  2007لسنة  2865األمر عدد  سيدي الهاني 2010-06-14المؤرخ في  2010لسنة  1484األمر عدد  كندار   

2008-10-06المؤرخ في  2008لسنة  3173األمر عدد  سوسة 2010-06-14المؤرخ في  2010لسنة  1513األمر عدد  النفيضة   

2008-10-21المؤرخ في  2008لسنة  3315األمر عدد  بوفيشة حمام  

 سوسة
2010-07-26المؤرخ في 2010لسنة  1870األمر عدد    

2008-10-21المؤرخ في  2008لسنة  3314األمر عدد  القلعة الكبرى  
 القلعة

 الصغرى
  2010-07-26المؤرخ في 2010لسنة  1871األمر عدد 

2009-07-31المؤرخ في  2009لسنة  2310األمر عدد  زاوية سوسة 2013-07-10المؤرخ في 2013لسنة  3003األمر عدد  أكودة   

القصيبة 

 والثريات
2010-06-14المؤرخ في  2010لسنة  1428األمر عدد   l2014-09-09المؤرخ في  2014لسنة  3453األمر عدد  مساكن  

2010-06-14المؤرخ في  2010لسنة  1482األمر عدد  المسعدين    

2010-06-14المؤرخ في  2010لسنة  1483األمر عدد  سيدي بوعلي 2003فيفري  14قرار بتاريخ  هرقلة   

 عليها المصادق المجالس القروية وللتجمعات الريفية أقائمة أمثلة التهيئة العمرانية  .1
 تاريخ المصادقة  التجمع  تاريخ المصادقة  التجمع 

17/03/1997مصادق عليه بقرار بتاريخ  المردين  18/8/1990مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ  عين مذاكر    

البرجين بني 

 ربيعة 
15/01/2001مصادق عليه بقرار بتاريخ  17/06/1987مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ  الشقارنية    

12/1997مصادق عليه بقرار بتاريخ    الكرارية  
عين 

 القارصي 
09/12/1987مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ   

 منزل المحطة
مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ 

12/09/2006  

عين 

 الرحمة 
16/06/1988مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ   

 الكنايس 
مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ 

20/12/1991  

سيدي  ليفة 

 الصلعاني 
16/06/1988مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ   

17/06/1987فيمصادق عليه من طرف المجلس الجهوي  البورة 17/06/1987مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ  البشاشمة    

19/06/1987فيمصادق عليه من طرف المجلس الجهوي  الشيا   17/06/1987مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ   الباللمة    

30/11/1993فيمصادق عليه من طرف المجلس الجهوي  المهاذبة 1989/ 05/06المجلس الجهوي بتاريخ  مصادق عليه من طرف كروسية    

 الشويشة
  مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ 

 30 /11/1993  

منزل دار 

 بالواعر 
30/11/1989مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ   

0/08/1993 فيمصاق عليه من طرف المجلس الجهوي  السد ا لقبلي  17/06/1987مصادق عليه من طرف المجلس الجهوي بتاريخ  الفرادة    

30/11/1989فيمصادق عليه من طرف المجلس الجهوي  أوالد عبدهللا  17/06/2015بتاريخ  530مصادق عليه باألمر الحكومي عدد  شط مريم   

 عليها المصادقالتفصيلية قائمة أمثلة التهيئة  .2

 تاريخ المصادقة المساحة  الجهة المسؤولة عن الدراسة  المعتمدبة  المنطقة 

.1996فيفري  22قرار وزيري الدا لية والتجهيز بتاريخ  146 وكالة التهذيب والتجديد العمراني سوسة جوهرة منطقة المطار  

.1998ديسمبر  21قرار السيد والي سوسة بتاريخ  140 الوكالة العقارية للسكنى سوسة الرياض الزهور  

.2001قرار السيد والي سوسة بتاريخ ماي  40 الوكالة العقارية السياحية هرقلة هرقلة الكرنيش  

.2003ماي  19قرار السيد والي سوسة بتاريخ  112 الوكالة العقارية للسكنى سوسة جوهرة  4سوسة سهلول  

بوحسينة 

 الشمالية
.2008أوت  21سوسة بتاريخ قرار السيد والي  100 الوكالة العقارية للسكنى سوسة جوهرة  

  2015نوفمبر  13موافقة اللجنة الفنية للتقسيمات بتاريخ  ****** الوكالة العقارية للسكنى النفيضة النفيضة الجديدة

 2018-المصدر: االدارة الجهوية للتجهيز بسوسة 
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.  المراكز الحضرية2  

 يتميز كل منها بخاصيات حضرية مرتبطة أساسا بـ :ومركزا عمرانيا   18تضم والية سوسة 

 تاريخ التطور الحضري للمدينة  -

 موق  المدينة في الهيكلة العمرانية للوالية  -

 تاريخ احداث البلدية  -

 

 :إلىتنقسم المراكز الحضرية  بوالية سوسة  و

 هي أول بلدية تم احداثها بوالية سوسة. وهي مدينة سوسة ومركز ميتروبولي    -

 القلعة الصغرىو 1921التي تم احداثها في والقلعة الكبرى  وحمام سوسة وهي مدن مساكن ومراكز رئيسية  -

 (.1957في بداية االستقالل )

سيدي بوعلي والنفيضة والمسعدين وقصيبة الثريات وزاوية سوسة والزهور وهي مدن أكودة ومراكز ثانوية   -

 .  1985و 1957وق  احداثها بين وساكنا  10282وساكنا  27200هي مراكز تضم بين و

وق  و سيدي الهانيوالكندار وهرقلة وهي بوفيشة وساكنا  10.000مراكز محلية: وهي بلديات تضم أقل من  -

 . بداية األلفيتينواحداثها في أوا ر التسعينات 

 القريمات هيشر.وهي بلديتي شط مريم و 2016مراكز جديدة تم احداثها في  -

 : المراكز الحضرية بوالية سوسة93 جدول

 المساحة ناريخ االحداث البلدية
عدد 

 السكان
 عدد السكان المساحة ناريخ االحداث البلدية  

 2.35 12916 - - المسعدين 40.46 221530 4500 07/1884 سوسة

 11 60165 - 19/02/1921 مساكن
القصيبة 

 الثريات
25/04/1966 1600 11623 2.12 

 2 10990 1125 09/10/1957 النفيضة 9.74 53323 24904 19/02/1921 القلعة الكبرى

 1.87 10282 - 1969 عليوسيدي ب 7.84 42937 20000 - حمام سوسة

القلعة 

 الصغرى
 1.81 9931 3400 25/04/1966 بوفيشة 6.31 34548 3600 09/01/1957

 1.35 7419 - - هرقلة 4.97 27200 2310 09/01/1957 أكودة

 0.7 3804 - 19/01/2005 الكندار 3.77 20681 770 05/04/1985 زاوية سوسة

 0.5 2706 - 07/03/1994 سيدي الهاني 3.17 17348 - 04/05/1985 الزهور
  لإلحصاءالمعهد الوطني -2019-: والية سوسة المصدر

 : مدينة سوسة  رئيسيالمركز ال-1.2

بمنطقة الوسط وتعتبر من البلديات األولى التي تم احداثها بالترا  الوطني و 1884تم احداث بلدية سوسة في جويلية 

تطورت مساحتها لتصبح اآلن قرابة وهكتارا )حدود المدينة العتيقة (  32الشرقي. كانت المنطقة البلدية تمسح قرابة 

سوسة المدينة وسوسة الجنوبية وهي سوسة الشمالية ومن أرب  دوائر بلدية هامة بلدية سوسة هكتارا. تتكون  4500

هكتارا  579و 70تمثل و هكتارا مناطق عمرانية 3174قرابة  إلىسوسة الرياض. تتوزع  مساحة مدينة سوسة و

بلدية  نيفصل بلدية سوسة عتضم هذه األ يرة مساحة الوادي الذي ومناطق طبيعية هك  335ومناطق عمرانية مهيئة 

هكتارا. يبرز توزع المساحة حسب  427.5المنطقة الرطبة. أما المناطق الفالحية فال تتجاوز مساحتها وحمام سوسة 

 ما تعانيه هذه األ يرة من ضغط. واالستغالل توس  المناطق العمرانية على حسا  األراضي الفالحية 

 ساكنا.  221530بلغ عدد سكان مدينة سوسة  2014في 

 إلىناحية أ رى.  في مزيد الضغط العمراني عليها منوتضم المدينة وظائف عديدة ساهمت في دعم جاذبيتها من ناحية 

الفضاءات السياحية وكذلك و التجارةنجد الفضاءات المخصصة للخدمات و جانب المناطق السكنية المتعددة األنواع

 الفضاءات الصناعية. 

  أما الفضاءات المخصصة للخدمات  82تمتد على طول الطريق الجهوية رقم وتحتل الفضاءات الصناعية جنو  المدينة 

أن أهم فضاء إال  تطورت لتحتل عدة أماكنوفترة االستعمار قر  المدينة العتيقة  الل التجارة فتركزت في مرحلة أولى و

الخاصة. أما الفضاءات السياحية فاحتلت الواجهة والمؤسسات العامة ووك البنوبقي مركز المدينة أين نجد أغلب االدارات 

 الساحلية للمدينة.  

المتعلقة  اصة ولخاصياتها وعلى التوزع المجالي للمناطق السكنية  اهام اقد كان لهذا  التوزع المجالي للوظائف انعكاسو

التي يؤمها  اصة عمال المناطق و. جنوبا تتركز األحياء الشعبية التي تتميز بكثافة هامة ونوعية الحياة بها كثافتهاب

          الصناعية الموجودة. غربا تتميز المناطق السكنية بعدة أشكال فنجد األحياء الموجهة للطبقة الوسطى مثل بوحسينة 

تمتد األحياء الراقية التي فعلى مستوى شمال المدينة ا أمالسواف. والعوينة وأ رى شعبية مثل أحياء التعمير والزهراء و

  زامة الغربية.وهي أحياء  زامة الشرقية وضعيفة  إلىتتميز بكثافة متوسطة 

تغطية هامة لمجالها. تمكن الشبكة الشعاعية من  مكنها منتتميز مدينة سوسة بشبكة طرقات هامة ذات شكل شعاعي مما 

من أهم الطرقات المكونة والوطني. وكذلك من ربطها بمجالها الجهوي وبين أحيائها و الربط بين مختلف أجزاء المدينة

 للشبكة نجد: 

 .12الطريق الوطنية رقم و 1الطرقات الوطنية: الطريق الوطنية رقم  -

 التي تربط مدينة سوسة بمدينة المنستير.  82الطرقات الجهوية : الطريق الجهوية رقم  -

 . 822و 820و 819و 818و 845الطرقات المحلية رقم :  -

 الطريق الحزامية الصغرى.والشبكة الطريق الحزامية الكبرى  ضم جانب الطرقات المرقمة ت إلى -

جهويا. نجد بها مختلف التمثيليات  يكلة كان لها انعكاس على جعلها مركزاعدة تجهيزات مهعلى المدينة  حتويكما ت

عدة مؤسسات ومستشفيات(  2المستشفيات الجامعية )و اصة منها البنك المركزي والمصرفية  تالمؤسساواالدارية 

تجهيزات ثقافية هامة مثل وعالمية ومركب رياضي بمقاييس وطنية ومدارس( ومعاهد وي )جامعات الللتعليم الع

 لمعارض.فضاء اوضن المؤسسات امحوجانب القطب التكنولوجي  إلىقاعات السينما والمسرح البلدي 
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 : التطور العمراني لمدينة سوسة35 عدد خريطة

 
 2015-المصدر: دراسة استراتيجية تنمية مدينة سوسة 

 

 : شبكة الطرقات بمدينة سوسة36 عدد خريطة

 
 2015-المصدر: دراسة استراتيجية تنمية مدينة سوسة 
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 المراكز الرئيسية  2.2

 مدينة مساكن 1.2.2
. تأسست المدينة على 19/02/1921كلم. تم احداث البلدية في  12تبعد عنها قرابة وتق  مدينة مساكن جنو  مدينة سوسة 

بمجرد وبالد المغر  أيام حكم األدارسة بها.  إلىيد مجموعة من األشراف هاجر أجدادهم من الحجاز في بالد المشرق 

فبنوا على أعلى مكان فيها  منطقة بناحية معينة من ال عشيرة تركزت كل و مسة عشائر  إلىانقسموا المنطقة  إلىد ولهم 

هي جم  مسكن  "مساكن"أن  إلىيرج  تسمية المدينة وتوسطها الجام  الذي يعرف بالجام  األوسط. وقصورهم الخمسة 

 ثم أصبحت تسمى مساكن.   "بمساكن األشراف"كانت تعرف و

 

 
 الجامعورسم يبين مواقع القصور األولى 

 2018-المصدر: بلدية مساكن

الطريق الجهوية رقم و 1من أهمها الطريق الوطنية رقم وتمثل مدينة مساكن نقطة التقاء للعديد من المحاور الرئيسية 

يتميز نسيجها  هامة بها.اقتصادية و. وقد ساهم موقعها الجغرافي في  لق ديناميكية عمرانية 1أ الطريق السيارةو 100

تنخفض هذه األ يرة اذا و. تتميز المنطقة المركزية بكثافتها العالية أ رى إلىالتي تختلف من منطقة  العمراني بكثافته

الخاصة بالخدمات مما جعل واألحياء المحيطة بها. على طول الطرقات الرئيسية تتركز الفضاءات التجارية  إلىاتجهنا 

تمثل قرابة ومؤسسة صناعية(  102أكثر الطرقات تعيش حالة ا تناق كبيرة. تضم المدينة أكبر عدد من المؤسسات )

20 .وجود منطقة  إلىتفتقر المدينة قدمه ورغم أهمية قطاع الصناعة بها و من مجموع المؤسسات الموجودة بالوالية

هك بمثال التهيئة العمرانية  49وقعت برمجة منطقة صناعية تمتد على مساحة  الطارفي هذا او .صناعية مهيئة بها

 . 2014في  ساكنا 60165بلغ عدد سكان البلدية . 2014سبتمبر  09الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ ولبلدية مساكن 

دائرة مساكن الشمالية. على مستوى التجهيزات توجد بها ودائرة مساكن الجنوبية  ماهوتضم البلدية دائرتين بلديتين 

مستشفى جهوي كما نجد بها عدة تجهيزات ومؤسسات صحية ومعاهد ومختلف التجهيزات الضرورية من مدارس 

ال تتجاوز مساحة المناطق الخضراء  ووجود مساحات  ضراء هامة  إلىأن المدينة تفتقر إال  شبابية.وثقافية ورياضية 

م 12واحد للفرد ال
2
  هي أقل من المعدل الوطني. و 

 مدينة القلعة الكبرى  2.2.2

من المساحة  9هكتارا أي  24904. تمسح المنطقة البلدية قرابة 19/02/1921تم احداث بلدية القلعة الكبرى في 

تبعد عنها قرابة وساكنا . تق  المدينة بالشمال الشرقي لمدينة سوسة  53323بلغ عدد السكان  2014الجملية للوالية. في 

جنوبا معتمدية القلعة وعلي وشماال سيدي بوسيدي بوعلي وغربا معتمديتي كندار وكلم . يحدها شرقا معتمدية أكودة  10

وهما  صوبة األرض من   ذلك لعنصرين هاميينوادي للمدينة على القطاع الفالحي الصغرى. يرتكز النشاط االقتص

ون بالقلعة الكبرى تتكون من تنتيجة لذلك أصبحت غابات الزيوتعلق السكان بالعمل الفالحي من جهة أ رى. وجهة 

 52قد نتج على هذا العدد الهام من أشجار الزيتون احداث هيكل صناعي تحويلي متميز يضم قرابة وشجرة  873000

جانب القطاع الفالحي تتميز مدينة القلعة الكبرى بامكاناتها المتوفرة لتنمية القطاع  إلىمعصرة زيتون عصرية . 

 اصة منها وأسواق للصناعات التقليدية ) ود مساجوالمنشآت الموجودة به من زوايا ومن بينها الحي القديم والسياحي 

الضيعة السياحية لتربية النعام . كما تتميز المدينة بمهرجانها وجانب المركز الفلكلوري ببلعوم  إلىالمنسوجات التقليدية( 

عتبر الطريق  لق ديناميكية اقتصادية بها. تو هاالتعريف بوالذي يساهم بدرجة كبيرة في تنشيط المدينة والدولي للزيتونة 

فتمكن من ربط المدينة م   48المدينة. أما الطريق الجهوية رقم  إلىأهم محور يمكن من الولوج  1السيارة رقم 

 .حمام سوسةوأكودة  تيمعتمدي

 مدينة حمام سوسة  3.2.2
تقدر مساحتها الربط بينهما.  1تؤمن الطريق الوطنية رقم وكلم.  5تبعد عنها قرابة وتق  المدينة جنو  مدينة سوسة 

كلم20بحوالي 
2
القنطاوي. يحدها شرقا البحر والغرابي وبئر موسى وسهلول وهي المدينة وتعد  مس عمادات و 

جنوبا بلدية وغربا معتمدية القلعة الصغرى ومن الشمال معتمدية أكودة وكلم  7يمتد على طول واألبيض المتوسط 

القرن الخامس عشر ميالدي.   إلىيرج  بناءه وديم شرق البلدة وجود حمام ق إلىسوسة. تعود تسميتها "حمام سوسة" 

جام  وهي المدينة العتيقة وقد كان رواده من مدينة سوسة . تضم المدينة عدة معالم هامة تشهد على تاريخ المدينة و

الطريق و 48الطريق الجهوية رقم و 1زاوية سيدي القنطاوي. تعتبر الطريق الوطنية رقم وجام  القصر والعريان 

الكثافة السكانية وساكنا  42937بلغ عدد السكان  2014الحزامية بسوسة أهم المحاور المهيكلة لنسيجها العمراني. في 

ساكنا/الكلم 2147
2

أول ميناء ترفيهي على و. تتميز المدينة بطابعها السياحي اذ ضمت أول مدينة سياحية مندمجة 

 الوطني. والمستوى الجهوي 
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 بلدية القلعة الصغرى   4.2.2

كلم من مدينة  6هك. تق  المدينة على بعد  3600تقدر مساحتها بـو 09/01/1957تم احداث بلدية القلعة الصغرى في 

التي تربط الطريق والطريق الحزامية و قابس -صفاقس-تونسهما الطريق السيارة ون ان هامايمر منها محوروسوسة 

من الجنو  معتمدية والقلعة الكبرى و. يحد المدينة من الشمال معتمديات أكودة 1السيارة بمحول الطريق الوطنية رقم 

 النقر.  ومن الغر  قرى واد الية وحمام سوسة ومن الشرق سوسة وسوسة الرياض 

 

ة فينيقية أسسها المالحون الفنيقيون على أنقاض قريكانت مدينة القلعة الصغرى تسمى " قيرزا" وحسب المؤر ين فهي 

قد سميت بالقلعة الصغرى ن را لحجم القلعة وبنوا ألنفسهم قطعة على الربوة لحماية قوافل التجارة. وقرية بربرية 

المتركزة فوق البيزنطية والرومانية والفينيقية وبقلعة أكودة. والتزال آثار العهود البربرية والصغير مقارنة بالقلعة الكبيرة 

أن بعض المؤر ين يعودون إال  الربوة شاهدة على تاريخ المدينة. ظهرت تسميتها األولى ألول مرة في العصر الحفصي

يعتبر هذا األ ير  من من أهمها  الجام  الكبير.  والعهد األغلبي.  تضم المدينة عدة منشآت معمارية قديمة  إلىبنشأتها 

زواية سيدي محمد بن كالزوايا والمساجد آ ر من قد بني في أعلى مكان بها م  عدد ولصغرى أقدم اآلثار بمدينة القلعة ا

قام  م"وسيدي عيســى"  مقام"ومقام سيدي منصور البطاشي ومقام سيدي بنور وعيسى ، وزاوية سيدي عبد السالم 

 .  " مقام  سيدي العرفاوي"ومقام  سيدي عبد هللا الغريب" "ومحمد بن منصور"  مقام سيدي "وسيدي الحاج" 

هكتارا. يرتكز اقتصادها  1102ساكنا.  تمتد مساحة مثال التهيئة على  34548بلغ عدد سكان المدينة قرابة  2014في 

النسيج. أما غابات الزيتون وصناعية أغلبها في قطاع المالبس تتوفر بها عدة مؤسسات والصناعة وقطاعي الفالحة على 

 طنا. 1120قرابة  2016قد بلغ انتاجها في وهكتارا  8000فتحتل تقريبا 

 

 المراكز الثانوية  2.3
 

 بلدية  أكودة  1.3.2
. تتميز المدينة بواجهتها الساحلية التي 09/01/1957تم احداثها بتاريخ وكلم من مدينة سوسة  7أكودة على بعد  مدينة تق 

كلم 23.1تبلغ مساحتها قرابة وكلم.  6تمتد على طول 
2
الذي تمت المصادقة عليه وأما مساحة مثال التهيئة العمرانية  

كلم 12فتبلغ  10/07/2013بتاريخ 
2

 ساكنا.  27200قرابة  2014. ضمت المدينة في 

هي المركز الفني للفالحة وعدة منشآت هامة  جداوتتتميز البلدية بوم ترسيم بلدية أكودة كبلدية سياحية. ت 1994في 

دار للثقافة. كما تحتوي وقرية أطفال والمعهد العالي للعلوم الفالحية والمركز القطاعي للتكوين الفالحي والبيولوجية 

( 3صنف و 2العديد من المقاهي المصنفة )صنف ووحدات فندقية  4منها والمدينة على العديد من المنشآت السياحية 

ملعب للصولجان و ليج المالئكة  التقسيم السكنيتضم والمطاعم السياحية. كما تمت تهيئة منطقة سياحية بمنطقة طنطانة و

 ملعب للتنس. و

 

التي والمحاور الرئيسية للمدينة التي تهيكل نسيجها العمراني  48الطريق الجهوية رقم و 1تعتبر الطريق الوطنية رقم 

 بين محيطها الجهوي. وتؤمن الربط بينها 

 

 

 بلدية  الزهور  2.3.2

 17348 هاسكانبلغ عدد  2014في و. 4/05/1985قد تم احداثها في وتمثل بلدية الزهور الضاحية الجنوبية لمدينة سوسة 

بلدية الزهور. كانت منطقة الزهور تمثل حيا للبناء والربط بين مدينة سوسة  12. تؤمن الطريق الوطنية رقم  ساكنا

للدراسة.              تتميز ومن واليات أ رى بحثا عن الشغل أويسكنها  اصة النازحون من والية القيروان والفوضوي 

الوطني. شهدت والطريق الحزامية ربطها م  محيطها الجهوي وتؤمن الطريق السيارة والمنطقة بسهولة الولوج اليها 

 اصة من قبل الوكالة العقارية للسكنى التي قامت بتهيئة الحي والمنطقة عدة مشاري  تهيئة من قبل المتد لين العموميين 

ديد األحياء تجوهكتارا. كما تمتعت المنطقة بعدة تد الت في اطار برامج تهذيب  100 تهمساحالذي تبلغ  األولمبي

كلم( أصبحت البلدية تمثل  6قربها من مدينة سوسة )أقل من وتوفرها وم  تحسن البنى التحتية بهذه المنطقة والشعبية. 

مدينة سوسة تعتبر البلديات المحيطة بها مثل  هتعيش ذيالضغط العمراني الوامتداد لمدينة سوسة. أمام الكثافة السكانية 

يمكن أن تلعب دورا أهم في الهيكلة العمرانية اذا ما تم اعتماد التخفيف من الضغط وا لها زاوية سوسة امتدادوالزهور 

البلدية معتمدية سوسة تخفيف الوظائف بها.  اداريا   تتب  وجعل سوسة تلعب دورها كميتروبول جهوي وعلى المركز 

الثانوي والزهور التجهيزات األساسية من مؤسسات للتعليم األساسي  الرياض. على مستوى التجهيزات نجد ببلدية

 بعض التجهيزات الصحية )مراكز للصحة األساسية(.و

 

 بلدية زاوية سوسة . 3.3.2
هكتارا  770بعد فصلها على بلدية القصيبة الثريات . تبلغ مساحة المنطقة البلدية  5/04/1985تم احداث هذه البلدية في 

ساكنا. تق  المدينة على  20681بلغ عدد سكان البلدية  2014هكتارا.  في  480هيئة العمرانية فيغطي قرابة أما مثال الت

غربا القصيبة الثريات وكلم من مدينة سوسة. يحدها شرقا مدينة سوسة         6على بعد و 1طول الطريق الوطنية رقم

معاهد والتجهيزات الجماعية األساسية من مدارس  جانب إلىالمسعدين. وجنوبا حي الزهور وشماال حي الرياض و

العلوم االنسانية على مستوى وكلية اآلدا  ومراكز للصحة تتميز البلدية بوجود المعهد األعلى للدراسات التكنولوجية  و

اقتصادية بالمنطقة. الزال الطاب  وقد ساهمت هذه المنشآت المهيكلة في  لق ديناميكية عمرانية والطريق الحزامية . 

الفالحي يغلب على مدينة الزاوية اذ تهيمن غراسة أشجار الزيتون على بقية الغراسات األ رى كما نجد بها منطقة سقوية 

 هكتارا مجهزة.   205هكتارا منها  405تمتد على 

 

 بلدية القصيبة الثريات :  4.3.2
الزاوية ثم تم افراد زاوية سوسة ببلدية مستقلة في وسمى القصيبة الثريات كانت تو 25/04/1966تم احداث البلدية في 

قرابة  2014بلغ عدد سكانها في وهكتارا  1600القصيبة الثريات. تبلغ مساحة المنطقة البلدية صبح اسم البلدية يل 1985

ربطها م  بقية المدن واليها  الوصول 1تؤمن الطريق الوطنية رقم وكلم  7ساكنا. تبعد عن مدينة سوسة  قرابة  11623

 القريبة منها.  

 

 

  



 

 

  الخامس: الهيكلة العمرانية و المراكز الحضريةالمحور                                                                                  األطلس الرقمي لوالية سوسة                                                                          

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 83  
 

 بلدية النفيضة  5.3.2

كلم.  50عن مدينة الحمامات قرابة وتبعد عنها و. تق  النفيضة شمال والية سوسة 09/10/1957تم احداث البلدية بتاريخ 

 هكتارا. تضم البلدية دائرة بلدية واحدة.  1125بلغت مساحتها و 10990بلغ عدد سكانها  2014في 

انفتاحها على وجهوية هامة مما يسهل الوصول اليها وتتميز المدينة بموق  استراتيجي هام اذ تمر بها عدة طرقات وطنية 

سيدي وامات الحمومعتمديات بوفيشة والربط بين النفيضة  1الوطني. تؤمن الطريق الوطنية رقم ومحيطها الجهوي 

تمثل العمود الفقري لشبكة الطرقات  1أن الطريق الوطنية رقم وبقية واليات الترا  الوطني باعتبار وسوسة وبوعلي 

والية القيروان أما الطرقات الجهوية رقم وسيدي الهاني وبمعتمديات كندار  2الوطنية. كما تر بطها الطريق الوطنية رقم 

الجهوية تق  مدينة وجانب الطرقات الوطنية  إلىمعتمديات والية زغوان. ويضة فتأمن الربط بين النف 133و 132

قد كان اسمها قبل االستعمار الفرنسي :"دار الباي" نتيجة احتوائها وسوسة. والنفيضة على  ط السكة الحديدية بين تونس 

هاما منذ العهد على قصر الباي ثم أصبح اسمها "مدينة النفيضة" ثم أصبحت النفيضة فقط. كانت المدينة مركزا فالحيا 

بعد اقرار و. 22.27نسبة تحضر تساوي   2014قد حاف ت على طابعها الريفي. سجلت المعتمدية في واالستعماري. 

أن هذه النسبة ال تعكس تطورا في الديناميكية إال  100أصبحت هذه النسبة تساوي  2016مبدأ تعميم البلديات في 

 العمرانية للمنطقة. بل الزالت تحافظ على طابعها الريفي.  

 نتمثالوهكتارا  75ابة منطقتين صناعيتين تمسحان قرالمطار الدولي وتتميز المنطقة بوجود عدة منشآت مهيكلة منها 

 ذات قدرة تشغيلية مرتفعة. ومن المساحة الصناعية لكامل الوالية. كما تضم عدة مؤسسات صناعية هامة  30قرابة 

 
 مثال التهيئة العمرانية لبلدية النفيضة

 بلدية سيدي بوعلي  . 6.3.2
ساكنا. يمتد النسيج العمراني  10282قرابة  2014. وقد بلغ عدد سكانها في 1969علي في عام وتم احداث بلدية سيدي ب

 منتجة. ومساكن. تحيط بها أراضي فالحية هامة –الطريق السيارة تونس و 1للمنطقة بين الطريق الوطنية رقم 

 

 

 المراكز المحلية  4.2 
 

 بلدية بوفيشة 1.4.2 
جنوبا سيدي ومساكن –تونس  1غربا الطريق السيارة رقم وشرقا البحر األبيض المتوسط ويحدها شماال والية نابل 

كلم 34تبلغ مساحتها و 25/04/1966 ليفة. تم احداث البلدية في 
2

. يتميز نسيجها العمراني بتخطيطه الشطرنجي. تضم 

جانب  إلىالمركب السياحي ياسمين الحمامات وهوأهم المركبات السياحية الموجودة بالترا  الوطني والمدينة أكبر 

توجد هذه والمنتزه "افريقيا". كما يوجد بها منطقة أثرية هامة "منطقة سيدي  ليفة". والثقافي "كان" والفضاء السياحي 

 جبل ثابت بن حسان من الغر .  واأل يرة بين هضبة سيدي محفوظ من الجنو  

 
 بوفيشة–المنطقة األثرية بسيدي خليفة 

  
 2018-المصدر: المعهد الوطني للتراث
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 مدينة هرقلة  -2.4.2

فوق ربوة صخرية مطلة على البحر.  كلم منها. تتميز بموقعها الجغرافي 25على بعد وتق  بلدية هرقلة شمال مدينة سوسة 

شرقا البحر األبيض المتوسط. يبلغ طول و 1غربا الطريق الوطنية رقم جنوبا شط مريم ووالمدفون  يحدها شماال غابة

تز ر المدينة بعدد كبير من المعالم األثرية ضلت    م على سطح البحر. 75توجد على ارتفاع وكلم  12واجهتها الساحلية 

 2014تستقطب عددا هاما من الزوار.  في ويوجد بها منطقة أثرية هامة وشاهدة على األحقا  التاريخية التي مرت بها. 

 . 1المدينة عبر طريق معبدة انطالقا من الطريق السيارة رقم  إلىساكنا.  يمكن الوصول  7419البلدية قرابة ضمت 

 
 صورة جوية لمديتة هرقلة 

      
 المناطق األثرية : امكانات سياحية هامة قابلة للتثمين والشواطىء وصور من مدينة هرقلة: المدينة العتيقة 

 الكندار  3.4.2 
تتميز المنطقة بطابعها الريفي اذ وساكنا .  3804ضمت البلدية  2014في و. 19/01/2005تم احداث بلدية الكندار حديثا في 

تمسح  تتميز بوجود منطقة صناعيةكما تحيط بها األراضي الفالحية مما ساهم في جعل القطاع الفالحي أهم قطاع بالمنطقة 

 . هكتارا 14قرابة 

في تطور النسيج العمراني  اان ساهمذن اللان األساسيالمحورا 48الطريق الجهوية رقم و 2ية رقم تعتبر الطريق الوطن

 كندارفتربط  48الطريق الجهوية رقم أما الربط م  مختلف واليات الوسط الغربي  2الطريق الوطنية رقم للمنطقة. تؤمن 

تدعيم مركزيتها.  تتركز على طول الطريق أهم وور في تطور المدينة االمح ههذ تالقلعة الكبرى. وقد ساهمو سوسة بمدينة 

 نكلم ع 37وكلم على مدينة سوسة  42تبعد المنطقة  قرابة  الخدماتية.ومختلف الفضاءات التجارية والتجهيزات الجماعية 

 مدينة القيروان.   

أما من ناحية التجهيزات الجماعية, فيعتبر مستوى  محدودا.هذه رغم أهمية موقعها كمنطقة عبور, فيعتبر تثمين نقطة القوة و

التي تتمثل في والصحية  مرتبطا بوظيفتها كبلدية صغيرة. إذ تعاني المدينة من نقص في التجهيزاتوالتجهيزات محدودا 

 الثقافية.وكما تعاني من نقص في التجهيزات الشبابية  بعض مراكز الصحة األساسية

 

 سيدي الهاني  4.4.2
   هكتوووارا. يحووودها شوووماال معتموووديتي الكنووودار  1815. تبلوووغ مسووواحتها  07/03/1994توووم احوووداث بلديوووة سووويدي الهووواني فوووي 

 تضووومالمهديوووة. وجنوبوووا واليتوووي المنسوووتير وغربوووا واليوووة القيوووروان ومسووواكن وشووورقا القلعوووة الصوووغرى والقلعوووة الكبووورى و

بوووين وأهوووم محوووور لمدينوووة إذ يوووربط بينهوووا  12نيوووة رقووومتعتبووور الطريوووق الوطو 2014فوووي سووواكنا  2706بلديوووة سووويدي الهووواني 

المدينوووة مختلوووف التجهيوووزات الجماعيوووة األساسوووية مووون بكلوووم. تتركوووز  23القيوووروان التوووي ال يفصووولها عووون المدينوووة سووووى 

الفضوووواءات المخصصووووة والتجهيووووزات الرياضووووية  إلووووىتفتقوووور المدينووووة ومعاهوووود. ومراكووووز للصووووحة العموميووووة وموووودارس 

توسووو  النسووويج العمرانوووي للمدينوووة. كموووا تعتبووور  تحديووود قووود سووواهمت سوووبخة سووويدي الهووواني كعنصووور طبيعوووي فوووي وللطفولوووة. 

المنووواطق وعبووور التووواريخ لعبوووت المنطقوووة دور نقطوووة العبوووور بوووين السووواحل  كنووودار.وعنصووور قطيعوووة بوووين سووويدي الهووواني 

   أغلبية.و اصة فاطمية ويوجد بها عدة منشآت مائية رومانية والدا لية الغربية 

 

 فسقية ماء من العهد الفاطمي بسيدي الهاني 
 2018-المصدر: المعهد الوطني للتراث
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  عليمية التجهيزات الت.1

 التعليم األساسي  1.1

 المرحلة األولى من التعليم األساسي 1.1.1
أي بزيادة  2017مدرسة ابتدائية  في  182مدرسة ثم أصبح    180بلغ عدد المدارس االبتدائية بوالية سوسة  2014في 

مساحة ترابها.   وتتوزع المدارس على مختلف المعتمديات حسب عدد السكان والكندار. ومدرستين بمعتمديتي النفيضة 

 قاعة.  1458أما عدد القاعات فبلغ . ساكنا 3708مدرسة لكل  1التغطية  بلغ مؤشر 2017في 

 2017-على مختلف المعتمديات القاعات و: توزع المدارس 94 جدول

 عدد القاعات  عدد المدارس  المعتمدية عدد  القاعات  عدد المدارس  المعتمدية 

 133 22 النفيضة 67 6 سوسة المدينة

 60 13 بوفيشة 106 12 سوسة الرياض

 38 8 الكندار 138 13 سوسة جوهرة

 48 11 سيدي الهاني 98 10 سوسة سيدي عبد الحميد

 228 23 مساكن 94 8 حمام سوسة

 85 10 القلعة الصغرى 75 9 اكودة

 66 7 زاوية قصيبة الثريات 145 18 القلعة الكبرى

 1458 182 المجموع  56 9 سيدي بوعلي

2018-أرقام المصدر: والية سوسة في  21 3 هرقلة  

 

 2016 -: مؤشرات التعليم االبتدائي بوالية سوسة  95 جدول

 المعتمدية
معدل التالميذ 

 لكل مدرس

متوسط كثافة 

 الفصل

نسبة التداول 

 على القاعات
 المعتمدية

معدل التالميذ 

 لكل مدرس

متوسط 

 كثافة الفصل

نسبة التداول 

 على القاعات

 1,9 24,1 22,6 النفيضة 1,5 25,6 16,5 سوسة المدينة

 2,2 25,5 23,3 بوفيشة 2 28,2 18,7 سوسة الرياض

 1,8 25 26,8 الكندار 1,8 29,1 18,5 سوسة جوهرة

سوسة سيدي 

 عبد الحميد
 1,7 19,4 17,3 سيدي الهاني 1,8 27,3 20,8

 1,7 26,7 18,5 مساكن 1,7 27,7 18,1 حمام سوسة

 1,8 27,5 19,7 اكودة
القلعة 

 الصغرى
20,6 28,5 1,6 

 1,7 27,8 21,2 القلعة الكبرى
زاوية قصيبة 

 الثريات
23,3 29.9 1,8 

 1,8 26,8 19,9 المجموع 1,7 24,4 19,7 سيدي بوعلي

2017-المصدر: والية سوسة في أرقام  1,6 25,5 20 هرقلة  

 

 20يفوق  معتمدية مؤشرا 16معتمديات من  8يختلف مؤشر معدل التالميذ لكل مدرس من معتمدية أل رى, سجلت 

 سبةنضعف  مؤشر يعكس وهوتلميذا لكل مدرس  26.8بـأعلى معدل معتمدية كندار   قد سجلتوتلميذا لكل مدرس. 

 (.16.5معدل فتم تسجيله على مستوى معتمدية سوسة المدينة ) التأطير بهذه المعتمدية . أما أحسن 

تلميذا بقصيبة الثريات.  أما نسبة التداول على  29.9وتلميذا )معتمدية سيدي الهاني(  19.4تتراوح كثافة الفصل بين 

 )معتمدية بوفيشة(. 2.2و)معتمدية سوسة المدينة(  1.5القاعات فكانت بين  

 مؤشرات التعليم األساسي المرحلة األولى: 37 عدد خريطة

 2016-المصدر: والية سوسة في أرقام 
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 : مؤشرات التعليم االبتدائي بوالية سوسة 29 عدد بياني رسم

 
 2017–المصدر: والية سوسة في أرقام 

 

 3452للمدرسين العدد الجملي وتلميذا  68597 بلغ العدد الجملي للتالميذ في المرحلة األولى للتعليم األساسي 2016في 

 مدرسا.

 2016-المدرسين على مختلف المعتمديات و: توزع عدد التالميذ 96 جدول

 عدد  المدرسين    التالميذ عدد  المعتمدية عدد  المدرسين    التالميذ عدد  المعتمدية 

 42 840 هرقلة 157 2582 سوسة المدينة

 247 5592 النفيضة 308 5743 سوسة الرياض

 139 3243 بوفيشة 390 7211 سوسة جوهرة

 69 1848 الكندار 227 4725 سوسة سيدي عبد الحميد

 92 1590 سيدي الهاني 235 4243 حمام سوسة

 566 10454 مساكن 181 3570 اكودة

 195 4021 القلعة الصغرى 332 7026 القلعة الكبرى

 153 3563 زاوية قصيبة الثريات 119 2346 سيدي بوعلي

 3452 68597 المجموع  

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 

 

 8المدارس الخاصة بـتلميذا. تتركز  6563يؤمها ومدرسة  اصة  27جانب المدارس العمومية تضم والية سوسة  إلى

بقية المعتمديات  مؤسسة  وتتوزع بقية المؤسسات على 18 التي تضم بالمجموعة العمرانية لسوسة   اصة ومعتمديات 

 . مدرسة واحدةومدارس  3تتراوح بين  بطريقة متفاوتة

 

 

 2016-على مختلف المعتمديات عدد التالميذ والخاصة : توزع المدارس 97 جدول

 عدد التالميذ عدد المدارس المعتمدية عدد التالميذ عدد المدارس المعتمدية 

 130 1 القلعة الكبرى 1016 3 سوسة المدينة

 164 1 النفيضة 362 2 سوسة الرياض

 555 3 مساكن 3792 13 سوسة جوهرة

 6563 27 المجموع 282 2 حمام سوسة

2017-المصدر: والية سوسة في أرقام  262 2 اكودة  

 

 المرحلة الثانية من التعليم األساسي. 2.1.1 
 

معاهد( وتتركز أغلب هذه ومؤسسة تربوية من المرحلة الثانية للتعليم األساسي )مدارس اعدادية  69تضم والية سوسة  

قاعة  1596معهدا. تتكون المنشآت من ومدرسة اعدادية  11مساكن وتضم كل منهما قرابة والمنشآت بسوسة الجوهرة 

 مدرسا. 4190التدريس فيتكون من  تلميذا . أما اطار 53714يؤمها وقاعة  اصة  619منها 

 2016-المدرسين بكل معتمدية وعدد التالميذ والقاعات و: توزع المؤسسات 98 جدول

 عدد المدرسين عدد التالميذ عدد القاعات الخاصة عدد القاعات العدد المعتمدية 

 311 3399 41 121 5 سوسة المدينة

 339 4221 48 133 6 سوسة الرياض

 774 9357 128 298 11 سوسة جوهرة

 190 2150 26 69 4 سوسة سيدي عبد الحميد

 343 4560 44 115 4 حمام سوسة

 189 2559 31 66 3 اكودة

 366 4803 52 139 6 القلعة الكبرى

 129 1727 21 51 3 سيدي بوعلي

 28 340 4 12 1 هرقلة

 307 4268 42 120 5 النفيضة

 120 1691 17 53 2 بوفيشة

 49 705 8 22 1 الكندار

 67 929 18 39 2 سيدي الهاني

 625 8254 93 231 11 مساكن

 183 2395 27 69 3 القلعة الصغرى

 170 2356 19 58 2 زاوية قصيبة الثريات

 4190 53714 619 1596 69 المجموع 
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 
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 األساسي لتعليممؤشرات المرحلة الثانية من ا: 38 عدد خريطة

 
 2016–المصدر: والية سوسة في أرقام 

تلميذا  23.63يتراوح المعدل على مستوى المعتمديات بين وتلميذا  26.79تبلغ كثافة الفصل على مستوى والية سوسة 

 10.93تلميذا )معتمدية حمام سوسة(. أما معدل التالميذ لكل مدرس فيتراوح بين  29.42و)معتمدية سيدي عبد الحميد( 

 تلميذا )معتمدية الكندار(. 14.39وتلميذا )معتمدية سوسة المدينة( 

 
 2016 -: مؤشرات التعليم الثانوي  بوالية سوسة  99 جدول

 المعتمدية 
معدل التالميذ 

 لكل مدرس 

وسط كثافة مت

 الفصل 
 المعتمدية 

معدل التالميذ 

 لكل مدرس 

متوسط كثافة 

 الفصل 

 26,68 13,9 النفيضة 24,99 10,93 سوسة المدينة

 26,42 14,09 بوفيشة 25,74 12,45 سوسة الرياض

 29,375 14,39 الكندار 26 12,1 سوسة جوهرة

 26,54 13,87 سيدي الهاني 23,63 11,32 سوسة سيدي عبد الحميد

 27,61 13,21 مساكن 29,42 13,29 حمام سوسة

 27,22 13,09 القلعة الصغرى 27,82 13,54 اكودة

 28,05 13,86 زاوية قصيبة الثريات 26,39 13,12 القلعة الكبرى

 26,79 12,8 المجموع  26,98 13,39 سيدي بوعلي

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام  26,15 12,14 هرقلة

 

 61.47, سجلت معتمدية بوفيشة أقل نسبة بلغت  79.4قرابة  2016السنة األولى ثانوي في  إلىبلغت نسبة النجاح 

 . 94.12 إلىفكانت من نصيب معتمدية هرقلة ووصلت   أما أعلى نسبة

المرتبة األولى معتمدية قد احتلت و 53أما بالنسبة للنجاح في شهادة الباكالوريا , بلغت النسبة على المستوى الجهوي 

 . 33.1أما المرتبة األ يرة فكانت من نصيب معتمدية سوسة المدينة بـ 78.8أكودة حيث بلغت النسبة 

 2016 -البكالوريا   بوالية سوسة  والسنة األولى ثانوي  إلى: نسبة النجاح 100 جدول

 المعتمدية 
 إلىنسبة النجاح 

 السنة األولى 

نسبة النجاح 

 في البكالوريا 
 المعتمدية 

 إلىنسبة النجاح 

 السنة األولى 

نسبة النجاح 

 في البكالوريا 

 - 94.12 هرقلة 33.1 89.09 سوسة المدينة

 34.5 75.43 النفيضة 59.4 79.09 سوسة الرياض

 43.8 61.47 بوفيشة 50.5 84.15 سوسة جوهرة

سوسة سيدي عبد 

 الحميد
 37 71.01 الكندار 58.6 82.69

 50 75 سيدي الهاني 59.6 83.69 حمام سوسة

 63.4 78.22 مساكن 78.8 78.21 اكودة

 59.4 64.97 القلعة الصغرى 54.7 80.17 القلعة الكبرى

 71.3 76.85 زاوية قصيبة الثريات 62 78.84 سيدي بوعلي

 53 79.4 المجموع    
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 

تووزال واليووة سوسووة تعوواني موون  علووى مسووتوى أغلووب المعتمووديات الورغووم أهميووة نسووب النجوواح بمختلووف المراحوول 

بلوووغ  2016فوووي فوووي المرحلوووة الثانويوووة. ومووون التعلووويم األساسوووي  األولوووىمشوووكلة االنقطووواع عووون التعلووويم فوووي المرحلوووة 

          منقطعوووووا  وووووالل المرحلوووووة األولوووووى مووووون التعلووووويم األساسوووووي 232 إلوووووىتتووووووزع وتلميوووووذا  2507عووووودد المنقطعوووووين 

 إلووووىتلميووووذا  2179موووون  2016و 2014قوووود ارتفوووو  هووووذا العوووودد بووووين ومنقطعووووا  ووووالل المرحلووووة الثانيووووة.  2275و

 منقطعا.  2507
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 مراكز التكوين المهني   2.1
 145ومركوووزا فووووي القطووواع العمووووومي  14مركووووزا منهوووا  159يضوووم جهووواز التكوووووين المهنوووي األساسوووي بواليووووة سوسوووة 

مركوووزا  25مركوووزا عموميوووا  14جانوووب  إلوووىمركوووزا فوووي القطووواع الخووواص. يشووومل التكووووين المهنوووي األساسوووي المقووويس 

 تتوزع المراكز كالتالي :و اصا 

 2019-التكوين المهني : مراكز 101 جدول

 عدد المراكز المتدخل عدد المراكز المتدخل

 1 التكوين الفالحيووكالة االرشاد  11 الوكالة التونسية للتكوين المهني 

 مراكز قطاعية 

 مراكز متعددة اال تصاصات

 التهوض بالعمل المستقلومركز التكوين 

 مركز الفتاة الريفية

5 

4 

1 

1 

 2 السياحةوكالة التكوين في مهن 

 25 القطاع الخاص

 39 المجموع
 2019-المهارات والمصدر: المرصد الوطني للتشغيل 

متكونووووا فووووي  7079موووونهم  2017متكونووووا فووووي موووووفى شووووهر ديسوووومبر  8636بلووووغ عوووودد المتكووووونين بالجهوووواز العمووووومي 

 متكونا بالتدريب المهني الغير مقيس موزعين حسب المراكز  كالتالي:  1557والتكوين المقيس 

 طاقة االستعابواالختصاصات  :: مراكز التكوين المهني 102 جدول

 عدد المتكونين طاقة االستيعاب عدد االختصاصات المركز

 الوكالة التونسية للتكوين المهني

 1160 608 9 التكوين في االلكترونيك بسوسةالمركز القطاعي في 

 2304 560 23 المركز القطاعي في التكوين في مهن الخدمات  بسوسة

 693 486 7 البالستيك  بسوسةواآللية والمركز القطاعي للتكوين في اللحام 

 405 328 9 المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالسلوم

 729 660 6 المهني بمساكن التدريبومركز التكوين 

 450 450 5 التدريب المهني بالقلعة الكبرىومركز التكوين 

 363 340 10 توابعه بالنفيضةوالمركز القطاعي للتكوين في البناء 

 88 30 10 مركز المعدات بسوسة

 1917 360 18 النهوض بالعمل المستقل بحمام سوسةومركز التكوين 

 82 48 3 بالنفيضةمركز الفتاة الريفية 

 - - اعادة تهيئة التدريب المهني في النقل بمساكنومركز التكوين 

 وكالة التكوين في مهن السياحة

 122 180 غير محدد المدرسة السياحية بسوسة الشمالية

 251 223 4 القنطاوي -المعهد العالي المهني للسياحة بالريجيا

 التكوين الفالحيووكالة االرشاد 

 119 75 4 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الخضروات البدرية بشط مريم

 8636 4248 77 الجملة

 2019-المهارات والمصدر: المرصد الوطني للتشغيل 

دعوووم طاقوووة  إلوووىموووا يعكوووس حاجيوووات الواليوووة وهوتجووواوز عووودد المتكوووونين فوووي أغلوووب المراكوووز طاقوووة االسوووتعا  المتوقعوووة 

 اصوووة علوووى  برمجوووة مراكوووز تكووووين أ ووورى إلوووىكوووذلك واطوووار التكووووين واسوووتعا  مختلوووف المراكوووز بالفضووواءات المالئموووة 

 المعتمديات الساحلية. نالتي تبعد مسافة هامة عوهذا التجهيز  إلىمستوى المعتمديات التي تفتقر 

 التعليم العالي  3.1
مؤسسوووة للتعلووويم العوووالي فوووي  18تضوووم و علوووى المسوووتوى الووووطني  للتعلووويم العووواليتعتبووور واليوووة سوسوووة أحووود األقطوووا  الهاموووة 

 ا تصاصات متعددة. 

 : المؤسسات التعليم العالي بوالية سوسة103 جدول

 2019-2018السنة الجامعية  2017-2016السنة الجامعية  

 منهم اناث  مجموع الطلبة  منهم اناث  مجموع الطلبة  المؤسسة الجامعية 

 354 395 381 438 تقنيات الصحة بسوسة والمدرسة العليا لعلوم 

 729 1348 914 1610 التكنولوجيا بحمام سوسة والمدرسة العليا للعلوم 

 428 780 510 963 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة 

 177 325 163 329 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة 

 610 1015 648 1038 تقنيات االتصال بحمام سوسة والمعهد العالي لالعالمية 

 1470 2104 1669 2366 المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 730 2059 739 1996 التكنولوجيا بسوسةوالمعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 415 513 510 647 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 

 1211 1568 1310 1737 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة 

 1092 1586 1055 1457 الجباية بسوسة والمعهد العالي للمالية 

 140 247 125 245 المعهد العالي لللموسيقى بسوسة 

 669 991 691 1035  دمات االتصال بسوسة والمعهد العالي للنقل 

 1806 2328 2429 3119 العلوم االنسانية بسوسة وكلية اآلدا  

 2132 2746 2253 2903 العلوم السياسية بسوسة وكلية الحقوق 

 1861 2612 1512 2214 كلية الطب بسوسة 

 1803 2417 1916 2649 التصرف بسوسة وكلية العلوم االقتصادية 

 877 1211 703 987 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 475 1253 478 1292 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  بسوسة 

 16979 25498 18006 27025 المجموع 

 2019-البحث العلميووزارة التعليم العالي -2016-المصدر: والية سوسة في أرقام 

في دعم مستوى واجتماعية هامة وتتركز أغلب المؤسسات الجامعية بمدينة سوسة وقد ساهمت في  لق ديناميكية اقتصادية 

(. أما بالنسبة 66.62اناث أي ) 18006طالبا منهم  27025قرابة  2017-2016تجهيز هذه المدينة. بلغ عدد الطلبة في 

من مجموع الطلبة  64.5اناثا أي قرابة  3654منهم   2017-2016طالبا للسنة الجامعية  5663للمسجلين الجدد فبلغ عددهم 

في السنة عدد الطلبة  رتف  ا اناثا. 3891طالبا منهم  6218دد. أما عدد المتخرجين لنفس السنة الدراسية فبلغ ن الجيالمسجل

 طلبة اناثا.  16979طالبا منها  25498أصبح و 2018/2019الجامعية 

مبيتات  3وأحياء جامعية  4 إلىتتوزع وجانب المؤسسات الجامعية تضم والية سوسة عدد مؤسسات للخدمات الجامعية  إلى

مطاعم تقوم  6طالبا. كما تضم الوالية  780مبيتات مناولة بطاقة استعا   3جانب  إلىمقيم  3274بطاقة استعا  جامعية 

 أكلة يوميا.  5057بتوزي  
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 .التجهيزات الصحية 2

 في القطاع العام  الطبيّةوالتغطية الصّحية  -1.2
تكونت  2016سريرا . في  1521 بها يبلغ عدد األسرةوعدة تجهيزات صحية هامة  والية سوسة تضم

 التجهيزات الصحية  بوالية سوسة  من :

تبلغ ومختلف اال تصاصات كل منهما ( يضم مستشفى سهلولوفرحات حشاد )مستشفى  ةجامعي يات مستشف 2 -

 سريرا.1368  الجملية االستعا طاقة 

 سريرا. 77تبلغ طاقة استعابه ومستشفى جهوي بمعتمدية مساكن  -

 . أسرة لكل واحد(6) مستشفيات محلية 7 -

 

 11منها  مخبرا 19ومراكز رعاية االم  2وساسية مركزا للصحة األ 100جانب المستشفيات تضم والية سوسة  إلى

وجود مستشفى محلي رغم بعد كال  ىإلسيدي الهاني و. تفتقر معتمديتي كندار مخبرا بمعتمدية سوسة الجوهرة

 المعتمديتين على المعتمديات التي تتركز بها المستشفيات.

 : التجهيزات الصحية بوالية سوسة104 جدول

 المخابر الطفلومراكز رعاية األم  مراكز الصحة االساسية المستشفيات المعتمدية 

 0 0 4 0 سوسة المدينة

 0 0 3 0 سوسة الرياض

 11 1 6 2)جامعي( سوسة جوهرة

 0 0 4 0 سوسة سيدي عبد الحميد

 0 0 2 0 حمام سوسة

 0 0 2 1)محلي( اكودة

 1 0 10 1)محلي(   القلعة الكبرى

 1 0 7 1 )محلي( سيدي بوعلي

 0 0 3 1 )محلي( هرقلة

 1 1 17 1 )محلي( النفيضة

 1 0 9 1 )محلي( بوفيشة

 1 0 7 0 الكندار

 1 0 5 0 سيدي الهاني

 1 0 15 1)جهوي(  مساكن

 1 0 3 1 )محلي( القلعة الصغرى

 0 0 3 0 زاوية قصيبة الثريات

 19 2 100 10 المجموع 
 2017-المصدر والية سوسة في أرقام 

 

الطبي نجد أغلب االطار و صيدالني 68وطب ا تصاص  391وطب عام  197يتكون الطاقم الطبي في القطاع العام من 

 على مختلف المعتمديات كالتالي:  الطاقم الطبي  يتوزعو بمعتمدية سوسة الجوهرة . ينبالمستشفيين الجامعيين الموجود

 

 

 2016 -الطاقم الطبي بالقطاع العام بوالية سوسة: 105 جدول

 صيادلة طب خاص طب عام المعتمدية 

 1 1 17 سوسة المدينة
 0 0 6 الرياضسوسة 

 61 358 76 سوسة جوهرة

 0 0 9 سوسة سيدي عبد الحميد

 0 0 4 حمام سوسة

 0 2 5 اكودة

 1 8 12 القلعة الكبرى

 0 3 6 سيدي بوعلي

 0 0 1 هرقلة

 1 4 10 النفيضة

 0 0 5 بوفيشة

 0 0 4 الكندار

 0 0 3 سيدي الهاني

 3 15 29 مساكن

 1 0 5 القلعة الصغرى

 0 0 5 قصيبة الثرياتزاوية 

 68 391 197 المجموع 
 2017-المصدر والية سوسة في أرقام 

 

مساعد صحة. يشتغل أغلب  85وممرضا 1958وتقني سام  1057أما االطار الشبه الطبي بالقطاع العام فيتكون من 

 االطار الشبه الطبي بالمستشفيات الجامعية المتركزة بسوسة الجوهرة.واالطار الطبي 

 2016  –: الطاقم الشبه الطبي بوالية سوسة 106 جدول

 الصحةومساعد الممرضون التقنيون السامون المعتمدية 

 0 20 12 سوسة المدينة

 2 19 7 سوسة الرياض

 65 1476 882 سوسة جوهرة

 1 24 7 سوسة سيدي عبد الحميد

 0 10 1 حمام سوسة

 0 16 5 اكودة

 1 72 20 الكبرىالقلعة 

 3 35 8 سيدي بوعلي

 0 8 2 هرقلة

 3 71 32 النفيضة

 3 32 14 بوفيشة

 2 11 5 الكندار

 0 10 6 سيدي الهاني

 3 129 46 مساكن

 2 14 7 القلعة الصغرى

 0 11 3 زاوية قصيبة الثريات

 85 1958 1057 المجموع 
 2017-المصدر والية سوسة في أرقام 
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 2017 –: المؤشرات الصحية 107جدول 

ساكنا   1000عدد األطباء  لكل  عدد السكان لكل مركز صحي  عدد السكان  المعتمدية   

 0,51 8822 35288 سوسة المدينة

 0,093 21511 64532 سوسة الرياض

 5,01 14420 86517 سوسة جوهرة

 0,17 13197 52787 سوسة سيدي عبد الحميد

 0,093 21346 42691 حمام سوسة

 0,20 17247 34494 اكودة

 0,33 5914 59132 القلعة الكبرى

 0,46 2792 19543 سيدي بوعلي

 0,10 3114 9343 هرقلة

 0,28 2902 49335 النفيضة

 0,18 2973 26760 بوفيشة

 0,29 1938 13565 الكندار

 0,22 2701 13505 سيدي الهاني

 0,45 6482 97225 مساكن

 0,13 12599 37797 القلعة الصغرى

 0,15 10768 32304 زاوية قصيبة الثريات

 0,87 6748 674818 المجموع 
 2017-المصدر والية سوسة في أرقام 

 

 هي :وثالث مجموعات  أساسية  إلىأن المعتمديات تنقسم   عدد السكان لكل مركز صحي أبرز مؤشر 

هي والمجموعة األولى يتجاوز فيها المؤشر على مستوى المعتمدية المؤشر المسجل على مستوى الوالية .  -

 . زاوية قصيبة الثرياتوالقلعة الصغرى وأكودة و تكون المجموعة العمرانية لسوسة الكبرىوثمان معتمديات 

(        5914هي القلعة الكبرى )و 6478من  قريب تضم المعتمديات التي تتميز بمؤشر والمجموعة الثانية  -

 (.6482مساكن )و

تراوح وسيدي الهاني والكندار وبوفيشة والنفيضة  وهرقلة وتضم معتمديات سيدي بوعلي والمجموعة الثالثة  -

ما يبرز المجهودات المبذولة لتدعيم وهو( هرقلة)معتمدية  3114و)معتمدية الكندار (  1938المؤشر بين  

 التجهيزات الصحية. 

احتلت المرتبة األولى معتمدية سوسة و. 0.87ساكنا , بلغ المعدل الجهوي  1000أما بالنسبة لمؤشر عدد األطباء لكل 

)معتمدية  0.093تراوح المؤشر ببقية المعتمديات بين و( نتيجة تركز أغلب أطباء القطاع العام بها. 5.01الجوهرة )

 )معتمدية سوسة المدينة(. 0.51والرياض( 

 

 

 
 

 المؤشرات الصحية بالقطاع العام  بوالية سوسة :39 عدد خريطة

2017-المصدر: والية سوسة في أرقام   
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 خاص في القطاع ال الطبيّةوالتغطية الصّحية  -2.2
مدينة حمام سوسة و( 6)مصحات متركزة بمدينة سوسة  7تتكون التجهيزات الصحية بالقطاع الخاص بوالية سوسة من 

تتوزع على مختلف ومحال للتمريض.   23ومراكز لتصفية الدم  5ومخبرا  37وصيدلية  138وعيادة  اصة  625و( 1)

 المعتمديات كاآلتي:

 2016-توزع التجهيزات الصحية بالقطاع الخاص بوالية سوسة  :108 جدول

 محل للتمريض مركز لصفية الدم مخبر صيدلية عيادة خاصة ةمصح المعتمدية

 2 2 15 30 213 3 سوسة المدينة

 4 0 2 10 30 0 سوسة الرياض

 6 1 10 16 201 3 سوسة جوهرة

 1 0 0 4 8 0 سوسة سيدي عبد الحميد

 1 0 2 12 41 1 حمام سوسة

 2 0 1 7 14 0 اكودة

 2 0 1 8 18 0 القلعة الكبرى

 0 1 0 3 5 0 سيدي بوعلي

 0 0 0 2 4 0 هرقلة

 0 0 1 7 21 0 النفيضة

 0 0 0 3 4 0 بوفيشة

 0 0 0 3 3 0 الكندار

 0 0 0 2 2 0 سيدي الهاني

 2 1 4 15 46 0 مساكن

 3 0 1 5 11 0 القلعة الصغرى

 0 0 0 11 4 0 زاوية قصيبة الثريات

 23 5 37 138 625 7 المجموع

 2017-المصدر والية سوسة في أرقام 

عيادة  اصة  452ومصحات  اصة  6تضم التي تتركز أغلب التجهيزات الصحية للقطاع الخاص بمدينة سوسة , 

(72.32  )محل تمريض.   13وتصفية الدم  لمراكز  3و مخبرا 27جانب  إلىمن مجموع العيادات المتركزة بالوالية

تتوزع بين المعتمديات وصيدلية  139و طبيب  اص 404وطبيب عام  221يتكون االطار الطبي بالقطاع الخاص من 

 أن أغلب  االطار الطبي بالقطاع الخاص يتركز بمدينة سوسة الكبرى.إال  .حسب عدد السكانبطريقة متفاوتة 

 : توزع االطار الطبي بالقطاع الخاص109 جدول

 صيادلة   اختصاص طب عام  المعتمدية  صيادلة   اختصاص طب عام  المعتمدية 

 2 0 4 هرقلة 30 170 43 سوسة المدينة

 7 11 10 النفيضة 10 6 24 سوسة الرياض

 3 0 4 بوفيشة 16 170 31 سوسة جوهرة

 3 0 3 الكندار 4 1 7 سوسة سيدي عبد الحميد

 2 0 2 سيدي الهاني 12 16 25 حمام سوسة

 15 18 28 مساكن 7 1 13 اكودة

 5 4 7 القلعة الصغرى 9 5 13 القلعة الكبرى

 11 1 3 زاوية قصيبة الثريات 3 1 4 سيدي بوعلي

 139 404 221 المجموع    

 2017-المصدر والية سوسة في أرقام 

 

 

 بالقطاع الخاص  المؤشرات الصحية : 40 عدد خريطة

2017-المصدر: والية سوسة في أرقام   
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 الطفولة والرياضية و. التجهيزات الثقافية 3

 الشبابية والتجهيزات الثقافية  1.3
 

سوسة سيدي وسوسة الجوهرة ومعتمديات سوسة الرياض  هذا التجهيز  إلىتفتقر و . معتمديات 10 تتوزع دور الثقافة على

سكانها دار يستغل بالنسبة للمعتمديات المكونة لمدينة سوسة الكبرى سيدي الهاني. والكندار وسيدي بوعلي وعبد الحميد 

 الثقافة المتركزة بمدينة سوسة أما بالنسبة للمعتمديات األ رى فيبقى االشكال مطروحا نتيجة هذا النقص.

 على مستوى معتمدية سوسة الجوهرة.  تينموجود ( متنقلتين2تين )مكتبة منها  مكتب 24كما تضم والية سوسة 

 للشبا . يناد 20ومنخرطا  6865تضم وتتوزع على كل المعتمديات ورا للشبا  اد 19أما بالنسبة للتجهيزات الشبابية فنجد 

 مركزين لالقامة.والتخييم وكما تضم الوالية مركزين لالصطياف 

 

تتوزع على مختلف المعتمديات باستثناء معتمديات هرقلة ولألطفال  يناد 17بالنسبة لفضاءات الطفولة تتكون من 

تنتف  مختلف معتمديات وروضة لألطفال  333 . كما نجد التي تفتقر لمثل هذه الفضاءات القلعة الصغرىوسيدي الهاني و

يها تلوروضة  57تتركز النسبة األهم بمعتمديات سوسة الجوهرة التي تضم والوالية بصفة متفاوتة بهذه التجهيزات 

 روضة(.  38القلعة الكبرى )وروضة ( 47مساكن )

 الشبابيةو: توزع الفضاءات الثقافية 110 جدول

 المعتمدية
 فضاءات الطفولة الفضاءات الشبابية الفضاءات الثقافية

 األطفالرياض  نوادي االطفال الريفينوادي الشباب  دور الشباب دور الثقافة المكتبات العمومية

 15 3 0 1 1 2 سوسة المدينة

 27 0 0 2 0 1 سوسة الرياض

 57 0 0 0 0 3 سوسة جوهرة

سوسة سيدي عبد 

 الحميد
1 0 1 0 3 22 

 24 2 0 2 1 3 حمام سوسة

 24 1 0 1 1 1 اكودة

 38 1 3 1 1 2 القلعة الكبرى

 8 1 1 1 0 1 سيدي بوعلي

 4 0 1 1 1 1 هرقلة

 14 1 3 1 1 2 النفيضة

 12 2 2 1 1 1 بوفيشة

 5 1 2 1 0 1 الكندار

 3 0 3 1 0 0 سيدي الهاني

 47 1 4 3 1 1 مساكن

 18 0 0 1 1 2 القلعة الصغرى

 15 1 1 1 0 2 زاوية قصيبة الثريات

 333 17 20 19 9 24 المجموع
  2017-المصدر : والية سوسة في أرقام 

 

 

 

 الشبابيةو: التجهيزات الثقافية 41 عدد خريطة

 
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 
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 التجهيزات الرياضية  2.3
 

. تتركز ملعبا معشبا( 28)منها  ملعبا رياضيا 35وقاعة رياضية  اصة  112وقاعات رياضية عمومية  9تضم والية سوسة 

نجد قاعة رياضية و( 2حمام سوسة )و( 2( وسوسة عبد الحميد )3القاعات الرياضية العمومية بمعتمديات سوسة الجوهرة )

 الثريات. وعمومية بكل من معتمدية مساكن 

تلف عدد اما بالنسبة للقاعات الرياضية الخاصة فنجد هذا التجهيز بمختلف المعتمديات باستثناء معتمدية سيدي الهاني. يخ

 القاعات الخاصة حسب الوزن الديموغرافي لكل معتمدية . 

 

يختلف عددها حسب مستوى تجهيز وتتوزع على مختلف المعتمديات وملعبا رياضيا  38كما تتكون التجهيزات الرياضية من 

  منخرطا.  9051ها بوجمعية رياضية مدنية  91قرابة  2016اما بالنسبة للجمعيات الرياضية فبلغ عددها في  المعتمدية.

 

مهرجانا وتتوزع على مختلف  114تتميز الحياة الثقافية بوالية سوسة بز مها. يبلغ عدد المهرجنات والت اهرات قرابة 

 مهرجانا وت اهرة ثقافية .  15مهرجانا وت اهرة ثقافية تليها القلعة الكبرى بـ 33المعتمديات . تستأثر معتمدية سوسة المدينة بـ

 التجهيزات األخرى  . 3.3

هامة ساهمت في تدعيم دورها وجانب التجهيزات الجماعية األساسية تتوفر  بوالية سوسة عدة تجهيزات مهيكلة  إلى

الترا  الوطني.      ويتجاوز اشعاع هذه التجهيزات ترا  الوالية ليشمل منطقة الوسط الشرقي وكمتروبول جهوي . 

 من أهم التجهيزات المهيكلة نجد: و

 

اعتبار هذين و التجديد التكنولوجي وتم انجاز المشروع في اطار تدعيم البحث العلمي  القطب التكنولوجي: -

  تتمثل أهم األهداف من بعث المشروع في:واالجتماعية. والعنصرين دعامة هامة للتنمية االقتصادية 

o ربط الصلة بين التكوين والبحث واإلنتاج. 

o  من  الل تثمين نتائج البحثتشجي  بعث المؤسسات المجددة. 

o المساهمة في إحداث مواطن الشغل و اصة لفائدة  ريجي التعليم العالي. 

o تحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. 

o  االستثمار الخارجي بتونس تشجي 

 

مليون 100قدرت تكاليف انجازه قرابة و هكتارا 60 تفوق مساحته فضاء مندمجا يمثل القطب التكنولوجي بسوسة

واإلعالمية،  واإللكترونيك الميكانيك يتخصص القطب في. 1يمكن الوصول اليه عبر الطريق السيارة رقم و .دينارا

. يضم القطب التكنولوجي فضاءات متعددة مخصصة فضاءات متكاملة م  توفير والتطبيق يجم  بين االبتكارووه

مؤسستين وفضاءات  اصة بالمستثمرين وة وورشات مركز للموارد التكنولوجيومحاضن للمؤسسات  وللبحوث  

 جانب الفضاءات المخصصة لألنشطة الثقافية.  إلىالمحاضرات وعدة قاعات لالجتماعات وللتعليم العالي 

 

 

 الفضاءات الرياضيةو: الجمعيات 42 عدد خريطة

 
 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 
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 : فضاءات الطفولة43 عدد خريطة

 
2017-أرقام  فيالمصدر: والية سوسة    

 

تتميز والية سوسة بوجود مركب رياضي هام بمعتمدية سوسة الرياض. تم انشاءه المركب الرياضي بسوسة :  -

الدولية. تم انجازالقسط األول سنة  وطبقا للمواصفات العالمية ليتمكن من استقبال الت اهرات الرياضية الكبرى 

بعد القيام بتوسعته على مرتين أصبح قادر على استقبال ومتفرج.  10.000تبلغ طاقة استعابه حوالي و 1973

قاعة للتمارين ومطعم للرياضيين ومالعب لرياضة كرة القدم  5متفرجا. يضم المركب الرياضي  25.000

نزل فخم مخصص للرياضيين. أما القاعة الرياضية فتبلغ طاقة جانب  إلىمركز للمعالجة بمياه البحر و

كرة الطائرة..الخ. وكرة السلة وهي مخصصة الستقبال الرياضات المختلفة: كرة اليد ومتفرجا  3000استعابها 

يضم المشروع مسبحا وسيق  تدعيم المركب بمشروع انجاز مسبح أولمبي )مشروع في طور االنجاز( و

 متفرج. 400 إلىفضاءات أ رى منها مدارج تتس  عدة وم(  50)طوله 

 

 لق ديناميكية وتم انجاز هذا المشروع لتدعيم التجهيزات الثقافية بالوالية مسرح الهواء الطلق بسوسة:  -

متفرجا. يق   5000يتس  الستقبال ودينارا 3642.000جديدة للحياة الثقافية بسوسة. بلغت تكلفة المشروع 

على ملك بلدية سوسة وهوالمسرح قر  الحي األولمبي  بسوسة الجوهرة على مستوى الطريق الحزامية. 

 هك.  1.5تبلغ مساحته و

 

مسارح للهواء  5والركحية ومركزا للفنون الدرامية وكما تضم والية سوسة معهدا جهويا عموميا للموسيقى  -

 الطلق.

 

 2018 –مسرح الهواء الطلق بسوسة 
 2018-المصدر: بلدية سوسة 
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 شبكة البنى التحتيةوالنقل الطرقات و: شبكات بعالمحور السا

 

 النقلالطرقات وشبكات  .1

 شبكة البنى التحتية .2
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 النقل الطرقات و.شبكات 1

 شبكة الطرقات  1.1
الطرقات الوطنيّة والطرقات الجهويّة, وتضم طريق سيارة وتتكّون شبكة الطرقات بوالية سوسة  من طرقات مرقمة 

التي شبكة الطرقات المرقمة  إلىنقسم تو كلم 1264.7لشبكة لالجملي طول الوالطرقات المحليّة وشبكة  المسالك الفالحية. يبلغ 

 (.50.5كلم أي )637.9 التي تمتد على  شبكة المسالك الفالحيةو 49.5كلم أي   596.8يبلغ طولها 

 )كلم( : شبكة الطرقات بوالية سوسة111 جدول

 المعتمدية  المسالك المرقمة  المسالك الفالحية المجموع المعتمدية  المسالك المرقمة  المسالك الفالحية المجموع

 سوسة المدينة 5,8 0 5,8 النفيضة 92,6 93,1 185,7

 سوسة الرياض 5,7 0 5,7 بوفيشة 57,7 39,4 97,1

 سوسة الجوهرة 34,7 0 34,7 الكندار 42,6 17,6 60,2

 8,1 0 8,1 سيدي الهاني 31,8 88.2 120
سوسة سيدي عبد 

 الحميد

 حمام سوسة 28 1 29 مساكن 109,7 106.5 216.2

 اكودة 35,2 15 50,2 القلعة الصغرى 16 47,4 63,4

 القلعة الكبرى 39,6 116.2 155.8 الثرياتوالزاوية / القصيبة  18,8 11,7 30,5

 عليوسيدي ب 37,8 76.8 144.6 المجموع 596,8 637.9 1264.7

 هرقلة 32,7 25 57.7 2018-االسكان والتهيئة الترابية بسوسة والمصدر: االدارة الجهوية للتجهيز 

 :  ثالث مجموعات  إلىانطالقا من الجدول المتعلق بشبكة الطرقات يمكن تقسيم معتمديات والية سوسة 

القلعة وسيدي الهاني وعلي وسيدي بوالمجموعة األولى تتعلق بأرب  معتمديات  وهي معتمديات القلعة الكبرى  -

من أساسا تتكون شبكة طرقاتها والصغرى  تتجاوز فيها نسبة المسالك الفالحية نسبة الطرقات المرقمة  

 المسالك الفالحية .  

تتكون شبكة الطرقات بها من طرقات وموعة الكبرى لسوسة المكونة للمجالمجموعة الثانية تضم المعتمديات  -

 .مرقمة  فقط 

 50 أقل منالمسالك الفالحية بنسب وتجم  بين الطرقات المرقمة  هي المعتمديات التي والمجموعة الثالثة  -

 . بوفيشة....الخ.والنفيضة وهرقلة  
 : شبكة الطرقات على مستوى المعتمديات 30 عدد بياني رسم

 
 2018-المصدر: والية سوسة في ارقام 

التوووي تمتووود الطرقوووات الوطنيوووة وكلوووم  97.4التوووي يبلوووغ طولهوووا تتكوووون شوووبكة الطرقوووات المرقموووة مووون الطريوووق السووويارة 

التوووي تمتووود علوووى  الطرقوووات المحليوووةوكلوووم  113.4التوووي يبلوووغ طولهوووا الطرقوووات الجهويوووة و كلوووم 204.8علوووى طوووول 

 .  كلم 181.2

 : مكونات شبكة الطرقات31 عدد بياني رسم

 
 2018- أرقامالمصدر: والية سوسة في 

  :1الطريق السيارة رقم 

واليوووة  إلوووىأصوووبحت اليووووم تصووول ومسووواكن وتوووربط بوووين توووونس كانوووت فوووي مرحلوووة أولوووى  و 1992توووم احوووداثها سووونة 

قوود سوواهمت هووذه ووسووط سوسووة. والقلعووة الكبوورى وسوسووة وهرقلووة ومحوووالت لربطهووا بموودن بوفيشووة  7بهووا وقووابس 

 في دعم دورها الوطني كمتروبول جهوي. وتطوير اقتصادها والطريق في تدعيم جاذبية الوالية 

 الطرقات الوطنيّة )ط.و( :
مووووون مجمووووووع  34تمثووووول و %100كلوووووم  وهوووووي معبووووودة بنسوووووبة  204.8يبلوووووغ طوووووول شوووووبكة الطرقوووووات الوطنيوووووة 

معتمديوووووة النفيضوووووة  وكلوووووم (  47.3غلوووووب الطرقوووووات الوطنيوووووة بمعتمديوووووة مسووووواكن  )أتتركوووووز  . الطرقوووووات المرقموووووة

 :منالطرقات الوطنية  تكون شبكة كلم(. وت  27.4كلم( ومعتمدية الكندار ) 27.7)

واليوووة سوسوووة هوووذه الطريوووق تقطووو  وتعتبووور أهوووم محوووور بوووالترا  الووووطني الوووذي يوووربط شووومالها بجنوبهوووا  :1.ط.و -

علي ثووم تبتعوود عنهووا موون ناحيووة ومسووتوى معتمديووة سوويدي بوو إلووىموون شوومالها لجنوبهووا بموووازاة الطريووق السوويارة 

 1الطريوووق الوطنيوووة رقوووم من ؤمسووواكن . تووووالصوووغرى القلعوووة والغووور  علوووى مسوووتوى معتموووديات القلعوووة الكبووورى 

 النفيضة شماال.وسيدي بوعلي وجنوبا  صفاقسوبومرداس والجم وكركر ومساكن وسوسة الربط بين 

 الكندار. و تمر بمعتمديتي النفيضةوتساهم في فك عزلة عدة مناطق ريفية وهي طريق عبور  :2وط. -

  سوووويدي الهوووواني. معتمديووووة القيووووروان موووورورا بوسوسووووة  تووووي الووووربط بووووين واليهووووذه الطريووووق تووووؤمن  :12وط  -

منهوووا منطقوووة  تتفووورع عووون هوووذه الطريوووق عووودة طرقوووات أ ووورى سووواهمت فوووي فوووك عزلوووة عووودة منووواطق ريفيوووة و

 .)معتمدية سيدي الهاني( الكنايسمنطقة وكروسية 

 الطرقات الجهوية )ط ج(:
سووواهمت فوووي تكثيوووف شوووبكة  كلوووم  113.4يبلوووغ طولهوووا  تتميوووز واليوووة  سوسوووة بوجوووود شوووبكة طرقوووات جهويوووة  هاموووة

 تتمثل في :ومساكن. والقلعة الكبرى وتمر  اصة من معتمديات  النفيضة  والطرقات 

 بوفيشةوتؤمن الربط بين تونس و 35ط.ج.  -

 تؤمن الربط بين قنطرة الفحص وسوسة. 48ط.ج.  . -

 .واليتي المنستير والمهدية حتى شمال والية صفاقص )معتمدية جبنيانة( تربط بين سوسة و 82ط.ج.  -

 بوجدرة والنفيضة.الرابطة بين  132ط.ج  -

 تؤمن الربط بين جبل الوسط والنفيضة. 133ط.ج. -

 الطرقات المحلية )ط.م( : 
 من أهمها:وأما بالنسبة للطرقات المحلية فتتميزوالية سوسة بوجود شبكة من الطرقات المحلية 

 التي تؤمن الربط بين مدينة سوسة والقلعة الصغرى والقلعة الكبرى. 819ط م  -

 بين سوسة ومعتمدية زاوية القصيبة والثريات.تربط  822ط م  -

 تؤمن الربط م  المنطقة السياحية سوسة وحمام سوسة والقنطاوي. 845ط م  -

 تؤمن الربط بين مركز المدينة ومنطقة سهلول. 818ط م  -

 تؤمن الربط م  معتمدية الرياض. 820ط م  -
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 بوالية سوسة مؤشرات شبكة الطرقات  44خريطة عدد 

 
  2018-التهيئة الترابية بسوسة واالسكان والمصدر االدارة الجهوية للتجهيز 

 هامؤشراتو سوسة بواليةشبكة النقل  45 عدد خريطة

 
  2018-التهيئة الترابية بسوسة واالسكان والمصدر االدارة الجهوية للتجهيز 
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 شبكة النقل البري  2.1
 

 تتوزع على مختلف المعتمديات كالتالي:ونقل ريفي.  277لواج و 690تاكسي و 2235من  أسطول النقل بين المدن يتكون

 

 عدد الرخص المسندة للنقل الريفي: 112 جدول

 نقل ريفي لواج تاكسي المعتمدية نقل ريفي لواج تاكسي المعتمدية

 92 23 15 النفيضة 0 72 417 المدينةسوسة 

 29 2 139 بوفيشة 1 47 184 سوسة الرياض

 19 28 22 الكندار 3 46 343 سوسة الجوهرة

سوسة سيدي عبد 

 الحميد
 4 8 14 سيدي الهاني 2 39 287

 47 156 95 مساكن 3 41 215 حمام سوسة

 15 63 82 القلعة الصغرى 3 30 92 اكودة

 16 78 139 القلعة الكبرى
الزاوية / القصيبة 

 الثرياتو
101 24 0 

 277 690 2235 المجموع 30 14 29 عليوسيدي ب

 2018-المصدر: والية سوسة في أرقام  10 10 38 هرقلة

 15.34تليها معتمدية سوسة الجوهرة أين نجد  18.65وحدة( قرابة  417تحتكر سوسة المدينة أهم عدد من سيارات التاكسي )

ر صة( أي قرابة  156من الر ص الممنوحة للتاكسي. أما بالنسبة لر ص اللواجات فنجد أهم عدد على مستوى معتمدية مساكن )

22.6 .القلعة الكبرى   وهي معتمديات سوسة المدينة ور صة لواج  60ثم نجد المعتمديات التي تضم أكثر من  من عدد الر ص

تمثل و ر صة 92فتستأثر معتمدية النفيضة بأكبر عدد من الر ص أي قرابة النقل الريفي القلعة الصغرى. أما بالنسبة  لر ص و

33.21 .من مجموع الر ص 

 

 شبكة النقل الحديدي  3.1

 

مختلف المدن الساحلية الكبرى وصمة االذي يؤمن الربط بين تونس الع 5تتألف شبكة النقل الحديدي بوالية سوسة من الخط رقم 

قد تمت مضاعفته على مستوى معتمدية القلعة وأهم  ط من حيث عدد المسافرين . وهوالمنستير(. والمهدية وصفاقس و)سوسة 

معمل االسمنت والمكنين وتفرع عن الخط الرئيسي  طوط عديدة تربط المدينة بكل من المهدية تالصغرى ثم مساكن. 

كهربائي  ط حديدي والساحل( و)مترووسة بوجود  ط للمترجانب الخط الحديدي للسفرات البعيدة تتمت  س إلىبالنفيضة...الخ. 

مدينة ويربط بين مدينة سوسة ومزود بكهرباء علوية وميل( وه 45كم ) 73يبلغ طول الخط حوالي  .يربط بين مدن الساحل

عدد المغادرين قرابة ومسافرا  2197579بلغ عدد الوافدين على الوالية عبر  ط النقل الحديدي قرابة  2016المهدية. في 

 طنا.  273400البضائ  المفرغة وطنا  126771ما كمية البضائ   المشحونة فبلغت أمسافرا.  2871809

 

 

 النقل الجوي  4.1
 

كلم جنو  شرق مدينة الحمامات. يمتد المطار على  40على بعد تتميز والية سوسة بوجود مطار دولي بمعتمدية النفيضة 

 والحبيب بورقيبة الدولي تونس قرطاج الدولي من تخفيض الضغط على مطاريهذا المطار مكن قد . واهكتار 4300مساحة 

 .بالمنستير

م27 000 مساحة د مساحة الحركة والسير علىتمت  .موقف طائرات 32يتكون المطار من 
2
  يمكنما ووهمحيطة بالمطار،  

 57 000مساحتها التي تبلغ وقاعة االنت ار ومنطقة الحركة والسير األ رى  الطائرةجسر محمول رابط بين  18من استغالل 

م
2
 .متر 85الذي يبلغ طوله   برج المراقبةجانب ذلك يوجد  إلىطائرة أ رى.  14 استيعا  كذلك من يمكنو 

 .تاكسي 52حافلة صغيرة و 11سيارة و 1 086حافلة و 102بسعة  موقف سيارات  ارج المطار يوجدو

تجربة أول رحلة تهبط على أرض المطار  تبينما تم 2009 ديسمبر  1وافتتح في 2009 أكتوبر  31بدأ استغالل المطار في

  . 2009ديسمبر  4في

 2016و 2010: تطور عدد المسافرين بين 113جدول 

 عدد المسافرين السنة عدد المسافرين السنة

2010 500.000 2014 3.300.000 

2011 1.500.000 2015 900.000 

2012 2.100.000 2016 800.000 

 2018-المصدر: مطار النفيضة الدولي 2.300.000 2013

 

قد و. مطار النفيضة إلىصول الو وقابس تونس التي تربط بين مدينتي 1الطريق السيارة رقم تؤمن طريق حزامية انطالقا من 

ومطار تونس  والحمامات النفيضة وضعت الشركات الجهوية للنقل  طوطا  اصة بالمطار تربط بينه وبين مراكز مدن

  .وبنزرت قرطاج الدولي

من السفر ؤخطوط الجوية التونسية نجد عدة شركات أجنبية تلل جانب الشركة الوطنية إلىين فتتعدد الشركات الناقلة للمسافر

 (1/3الثلث )أكثر من  إلىالمسافرين وانخفض عدد الرحالت  2015و 2013على  طوطها انطالقا من مطار النفيضة. بين 

 بقطاع السياحة. تعلقة التي ترتبط باالشكاليات الموما يبرز المشاكل الذي يعاني منها القطاع وهو

 الحمامات الدولي-النفيضة : الحركة الجوية بمطار114 جدول

 الرحالت  المسافرون 

 عدد الرحالت  % عدد المسافرين  % 
 الناقل

2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 

 الخطوط الجوية التونسية  3456 1290 16 15 275162 74517 12 8

 جات اير فالي  768 292 4 3 115980 36306 5 4

 ترانس افيا 252 54 1 1 35793 6020 2 1

 نوفال ار 3659 1699 17 20 488873 203085 21 23

 شركات اجنبية ا رى 13736 5054 62 61 1357615 580984 60 64

 المجموع 21871 8389 100 100 2273423 900912 100 100
 2018-المصدر: والية سوسة في أرقام 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
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 النقل البحري  5.1

 الميناء التجاري بسوسة   1.5.1

 7. يتكون الميناء من  1928تهيئته سنة  تتمويتركز وسط مدينة سوسة. وميناء تجاريا بحريا  تضم والية سوسة

رحلة أما بالنسبة لكمية  664بلغ عدد حركة السفن  2016م. في  9عمقها وم  1000يبلغ طولها الجملي وأرصفة 

أصبح وجود طنا من البضائ  المشحونة.  665837وطنا من البضائ  المفرغة  1605831 في حدود البضائ  فكانت

تسببه الشاحنات الناقلة  الضغط المروري الذيترتبط  اصة بعدة اشكاليات عمرانية يطرح الميناء بمركز المدينة 

 عدم امكانية توسعه.  إلىباتجاه الميناء اضافة  للبضائ 

 

 
 2018-صورة جوية للميناء التجاري بسوسة 

 

 الميناء المبرمج بالنفيضة  2.5.1

 

 18000 إلىالبوا ر التي تصل حمولتها ويمكنه استقبال السفن ومترا  20يبلغ عمقه قرابة وميناء من الجيل  الراب   وه

 حاوية.  2500السفن التي ال تتجاوز حمولتها إال  حاوية علما بأن ميناء رادس حاليا ال يمكنه استقبال

حاوية  500.000مليون حاوية في السنة مقابل  5.4يتكون بلرنامج التهيئة من محطة للحاويات بطاقة استعا  قدرت بـ 

سيمكن هذا ومليون طن في السنة  4.5محطة متعددة اال تصاصات بطاقة استعا  تبلغ وفي السنة بالنسبة لميناء رادس 

البقية مواطن وغل مباشر بالميناء عند استكمال مكوناته موطن ش 3000موطن شغل منها  20.000المشروع من بعث 

 Globalميناء محوري عالمي )والجدير بالذكر أن الميناء لن يكون مجرد محطة حاويات بل هوشغل غير مباشرة . 

Hub port ما يؤهل تونس لتصبح محورا وهوالتجارة العالمية و( تقوم عليه المناطق الصناعية المخصصة للتصدير

 بوابة حقيقية الفريقيا.ولوجستيا عالميا 

 

 

 

  : شبكة النقل بوالية سوسة46 عدد خريطة

 
  2018-التهيئة الترابية بسوسة واالسكان والمصدر االدارة الجهوية للتجهيز 
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 . شبكة البنى التحتية 2

 الغازوشبكة الكهرباء  1.2
 . 2004في  99.3بعد أن كانت  2014سنة  99.9  إلىقد وصلت نسبة الربط وتتميز والية سوسة   بشبكة كهرباء هامة  

مليون كيلوات في  368.4 إلىتتوزع ومليون كيلوات في الساعة  492.5بلغت كمية استهالك الطاقة الكهربائية قرابة  2016في 

 مليون كيلوات في الساعة استهالك صناعي.  124.1والساعة استهالك منزلي 

مليون كيلوات في  696.9 إلىمليون كيلوات في الساعة وتتوزع  819.3أما بالنسبة للضغط المتوسط بلغت كمية االستهالك 

 مليون كيلوات في الساعة للسياحة.  122.4الساعة بالنسبة لالستغالل الصناعي و

 هي: وة من ثالث مستويات من الخطوط تتكون شبكة الكهرباء بوالية سوس

مركزين للتحويل )ضغط وتؤمن الربط بين المركز الحراري المتركز بسيدي عبد الحميد ولضغط العالي ا طوط شبكة  -

 ثالث ط وفولت في اتجاه تونس العاصمة وكيل 150 ط وفولت في اتجاه والية القيروان وكيل 225عالي/ضغط متوسط(  ط 

 في اتجاه الجنو . 

مراكز لتحويل  إلىتنطلق من مراكز الضغط المتوسط وكلم   193يبلغ طولها قرابة ولضغط المتوسط ا طوط شبكة  -

 الضغط الضعيف. 

 كلم من الخطوط لتغطية كافة المناطق المكونة لوالية سوسة. 192 -

مختلف المناطق السياحية و لكبرىتغطي الشبكة  اصة منطقة سوسة اوأما بالنسبة للغاز الطبيعي فالزالت نسبة التغطية متوسطة 

 ات صناعية بهما.سهذا المرفق رغم تركز عدة مؤس إلىسيدي الهاني والمناطق الصناعية المهيئة. تفتقر معتمديتي الكندار والمهيئة 

 شبكة الماء الصالح للشراب  2.2
استغالل المياه بتزويد مختلف وتقوم الشركة التونسية لتوزي  و.99تبلغ نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرا  قرابة 

 : إلىمبين بالجدول وكما هتتوزع والف متر مكعب  33708قرابة  2016في المناطق. بلغت كمية االستهالك 

 

: توزع كمية الماء الصالح للشراب حسب 115 جدول

 المستهلك

استهالكات 

 اخرى

االستهالك 

 السياحي

االستهالك 

 الصناعي

االستهالك 

 المنزلي
 

2884 1943 1705 27176 
 المجموع

)الف متر 

 مكعب(

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام 

 

ظهور عدة  إلىاستهالك الماء الصالح للشرا  بوالية سوسة ارتفاعا هاما مما أدى ت كمية م  تطور عدد السكان شهد

ما أدى وهوالثانية ل/ 600مشاكل في التزود. اذ أصبحت الوالية تعاني عجزا في التزود بالماء الصالح للشرا  تجاوز 

تمت برمجة مشروع انجاز  أمام هذا االشكالبروز مشكلة تواصل انقطاع المياه  اصة على مستوى مدينة سوسة.  إلى

قرابة  ة المحطة بالماء الصالح للشرا . تبلغ طاق التزودنسبة حسين تومحطة لتحلية الماء للحد من هذا المشكل 

م50.000
3
م 100.000 إلىيمكن أن تصل والبحر كمرحلة أولى /اليوم من مياه  

3/
اليوم في مرحلة ثانية. بلغت قيمة 

 . 2019تد ل حيز االنتاج في جوان ومليون  دينار  115االستثمارات لهذا المشروع قرابة 

 على مستوى نوعية المياه الموزعة تختلف نسبة الملوحة حسب كمية التزود بمياه الشمال. 

 شبكة التطهير  3.2
ة في عدد المشتركين بهذه الشبك وصلقد ومحطة ضخ  79ومحطات تطهير  8تتكون شبكة التطهير بوالية سوسة  من 

. تقدر كمية المياه المجمعة   97.4بلغت نسبة الربط بشبكة التطهير في الوسط البلدي  مشتركا.  184283قرابة  2017

مليون م 31.9قرابة  إلىفي اليوم 
3

مليون م27.7/اليوم اما كمية المياه المعالجة فبلغت 
3
 /اليوم.  

الزال وهذه البنية التحتية  إلىالقريمات هيشر( والبلديتين المحدثتين )شط مريم وسيدي الهاني وتفتقر  معتمدية الكندار 

 المحيط. وسلبي على البيئة ما من شأنه أن يكون له تأثير وهوالحلول الفردية  إلىالسكان يلجؤون 

 : أهم المؤشرات المتعلقة بقطاع التطهير116 جدول

عدد محطات  المدن المتبناة  المنطقة البلدية 

 التطهير 

عدد محطات 

 الضخ 

 عدد المشتركين 

2014 2017 

 81325 72238 21 1 سوسة  سوسة 

 7270 6540 7 1 القلعة الصغرى  القلعة الصغرى 

 2677 2368 4 0 الثريات والقصيبة  الثريات والقصيبة 

 4495 3333 2 0 زاوية سوسة  زاوية سوسة 

 3603 3367 1 0 الزهور  الزهور 

 21099 19502 8 1 مساكن  مساكن 

 3365 2834 2 0 المسعدين  المسعدين 

 26232 18361 16 2 حمام سوسة  حمام سوسة 

 9356 8523 7 0 أكودة  أكودة 

 12946 11802 1 0 القلعة الكبرى  القلعة الكبرى 

 2870 2526 1 1 علي وسيدي ب علي وسيدي ب

 2945 2049 3 0 هرقلة  هرقلة 

 3495 3208 4 1 النفيضة  النفيضة 

 2605 2303 2 1 بوفيشة  بوفيشة 

 184283 158954 79 8 كامل الوالية 
 2017والية سوسة في أرقام 

 االتصاالت وشبكة البريد  4.2
يختلف عددها من مكتب واحد وتتوزع على مختلف المعتمديات  و مكتبا 53قرابة  2017بلغ عدد مكاتب البريد في 

 .نافذة  138هذه المكاتب ما عدد النوافذ فتعد أ. معتمدية مساكنبمكاتب  8 إلىهرقلة ومعتمديتي كندار بكل من 

ألف دينار منها  1043223استخالص الف دينار و 443313قد مكنت مصالح البريد من ارسال حواالت بقيمة و

  الف دينار من الخارج. 83476

مشتركا أما عدد المشتركين في الهاتف العادي فبلغ  174185قرابة  2017أما بالنسبة لطاقة استيعا  الشبكة  فبلغت في 

 مشتركا.  82583

 

 

 

 

 

 

 

81% 

5% 

6% 
 االستهالك المنزلي  8%

 االستهالك الصناعي 

 االستهالك السياحي 

 استهالكات ا رى



 

 السابع: شبكات النقل و شبكة البنى التحتيةالمحور                                                                                                                          األطلس الرقمي لوالية سوسة                                                                                                    

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 102  
 

 أهم المؤشراتوشبكة التطهير : 47 عدد خريطة

 المصدر: والية سوسة في أرقام -2017

 شبكة البريد :48 عدد خريطة

 
 المصدر: والية سوسة في أرقام -2016
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 مشاكل البيئة وحماية المحيط :  ثامنالمحور ال

 

  البيئي ضعالو .1

 المشاكل البيئية  .2
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 ضع البيئي .الو1
. , اذ يطرح كل منهما اشكاليات مختلفةالوسط الحضري ويختلف الوض  البيئي بوالية سوسة حسب الوسط الطبيعي   

 الوسط الطبيعي  1.1

تتميز الموارد الطبيعية لوالية سوسة  بحساسيتها نتيجة الخاصيات الطبيعية للتربة المتركزة بمختلف معتمديات والية 

نوعية تضاريسها مما جعلها عرضة لعدة مشاكل بيئية أهمها االنجراف المائي و صوصياتها المنا ية وسوسة 

على نوعية الحياة والمشاكل  سلبا على عدة قطاعات قد  أثرت هذه وارتفاع نسبة الملوحة. واالنجراف الريحي و

الضغط  تزايدنتيجة االضرار بالموارد الطبيعية للوالية  إلىالسياحية وبالوالية. كما أدى تطور القطاعات الصناعية 

 عليها . 

  االنجراف المائي 
لى نوعية التربة  وعلى  مدى الذي  أثر  سلبا عوتعاني عدة معتمديات من والية سوسة  من مشكل االنجراف المائي 

من سنة أل رى ونتيجة  الخصوصيات المنا ية للوالية التي تتميز با تالفات بين الفصول وهوقدرتها على االنتاج. 

تعرية  إلىفي حيز زمني ضيق مما تؤدي ونوعيتها. اذ غالبا ما تكون قوية و اصة فيما يتعلق بكمية األمطار و

فقدانه للنباتات األصلية التي تعمل على المحاف ة على التربة )نتيجة وقد أدى ضعف الغطاء النباتي للوالية واألراضي. 

تفاقم االشكال بمختلف األراضي  إلىاألشجار المثمرة األ رى واستغاللها لغراسة الزيتون وتهيئة األراضي الفالحية 

 بالوالية. 

  الملوحة 
 اصة المتركزة بمعتمدية سيدي  رت عدة مناطق سقوية بوالية سوسةي الفالحية تضرنتيجة سوء تصريف المياه باألراض

يؤدي ارتفاع نسبة الملوحة وغ/ل.  3و 1.5التي أصبحت تتراوح بين ومما نتج عنها ارتفاعا في نسبة الملوحة الهاني 

قادرة على االنتاج. وقد تسبب هذا االشكال  جعل بعض األراضي غيروالقضاء على مختلف النباتات  إلىالفالحية باألراضي 

 حتى في اتالفها. وفي والية سوسة  في تضرر عدة أراضي 

   تدهور االراضي الفالحية 
حد كبير في  إلىنوعية التربة( ساهمت  األنشطة السكانية  بوالية سوسة والرياح و)األمطار  جانب العوامل الطبيعية إلى

أصبح ترابها يتميز بكثافة سكانية هامة تجاوزت في عدة وف  عدد السكان بمختلف المعتمديات تفاقم المشاكل البيئية. اذ ارت

ساكنا في الكلم 1000معتمديات  
2
ساكنا في الكلم 6000 إلىووصلت  

2 
 إلىمما أدى . الجوهرة  على مستوى معتمدية سوسة 

 مزيد الضغط على الموارد الطبيعية للوالية.وتوس  المناطق العمرانية 

السقوية وتهيئة المناطق الفالحية وتفاقم المشاكل من أهمها اقتالع األشجار الغابية  إلىأ رى أدت عدة سلوكيات  كما 

فقدان التوزان بين  إلىالغابات ووأدى توس  األراضي الفالحية على حسا  المراعي ضاء على الغطاء النباتي األصلي. القو

 .  مزيد الضغط على الموارد الطبيعية للوالية إلىومختلف المن ومات الطبيعية 

  االستغالل المفرط للطبقة المائية 
تسر  مياه البحر المالحة وتسبب االستعمال المفرط للطبقة المائية الساحلية الرتفاع نسبة ملوحتها نتيجة فقدانها لتوازنها 

)سبخة  المشكل الطبقات المائية الموجودة بين السباخقد مس هذا ولالستغالل. في عدة مناطق قد أصبحت غير صالحة واليها. 

. سبخة الكلبية(وسيدي الهاني   

نتيجة حفر عدة آبار  2011قد تفاقم االشكال بعد والعميقة من االفراط في االستعمال  وكما تعاني بقية الموائد المائية السطحية 

. مما ساهم في مزيد ارتفاع ملوحة المياهتكون في بعض األحيان مصنفة عميقة بدون تر يص في أماكن مختلفة   

   االستغالل الخاطئ للموارد من التربة 
قد أصبحت هذه األ يرة غير وتمليح عدة أراضي .  إلىأدى استعمال الماء الذي يتميز بنسبة ملوحة مرتفعة في الري 

االستعمال المفرط للموارد المائية.  إلىحاجيات المناطق السقوية ومنتجة. كما أدى عدم التوزان بين كمية المياه المتوفرة   

مصبات األودية(. واألراضي الفالحية وتم تركيز أغلب المصبات العمومية على أراضي حساسة )على مستوى السباخ 

تعاني من هذه المشاكل  اصة والمرجين. والمياه المستعنلة وأصبحت هذه المناطق الطبيعية تستقبل الفضالت المنزلية و

مكانا للنفايات  ةصبح هذا األ يرتلفي األودية المارة بها أين يق  التخلص من مختلف الفضالت برميها ة الكبرى القلعبلدية 

.مصبات عشوائية تمثل  طرا على المحيط  إلىكما تم استغالل عدة مقاط  مهملة لتتحول  المرجين .و  

 التغيرات المناخية 
مواجهته  الل العقود المقبلة اعتبارا  مختلف واليات الترا  الوطني تعين على تعتبر التغيرات المنا ية أهم تهديد بيئي ي

وأن جل الدراسات الدولية ذات المصداقية العالية بينت بوضوح أن منطقة جنو  البحر األبيض المتوسط تعتبر شديدة 

الخصوص في ارتفاع معدالت الهشاشة تجاه االنعكاسات المتوقعة لهذه ال اهرة العالمية. وتتمثل هذه االنعكاسات ب

متوق  على المستوى العالمي وانخفاض هام لمعدالت كميات األمطار وزيادة حدة وتواتر والحرارة بنسب تفوق ما ه

ال واهر المنا ية القصوى على غرار الجفاف الطويل المدى وموجات الحر الشديدة والعواصف والفيضانات وارتفاع 

 .مستوى البحر

تي تم إعدادها على المستوى الوطني، فإن التغيرات المنا ية ستؤثر سلبا على الموارد المائية والن م وطبقا للدراسات ال

البيئية والفالحية وعلى االقتصاد بصفة عامة. ويتوق  أن تزيد التغيرات المنا ية من الضغوطات الحالية على الفالحين 

 .ة قد ال يمكن لها في المستقبل أن تتأقلم م  التغيرات المنا يةوالمساحات التي يستغلونها. كما أن عديد األنشطة الفالحي

سنتمترا م  نهاية القرن الحالي من شأنه  50الدراسات أن ارتفاعا متسارعا لمستوى سطح البحر بمستوى  وبينت هذه

حمامات المساهمة في تقوية ظاهرتي اإلنجراف والغمر البحريان بالمناطق الساحلية المنخفضة،  صوصا بخليج ال

  .والوطن القبلي وبجزر قرقنة وجربة

تشخيص تضرر المن ومات البيئية والقطاعات االقتصادية  إلىعديد المبادرات الهادفة قد قامت وزارة البيئة بانجاز و

 :من التغيرات المنا ية ووض  استراتيجيات و طط التأقلم م  هذه ال اهرة العالمية، منها بالخصوص

  المتعلقة بتأقلم القطاع الفالحي والن م البيئية م  التغيرات المنا يةاالستراتيجة. 

  االستراتيجية و طة العمل المتعلقتان بتأقلم الشريط الساحلي م  ارتفاع مستوى البحر الناتج عن التغيرات

 .المنا ية

 االستراتيجية المتعلقة بتأقلم القطاع الصحي م  التغيرات المنا ية. 

 تعلقة بتأقلم القطاع السياحي م  التغيرات المنا يةاالستراتيجية الم. 

 االستراتيجية الوطنية المتعلقة بوض  من ومة إنذار مبكر للتوقي من ال واهر المنا ية القصوى. 

 إعداد محف ة مشاري  للتأقلم م  التغيرات المنا ية بجل القطاعات الهشة. 

زها في دعم الجهود المتعلقة بالتأقلم م  التغيرات المنا ية وتساهم عديد البرامج والمشاري  األ رى التي يتم إنجا

والمن ومات الطبيعية  التنوع البيولوجي  صوصا في مجاالت حماية السواحل من اإلنجراف البحري والمحاف ة على

والعناية بالتشجير الغابي واستغالل المياه المستعملة المعالجة لتخفيف الضغط، قدر اإلمكان، على  التصحر ومقاومة

  .الموارد المائية

  

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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 نوعية مياه السباحة 
شطوط موجودة بمنطقة سيدي عبد الحميد غير صالحة  5أن  2017بينت النتائج التي قامت بها وزارة البيئة صيف 

وادي حمدون أهم مصدر لتلوث مياه البحر. ومن المؤمل أن وتعتبر نوعية المياه المتأتية  من واد الحلوف وللسباحة. 

 المصرف البحري. وتتحسن نوعية المياه بعد انجاز محطة التطهير وادي حمدون 

 تربية األحياء المائية 
واحدة في وشركات لتربية األحياء المائية أربعة منها في عرض البحر )دا ل األقفاص العائمة(  5يوجد بوالية سوسة 

 أنه ساهم في  لق عدة مشاكل بيئية منها: إال  رغم األهمية االقتصادية لهذا القطاعوالمائية  األحواض

لتحديدي القدرة القصوى الستيعا  البحر وغيا  دراسة تقييمية لمشاري  تربية األحياء المائية بوالية سوسة  -

 لمثل هذه المشاري .

تأثيرات وعلى بيئته وتأثيرات بيئية تراكمية على البحر  إلىتطور الطلب على انجاز هذه المشاري  سيؤدي  -

   اقتصادية على صغار الصيادين.واجتماعية 

   التصرف في مادة المرجين 
بسبب ارتفاع ثمن االشتراك بهذه المصبات ويعتبر العدد محدودا . ومصبات جماعية للمرجين.  3تضم والية سوسة 

سكب هذه المادة بأماكن مختلفة )السباخ  إلىبعدها على مواق  بعض المعاصر يعمد البعض من أصحا  المعاصر و

 غابات الزيتون( مما يتسبب في تلوث الوسط الطبيعي.ومجاري المياه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الوسط  الحضري  1.2

المناطق الخضراء والمنتزهات الحضرية  1.1.2  
 منتزهات حضرية قامت وزارة البيئة بتهيئتها.  2تضم والية سوسة  

 .2009توووم انجوووازه فوووي وهكتوووارا.  10.5يمسوووح قرابوووة ومنتوووزه حموووادة دويوووك: يتركوووز المنتوووزه بمدينوووة سوسوووة  -

 اآلن في حالة مهملة. وهو

هوووك. يضوووم برنوووامج  3.5يحتووول قرابوووة ومنتوووزه الريحوووان : يوجووود المنتوووزه ببلديوووة الزهوووور )سوسوووة الريووواض(  -

جانوووب الفضووواءات المخصصوووة للعوووائالت  إلوووىملعبوووين للكووورة الحديديوووة وتهيئتوووه فضووواءات أللعوووا  األطفوووال 

 للتشجير.و

يضووووم برنووووامج تهيئووووة واألرض وجانووووب المنتزهووووات قامووووت أغلووووب بلووووديات الواليووووة بتهيئووووة شوووووارع البيئووووة  إلووووى

تركيوووووز والخصوصووووويات الطبيعيوووووة للمنطقوووووة          وشوووووى مختلوووووف الشووووووارع تشوووووجير الطرقوووووات بنباتوووووات تتما

اضوووواءة. كمووووا شووووهدت الواليووووة تهيئووووة عوووودة منوووواطق  ضووووراء وحاويووووات والتجهيووووزات الحضوووورية موووون كراسووووي 

للمنتزهووووات الحضوووورية فووووي تحسووووين المحوووويط وقوووود أدت التهيئووووة لهووووذه الشوووووارع  وايكولوجيووووة . ومسووووالك صووووحية و

ارتفووواع مؤشووور مسووواحة المنووواطق  إلوووىجعلهوووا أكثووور جاذبيوووة . كموووا أدت ولمختلوووف بلوووديات واليوووة سوسوووة الحضوووري 

م 5.7الخضووووووراء لكوووووول سوووووواكن موووووون 
2

م 15.2 إلووووووى 1995/سوووووواكنا فووووووي 
2

أن المسوووووواحة إال  .2011/سوووووواكنا فووووووي 

سووويدي الهووواني بمؤشووور هوووام تجووواوز وتتميوووز بلوووديتا  النفيضوووة أ ووورى.  إلوووىختلوووف مووون بلديوووة تالخضوووراء لكووول سووواكن 

م 35
2

الحقيقيوووة للمنووواطق الخضوووراء الموجوووودة )مسوووتوى التهيئوووة وأنوووه ال يعكوووس الوضوووعية الحاليوووة إال  /لكووول سووواكن

نوعيووووة اسووووتغاللها(. يعكووووس المؤشوووور بالنسووووبة للمعتمووووديات األ وووورى الوووونقص الهووووام فووووي المسوووواحات الخضووووراء و

ي التووووالزهوووور والزاويوووة والقلعوووة الصوووغرى ومسووواكن وسووويدي بووووعلي والقلعوووة الكبووورى و اصوووة ببلوووديات سوسوووة و

م 15سجلت مؤشرا أقل من 
2
  المعدل الوطني. وهو لكل ساكن 

 

 2010-: مؤشر مساحة المناطق الخضراء لكل ساكن 117 جدول

 البلدية
مؤشر المساحة 

الخضراء م
2

 /ساكنا
 البلدية

مؤشر المساحة 

الخضراء م
2

 /ساكنا
 البلدية

مؤشر المساحة 

الخضراء م
2

 /ساكنا

 14.45 سوسةالزاوية  35.37 النفيضة 14.33 سوسة

 11.63 الزهور 21.38 بوفيشة 21.11 حمام سوسة

 16.23 المسعدين 15.11 الكندار 15.82 اكودة

القلعة 

 الكبرى
 15.11 كندار 35.86 سيدي الهاني 8.02

سيدي 

 عليوب
 20.52 قصيبة الثريات 14.8 مساكن 13.86

-األوسط للساحلالمصدر: االدارة الجهوية للبيئة  14.54 القلعة الصغرى 24.5 هرقلة
2019 
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التصرف في النفايات الصلبة   2.1.2.  
كوووز لتحويووول النفايوووات . تبلوووغ طاقوووة امر 4و ب مراقوووب بمدينوووة سوسوووة بووووادي اليوووة تتميوووز واليوووة سوسوووة بوجوووود مصووو

بلغوووت كميوووة النفايوووات المرفوعوووة مووون قبووول شوووركات الرسوووكلة قرابوووة وطنوووا.  220.000اسوووتعا  المصوووب المراقوووب 

أن هوووووذه إال  النفيضوووووة. وبوفيشوووووة والقلعوووووة الصوووووغرى وطنوووووا. تتركزمراكوووووز التحويووووول ببلوووووديات الزهوووووور  191332

وجووووود عوووودة مصووووبات عشوووووائية بمختلووووف بلووووديات  إلووووىقوووود أدى ذلووووك والتجهيووووزات علووووى أهميتهووووا تعتبوووور محوووودودة 

 محيط عمراني ملوث.  لقالوالية ساهمت في 

نوعية الهواء   3.1.2. 
      لمراقبة نوعية الهواء تم تركيز محطة ثابتة على مستوى مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

 التطهير. 4.1.2
بلغت نسبة الربط بشبكة التطهير في .محطة ضخ  79ومحطات تطهير  7تتكون شبكة التطهير بوالية سوسة  من 

 إلىالقريمت هيشر( والبلديتين المحدثتين )شط مريم وسيدي الهاني و. تفتقر  معتمدية الكندار  97.4الوسط البلدي 

 ما من شأنه أن يكون له تأثير على المحيط. وهوالحلول الفردية  إلىالزال السكان يلجؤون وهذه البنية التحتية 

مليون م 30.5اليوم قرابة  المجمعة  فيتقدر كمية المياه 
3
مليون م 26.5/اليوم اما كمية المياه المعالجة فبلغت  

3
  /اليوم. 

ن را لنوعية المياه المعالجة. كما تتسبب بعض  محدودا المراعي وفي المجال الفالحي  يعتبر استغالل هذه المياهو

  محطات التطهير في انبعاث الروائح الكريهة مثل محطة التطهير بسوسة الشمالية.

 

 البيئية المشاكل . 2
 

تهوووم هوووذه المشووواكل مختلوووف وتعووواني واليوووة سوسوووة مووون عووودة مشووواكل بيئيوووة أثووورت سووولبا علوووى جوووودة الحيووواة بهوووا 

 الدا لية. والمعتمديات الساحلية 

 

وادي ووادي حمووووودون ووادي بليبوووووان وتضوووووم واليوووووة سوسوووووة عووووودة أوديوووووة أهمهوووووا وادي اليوووووة :  األودياااااة -

المنطقووووة السووووياحية ولمنوووواطق السووووكنية الراقيووووة عووووابرة لقوووود شووووهد الووووبعض منهووووا فووووي أجزائووووه الو الحلوووووف .

أن أغلبهوووووا أصوووووبحت عبوووووارة علوووووى مصوووووبات عشووووووائية لمختلوووووف الموووووواد السوووووائلة إال  تووووود الت لتهيئتوووووه.

يوووتم اللجووووء  ذلكالغيووور معالجوووة.  كوووولتصوووريف الميووواه المسوووتعملة  المعالجوووة الصووولبة. كموووا يوووتم اسوووتعمالها و

تكوووواثر  إلووووىقوووود أدت هووووذه التصوووورفات و. المعاصووووربعووووض  لف ووووهالووووذي ت لألوديووووة للووووتخلص موووون الموووورجين

جانوووب المشووواهد المزريوووة التوووي توووأثر سووولبا علوووى  إلوووىانبعووواث الوووروائح الكريهوووة وفوووي عووودة أحيووواء  الحشووورات

 الطبيعي لوالية سوسة. ونوعية المشهد الحضري 

 

يتعوووورض الشووووريط السوووواحلي لواليووووة سوسووووة لعوووودة مشوووواكل أبرزهووووا توووودمير الكثبووووان الشااااريط الساااااحلي:   -

 إلوووىالتطوووور العمرانوووي علوووى حسوووا  الملوووك العموووومي البحوووري والرمليوووة علوووى مسوووتوى المنووواطق السوووياحية 

تووودهور نوعيوووة  إلوووىهوووذه العناصووور  أدتقووود والميووواه المعالجوووة  فوووي البحووور . وجانوووب تصوووريف الميووواه الحوووارة 

ا ووووتالل المن ومووووة البحريووووة فووووي عوووودة منوووواطق. كمووووا يعوووواني الشووووريط السوووواحلي وميوووواه البحوووور و الشووووواطئ

منطقوووة سووويدي عبووود الحميووود مووون مخووواطر و اصوووة الجوووزء المتركوووز بوووين المينووواء التجووواري ولواليوووة سوسوووة 

 السائلة التي تفرزها المؤسسات المتركزة بالميناء.  والتلوث نتيجة نوعية النفايات الصلبة 

 

أن العديوووود مووووون إال  رغووووم وجوووووود عوووودة منوووواطق صووووناعية مهيئوووووة  بواليووووة سوسووووة صااااناعية:الوحاااادات ال -

مووووا يطوووورح مشوووواكل عديوووودة للتصوووورف فووووي وهوالمؤسسووووات الصووووناعية تنتصووووب دا وووول النسوووويج العمرانووووي 

 كذلك تصريف مياهها المستعملة. والنفايات الصلبة للمؤسسات الصناعية 

 

تتمثوووول  اصووووة فووووي ورا للعديوووود موووون المشوووواكل البيئيووووة يعتبوووور البنوووواء العشوووووائي مصوووود البناااااء العشااااوائي: -

عوووادة موووا يتركوووز وجانوووب الفضوووالت السوووائلة.  إلوووىالفضوووالت المنزليوووة( والفضوووالت الصووولبة )فضوووالت البنووواء 

البنووواء العشووووائي وينتشووور علوووى حسوووا  األراضوووي الفالحيوووة القريبوووة مووون المراكوووز العمرانيوووة مموووا يزيووود فوووي 

موووارد مائيووة. كمووا يتركووز هووذا المشووكل بعوودة منوواطق قريبووة موون والضووغط علووى الموووارد الطبيعيووة موون تربووة 

 ت.من المناطق المنخفضة مما يزيد في تعميق مشاكل الفياضاناواألودية 

 

: رغووووم المجهووووودات المبذولووووة موووون طوووورف مختلووووف بلووووديات الواليووووة ال زال النسوووويج  المناااااطق الخضااااراء -

الحضوووري لواليوووة سوسوووة يعووواني مووون نقوووص هوووام فوووي مسووواحة المنووواطق الخضوووراء المهيئوووة  التوووي تكوووون 

 المتنفس الهام لسكان هذه المناطق.

 

المقووووواط  الحجريوووووة و: تسوووووتعمل األراضوووووي الشووووواغرة دا ووووول المنووووواطق العمرانيوووووة  المصااااابات العشاااااوائية -

لفضوووووالت وكمصوووووبات عشووووووائية للنفايوووووات الصووووولبة المنتشووووورة بكووووول بلوووووديات واليوووووة سوسوووووة والمتروكوووووة 

 البناءات. 

 

االنبعاثووووات الغازيووووة لووووبعض الوحوووودات  ناتجووووا علووووى: يعتبوووور تلوووووث الهووووواء بواليووووة سوسووووة تلااااوث الهااااواء -

مووون مختلوووف وسوووائل  جانوووب الووود ان المنبعوووث إلوووىالغووواز والوحووودة المركزيوووة للكهربووواء والصوووناعية ل جووور 

 في هذا االطار وق  تركيز محطة ثابتة بمدينة سوسة لمراقبة نوعية الهواء.والنقل . 

 

أن اسوووتغالل الطاقوووة المتجوووددة فوووي إال  : رغوووم أهميوووة عووودد األيوووام المشمسوووة بواليوووة سوسوووةالطاقاااة المتجاااددة -

 السياحي يعتبر محدودا .والصناعي واالستهالك المنزلي 
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 2017و 2014تطورها بين وجودة الحياة و: أهم المؤشرات حول البيئة 118 جدول

 في طور االنجاز 2017 2014 المؤشرات

    التصرف في النفايات الصلبة 

  1 1 عدد المصبات المراقبة 

  4 4 عدد مراكز التحويل 

  199212 192427 كمية النفايات المرفوعة من قبل شركات الرسكلة )طن( 

    تطهير المياه المستعملة 

 )محطة  حمدون(1 8 7 عدد محطات التطهير 

  97.4 79.97 نسبة الربط بشبكة التطهير 

كمية المياه المجمعة ) م م
3

  31.9 28.3 /اليوم (

كمية المياه المعالجة )م م
3

  27.7 24.6 /اليوم(

    المياه المعالجة المستغلة في الري الفالحي 

الكمية )م م
3

  3 4 /اليوم(

  390 390 المساحة المروية )هك( 

    المساحات الخضراء 

مساحة المناطق الخضراء لكل ساكن في الوسط الحضري )م
2

  15.18 15.18 /س(

  2 2 عدد المنتزهات الحضرية 

  20 20 المساحة الجملية للمنتزهات )هك(

  9.5 9.5 المساحة المهيأة للمنتزهات )هك( 

    نوعية الهواء 

  1 1 عدد المحطات الثابتة لمراقبة نوعية الهواء 

    التنوع البيولوجي والغابات 

  0 0 مساحة الحدائق الوطنية )هك( 

  8000 8000 مساحة المحميات الطبيعية )هك( 

 20 45 10.5 الغراسات الغابية )هك(

 90 52 61.5 الغراسات الرعوية )هك( 

      االستغالل الزراعي

    األراضي الفالحية المروية المجهزة بتقنيات االقتصاد في الماء 

  8200 7579 المساحة )هك( 

  63 68 (النسبة )

  701 667 المساحة المخصصة للفالحة البيولوجية )هك( 

 2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 

  البيئي بوالية سوسة الوضع : 49 عدد خريطة

 2018-عدة وثائق-المصدر مكتب الدراسات سومر
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  معتمدية  سوسة المدينة  .1
والمتعلق بتغيير إسمي  1982مارس  30المؤرخ في  1982لسنة  621بمقتضى األمر عدد 1982أحدثت معتمدية سوسة المدينة سنة 

معتمديات جديدة بهذه الوالية.  وقد كانت قبل ذلك تحمل إسم  05معتمديتي سوسة الشمالية وسوسة الجنوبية من والية سوسة وإحداث 

       سوسة حمام معتمدية شماالو الجوهرة سوسة معتمدية غرباو المتوسط األبيض البحر شرقا حدهاي ."معتمدية سوسة الشمالية": 

 سوسة بلدية هيو واحدة بلدية تضمو عمادات 5 من المعتمدية تتكون هكتار. 560 مساحتها تبلغ الحميد. عبد سيدي معتمدية جنوباو

 المعتمدية سكان عدد بلغ  2014 في الشمالية. سوسة البلدية الدائرةو المدينة ةسوس البلدية الدائرة هماو بلديتين دائرتين إلى تنقسمو

 ليصبح المعتمدية سكان عدد تطور 2017 في مسكنا. 15148 فكان المساكن عدد أما أسرة 10542 األسر عددو ساكنا 35288

 أما الواحد. بالمسكن أسرة 0.7بـ قدرت للمساكن اشغال بنسبةو شخصا 3.34 بلغ متوسط أسرة بحجم المعتمدية تميزت ساكنا. 37055

  .100 قرابة 2014 في فبلغت التحضر نسبة

 المدينة سوسة بمعتمدية األرض اشغال :50 عدد خريطة

 
 – 2019- مكتب دراسات سومر

 المدينة سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :119جدول 

 المؤشر  المؤشر 

  التجارة والخدمات  560  )هك(  المساحة الجملية

 52 )وحدة(عدد الفروع البنكية  5 عدد العمادات

 836 عدد نقاط البي  بالجملة  2 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية 

 التعليموالتربية  37055 (2017) (اعدد السكان الجملي )ساكن

 6 )وحدة( عدد المدارس االبتدائية 10542 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.5 (%) نسبة التداول على القاعات  15148 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 5 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  320 (2017) )عائلة( عدد العائالت المعوزة

 24.99 (%) متوسط كثافة الفصل  97.5 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 8.36 (2014)(%) نسبة األمية  

 4 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  9.53 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 2 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  10.57

 3 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 30 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  928 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 2 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  2205 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 17 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  10 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة( عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 15 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 3 )وحدة(عدد نوادي األطفال  1 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   199 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

 100 (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

 100 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   12 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

 100 (%)نسبةالتطهير  1 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا عدد 

 5.8 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 42 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 1752606 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية سوسة الرياض .2
والمتعلق  1982مارس  30المؤرخ في  1982لسنة  621بمقتضى األمر عدد 1982أحدثت معتمدية سوسة الرياض سنة 

 غرباو  الثريات زاوية معتمدية شرقا يحدها معتمديات جديدة بهذه الوالية. تق  المعتمدية جنو  مدينة سوسة  05بإحداث 

 تتكون هكتار. 1427 مساحتها تبلغ الحميد. عبد سيدي معتمدية جنوباو مساكن معتمدية شماالو  الصغرى القلعة معتمدية

 64532 المعتمدية سكان عدد بلغ  2014 في احدة.و بلدية دائرةو سوسة بلدية هيو واحدة بلدية تضمو عمادات 3 من المعتمدية

 3.8  متوسط أسرة بحجم المعتمدية تميزت مسكنا. 20738و أسرة 16868 التوالي على فكانت المساكنو األسر عدد أما ساكنا

 في السكان عدد ارتف  .100 فكانت التحضر نسبة أما  الواحد المسكن في أسرة 0.81 قاربت ضعيفة اشغال نسبةو شخصا

 سنوات. 3 في اضافيا ساكنا 6181 بزيادة أي ساكنا 70713 ليبلغ 2017

 الرياض سوسة معتمدية األرض اشغال :51 عدد خريطة

 

 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 الرياض سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :120جدول 

 المؤشر  المؤشر 

  التجارةوالخدمات  1427 )هك( المساحة الجملية

 7 )وحدة(عدد الفروع البنكية  3 عدد العمادات

 415 عدد نقاط البي  بالجملة 1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني

 التعليموالتربية  70713 (2017) (اعدد السكان الجملي )ساكن

 12 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 16868 (2014) عدد األسر )أسرة(

 2 (%) نسبة التداول على القاعات  20738 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 6 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  411 (2017) )عائلة( عدد العائالت المعوزة

 25.74 (%) متوسط كثافة الفصل  97.92 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 6.92 (2014)(%) نسبة األمية  

 3 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  14 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  18.45

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 10 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  2961 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  710 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 6 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة 6 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 27 عدد رياض األطفال )وحدة( الصيد البحري

 0 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات

 2 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول

  البنيٌة األساسية الصناعة

 100 (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

 100 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   8 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

 100 (%)نسبةالتطهير  5 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 5.7 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة

 0 عدد النزل  المصنفة
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة
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 معتمدية سوسة جوهرة .3
 1723ووق  تقسيمها بمقتضى األمر عدد  1974مارس  8المؤرخ في  155سوسـة جوهرة بمقتضى األمـر عدد   أحدثت معتمديـة

كلم 16.5. تمسح قرابة 1999أوت  02المؤرخ في  99لسنة 
2

. يحدها شماال معتمدية  حمام سوسة 
 
جنوبا معتمدية سيدي عبد الحميد و

تعتبر ثاني أهم وساكنا   96134ضمت معتمدية سوسة الجوهرة  7201. في  غربا الطريق الحزاميةوشرقا معتمدية سوسة المدينة و

ساكنا في الكلم 5000عمادات. تتميز المعتمدية بكثافة مرتفعة تجاوزت  6 إلىمعتمدية من حيث الوزن الديموغرافي. تنقسم 
2
      

لمستوى تجهيزاتها ونتيجة للديناميكية االقتصادية التي تعيشها و أهمية استقطابها للسكان.وما يبرز مدى جاذبية هذه المعتمدية وهو

 معتمدية في جودة الحياة. 264من  3المرتبة ومعتمدية في التنمية الجهوية  264من  5احتلت معتمدية سوسة جوهرة المرتبة 

 : اشغال األرض بمعتمدية سوسة الجوهرة52 عدد خريطة

 
 – 2019-دراسات سومر مكتب 

 

 جوهرة سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :121جدول 

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  16.5  )

 29 )وحدة(عدد الفروع البنكية  6 عدد العمادات

 1664 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  96134 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 13 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 24033 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.8 (%) نسبة التداول على القاعات  29674 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 11 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  359 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 26 (%) متوسط كثافة الفصل  97.91 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 7.45 (2014)(%) نسبة األمية  

 6 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  10.23 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 

 1 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  10.37

 3 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 16 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  0 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 3 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  0 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 9 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

 12وعام  3 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 9 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة   اص

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 57 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 0 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 0 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

 100 (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

 100 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   12 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

 100 (%)نسبةالتطهير  3 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 34.7 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 5/264 (2012مؤشر التنمية الجهوية ) 0 عدد النزل  المصنفة 

 3/264 (2012جودة الحياة )مؤشر  0 عدد الليالي المقضاة 

2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام
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 معتمدية سيدي عبد الحميد .4
تقدر المساحة  . 02/08/1999المؤرخ في  1999لسنة  1723أحدثت معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد بمقتضى أمر عدد 

كلم 13.450الجملية بـ 
2
الطيب ’ عمادات )قصيبة الشط ,إبن  لدون  04تضم عدد وساكنا  52787يبلغ عدد سكانها حوالي و 

غربا القلعة وشرقا البحر االبيض المتوسط وجنوبا الثريات ويحدها شماال سوسة جوهرة سيدي عبد الحميد(. ’المهيري 

يمر بها تنمية النسيج االقتصادي بالمعتمدية. والصغرى .  تضم معتمدية سيدي عبد الحميد منطقتين صناعيتين ساهمت في دعم 

أسرة  12969ضمت المعتمدية  2014مدينة المنستير. في والتي تؤمن الربط بين مدينة سوسة  82الطريق الجهوية رقم 

أصبح  2017في  أسرة في المسكن الواحد. 0.85مؤشر اشغال المساكن وشخصا  4.07 بلغ حجم األسرةومسكنا.  15189و

 ساكنا. 1983( قرابة 2017-2014بلغ عدد السكان االضافيين )وساكنا  54770سكان المعتمدية 

 : اشغال األرض معتمدية سيدي عبد الحميد53 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 الحميد عبد سيدي سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 122 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  13.450  )

 3 )وحدة(عدد الفروع البنكية  4 عدد العمادات

 323 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  54770 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 10 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 12969 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.8 (%) نسبة التداول على القاعات  15189 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 4 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  1087 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 23.63 (%) متوسط كثافة الفصل  96.39 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 13.99 (2014)(%) نسبة األمية  

 4 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  15.04 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  22.15

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 4 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  0 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  0 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 6 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 
 4وعام 2 

  اص 

 5 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 22 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 3 )وحدة(عدد نوادي األطفال  1 )مرفأ(عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   48 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

 100 (%) نسبة التنوير 2 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

 100 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   80 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

 100 (%)نسبةالتطهير  47 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا عدد 

 8.1 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 ات المجموعة العمرانية لوالية سوسةمعتمديل: اشغال األرض 54 عدد خريطة

 

 – 2019-مكتب دراسات سومر 
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 معتمدية حمام سوسة  .5
شرقا وجنوبا معتمدية  سوسة المدينة  ويحدها شماال معتمدية أكودة  وكلم من مدينة سوسة   5تق  معتمدية حمام سوسة على بعد 

كلم 20غربا معتمدية القلعة الصغرى تمسح المعتمدية قرابة والبحر األبيض المتوسط  
2
قرابة   2017. ضمت المعتمدية في  

على ساحل المتوّسط وشواطئها الرملية ساهم في ازدهار القطاع بموقعها الممتاز وسة تتميز مدينة حمام س ساكنا. 45519

السياحي بها أين توجد المحّطة السياحية بمنطقة القنطاوي تشرف عليها شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية وتضم مرّكبين 

د المحالت التجارية. كما توجد سلسلة من النزل سكنيين وميناء ترفيهي وملعب لرياضة الصولجان وفضاءات ترفيهية وعدي

 عمادات. 5 إلىتنقسم و. تضم المعتمدية بلدية واحدة تحمل نفس االسم الفا رة

 : اشغال األرض بمعتمدية حمام سوسة55 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 المؤشرات التنموية لمعتمدية حمام سوسة: أهم 123 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  20  )

 22 )وحدة(عدد الفروع البنكية  5 عدد العمادات

 438 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  45519 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 8 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 12516 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.7 (%) نسبة التداول على القاعات  18598 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 4 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  362 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 29.42 (%) متوسط كثافة الفصل  98.11 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 8.43 (2014)(%) نسبة األمية  

 2 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  8.25 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  11.79

 1 )وحدة(عدد المصحات  االقتصاديةالقطاعات 

 12 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  942 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 3 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  745 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 13 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   المائيٌةالموارد 

 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 
 10وعام  2

  اص

 3 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 24 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 2 )وحدة(عدد نوادي األطفال  1 )مرفأ(عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   29 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

 100 (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

 100 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   24 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

 100 (%)نسبةالتطهير  12 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 28 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 26 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 1526219 عدد الليالي المقضاة 



 

 ة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات التاسع : حوصلالمحور                                                                                                                األطلس الرقمي لوالية سوسة                                                                                                    

 

2021-اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -مكتب الدراسات سومر 115  
 

 أكودة معتمدية.6
جنوبا حمام وشرقا البحر االبيض المتوسط  وكلم من  مدينة  سوسة يحدها شماالمعتمدية  هرقلة   7تق  معتمدية أكودة على بعد 

جانب الت اهرات الثقافية العديدة        إلىمناطقها الطبيعية وها األثرية عبتعدد مواق  غربا القلعة الكبرى.  تتميز المعتمديةوسوسة  

كلم 23.1. تمسح قرابة مسكنا 15250وأسرة  8604ضمت و ساكنا  34494بلغ عدد السكان بها قرابة  2014. في  المتنوعةو
2
 .

 ساكنا. 37990تطور عدد السكان ليبلغ  2017في  عمادات. 4تتكون من 

 : اشغال األرض بمعتمدية أكودة 56 عدد خريطة

 
 – 2019-سومر مكتب دراسات 

 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية أكودة124 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم( المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  23.1  )

 5 )وحدة(عدد الفروع البنكية  4 عدد العمادات

 138 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  37990 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 9 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 8604 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.8 (%) نسبة التداول على القاعات  15250 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 3 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  423 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 27.82 (%) متوسط كثافة الفصل  96.81 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 10.27 (2014)(%) نسبة األمية  

 2 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  7.71 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0  )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  11.98

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 7 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  3891 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  520 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  603 )هك (المساحات السقو 

 5 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  7 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 24 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 1 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   84 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  47 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا عدد 

 35.2 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 الكبرى معتمدية القلعة.7
تق  بالشمال الشرقي لوالية سوسة ، تحدها جنوبا معتمدية القلعة الصغرى ، و.  1962وق  احداث معتمدية القلعة الكبرى  سنة 

شرقا معتمدية أكودة ، غربا معتمديتا كندار وسيدي الهاني وشماال معتمدية سيدي بوعلي. تبلغ مساحتها الجملية  قرابة : 

ساكنا. تتكون  61312بلغ عدد سكان المعتمدية قرابة  2017من المساحة الجملية للوالية.  في  9هك أي حوالي  24904

جانب نمط عيشها المتفرد  إلىبتجذر تقاليدها الفالحية وتتميز المعتمدية بغاباتها الهامة من الزيتون عمادات .  6المعتمدية من  

 نوعية الصناعات التقليدية المتوفرة بها وهي المنسوجات.في و صوصا فيما يتعلق بعالقة السكان بغابات الزيتون 

 : اشغال األرض بمعتمدية القلعة الكبرى 57 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 

 المؤشرات التنموية لمعتمدية القلعة الكبرى أهم :125 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم( المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  249.04  )

 7 )وحدة(عدد الفروع البنكية  6 عدد العمادات

 145 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  61312 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 18 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 14229 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.7 (%) نسبة التداول على القاعات  15342 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 6 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  1572 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 26.39 (%) متوسط كثافة الفصل  97.06 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 17.7 (2014)(%) نسبة األمية  

 10 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  9.96 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  20.99

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 8 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  22455 )هك (للزراعة  المساحة الصالحة 

 2 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  650 )هك (للزراعة   المساحة الغير صالحة

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  607 )هك (المساحات السقو 

 3 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  4 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  - )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 2 )وحدة(عدد المالعب الرياضية - )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  - )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 38 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 1 )وحدة(عدد نوادي األطفال  - عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   - عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

 100 (%) نسبة التنوير 2 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

 100 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   60 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

 100 (%)نسبةالتطهير  43 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا عدد 

 39.6 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 - عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 - عدد الليالي المقضاة 
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 علي ومعتمدية سيدي ب.8
 

غربا معتمدية كندار وشرقا معتمدية اكودة وعلي وسط الوالية  يحدها شماال معتمدية هرقلة  وتحتل معتمدية  سيدي ب

 ساكنا.  20255بلغ عدد سكانها  2017جنوبا معتمدية القلعة الكبرى. قي و

 عليو: اشغال األرض بمعتمدية  سيدي ب 58 عدد خريطة

 

 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية سيدي بوعلي126 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم( المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  141.28  )

 1 )وحدة(عدد الفروع البنكية  7 عدد العمادات

 26 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  20255 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 9 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 4868 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.7 (%) نسبة التداول على القاعات  5691 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 3 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  752 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

 (%))سنة
 26.98 (%) متوسط كثافة الفصل  96.31

  الٌصحة 19.13 (2014)(%) نسبة األمية  

 7 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  10.22 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 1 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  18.73

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 3 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  8698 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  511 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  760 )هك (المساحات السقو 

 1 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  2 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  814 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 8 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 1 )وحدة(عدد نوادي األطفال  - عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   - عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   13 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  10 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 37.8 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية هرقلة .9
 

تتميز بواجهتها ووالية سوسة  شمال  تق  . 30/03/1982ــدد المؤرخ في 621بعثت معتمدية هرقلة بمقتضى األمر عــ

معتمدية سيدي  جنوباومعتمدية الكندار   غرباو البحر األبيض المتوسط  شرقاو  معتمدية  النفيضة الساحلية . يحدها شماال

تحتل المرتبة األ يرة من حيث عدد السكان. تبلغ المساحة الجملية وساكنا  9728قرابة  2017. بلغ عدد سكانها في عليوب

هرقلة تتميز مدينة  هكتارا مناطق فالحية. 5600وهكتارا مناطق سكنية  8700هكتارا منها قرابة   14300للمعتمدية  

تضم المدينة العتيقة والمدينة الجديدة باإلضافة لعديد المواق  الطبيعية وذات طاب  معماري متميز  هي وبواجهتها الساحلية 

التي تعود لعديد عاشت عدة عصور إكتسبت من  اللها عدة حضارات مما جعلها تحتوي على عديد المعالم األثرية  والغابية.

 …ية، صهاريج، أجزاء من أعمدةئسة مسيحية، لوحات فسيفساالعصور تضم النماذج التالية: مخازن ساحلية، حي سكني، كني

 : اشغال األرض معتمدية هرقلة  59 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية هرقلة127جدول 

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات   143  )

 1 )وحدة(عدد الفروع البنكية  3 عدد العمادات

 32 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  9728 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 3 )وحدة(االبتدائيةعدد المدارس  2287 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.6 (%) نسبة التداول على القاعات  3566 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 1 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  296 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 26.15 (%) متوسط كثافة الفصل  96.59 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 17.07 (2014)(%) نسبة األمية  

 3 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  13.34 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  22.04

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 2 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  8572 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  170 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 1 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  6 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 4 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

مرفأ 1 عدد الميناءات   0 )وحدة(عدد نوادي األطفال  

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   60 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   12 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  5 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 32.7 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 3 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 81570 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية النفيضة .10
شرقا البحر األبيض وجنوبا معتمدية هرقلة وتق  معتمدية النفيضة شمال والية  سوسة يحدها شماال معتمدية بوفيشة 

كلم338.55القيروان. تمسح المعتمدية  قرابة وغربا واليتي زغوان والمتوسط 
2
 تتكون من و  

قريبة من و( 2وط و 1وعمادة. تتميز المعتمدية بموقعها االستراتيجي فهي نقطة التقاء لطريقين وطنيين )ط  13

ها تتميز بمنتوجاتها الطريق السيارة. تمتد المعتمدية على سهول تفصل منطقة الوطن القبلي على الساحل مما جعل

المطار الدولي. والقطب التكنولوجي وهامة مثل المناطق الصناعية والفالحية. تضم المعتمدية عدة تجهيزات مهيكلة 

 .2017ساكنا في  50657ارتف  عدد السكان ليصبح و  ساكنا 49335بلغ عدد السكان  2014في 

  األرض بمعتمدية النفيضةإشغال  :   60 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 

 :  أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية النفيضة128 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  338.55  )

 8 )وحدة(عدد الفروع البنكية  13 عدد العمادات

 47 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  50657 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 22 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 10763 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.92 (%) نسبة التداول على القاعات  12320 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 5 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  793 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 26.68 (%) متوسط كثافة الفصل  94.43 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 21.11 (2014)(%) نسبة األمية  

 17 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  18.28 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 

 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  23.49

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 7 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  21174 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 2 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  4305 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  362 )هك (المساحات السقو 

 1 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  1 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  - )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية  )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  14 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 14 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 1 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 2 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   39 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  22 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا عدد 

 92.6 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية بوفيشة  .11
غربا والية زغوان وشرقا البحر األبيض المتوسط وتق  معتمدية بوفيشة شمال والية سوسة  تحدها شماال والية نابل 

ساكنا. وق  احداث بلدية  27577قرابة   2017قد ضمت في وعمادات   9جنوبا معتمدية النفيضة . تتكون المعتمدية من و

 .25/04/1966المؤرخ في و 171/1966بوفيشة باألمر عدد 

 : إشغال األرض بمعتمدية بوفيشة 61 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 :  أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية بوفيشة129 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  259.36  )

 2 )وحدة(عدد الفروع البنكية  9 عدد العمادات

 10 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  27577 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 13 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 6194 (2014) عدد األسر )أسرة(

 2.2 (%) نسبة التداول على القاعات  7220 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 5 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  441 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 26.42 (%) متوسط كثافة الفصل  90.32 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 21.94 (2014)(%) نسبة األمية  

 39 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  13.72 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 

 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  19.19

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 3 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  11598 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  1542 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  2800 )هك (المساحات السقو 

 2 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  1 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  390 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 61 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  6 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 12 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

مرفأ 1 عدد الميناءات   2 )وحدة(عدد نوادي األطفال  

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   27 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 1 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   11 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)التطهير  نسبة 7 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 57.7 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 22 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 1081215 )ياسمين حمامات( عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية الكندار  .12
تعتبر المعتمدية من المناطق الدا لية للوسط الشرقي , يحدها شماال   .1983جانفي 3كندار في تم احداث معتمدية 

جنوبا معتمديتي القيروان الشمالية وغربا وعلي وسيدي بوشرقا معتمديتا القلعة الكبرى والسبيخة ومعتمديتا النفيضة 

بلغت نسبة وساكنا  13565ن المعتمدية بلغ عدد سكا 2014. في هك 16689سيدي الهاني . تبلغ مساحتها قرابة و

بلدية واحدة. وعمادات  7تضم المعتمدية ساكنا.  14176أصبح عدد السكان  2017في . 28.04التحضر بها 

 والية القيروان. وتتميز المعتمدية بموقعها الجغرافي اذ تعتبر منطقة عبور بين والية سوسة 

 اشغال األرض بمعتمدية الكندار : 62 عدد خريطة

 

 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية الكندار130 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات   166.89  )

 0 )وحدة(عدد الفروع البنكية  7 عدد العمادات

 8 عدد نقاط البي  بالجملة  1 البلديةعدد الدوائر 

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  13565 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 8 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 2834 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.8 (%) نسبة التداول على القاعات  2965 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 1 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  474 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 29.375 (%) متوسط كثافة الفصل  92.09 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 28.17 (2014)(%) نسبة األمية  

 7 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  14.79 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 

 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  20.58

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 3 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  11780 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 0 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  11908 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  118 )هك (المساحات السقو 

 1 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

 1 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  814 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 1 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 5 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 0 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 1 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   9 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  6 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 42.6 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية سيدي الهاني  .13
     تعتبر من المعتمديات الدا لية للوالية. يحدها شماال معتمدية كنداروتق  معتمدية سيدي الهاني غر  والية سوسة 

جنوبا والية المهدية . تبلغ مساحة المعتمدية  وغربا والية القيروان والقلعة الصغرى وشرقا معتمديتي مساكن و

.كلم  376.84قرابة
2

 .عمادات  6ساكنا. تتكون المعتمدية من  14109بلغ عدد السكا ن  2017. في 

 :اشغال األرض لمعتمدية سيدي الهاني 63 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية سيدي الهاني131 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  376.84  )

 0 )وحدة(عدد الفروع البنكية  6 عدد العمادات

 9 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  14109 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 11 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 2986 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.7 (%) نسبة التداول على القاعات  3646 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 2 ))وحدةالمعاهد وعدد المدارس االعدادية  490 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 26.54 (%) متوسط كثافة الفصل  92.11 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 27.48 (2014)(%) نسبة األمية  

 5 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  10.88 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 

 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  22.37

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 2 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  30404 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 0 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  34264 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  54 )هك (المساحات السقو 

 1 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  2 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  195 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 2 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 73 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  3 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 3 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 0 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 1 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   18 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  8 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 31.8 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية مساكن  .14
كلم من مدينة  10تق  المعتمدية   على بعد  تعتبر من أهم المعتمديات بوالية سوسة.و 1955أحدثت معتمدية مساكن في جانفي 

كلم  40وكلم من تونس العاصمة شماال  130وكلم من مطار المنستير شرقا أيضا  15وسوسة ومن ميـــنائها البحري شرقــــا 

كذلك والجنو   إلىمن الشمال  1كلم من صفاقس جنوبا , تـــــخترقها الطريق الوطنيــــــة رقم  120ومن القيروان غربا 

تمر بها السكة الحديــــــدية تونـــس صفاقـــــــــس مما جعلها تتميز بموق  وصفاقس   تونس  الطريـــــــــــق السريعة

. تتميز المعتمدية بوجود 75.16بلغت نسبة التحضر واكنا س 97225بلغ عدد سكان المعتمدية  2014استراتيجي . في 

 المسعدين. وهما مساكن وكذلك مدينتين عتيقتين والروماني والعهدين الفينيقي  إلىتعود ومنطقة أثرية بعمادة الكنائس 

 

 اشغال األرض بمعتمدية مساكن : 64 عدد خريطة

 
 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية مساكن132 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  344.54  )

 19 )وحدة(عدد الفروع البنكية  17 عدد العمادات

 559 عدد نقاط البي  بالجملة  3 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  100895 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 23 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 24194 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.7 (%) نسبة التداول على القاعات  34095 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 11 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  779 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 27.61 (%) متوسط كثافة الفصل  97.28 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 13.93 (2014)(%) نسبة األمية  

 15 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  9.76 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 1 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  17.65

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 15 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  28926 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 1 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  1268 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  150 )هك (المساحات السقو 

 11 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

 10وعامة  1 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  522 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

  اصة 
 5 )وحدة(عدد المالعب الرياضية - )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  2 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 47 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 1 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 3 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   102 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  65 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 109.7 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 معتمدية القلعة الصغرى  .15

 
غربا معتمدية سيدي وجنوبا معتمدية مساكن وشرقا الثريات ويحد معتمدية القلعة الصغرى  شماال سوسة الرياض 

 عمادات 5ساكنا. تتكون المعتمدية من  37797ضمت المعتمدية   2014الهاني. في 

تمثل امتدادا لها. تتميز بقربها من الطرقات  وكلم  6تتميز بقربها من مدينة سوسة اذ تبعد عنها وبلدية واحدة و 

  من الطريق السيارة مما يسهل الولوج اليها.والوطنية 

 : اشغال األرض بمعتمدية القلعة الصغرى 65 عدد خريطة

 

 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 : أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية القلعة الصغرى133 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  98.43  )

 1 )وحدة(عدد الفروع البنكية  5 عدد العمادات

 71 عدد نقاط البي  بالجملة  1 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  41726 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 10 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 9430 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.6 (%) نسبة التداول على القاعات  11329 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 3 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  340 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 27.22 (%) متوسط كثافة الفصل  96.98 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 12.86 (2014)(%) نسبة األمية  

 3 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  12.02 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  18.19

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 5 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  6627 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 2 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  442 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   1 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 6 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

  اصة  3 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  - )وحدة(عدد اآلبار السطحية 

 2 )وحدة(عدد المالعب الرياضية - )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  2 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 18 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 0 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  البنيٌة األساسية الصناعة

  (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   20 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  14 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 16 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 الثريات ومعتمدية الزاوية القصيبة  .16
يحدّ معتمدية الزاوية القصيبة الثريات شماال معتمدية .  04/10/2004مؤرخ في  2333أحدثت المعتمدية  باألمر عدد 

والية المنسير وغربا معتمدية جنوبا : معتمدية الساحلين والوردانين من وشرقا معتمدية سيدي عبد الحميد  و الرياض

ساكنا. تتكون المعتمدية من ثالث  32304ضمت المعتمدية قرابة  2014هك. في  2495تبلغ مساحتها  مساكن .

 بلدية زاوية سوسة.وهما بلدية القصيبة الثريات وتضم بلديتين وعمادات  

 الثرياتو: اشغال األرض بمعتمدية الزاوية القصيبة  66 عدد خريطة

 

 – 2019-مكتب دراسات سومر 

 الثرياتو: أهم المؤشرات لمعتمدية الزاوية القصيبة 134 جدول

 المؤشر  المؤشر 

كلم(المساحة الجملية
2

  التجارة والخدمات  24.95  )

 1 )وحدة(عدد الفروع البنكية  3 عدد العمادات

 93 عدد نقاط البي  بالجملة  2 عدد الدوائر البلدية

  التجهيزات الجماعية الوسط السكاني 

 التعليموالتربية  38761 (2017) عدد السكان الجملي )ساكن(

 7 )وحدة(عدد المدارس االبتدائية 7797 (2014) عدد األسر )أسرة(

 1.8 (%) نسبة التداول على القاعات  8602 (2014) عدد المساكن )مسكن(

 2 )المعاهد )وحدةوعدد المدارس االعدادية  284 (2017) )عائلة(عدد العائالت المعوزة

 28.05 (%) متوسط كثافة الفصل  96.3 (%))سنة 14 إلىسنوات  6(نسب التمدرس

  الٌصحة 14.9 (2014)(%) نسبة األمية  

 3 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسية  8.88 (2014) (نسبة البطالة )

( أصحا  الشهائد العليا نسبة بطالة )

(2014) 
 0 )وحدة(عدد مراكز تصفية الدم  17.75

 0 )وحدة(عدد المصحات  القطاعات االقتصادية

 11 )وحدة(عدد الصيدليات  الفالحة

  الرياضةوالثٌقافة  0 )هك (المساحة الصالحة للزراعة 

 2 )وحدة(عدد المكتبات العمومية  0 )هك (المساحة الغير صالحة للزراعة 

ية   0 )وحدة(عدد دور الثقافة  0 )هك (المساحات السقو 

 8 )وحدة(عدد الجمعيات الرياضية   الموارد المائيٌة

 )وحدة(عدد القاعات الرياضية  0 )وحدة(عدد اآلبار السطحية 
 2وعامة  1

  اصة

 2 )وحدة(عدد المالعب الرياضية 0 )وحدة(عدد اآلبار العميقة 

  الشبابوالطفولة  0 )وحدة(عدد البحيرات الجبلية 

 15 عدد رياض األطفال )وحدة(  الصيد البحري 

 1 )وحدة(عدد نوادي األطفال  0 عدد الميناءات 

 1 )وحدة(عدد دور الشبا   0 عدد األسطول 

  األساسيةالبنيٌة  الصناعة

  (%) نسبة التنوير 0 )وحدة(عدد المناطق الصناعية 

  (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشرا   26 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعية  

  (%)نسبةالتطهير  18 )وحدة(المؤسسات المصدرة كل يا 

 18.8 كلم((طول شبكة الط رقات  السياحة 

 0 عدد النزل  المصنفة 
 2014-لإلحصاءالمعهد الوطني  2017-المصدر: والية سوسة في أرقام

 0 عدد الليالي المقضاة 
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 54 .......................................................................... 2017و 2015 بين والمستغلة المروية المساحة تطور: 52 جدول

 54 ...................................................................................... بالمعتمديات الخاصة السقوية المناطق توزع: 53 جدول

 55 ................................................................................................. السقوية المساحات مؤشرات تطور: 54 جدول

 56 ............................................................................. النوع حسب سوسة بوالية والمراعي الغابات توزع: 55 جدول

 56 .................................................................................... 2014-الفالحي بالقطاع المشتغلين ونسبة عدد: 56 جدول

 56 ......................................................... (هكتار) النباتية المنتوجات حسب المزروعة المساحة وتطور  توزع: 57 جدول

 57 .............................................................................. 2016/2017 موسم الزيتون زيت معاصر توزع:  58 جدول

 57 ............................................ المعتمديات حسب واألشجار للحبو  االنتاج وكمية المخصصة المساحة توزع: 59 جدول

 57 ....................................................................................... الوطني االنتاج في الجهوي االنتاج مساهمة: 60 جدول

 58 ........................................................................................................... النوع حسب الماشية توزع: 61 جدول

 58 ......................................................................... المعتمديات وحسب النوع حسب الكبرى الماشية توزع: 62 جدول

 59 ....................................................................... المعتمديات وحسب النوع حسب الصغرى الماشية توزع: 63 جدول

 59 ..................................................................................... دياتالمعتم حسب الحيوانية المنتوجات توزع: 64 جدول

 59 ............................................................................................وخاصياتها الحليب تجميع مراكز توزع: 65 جدول

 60 ....................................................................................... 2018- سوسة بوالية التبريد مخازن توزع: 66 جدول

 61 ....................................................................................................... البحري للصيد األساسية البنية: 67 جدول

 61 ................................................................................. المائية األحياء تربية في المتخصصة المؤسسات: 68 جدول

 62 ...................................... 2016و 2014 بين( وج  ) صنفي من عليها المصادق االستثمارات توزي  تطور: 69 جدول

 62 ................................ 2017و 2016 في  القطاع حسب( وج  ) صنفي من عليها المصادق  المشاري  توزي : 70 جدول

 63 .................................................................................................... سوسة بوالية الصناعية المناطق: 71 جدول

 63 ........................................................................................ سوسة بوالية المبرمجة الصناعية المناطق: 72 جدول

 63 ............................................... 2016-سوسة والية مستوى على القطاع حسب الصناعية المؤسسات توزع: 73 جدول

 64 ........................................................................... 2016و 2015 بين الصناعية المؤسسات عدد تطور: 74 جدول
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 64 .......................................................................... والمعتمدية القطاع حسب الصناعية المؤسسات توزع: 75 جدول

 65 ............................. 2016-سوسة والية مستوى على القطاع حسب كليا المصدرة الصناعية المؤسسات توزع: 76 جدول

 66 ................................................................... المعتمديات حسب كليا المصدرة الصناعية المؤسسات توزع:77 جدول

 67 .................................................. سوسة بوالية القطاع حسب الصناعية بالمؤسسة العاملة اليد معدل مؤشر: 78 جدول

 67 .......................................................... 2016- المعتمديات مختلف وعلى القطاع حسب العاملة اليد توزع: 79 جدول

 68 ................................. سوسة بوالية القطاع حسب كليا المصدرة الصناعية بالمؤسسة العاملة اليد معدل مؤشر: 80 جدول

 69 ............................................................................... السياحية الوحدات نوع حسب اإليواء طاقة توزع: 81 جدول

 69 ............................................................. 2016-سوسة بوالية السياحية المناطق على اإليواء طاقة توزع: 82 جدول

 70 ...........................................................................................النزل نوع حسب  المقضاة الليالي توزع: 83 جدول

 70 ...................................................................................سوسة بوالية األشهر حسب الليالي عدد توزع:  84 جدول

  .................................................................................... 70 الجنسية حسب النزل على الوافدين توزع:  85 جدول

 72 ......................................................................................... المعتمديات مختلف على المهنيين توزع:  86 جدول

 73 ................................................................................. المعتمديات حسب والتفصيل الجملة تجار توزع: 87 جدول

 74 ........................................................................ المعتمديات مختلف على البنكية الفروع وتطور  توزع: 88 جدول

 74 .................................................................... سوسة بوالية التنموية للقطاعات  المؤسساتية التمثيلية أهم: 89 جدول

 75 .................................................................................................. القطاع حسب االستثمارات توزع: 90 جدول

 77 .................................................................................................. البلديات حسب السكان عدد تطور: 91 جدول

 78 .......................................................................................................... العمرانية التهيئة أمثلة حالة: 92 جدول

 79 .................................................................................................... سوسة بوالية الحضرية المراكز: 93 جدول

 86 ................................................................... 2017- المعتمديات مختلف على والقاعات المدارس توزع: 94 جدول

 86 .............................................................................. 2016 -  سوسة بوالية االبتدائي التعليم مؤشرات: 95 جدول

 87 ............................................................. 2016- المعتمديات مختلف على والمدرسين التالميذ عدد توزع: 96 جدول

 87 ................................................... 2016- المعتمديات مختلف على التالميذ وعدد الخاصة المدارس توزع: 97 جدول

 87 ............................................... 2016- معتمدية بكل والمدرسين التالميذ وعدد توالقاعا المؤسسات توزع: 98 جدول

 88 ................................................................................ 2016 -  سوسة بوالية  الثانوي التعليم مؤشرات: 99 جدول

 88 ............................................... 2016 -  سوسة بوالية   والبكالوريا ثانوي األولى السنة إلى النجاح نسبة: 100 جدول

 89 ................................................................................................... 2019- المهني التكوين مراكز: 101 جدول

 89 .................................................................... االستعا  وطاقة اال تصاصات:  المهني التكوين مراكز: 102 جدول

 89 .......................................................................................... سوسة بوالية العالي التعليم المؤسسات: 103 جدول

 90 ................................................................................................ سوسة بوالية الصحية التجهيزات: 104 جدول

 90 ............................................................................. 2016 -سوسة بوالية العام بالقطاع الطبي الطاقم: 105 جدول

 90 .................................................................................... 2016  – سوسة بوالية الطبي الشبه الطاقم: 106 جدول

 91 ..................................................................................................... 2017 – الصحية المؤشرات: 107 جدول

 92 .......................................................... 2016- سوسة بوالية الخاص بالقطاع الصحية التجهيزات توزع: 108 جدول

 92 ............................................................................................ الخاص بالقطاع الطبي االطار توزع: 109 جدول

 93 ............................................................................................... والشبابية الثقافية الفضاءات توزع: 110 جدول

 97 .............................................................................................. (كلم) سوسة بوالية الطرقات شبكة: 111 جدول

 99 ................................................................................................ الريفي للنقل المسندة الر ص عدد: 112 جدول

 99 ...................................................................................... 2016و 2010 بين المسافرين عدد تطور: 113 جدول

 99 .............................................................................. الدولي الحمامات-النفيضة بمطار الجوية الحركة: 114 جدول

 101 .......................................................................... المستهلك حسب للشرا  الصالح الماء كمية توزع: 115 جدول

 101 ........................................................................................ التطهير بقطاع المتعلقة المؤشرات أهم: 116 جدول

 105 ....................................................................... 2010- ساكن لكل الخضراء المناطق مساحة مؤشر: 117 جدول

 107 ................................................. 2017و 2014 بين وتطورها الحياة وجودة البيئة حول المؤشرات أهم: 118 جدول

 109 ............................................................................... المدينة سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :119 جدول

 110 ............................................................................. الرياض سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :120 جدول

 111 .............................................................................. جوهرة سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :121 جدول

 112 ................................................................. الحميد عبد سيدي سوسة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 122 جدول

 114 ................................................................................ سوسة حمام لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 123 جدول

 115 ........................................................................................ أكودة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 124 جدول

 116 .............................................................................. الكبرى القلعة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم :125 جدول

 117 ............................................................................... بوعلي سيدي لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 126 جدول

 118 ........................................................................................هرقلة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 127 جدول

 119 .................................................................................... النفيضة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم:  128 جدول

 120 ..................................................................................... بوفيشة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم:  129 جدول

 121 ...................................................................................... الكندار لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 130 جدول

 122 ............................................................................... الهاني سيدي لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 131 جدول

 123 ...................................................................................... مساكن لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 132 جدول

 124 ............................................................................ الصغرى القلعة لمعتمدية التنموية المؤشرات أهم: 133 جدول

 125 .......................................................................... والثريات القصيبة الزاوية لمعتمدية المؤشرات أهم: 134 جدول
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 7 ...................................................................................... – 2014- سوسة لوالية اإلداري التقسيم: 1 عدد خريطة

 9 ............................................................................................ سوسة لوالية التضاريس   اصيات: 2 عدد  ريطة

 10 ..................................................................................................سوسة بوالية التربة خاصيات: 3 عدد خريطة

 11 ........................................................................................... سوسة لوالية الهيدرولوجية الشبكة: 4 عدد خريطة

 12 ................................................................................................. سوسة بوالية  المائية المنشآت: 5 عدد خريطة

 13 .................................................................................................. سوسة بوالية السطحية المياه: 6 عدد خريطة

 14 ................................................................................................ سوسة بوالية المناخية المناطق: 7 عدد خريطة

 14 ....................................................... مم 200و مم 400 بين سوسة والية.: الوطني بالترا  األمطار:  8 عدد خريطة

 23 ...................................................................................................... معالمها وأهم سوسة مدينة: 9 عدد خريطة

 29 ...................................................... 2014-2004 بينالنمو ونسبة المعتمديات حسب  السكان توزع: 10 عدد خريطة

 31 ...................................................................................................... وأسبابها الداخلية الهجرة: 11 عدد خريطة

 32 .................................................................................................... وأسبابها الخارجية الهجرة: 12 عدد خريطة

 33 .................................................................................................. الوسط حسب السكان توزع: 13 عدد خريطة

 35 ...................................................................................... 2014 سوسة بوالية السكانية الكثافة:  14 عدد خريطة

 36 ................................................................................................................... الذكورة نسبة: 15 عدد خريطة

 37 ..........................................................................................................وحجمها األسر توزع: 16 عدد خريطة

 40 .................................................................................... 2014– المعتمديات حسب األمية نسبة: 17 عدد خريطة

 43 ........................................................................................................ ونوعيتها المساكن عدد: 18 عدد خريطة

 44 ...................................................................................................... بالمساكن الرفاهة مستوى 19 عدد خريطة

 46 ................................................................................. التعليمي المستوى حسب المشتغلين توزع: 20 عدد خريطة

 48 .............................................................................. االطارات غير لفائدة الشغل طلباتو عروض: 21عدد خريطة

 48 ..........................................................................العليا الشهائد ألصحاب الشغل طلباتو عروض: 22 عدد خريطة

 50 .............................................................................................. المعتمديات حسب البطالة نسبة: 23 عدد خريطة

 53 ................................................................................................. سوسة لوالية األرض اشغال: 24 عدد خريطة

 55 ................................................................................ والخاصة العمومية السقوية المناطق توزع: 25 عدد خريطة

 58 ....................................................................................... المعتمديات حسب النباتية المنتوجات: 26 عدد خريطة

 60 .......................................................................................... سوسة بوالية الحيوانية المنتوجات: 27 عدد خريطة

 61 ................................................................................... سوسة بوالية البحري والصيد الميناءات: 28 عدد خريطة

 62 ................................................................................ سوسة بوالية الفالحية االستثمارات توزع:  29 عدد خريطة

 64 ........................................................................... المعتمديات حسب الصناعية المؤسسات توزع: 30 عدد خريطة

 65 ............................................................ المعتمدية حسب كليا المصدرة الصناعية المؤسسات توزع: 31 عدد خريطة

 71 ............................................................................... سوسة بوالية السياحية واالمكانات  المناطق: 32 عدد خريطة

 74 ............................................................................... البنكية والمؤسسات الجملة تجار عدد توزع: 33 عدد خريطة

 78 .............................................................................................. سوسة بوالية العمرانية الهيكلة: 34 عدد خريطة

 80 .............................................................................................. سوسة لمدينة العمراني التطور: 35 عدد خريطة

 80 ................................................................................................ سوسة بمدينة الطرقات شبكة: 36 عدد خريطة

 86 ................................................................................. األولى المرحلة األساسي التعليم مؤشرات: 37 عدد خريطة

 88 ............................................................................. األساسي التعليم من الثانية المرحلة مؤشرات: 38 عدد خريطة

 91 .......................................................................... سوسة بوالية  العام بالقطاع الصحية المؤشرات: 39 عدد خريطة

 92 ....................................................................................... الخاص بالقطاع  الصحية المؤشرات: 40 عدد خريطة

 93 .................................................................................................. والشبابية الثقافية التجهيزات: 41 عدد خريطة

 94 ............................................................................................. الرياضية والفضاءات الجمعيات: 42 عدد خريطة

 95 ............................................................................................................... الطفولة فضاءات: 43 عدد خريطة

 98 ..................................................................................... سوسة بوالية  الطرقات شبكة مؤشرات 44 عدد  ريطة

 98 ......................................................................................... ومؤشراتها سوسة بوالية النقل شبكة 45 عدد خريطة

 100 .................................................................................................... سوسة بوالية النقل شبكة: 46 عدد خريطة

 102 ............................................................................................. المؤشرات وأهم التطهير شبكة: 47 عدد خريطة

 102 .................................................................................................................... البريد شبكة: 48 عدد خريطة

 107 ............................................................................................... سوسة بوالية البيئي  الوض : 49 عدد خريطة

 109 ................................................................................... المدينة سوسة بمعتمدية األرض اشغال :50 عدد خريطة

 110 ................................................................................... الرياض سوسة معتمدية األرض اشغال :51 عدد خريطة

 111 ................................................................................. الجوهرة سوسة بمعتمدية األرض اشغال: 52 عدد خريطة

 112 ............................................................................... الحميد عبد سيدي معتمدية األرض اشغال: 53 عدد خريطة

 113 ........................................................ سوسة لوالية العمرانية المجموعة لمعتمديات األرض اشغال: 54 عدد خريطة

 114 ......................................................................................سوسة حمام بمعتمدية األرض اشغال: 55 عدد خريطة

 115 ............................................................................................ أكودة بمعتمدية األرض اشغال:  56 عدد خريطة

 116 .................................................................................. الكبرى القلعة بمعتمدية األرض اشغال:  57 عدد خريطة

 117 ................................................................................. بوعلي سيدي  بمعتمدية األرض اشغال:  58 عدد خريطة

 118 ............................................................................................ هرقلة معتمدية األرض اشغال:  59 عدد خريطة

 119 ....................................................................................... النفيضة بمعتمدية األرض إشغال :   60 عدد خريطة

 120 .......................................................................................... بوفيشة بمعتمدية األرض إشغال:  61 عدد خريطة

 121 .......................................................................................... الكندار بمعتمدية األرض اشغال:  62 عدد خريطة

 122 .................................................................................... الهاني سيدي لمعتمدية األرض اشغال: 63 عدد خريطة

 123 .......................................................................................... مساكن بمعتمدية األرض اشغال : 64 عدد خريطة

 124 ................................................................................ الصغرى القلعة بمعتمدية األرض اشغال:  65 عدد خريطة

 125 ................................................................... والثريات القصيبة الزاوية بمعتمدية األرض اشغال:  66 عدد خريطة
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 30 ....................................................... 2014و 2004 و  1994  بين النموالديموغرافي نسبة تطور: 1 عدد بياني رسم

 36 ......................................................... 2014  -  الجنس وحسب العمرية الفئة حسب السكان توزع: 2 عدد بياني رسم

 38 ....................................................................................... المدنية الحالة حسب السكان توزع:  3 عدد بياني رسم

 38 ................................................................................... التعليمي المستوى حسب السكان توزع: 4 عدد بياني رسم

 39 ........................................................ 2014- والمعتمديات التعليمي المستوى حسب السكان توزع: 5 عدد بياني رسم

 39 .................................................................... 2014-  سوسة بوالية التمدرس ونسبة األمية نسبة: 6 عدد بياني رسم

 40 ................................................................... 2014- الوسط وحسب النوع حسب المساكن توزع: 7 عدد بياني رسم

 45 ................................................................................. المعتمديات مختلف على النشطين توزع:  8 عدد بياني رسم

 46 ......................................... 2014-والوالية   الوطني المستوى على القطاع حسب المشتغلين توزع:   9 عدد بياني رسم

 47 ............................................................. 2014- الجنس وحسب القطاع حسب المشتغلين توزع: 10 عدد بياني رسم

 49 ....................................................................... المعتمديات مستوى على الجملية البطالة نسبة:  11 عدد بياني رسم

 50 ............................................................... الجنس وحسب المعتمديات مستوى على البطالة نسبة: 12 عدد بياني رسم

 54 ......................................................................... بالمعتمديات العمومية السقوية المناطق توزع: 13 عدد بياني رسم

 56 ..................................... 2018 موسم –(  ) النباتية المنتوجات حسب المزروعة المساحة توزع: 14 عدد بياني رسم

 57 ...................................................... المعتمديات حسب الزيتون إلنتاج المخصصة المساحة توزع: 15 عدد بياني رسم

 58 ........................................................................ المعتمديات مختلف على الكبرى الماشية توزع: 16 عدد بياني رسم

 66 ........................................... المعتمديات حسب كليا والمصدرة المحلية الصناعية المؤسسات توزع:  17 عدد بياني رسم

 66 ................................................................................ 2016- سوسة بوالية العاملة اليد توزع: 18 عدد بياني رسم

 67 ........................................................................ 2016 -  الوطني بالترا  العاملة اليد توزع:   19 عدد بياني رسم

 67 ................. الوطني وبالترا  سوسة بوالية القطاع حسب الصناعية بالمؤسسة العاملة اليد معدل مؤشر: 20 عدد بياني رسم

 68 ............................................ والوطني الجهوي المستوى على مؤسسة بكل العاملة اليد عدد مؤشر: 21 عدد بياني رسم

 69 .......................................................الوالية مستوى على النوع حسب السياحية التجهيزات توزع: 22 عدد بياني رسم

 69 .................................................. 2016-سوسة بوالية السياحية المناطق على اإليواء طاقة توزع: 23 عدد بياني رسم

 70 ............................................................................... النزل نوع حسب  المقضاة الليالي توزع:  24 عدد بياني رسم

 70 ..................................................................... سوسة بوالية األشهر حسب الليالي عدد توزع 25 عدد بياني رسم

 72 ................................................................... المعتمديات مختلف على االنتاجية الوحدات توزع: 26 عدد بياني رسم

 73 ........................................................................... المعتمديات مختلف على الجملة تجار توزع: 27 عدد بياني رسم

 75 ................................................................. القطاع حسب والخاصة العامة االستثمارات توزع: 28 عدد بياني رسم

 87 ............................................................................... سوسة بوالية االبتدائي التعليم مؤشرات:  29 عدد بياني رسم

 97 .............................................................................. المعتمديات مستوى على الطرقات شبكة:  30 عدد بياني رسم

 97 ................................................................................................... الطرقات شبكة مكونات: 31 عدد بياني رسم

 

 


