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بطاقة تعريف معتمذية 

 قصيبة المذيىني
 

    14/02/1979بتارٌخ  9146أحدثت معتمدٌة قصٌبة المدٌونً بمقتضى أمر عدد 

ٌبلغ عدد . هك  4110مساحتها الجملٌة . و هً إحدى معتمدٌات والٌة المنستٌر الثالث عشر 

ٌر كلم جنوب المنست 10و تقع على بعد ( :  2013الى حدود سنة ) نسمة  32891سكانها 

 .مقرها قصٌبة المدٌونً 

و ٌرجع تارٌخ المدٌنة الى عهد الموحدٌن ، حٌث كانت أحد مراكز حراسة الساحل 

، و ٌعتبر محمد بن عبد هللا المدٌونً أو سٌدي   تونسٌٌن من هجومات األوروبٌٌن المسٌحٌٌنال

، مؤسس المدٌنة إذ  المدٌونً الذي عاش فً القرنٌن السادس عشر و السابع عشر المٌالدٌٌن

 .قام باختٌار التلة التً تعلو الساحل البحري لبناء مسكنه و مسجد بها 

      بلدٌات و هً بلدٌة قصٌبة المدٌونً  03لمدٌونً على و تحتوي معتمدٌة قصٌبة ا

 .بوضر و بلدٌة طوزة  –و بلدٌة بنان 

، عمادة  ، عمادة بنان الجنوبٌة عمادة قصٌبة المدٌونً: عمادات  05كما تحتوي على 

 .، عمادة طوزة  ، عمادة بوضر بنان الجوفٌة

و ٌتمٌز النشاط االقتصادي بالمعتمدٌة بالتنوع حٌث ٌرتكز على الفالحة و خاصة إنتاج 

كما  2014/2015أصل زٌتون خالل موسم  187971الزٌت إذ تحتوي المعتمدٌة على 

مؤسسة صناعٌة  68تعتبر الصناعة من أهم ركائز االقتصاد بالمعتمدٌة حٌث ٌوجد بها عدد 

  06: طوزة    28: بنان بوضر    34: نً قصٌبة المدٌو: موزعة كاآلتً 

و تعرف مدٌنة قصٌبة المدٌونً بصناعة النسٌج حٌث ٌوجد بها شركة مالك حسٌن 

و لها دور هام فً توفٌر المواد االولٌة ذات  1961للنسٌج و ٌرجع تارٌخ تأسٌسها الى سنة 

هً من أهم أسباب  الجودة العالٌة لقطاع الصناعات التقلٌدٌة فً كامل أنحاء الجمهورٌة و

انتشار الصناعات التقلٌدٌة خاصة نسٌج الزربٌة باإلضافة الى الشركة التعاضدٌة للمنسوجات 

 .منخرط  391و التً تضم    1964التً تأسست سنة 

هذا و تتعاطى مجموعة هامة من المواطنٌن مهنة الصٌد البحري و ٌوجد بمدٌنة قصٌبة 

 .المدٌونً مٌناء للصٌد البحري 
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المؤشرات الخاصة بمعتمذية قصيبة  أهم

 المذيىني

 :االحذاث تاريخ 
 . 14/02/1979بتارٌخ  9146أحدثت قصٌبة المدٌونً بمقتضى أمر عدد 

 :أهم المؤشرات 
  هك 4110 : ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساح

ة(ة:ة2013اللة دددة سمةةة) سممةةة32891:ةااةةــــــــــــــــــــــــــعددةالسك
 12942عمادة ق م  -

 7003: عمادة طوزة  -

  6059: عمادة بنان الجنوبية  -

 5408: عمادة بنان الجوفية  -

 عمادة بوضر  -

ة(ة:ة2013اللة دددة سمةة)ةة8105:ةةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسعددةة
 12942عمادة ق م  -

 7003: عمادة طوزة  -

  6059: عمادة بنان الجنوبية  -

 5408: عمادة بنان الجوفية  -

 عمادة بوضر  -

ة:ة7372:ةةاـــــــــــــــــــمساكعددةال
 12942عمادة ق م  -

 7003: عمادة طوزة  -

  6059: عمادة بنان الجنوبية  -

 5408: عمادة بنان الجوفية  -

 عمادة بوضر  -
 

 (طوزة  –بنان بوضر  –قصٌبة المدٌونً )  03:  عذد البلذيات

 (وضر ، طوزةقصٌبة المدٌونً ، بنان الجنوبٌة ، بنان الجوفٌة ، ب)  05 : عذد العمادات

مركز الشرطة بقصٌبة المدٌونً ، مركز الحرس الوطنً )  04:  عذد المراكز االمنية

 (ببنان ، مركز الشرطة بطوزة ، مركز الشرطة البلدٌة بقصٌبة المدٌونً 
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  المنشآت االدارية : 

  مالٌة بقصٌبة المدٌونً قباضة                                                                               . 

  داءات بقصٌبة المدٌونً مراقبة األمكتب. 

 03  قصٌبة المدٌونً و بنان و طوزة و مكتب برٌد ببوضر : قباضات برٌدٌة 

 02  ً( طوزة  –بنان )خالٌا إشعاع فالح 

 للصٌد البحري  مٌناء 

  ًخلٌة محلٌة للصٌد البحري بقصٌبة المدٌون 

  إدارة محلٌة للتطهٌر 

  ًوحدة محلٌة للعمل االجتماع 

  ًفرع محلً للشركة التونسٌة الستغالل و توزٌع المٌاه بقصٌبة المدٌون 

  المنشآت التربىية: 

 02  (بنان –قصٌبة المدٌونً ) معاهد ثانوٌة 

  مدرسة إعدادٌة تقنٌة 

 03 (، بنان،طوزة  قصٌبة المدٌونً: ) دارس إعدادٌة م 

 10  (بطوزة  02،  بوضر 01،  ببنان 04،  بقصٌبة المدٌونً 03: )  ابتدائٌةمدارس 

  المنشآت الشبابية و الثقافية: 

 02  (، طوزة  قصٌبة المدٌونً) دور شباب 

 03  (، بوضر  ، بنان قصٌبة المدٌونً: ) دور ثقافة 

 02  (قصٌبة المدٌونً ، طوزة : ) نوادي أطفال نموذجٌة 

  المنشآت الصحية: 

  ًمستشفى محلً بقصٌبة المدٌون 

  04  بطوزة  01ببوضر ،  01ببنان ،  02: مستوصفات 
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  المنشآت الذينية : 
 التسمية العدد المنطقة

ي
صيبة المديون

ق
 

 جامع سٌدي عبد هللا المدٌونً جوامع و مسجد 03
 النور بالناظورجامع 

 جامع ابً بكر الصدٌق 
 مسجد كركر

 كتاب جامع ابً بكر الصدٌق كتاتيب 06
 (1)كتاب جامع المدٌونً 
 (2)كتاب جامع المدٌونً 

 (1)كتاب جامع النور 
 (2)كتاب جامع النور 
 (3)كتاب جامع النور 

 زاوٌة سٌدي عبد هللا المدٌونً الزوايا
 الزاوٌة المدنٌة

ن
ب

ــــــــ
ا

 ن

 جامع سٌدي أحمد البنانً جوامع 03
 جامع الرحمة 
 جامع الغفران

 (1)كتاب جامع الغفران  كتاتيب 05
 (2)كتاب جامع الغفران 

 كتاب سٌدي احمد البنانً
 (1)كتاب زاوٌة سٌدي عبد السالم 
 (2)كتاب زاوٌة سٌدي عبد السالم 

 زاوٌة سٌدي عبد السالم  الزوايا

ط
ــــــــ

وزة
 جامع الخطبة  مساجد 02جامع و  

 مسجد نهج بنزرت
 مسجد الرحمة 

 كتاب جامع الخطبة  كتاب 01

 زاوٌة سٌدي سبع طوزة  الزوايا

ب
ـــــ

ضر
و

 جامع التوبة  جامع و مسجد 
 مسجد سٌدي ٌوسف

 كتاب جامع التوبة  كتاب  01
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  المنشآت التجارية و المؤسسات

 :االقتصادية 

 03  أحٌاء تجارٌة 

  34: قصٌبة المدٌونً : مؤسسة صناعٌة  68عدد 
 28:  ر ـان بوضــــبن                                                         
 06: طــــــــــــــــوزة                                        

 03  أسواق أسبوعٌة 

  الجمعيات و المنظمات: 

  االتحاد المحلً للصناعة و التجارة 
 االتحاد المحلً للفالحة و الصٌد البحري 
 مكتب محلً للتربٌة و االسرة 
  ًفرع محلً للتضامن االجتماعً بقصٌبة المدٌون 
 فوج كشافة طوزة 
 03  جمعٌة  –االتحاد الرٌاضً بقصٌبة المدٌونً : جمعٌات رٌاضٌة لتعاطً كرة القدم

 .جمعٌة نصر طوزة  –بعث بنان 
  بقصٌبة المدٌونً جمعٌة الكرة الحدٌدٌة النورس 
  ًجمعٌة العاب القوى بقصٌبة المدٌون 
 ًجمعٌة الرخ االبٌض بقصٌبة المدٌون 
 ًالجمعٌة النسائٌة بقصٌبة المدٌون 
 03  (قصٌبة المدٌونً ، بنان ، طوزة ) غرف فتٌة اقتصادٌة 

 ًالجمعٌة المحلٌة للمتقاعدٌن بقصٌبة المدٌون 
  جمعٌة أحباء المكتبة و الكتاب 
 رح بقصٌبة المدٌونًجمعٌة المس 
 02 جمعٌة قرآنٌة بقصٌبة المدٌونً و بنان 

 02  بقصٌبة المدٌونً و بنان : جمعٌات الدعوة و االصالح 

 المهرجانات : 

 ًالمهرجان الوطنً للزربٌة بقصٌبة المدٌون 

 مهرجان سٌدي احمد البنانً للباس التقلٌدي ببنان 

  االٌام الثقافٌة ببوضر 
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 مؤشرات تربىية
  

 التالميذعدد 
 المنطقة المؤسسة التربوية

 ذكور إناث
 المعهذ الثاوىي 305 409

ي
صيبة المديون

ق
 

 المذرسة االعذادية التقىية 89 18

 المذرسة االعذادية 333 320

 الفتحاالبتذائية مذرسة ال 215 190

 مذرسة المختار به عمر 253 244

 مذرسة الىاظىر 252 206

 الثاوىي المعهذ 269 455

ن
ب

ــــــــ
ن
ا

 

 المذرسة االعذادية 357 364

 مارس 20المذرسة االبتذائية  373 332

 المذرسة االبتذائية الجمهىرية 94 86

 المذرسة  االبتذائية سالم حمذان 295 280

88 85 
المذرسة االبتذائية واجي به 

 سالم

 المذرسة اإلعذادية 223 288

ط
ــــ

وزة
 

 المذرسة االبتذائية ابه خلذون 280 249

 المذرسة االبتذائية بىرقيبة 191 165

 المذرسة االبتذائية ببىضر 61 72

ــب
ضر

و
 

 


