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 انكزبثخ انؼبيخ

اإلػاليٛخ قسىيكزت انضجظ انًشكض٘، ،    

ٚخانًصهذخ اإلداسٚخ ٔانًبل   

       يصهذخ انججبٚخ انًذهٛخ

 انًصهذخ انفُٛخ

 قسى انذبنخ انًذَٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يصهذخ انُظبفخ ٔ انؼُبٚخ ثبنجٛئخ



 لموقع الجغرافًا

هاته المدٌنة . كلم إلى الجنوب من مدٌنة المنستٌر مركز الوالٌة 15تقع مدٌنة صٌادة على بعد حوالً 
األبٌض المتوسط الذي ٌمثل كامل حدودها الشرقٌة وتلتصق الجمٌلة رابظة مباشرة على ضفاف البحر 

بها من الجهة الشمالٌة مدٌنة لمطة، كما تلتصق بها مدٌنة قصر هالل من الغرب أما على جنوبها 
كلم حٌث نجد السكرٌن ثم طبلبة، تقطعها الطرٌق  3فتوجد غابات الزٌتون التً تمتد على حوالً 

تعتمد الحٌاة االقتصادٌة باألساس على الصٌد البحري . تٌر والمهدٌةالرابطة بٌن المنس 92الجهوٌة رقم
 .والصناعات التقلٌدٌة وصناعة المالبس الجاهزة

إلى أن تم فك  -كبلدٌة مشتركة مع لمطة وبوحجر  -1966أفرٌل  25صٌادة هً منطقة بلدٌة منذ 
  .لتصبح بذلك بلدٌة مستقلة 1985مارس  29اإلرتباط بتارٌخ 

بالد التونسٌة طرقات متوسطة باإلضافة إلى خط المٌترو الخفٌف الرابط بٌن سوسة تربطها بال

 .والمنستٌر والمهدٌة

 :ممٌزات موقعها

. ثالثة هضاب جمٌلة منحدرة إلى البحر بكثٌر من التناسق تعمر قممها ومنحدراتها مبانً مدٌنة صٌادة
وتأمل المدٌنة من داخل البحر إال و لذا فإن كل زائر تسنت له الفرصة لركوب إحدى قوارب الصٌد 

  .انبهر بالجمال الخالب الذي ٌمٌز المدٌنة وموقعها
 

 :خصوصٌاتها المناخٌة

فصٌفها وإن . مثل كل المدن الواقعة مباشرة على ضفاف البحر ٌتمٌز مناخ صٌادة بكثٌر من اإلعتدال
كما تمثل شواطئ .  لهمااشتدت حرارته وشتاءها وإن قست برودته ٌجدان من البحر ملطفا ومعدال

البحر متنفسا ومتنزها للمصطافٌن أما جنوب صٌادة فهو عبارة عن منطقة غابٌة وفالحٌة بها ضٌعات 

 .زٌتون تمثل منتزها ألهالً صٌادة

 

 



تنتمى منطقة صٌادة من الناحٌة الطوبوغرافٌة إلى 
د المنطقة مناخ متوسطً ٌتمٌز ٌسو. مترا 30الساحل المنخفض إذ أن معدل اإلرتفاع فٌها ال ٌتجاوز 

أما التربة فهً أنواع أهمها الحمراء الصالحة للزراعة . بعدم اإلنتظام فً األمطار وبحدتها فً التساقط
و الرمادٌة القلٌلة الخصوبة ، وتكسو المنطقة غابة زٌاتٌن شاسعة لكنها هرمة ذات إنتاج محدود و هً 

  .فً تراجع واضح نتٌجة التوسع الحضري

  دٌنة باألرقامالم

 :المساحة .هكتار 450
نسمة   14750  :عدد السكان

 :طول الطرقات المعبدة .كلم 22

 عدد األسر 3297

 عدد المساكن 4149

 :نسبة المساكن المرتبطة بالنور الكهربائي % 99.5

 :نسبة المساكن المرتبطة بشبكات التطهير % 65

 :ح للشرابنسبة المساكن المتمتعة بالماء الصال % 99

 الفالحٌة و الصناعٌة أهم االنشطة

ثانً مٌناء فً الوالٌة بعد : الصٌد البحري  -
 .طبلبة

 .1999إحداث سوق جملة لبٌع األسماك سنة  -
مركب بمحرك و  102األسطول ٌتكون من  -

وحدة صٌد  14مركب بدون محرك و 101
 .باألضواء

 .النسٌج التقلٌدي -

 

 

سوق الجملة لالسماك                                                                            



 

 مٌناء الصٌد البحري بصٌادة

 

. وخصتا المالبس الجاهزة لنسٌج ا المؤسسات الصناعٌة المختصة فً مٌدان  -
 وهً فً طور االندثار  لما ٌشهده هذا المجال والصناعات التقلٌدٌة فً النسٌج  الحرف الٌدوٌة -

. من تطور

 

و خصتا منها حدودها الغربٌة و ٌعتبر  تتمٌز المدٌنة بانتشار غابات الزٌتون بأغلب حدودها -

 زٌت الزٌتون من أهم منتجاتها الفالحٌة

 

 

 



 ارٌخ المدٌنةت

انًؼبنى انزٙ يب صانذ قبئًخ إنٗ ٕٚيُب ْزا فٙ يذُٚخ صٛبدح انقذًٚخ رذّل ثٕضٕح ػهٗ أَٓب كبَذ يٕجٕدح 

نكٍ ْزا . د ٔأَٓب كبَذ رجًؼب سكُٛب نهجشثش األيبصٚغ انسكبٌ األصهٌٕٛ نهجالد انزَٕسٛخيُز يبض ثؼٙ

" نجزٛس" انزجًغ انسكُٙ ْجش يٍ سكبَّ ألسجبة يجٕٓنخ قذ ركٌٕ ْٙ َفسٓب انزٙ سججذ خشاة يذُٚخ 

انزٍٚ َٔشٛش ُْب إنٗ أٌ انفُٛقٍٛٛ ثى انشٔيبٌ خبصخ . ٔخهْٕب يٍ سكبَٓب( نًطخ انذبنٛخ) انًجبٔسح 

قذ رٕسؼٕا فٙ يُطقخ صٛبدح ٔرشكٕا ُْبنك انكثٛش يٍ انًؼبنى انزٙ رى " نجزٛس" رُبٔنٕا ػهٗ رؼًٛش 

ففٙ يُطقخ انقشاػٛخ ثصٛبدح رى انؼثٕس ػهٗ قجش َقشّ فشٚذ يٍ َٕػّ أيب فٙ يُطقخ سٛذ٘ . انكشف ػُٓب

د انطبثغ انشٔيبَٙ ٔانفُٛٛقٙ كًب ٚؼزقذ انًخزصٌٕ أٌ را( آثبس)ػجذ انسالو قذ َشش انؼذٚذ يٍ اٜثبس 
كًب ٔإنٗ جُٕة صٛبدح رى انؼثٕس ػهٗ . ُْبنك انكثٛش يٍ انًؼبنى األثشٚخ يب صانذ غٛش يكشٕفخ

كبرذسانٛخ يسٛذٛخ سٔيبَٛخ ثٓب صخبسف فسٛفسبء رى دفظٓب يغ انقجش اَٜف انزكش فٙ انًزذف األثش٘ 

 .ثهًطخ

 

 .المدينة العتيقة بصيادة شهادة بليغة على قدم تاريخها

انشاثغ ػشش ٔ انخبيس ثؼذ ْزِ انفزشح رى رؼًٛش صٛبدح يٍ جذٚذ فٙ انفزشح انًزشأدخ يب ثٍٛ انقشٍَٛ 

أَظش ثذث انؼقٛذ ػًبس جقٛشٚى ػهٗ َششٚخ : دست أسشٛف ٔصاسح انذفبع انٕطُٙ)ػشش يٛالدٚخ 

ٔاػزًبدا ػهٗ انذساسخ انزٙ أَجضْب األسزبر انًشدٕو انذبج ثهؼٛذ اثٍ انشٛخ يٍ خالل رفذصّ ( انٕصاسح

انؼبئالد انصٛبدٚخ انذبنٛخ رُذذس يٍ نٕثبئق انذبنخ انًذَٛخ ٔخبصخ ػهٗ انؼقٕد انقذًٚخ ارضخ أٌ أٔنٗ 

 رسٚخ ػهٙ صٔٚظ أصٛم انًكٍُٛ 

 



 

 .ي عمرانها إال إيمان بضرورة التواصلوما تمسكها ببعض العناصر التقليدية ف...

 

كًب َضح يُٓب انكثٛش ٔاسزقشٔا ثًذٌ أخشٖ يُٓب نًطخ ٔقصشْالل ٔانًكٍُٛ ٔطجهجخ ٔصفبقس 

 ٔانًُسزٛش ٔسٕسخ ٔانٕٓاسٚخ ٔيجبص انجبة ٔيُضل رًٛى ٔرَٕس ٔانًذًذٚخ ٔصغٕاٌ ٔانقصشٍٚ 

ٔدذٚثب ْبجش انؼذٚذ يٍ . ٚخ انسؼٕدٚخٔػًٛشح ٔغٛشْب ٔيُٓى يٍ ْبجش دزٗ إنٗ جذح ثبنًًهكخ انؼشة

 .أثُبء يذُٚخ صٛبدح ٔاسزقشٔا فٙ ػذح ثهذاٌ أٔسثٛخ خبصخ فٙ فشَسب ٔاٚطبنٛب ٔأنًبَٛب ٔسٕٚسشا ٔغٛشْب

 

  هـ تقرٌبا حسب ما هومرسم على الصومعة 1129أسس سنة  الجامع الكبير بصيادة، المسجد الجامع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام سٌدي عمار 

 

 

 عتٌقة ذات الطابع المتمٌزالمدٌنة ال

 

 

 

 



 : المؤسسات

 المؤسسات اإلدارٌة

عمادات، مركز األمن العمومً، مركز الحرس البحري، مركز البحرٌة  02المعتمدٌة، البلدٌة ، 
، مركز البرٌد ، القباضة المالٌة ، القباضة وكالة موانً و تجهزات الصٌد البحري بصٌادةالتجارٌة، 

 دمات الفالحٌة، تعاضدٌة النسٌج، تعاضدٌة الصٌد البحرالبلدٌة، تعاضدٌة الخ

 

 

                                   

العتمدٌة 

 



 وكالة موانً و تجهزات الصٌد البحري

 

 : المؤسسات الثقافٌة والشبابٌة و التربوٌة

ار الثقافة، ، مدرسة إعدادٌة، معهد ثانوي، دار الشباب، دإبتدائٌةمدارس  3أطفال،  ٌاضر 5اكثر من 
،  متعدد االختصاصات ، قاعة مغطاةمركز إعانة القاصرٌن ذهنٌاالمكتبة العمومٌة، نادي أطفال، 

 .ملعب بلدي لكرة القدم

  

 

  

 

 .القاعة الرياضية بصيادة .المكتبة العمومية

 

 



 

 بصٌادة ثانويالمعهد ال

 :لصحٌةالمنشآت ا

 . صٌدلٌات 2 -عٌادات طبٌة خاصة   5أكثر من  –مستوصفات  3

 :المنظمات

، اإلتحاد العام  فوج الكشافة ، اإلتحاد الوطنً للتضامن اإلجتماعً ، المنظمة التونسٌة للتربٌة واألسرة

 .يالتونسً للشغل، اإلتحاد العام التونسً للفالحة والصٌد البحري، منظمة الهالل األحمر التونس

 :الجمعٌات

تتعدد الجمعٌات بمدٌنة صٌادة و تختلف اهدافها فمنها الرٌاضٌة و الثقافٌة و العلمٌة و الخٌرٌة و 

 : نخص بالذكر

اإلتحاد الرٌاضً بصٌادة، جمعٌة المهرجان الوطنً للصٌد البحري بصٌادة، جمعٌة التنمٌة المستدٌمة، 
، جمعٌة أحباء دار  القرآنٌة بصٌادةجمعٌة ال،  التونسٌةجمعٌة صٌانة المدٌنة، الغرفة الفتٌة اإلقتصادٌة 

النادي السمعً  ، جمعٌة الثقافة الرقمٌة الحرة ،نادي كرة القدم بصٌادة جمعٌة الثقافة الرقمٌة،الشباب،

 .جمعٌة ابن رشد للثقافة و العلوم، البصري الطاهر الشرٌعة

 :أهم المؤسسات الصناعٌة

 1972ات التً تخضع لقانون معمل البالستٌس، وبعض المؤسس 

 


