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2007ديسدمبر 13فدي 2517/7510/2007بمقتضى التنظيم الهيكلي للبنية اإلدارية ببلدية صفاقس الصادر تحت عددد

:فإن إدارة التنمية اإلقتصادية تتوفر على التنظيم التالي2008مارس 06والمصادق عليه في 

صفاقسرئيس بلدية 

الكاتب العام بالبلدية

إدارة فرعية للشؤون 

اإلقتصادية

إدارة التنمية 

اإلقتصادية

إدارة فرعية لمراقبة 

الحيوانيةالمنتوجات

المسلخمصلحة أسواق الجملةمصلحة الضيعة
مصلحة مراقبة 

اإلنتاج الحيواني 
أسواق مختلفة



مرررن اإلدارات الةامرررة فررري الةيكرررلاإلقتصررراديةإدارة التنميرررة تعتبرررر 

ألسواق، نظرا لتعلق نشاطةا بحوالي عدد من اصفاقسالتنظيمي لبلدية 

والتررري تمترررد علرررى مسررراحة ببشررركةمختلفرررة األنشرررطة وضررريعة الةنرررا  

2219من المساحة الجملية %90أشجار زياتين أساسابةا)هكتار2450

،(ألف أصل شجرة زيتون37هكتار بحوالي 
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:المداخيل
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الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

.المعلوم العام للوقوف23-01

.المعلوم على الداللة23-04

المعلوم على رقم معامالت23-03

مررررزودي سرررروق ووكررررال  البيررررع 

.الجملة 

مباشرة 25 أحررررردج بموجرررررل القررررررار البلررررردي 

1932نررررروفمبر 26المرررررير  فررررري 

والمصادق عليه باألمر المير  فري

م والمتعلررق بتنظرري1933جرروان 01

سررروق الجملرررة )السررروق المركرررزي 

(.والغاللللخضر 

²م80000

(هـــ8)

بين طريق

وسيدي قابس

3سالم كلم 



6

الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

.المعلوم العام للوقوف23-01

.المعلوم على الداللة23-04

المعلوم علىى رقىم معىامالت 23-03

مزودي سوق الجملةووكالء البيع 

معلىىىىوم المراقبىىىىة الصىىىىحية 23-08

البحرمنتوجاتعلى 

مباشرة 10 بموجىىىىب القىىىىرار البلىىىىدي 

لسىىىىىىىنة 123/77رقىىىىىىىم 

م المتعلىىىىن بتن ىىىىي1977

سىىىوق الجملىىىة ل سىىىما  

وإنتاج البحر

²م1420 ي مينىىاء الصىىيد البحىىر

موضىىىىىو  )بصىىىىىفاقس

حيىىىىىازة مىىىىىن وكالىىىىىة 

وتجهيىىىىىىزات موانىىىىىىب

لبحري االصيد 



:                                                    سوق ليبيا.أ

7

الفصول اإلستغاللطريقة  عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

معلوم 24-02

ي اإلشغال الوقت

(للطريق العام

مباشر 11 مداولة المجلس 

البلدي المؤرخة 

جويلية24في 

1996

²م8235 وسط مناطق 

العمران بين 

قابسطريقي 

3وسيدي سالم كلم



:سوق الدراجات-ب 
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الفصول اإلستغاللطريقة  عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

المعلددددوم :23-04

على الداللة

لهإستغغالصيغة 

مقتتاضي وكالتتة 

% 15منغفعتتتتتتتة 

31متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

1994مارس

صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  )

(كريشان

28أحدث ضالقرار البلدي رقم-

1957أكغتتتتتت ضر 07ضغتتتتتتاري  

نتت  ربر 05مصتاق  لليته  ت  

1957

1984نقتتتتتتق الةتتتتتت   ستتتتتتنة -

84/442ضر جت  القتترار رقتتم 

مصاق  1984ن  ربر 08   

1985أوت 19لليه    

²م8235 وسط مناطق 

العمران بين

قابسطريقي 

وسيدي سالم

3كلم



سوق الدواجن–ج 

:اإلحداث

ومصددادق عليدده بددا مر 1932نددوفمبر 26قددرار بلدددي مددؤر  فددي -

متعلق بنظام السوق المركزية1933جوان 01المؤر  في 
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الفصول اإلستغاللطريقة  عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته الجملية الموقع

المعلدددددددددوم 23-01

.العام للوقوف

المعلدددددددددوم 23-04

.على الداللة

رمباشإستغالل 2 قدددرار بلددددي مدددؤر  فدددي -

1932ندددددددددددددددددوفمبر 26

ومصددددادق عليدددده بددددا مر 

جددددوان 01المددددؤر  فددددي 

متعلددددددددق بنظددددددددام 1933

السوق المركزية

وقعدددددددت نقلتهدددددددا سدددددددنة -

، قددرار بلدددي رقددم 1997

مؤر  في 01/754097

1997أفريل11

²م2500 وسط مناطق 

العمدران بدين

طريقدددددددددددددددي 

قددددددددددددددددددددابس

م وسيدي سدال

3كلم



:سوق الغالل الجافة–د 
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2010201120122013201420152016السنة

المداخيل

دينار/
7 8029 411 6 5093 6057 032938515 336

الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

23-01

المعلدددوم العدددام 

.للوقوف

23-04

المعلدددوم علدددى 

.الداللة

مباشر نفددس أعددوان 

سدددددددددددددددددددوق 

الدواجن

(02)

ي بموجب القرار البلددي المدؤر  فد-

مصدددادق عليددده 1932ندددوفمبر 26

1966جوان 01با مر في 

بدددددنفس موقددددد  ²م1500مسددددداحته -

سوق الدواجن

بموجددب 1985تمددت نقلتهددا سددنة -

08مدددؤر  فدددي 8/442قدددرار رقدددم

مصدددادق عليددده فدددي 1984ندددوفمبر 

1985أوت 19

²م2000 وسدددط منددداطق 

العمددددران بددددين 

قددابسطريقددي 

وسددديدي سدددالم 

3كلم
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:الوزن العمومي–ز

والغاللال زن يغم ض اسطة تجهيزات مثبغة ضردخق س   الجرلة للخضر
الفصول اإلستغاللطريقة  عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث 

ومرجعه

مساحته الجملية الموقع

المعلددوم 23-05

علدددددددى الدددددددوزن 

والكيددددددددددددددددددددددددددل 

العموميين 

مباشر 1 مدخل سوق 

الجملة للخضر

والغالل 



الفصول اإلستغاللطريقة  عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث 

ومرجعه

مساحته الجملية الموقع

ةلزمتتةيير لتاقي خختر 

وتتتم إلغااهتتا 2011ستتنة 

طريدددق عدددنالثتتت رةضعتتتد 

عةمنتفمقابيضوكالة 

²م800 سيدي 

منصور 

12كلم 



²م2500مةاحغه -

البحر ضالغفصيق ومنغ جاتنشاطه ضيع األسراك -
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الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

العام للوقوفالمعلوم23-01

المعلدددددددوم علدددددددى رقدددددددم 23-03

معددامالت وكددالب البيدد  ومددزودي 

سوق الجملة

المعلوم على الداللة23-04

ةمعلوم المراقبة الصحي23-08

معلوم اإلشغال الوقتي24-02

إسغغالل

مباشر

خ إحداثه ضقرار ضلتدي مت ر

1932نتتتتت  ربر 26 تتتتت  

ومصتتتتاق  لليتتتته ضتتتتاألمر 

جتتتت ان 31الرتتتت رخ  تتتت  

1933

²م2500 شددددددددددددددار  

الشددددددددددهداب 

ي باب الجبل

مددددددددددددددددخل

المديندددددددددددددة 

العتيقة
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الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

العام للوقوفالمعلوم23-01

المعلددوم علدددى رقددم معدددامالت 23-03

وكالب البي  ومزودي سوق الجملة

المعلوم على الداللة23-04

معلوم المراقبة الصحية23-08

معلوم اإلشغال الوقتي24-02

مباشر 02 إحددددام بموجدددب القدددرار 

26البلدددي المددؤر  فددي 

1932ندددددددددددددددددددددددددوفمبر 

ومصدددادق عليددده بدددا مر 

جدددوان 31المدددؤر  فدددي 

1933

²م100 شط 

القراقنة
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الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

معلوم الذبح24-01-01

معلدددددوم إقامدددددة 24-01-02

الحيوانات المعدة للذبح

معلوم المراقبدة24-01-03

على اللحومالصحية

مباشر 1930أحدم منذ سنة 

7600/ 98/ 18قرار رقـم 

²م1000 بدددددددددددددددددددين 

طريقددددددددددي 

م سيدي سال

ونهج علدي 

ةبن خليف
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الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث 

ومرجعه

مساحته 

الجملية

الموقع

د علىىى الىىرأس 2)المعلىىوم العىىام للوقىىوف23-01

د  مىىىن الحجىىىم 0.5-مىىىن حيوانىىىات الحجىىىم الكبيىىىر

(الصغير

مىىىن  مىىىن %02)المعلىىىوم علىىىى الداللىىىة23-04

(البيع على كل دابة

نفىىىس قيمىىىة )اإليىىىواء والحراسىىىةمعىىىاليم23-07

(المعلوم العام للوقوف

مسىىىىىىىىتلزم

مىىىىن سىىىىنة 

2014

ى بمقتضإحدث

األمىىىر المىىىؤر  

09فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

ديسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمبر 

1901

²م2500 نهىىىج علىىىي بىىىن 

خليفىىىىة محا يىىىىا 

مىىىىىىىىن الجهىىىىىىىىة 

القبليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

للمسىىىىىىىىىىىىىىىىتود  

البلىىىىىىدي يفىىىىىىت  

علىىىىىىىى طريىىىىىىىن

سيدي سالم
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الفصول طريقة 

اإلستغالل

عدد األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث 

ومرجعه

مساحته 

الجملية

الموقع

المعلوم العام 23-01

للوقوف

المعلوم على 23-04

الداللة

  وكيل منتف

10  %

م800 نهددج علددي بددن خليفددة محاذيددا مددن

لددددي الجهدددة القبليدددة للمسدددتود  الب

مسيدي ساليفتح على طريق
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الفصول اإلستغاللطريقة  عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

مقابيضوكالة 

منتفعة 

10%

أحدم بالقرار البلدي 

أكتوبر 12في 33عدد

مصادق عليه في 1957

1957نوفمبر 05

²م1000 سوق

الصياغة 

بالمدينة 

العتيقة
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الفصول اإلستغاللطريقة  عدد 

األعوان 

المباشرين

تاريخ اإلحداث ومرجعه مساحته 

الجملية

الموقع

منتف مقابيضوكيل 

متوقددف عددن النشدداط مددن 

2014موفى سنة 

قامىىت البلديىىة برصىىدار طلىىب

إسىىىىىتلزامعىىىىىروض إلعىىىىىادة 

(2017جوان )السوق 

ي أحدم بموجب القدرار البلدد

أكتدددددوبر 07فدددددي 25رقدددددم 

مصددددادق عليدددده فددددي 1957

لبيدددددددد  1957نددددددددوفمبر05

تجهيددددددزات منزليددددددة وسددددددل  

مختلفة

سدددددددددددددددددوق 

الجمعدددددددددددددة 

والربددددددددددددد  

واللفة
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جدانبي إمتددادمد  45الكليمتريةهـــ وتوجد في النقطة 2450المساحة الجملية -

كلم يسار الطال  بطريق منزل شاكر05بــــ

319شددددجرة لددددوز و1200أصددددل زيتددددون و36733تتددددوفر علددددى حددددوالي -

شجرة فستق

ألددف 400حددوالي )بالتقسدديط 1963تملددا الضدديعة مددن قبددل البلديددة منددذ سددنة -

“بوشي”من (دينار

قصر الهناب وبعض المباني والمخازن القديمةبها-

يستوجب صيانة وتهذيب بما في ذلا القصر-

جددرارات02بإقتندداب( 2017جددوان )تحيددينجددرارات06تتددوفر علددى حددوالي -

لإلستعمالجرارات مستهلكة غير قابلة 5كما يوجد لإلستعمالجديدة قابلة 

20عدد ا عوان -

د 1500مليدون ديندار مد  تسدجيل03ألدف و30المسجلة تتدراو  بدين المداخيل-

(  2016سنة 
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(كل يوم احد)الوقتي لإلنتصابالسوق األسبوعية •

(يالشعبونسوق وادي )الوقتي لإلنتصابالسوق األسبوعية •

اللزمةمبلغ  الموقع

2019إلى ديسمبر جانفيمن غرة د 200 71- ح و 2بطرين سيدي سالم كلم 

شركة شهية

اللزمةمبلغ  الموقع

2019إلى ديسمبر جانفيمن غرة د 350 27- ح و 2بطرين سيدي سالم كلم 

شركة شهية
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