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 الموقع الجغرافي 

 ر األبيض المتوسطبحال عند حوض والية المنستير تقع في إحدى المدن الساحلية الصغيرة خنيس

مدينة  مدينة بنبلة وشماال تحدها جنوبا مدينة قصيبة المديوني وغربا  الذي بحدها شرقا.
 .المنستير المنستير

الخفيف الرابط بين سوسة  المتروتربطها بالبالد التونسية طرقات متوسطة باإلضافة إلى خط 

بين المنستير والمهدية والطريق  طةابالر 92والمهدية. يقطعها الطريق الجهوي رقم  المنستير

 نحو جمال. 94الجهوي رقم 

تعتمد الحياة االقتصادية باألساس على الصناعات التقليدية وصناعة المالبس الجاهزة والفالحة 
 والصيد البحري.

فيها ال  االرتفاعإلى الساحل المنخفض إذ أن معدل  الطبوغرافيةمنطقة خنيس من الناحية  تنتمي

  مترا. 03يتجاوز 

 
 موقع مدينة خنيس ابلرتاب التونسي.
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 : و التربة المناخ  

تعرف المنطقة بمناخها المتوسطي الشبه جاف وهي بذلك تتميز بطقسها الحار في فصل الصيف  

 .في  فصل الشتاء  الرطب والمعتدل

الفالحية وباألخص زارعة رسة األنشطة لمما غلبهامدينة بتربتها المتنوعة والصالحة في أالتتميز كما 

 .الزيتون 

 المدينة باألرقام  
 هك 470 : المساحة -
  تجمعات سكنية 05:  عدد التجمعات السكنية -
  (2021) نسمة 12600: ن عدد السكا -
  3200:  عدد األسر -



  3500:  عدد المساكن -
 بلدية خنيس.بإحداث لمتعلق ا 1966أفريل  25المؤرخ في  174األمر عدد إحداث البلدية:  -

 .2019جانفي  15عضو تم تنصيبهم في  18المجلس البلدي: مجلس منتخب متكونة من  -

 عامل 37عدد العملة:  -

 إطار )تقني ومتصرف مستشار( 02عدد اإلطارات:  -

المنشآت البلدية: مقر البلدية, مستودع بلدي, مقر للشرطة البلدية, دار لألرشيف, ملعب بلدي,  -

 ملعب حي

 هك 1400البلدية: لمنطقة مساحة ا -

 هك 260مساحة مشمولة بمثال التهيئة العمرانية:  -

 رؤساء نيابة خصوصية 03رؤساء بلديات و عدد  05تداول على رئاسة البلدية منذ تأسيسها عدد  -

 

 قطاع الصناعات التقليدية بمدينة خنيس : 
 

نتجة والمستقطبة لليد تمثل الصناعات التقليدية  إلى جانب الصيد البحري أهم القطاعات الم

قليدي المعتمد أساسا على العمل اليدوي والذي العاملة بالمدينة  وخاصة في مجال النسيج الت

 -" الكليم"  -" البرنس" و  ألغطية الصوفية التقليدية   يتميز بجودته العالية وتنوعه وخاصة ا

وكان  ة بآلة " النول "كما تشتهر مدينة خنيس بصناعة وغزل النسيج وخاص .... -" كبالحا" 

يعد تنظيم " مهرجان النسيج و   ثقافة  متساكني الجهة .هذا النشاط والزال متجذرا في 

كما تعد الشركة . التقليدي بخنيس " تأكيدا لتاريخ المدينة العريق في مجال الصناعات التقليدية



وهي اآلن  1959تعاضدية للنسيج بخنيس  أول تعاضديه بعثت على المستوى الوطني سنة ال

 بخنيس.دار الحرفي  مشروع  ستكون موقعا إلنجاز 

 :الصيد البحري  

على   باعتبارها مدينة ساحلية  حيث يحدها البحر األبيض المتوسط من الجهة الشرقية 

و منذ  عقود نشاط الصيد البحري  كلم يمارس متساكني مدينة خنيس   3طول حوالي 

  ((nasse يس حيث تتمثل الفخاخ نظرا  للعمق المتوسط لخليج خن  ةبالطرق التقليدي

ما يعرف بالقوارير وهي عبارة  تستعملكما  (bordigue)    ( وآلة السد filet  )والشباك 

نيس بما يزيد صيد األخطبوط. ويزخر شاطئ خل  يعلى  أواني فخارية   من العتاد التقليد

 قارب صيد  . 160

حلي لمدينة خنيس على عديد األنواع من األسماك على غرار  سمك ويتوفر الشريط السا

" الركساس"   –"بالومينة"   –" الكحلة"  –" الجغالي"  -" الشاوري"    -"القاروص " 

 والقرنيط  إضافة إلى عديد أنواع األسماك المتوسطية األخرى.



الت بخليج  مدينة خنيس القيام بتدخ  2014حماية الشريط الساحلي  منذ سنة وقد تولت وكالة 

إلزالة الطحالب البحرية لتجنب انبعاث الروائح الكريهة  وجهر  األوحال  وذلك في إطار 

تحسين جمالية الواجهة البحرية  بما يسمح من  إحداث مساحات خضراء  ومنتزهات  

  . الشاطئعلى ضفاف  ةترفيهي

 ة الحرفية  :األنشط 

فية  فباإلضافة لحرفيي النسج التقليدي اشتهرت تزخر مدينة خنيس بعديد األنشطة الحر

مدينة خنيس بصناعة الفخار  حيث يتم إنتاج عديد األواني الفخارية يدويا  بما يجعلها 

 .تحفا فنية تستهوي الزائرين ويقبلون على  اقتناءها 

 :  التراث والمعالم الثقافية والدينية  

إلرث الحضاري للمدينة  على غرار يلخص ا  مخزون تراثي وثقافي عريقخنيس  لمدينة 

  فبئر الجر - السبالة  –"لال الغريبة "  -سيدي مسعود  -سيدي الزغواني  -الجامع العتيق 

 باإلضافة إلى الطابع المعماري القديم  للمحالت والمساكن بالمدينة العتيقة .

 



 الشركة التعاضدية للنسيج بخنيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثقافية و الدينيةو المعالم ال التراث

 سيدي الزغواني
 
 



 

 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 سيدي مسعود



 

 المناطق الفالحية

 



 

  و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 حمام  بئرالجرف

 



 

 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 حمام  بئرالجرف

 



 

  و المعالم الثقافية و الدينية التراث 

 حمام  بئرالجرف

 

 

 



 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 حمام  بئرالجرف

 



 

  و المعالم الثقافية و الدينية التراث

الجامع العتيق



 

  و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 الجامع العتيق

 



 

 الصناعات التقليدية )النسيج(



 

الصناعات التقليدية )النسيج(



لتقليدية )النسيج(الصناعات ا  
 
 
 
 
 
 
 

 الصناعات التقليدية )النسيج(

 



 

 التقليدية )النسيج( الصناعات



 

 الصناعات التقليدية )النسيج(



 

 الصناعات التقليدية )النسيج(



 

 األنشطة الحرفية



 

األنشطة الحرفية



 األنشطة الحرفية

 

 



 

 االنشطة الحرفية

 



 

 الصيد البحري



 
ريالصيد البح



 

 الصيد البحري



 

الصيد البحري



 الصيد البحري



 
 البحريالصيد 

 



 
و المعالم الثقافية و الدينية التراث  

 المدينة العتيقة



و المعالم الثقافية و الدينية التراث  
معصرة الزيتون القديمة



و المعالم الثقافية و الدينية التراث  
 معصرة الزيتون القديمة



 

 لم الثقافية و الدينيةو المعا التراث

 جامع الرحمة



 

 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 جامع الرحمة



 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 المدينة العتيقة



 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 جامع الرحمة



 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 جامع الرحمة

 

 



 الم الثقافية و الدينيةو المع التراث

 جامع الرحمة



 و المعالم الثقافية و الدينية التراث

 جامع الرحمة



 التراث و المعالم الثقافية و الدينية

 المدينة العنيقة

 

 

 
 

 


