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 توطئة

 

 

 

تفسیر  المساعدة فيوأخذ القرار  فية ھمالبشریة واالقتصادیة للوالیة. وھي كذلك أداة فعالة للمسا ،التجھیز في إنجاز وثیقة معرفیة مجدیة للخصائص الطبیعیة . وھي تندرج في إطار رغبة وزارةتوزرلوثیقة األطلس الخرائطي لوالیة ھذه اتمثل 

 الكشف عن االتجاھات بھدف تحدید أولویات التنمیة.والتحوالت 

 

 نتائج اإلحصائیات الحدیثة. بناء علىنظام المعلومات الجغرافیة الذي ساعد على إدماج مختلف أشكال المعطیات في قاعدة بیانات جغرافیة. وقد تم إنجاز الخرائط  إستخداملقد تم إنجاز األطلس من خالل 

 

 توجیھھ من طرف:ووقع تتبع مراحل العمل المحلیة. وقد والجھویة  ،ك" بالتعاون مع ممثلي اإلدارات المركزیةاھذه الدراسة ھي ثمرة عمل مكتب الدراسات "قرافت

 ،المدیر العام للتھیئة الترابیة أحمد الكاملالسید   -

 .المشروع رئیسةو العامة للتھیئة الترابیة باإلدارةأّول  معماري مھندس زھرة مخلوف ةالسید -

 

 .توزرإدارات جھویة في والیة وك" بالشكر الجزیل إلى كل من ساعد على إنجاز ھذا األطلس من سلط محلیة اھذا ویتوجھ مكتب الدراسات "قرافت
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 مقدمة عامة

 مقدمة عامة

 مساحة من % 6,2ما یعادل  يمربع أ كلم  592,9 5 توزر والیة تبلغ مساحة. الشرقي. أّما من الغرب فتحّدھا الجزائر من الجنوب قبلي ةووالی الشرقي من الشمال قفصةحدھا والیة ت. للجمھوریة الجنوب الغربيتقع في تعتبر توزر والیة داخلیة، 

 4 ،(توزر ونفطة ودقاش وحامة الجرید وتمغزة) بلدیات 5 ، (توزر ونفطة ودقاش وتمغزة وحزوة) معتمدیات 5 تتكّون منو 1980 سنة ماي 20توزر في  والیة أنشئت اإلداریةمن الناحیة  .المساحة الجملیة للبالد من % 3,6و  إقلیم الجنوب

 .ریفیة) 13حضریة و  23( عمادة 36و مجالس قرویة 

 توزرالتقسیم اإلداري لوالیة  :1جدول 

)2كلمالمساحة ( المعتمدیة )%( النسبة مقارنة بالوالیة  العماداتعدد  عدد البلدیات   

 10 توزر 15 840 توزر

 8 نفطة 26,8 500 1 نفطة

 9 دقاش+ حامة الجرید 17,8 998 دقاش

 6 تمغزة 15,3 854,9 تمغزة

 3 - 25 400 1 حزوة

 36 5 100 592,9 5 كامل الوالیة
2010_دیوان تنمیة الجنوبالمصدر   

ریخ للحضارة القبصیة. كانت المنطقة تمثّل مركزا نشیطا لقوافل القرطاجیین التجاریة المؤرخین إلى أن أصل  كلمة "توزر " مصري وتعني "مدینة الشمس". یرجع تاریخ إعمار المدینة إلى العصور القدیمة، إلى حقبة ما قبل التاذھب بعض 

 .خالل العصور الوسطى، أطلق المؤرخ العربي المشھور "البكري" اسم "قسطیلیة" على المنطقة.بوصول اإلسالم أصبحت المنطقة تعرف ببالد الحضر.المیالدقبل  33العابرة للصحراء. استوطن الرومان بالمنطقة سنة 

كما كانت توزر  مخترع نظام توزیع المیاه الذي وقع إعتماده بالمنطقة لعّدة قرون. ،1282المتوفي سنة  ابن الشبّاط،مثّلت توزر كذلك مدینة للعلوم مع  .مثّلت توزر منارة فكریة ھاّمة لعبت دورا كبیرا في إنتشار المذھب المالكي والفكر الغزالي

 مدینة للفنون مع الشاعر الكبیر أبو القاسم الشابي، شاعر الحریة والثورة ضّد الجھل والتعّصب.

 .الحدیثة یة للمباني ذات الزخرفة الھندسیة المكّونة من اآلجر ذو اللون األمغر. تستعمل لبنات اآلجر ھذه كذلك في صناعة األقواس داخل البنایاتتتمثّل الخاصیة المعماریة الممیّزة للوالیة في الواجھات الخارج

الرملي الذي ورملي. یتوقف اللون المتحّصل علیھ على مّدة الشّي إذ تختلف من األحمر إلى األخضر مرورا بالبنّي . بعد أن یقع شیّھ لمّدة معیّنة، یأخذ اآلجر اللون الوالماء یصنع اآلجر بالوالیة أساسا من خلیط من الطین األحمر والطین األبیض

 یعتبر اللون المرجعي.

الغرسة شطّ البلیجي وجاف سفلي مع شتاء رطب في المنطقة شمال وصحراوي علوي رطب في المناطق المحیطة بالشطوط ، جاف علوي مع شتاء رطب فیما یخّص السلسلة الجبلیة شارب : جاف ینتمي المناخ بوالیة توزر إلى الصحراوي ال

 وفي تمغزة.

 األحواض المغلقة (الشطوط)سلسلة الجبال تحتل سلسلة الجبال األولى المنطقة الشمالیة للوالیة وھي ذات إتجاه عام غربي شرقي. وحدات. إذ نالحظ وجود سلسلتین من الجبال وأحضتھما ثم السھول ثم 4تنقسم تضاریس والیة توزر إلى 

الجرید في شطّ % من السّكان حول  84بالتفاوت في توّزع السكان بین المعتمدیات إذ یرتكز  ،  تتمیّز الوالیة 2004وفقا لتعداد سنة % من مجموع سّكان البالد.  0.98على الصعید البشري تعتبر والیة توزر األقل سّكانا بالبالد إذ ال تضّم سوى 

 نفطة ودقاش).وثالث معتمدیات (توزر 
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 مقدمة عامة

رغم ھذا التأّخر تبقى نسبة التحّضر بتوزر أعلى من المعدل الوطني الذي یقدر ) أین سّجلت أعلى نسبة تحّضر بإقلیم الجنوب. % 71.1( 1994% مسّجلة بذلك تراجعا مقارنة بسنة 70.3نسبة تحّضر تقّدر بـ 2004سّجلت  والیة توزر سنة 

 % .65بـ

 .الجنوب الغربي للبالدإقلیم  والیات بقیة مع بالمقارنة خاّصة مرضیا یعتبر بھا التّجھیز مستوى بالّرغم من قلّة المرافق التي تحویھا فإنّ ویخّص مستوى التجھیز بالوالیة  افیم

النخیل یبقى التوجھ األمثل لقط%  72على الرغم من المكانة الھامة التي یحتلھا القطاع الثالث في مجال التشغیل (واإلقتصادي على الصعید  اع من مجموع الید العاملة بالوالیة) إالّ أّن الفالحة تبقى القطاع المھیمن على إقتصاد الوالیة. فزراعة

 العائدات. واإلنتاج والفالحة بالوالیة على صعید المساحة 

 یشھد قطاع السیاحة بوالیة توزر تطّورا مطّردا مما یجعل الوالیة ركیزة أساسیة من ركائز السیاحة الصحراویة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءات باآلجر: بنا 1صورة  
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 مقدمة عامة

  

 : التقسیم اإلداري لوالیة توزر1 خریطة
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 مقدمة عامة

 للوالیة واالجتماعیة: أھم المؤشرات االقتصادیة 2جدول 

 كامل البالد الجنوبإقلیم  توزر المؤّشرات

2المساحة كلم
 

5 592,9 91 076  163 610   

 عدد المعتدیات
5  264 

 عدد البلدیّات
5  264 

 عدد  العمادات
36  2 073  

 (ألف) 2010عدد السكان 
104 000  1 562 800 10 486 000 

 )2(ساكن/كلم 2010الكثافة السكانیة 
19 17 65 

 (%) نسبة سكان الوسط البلدي
70,4 70,6 66,1 

 (‰) 2008الوالدات المصرح بھا سنة نسبة 
20,3 18,9 17,7 

 (‰)  2008نسبة الوفیات العامة سنة 
5,7 4,9 5,7 

 2008للخصوبة   ألتألیفيالمؤّشر 
2,41 2,23 2,05 

 2008المعدل الجملي للخصوبة 
69,5 63,2 61,3 

 (%) 2004-1994معدل الزیادة الطبیعیة 
1,18 0,85 1,21 

 %)(  2008نسبة األمیة سنة 
14.1 17.4 19 

 %)( 2010نسبة النشاط لسنة 
46,3 42,1 46,9 

 %)( الفالحة

12,53 11,86 9,68 

 %)( الصناعة المعملیة
  19 

 %)( الصناعة الغیر المعملیة

7,74 10,76 7,97 

 %)( الخدمات

32,05 29,79 26,88 

 (%) 2010نسبة البطالة سنة 
17 23,4 13 

 (ألف) 2004عدد األسر سنة 
20,4 112,9 2 185,8 

 (%)  2010نسبة التنویر العام سنة 
96,6 99,4 99,5 
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 مقدمة عامة

 كامل البالد الجنوبإقلیم  توزر المؤّشرات

 *2009نسبة التزود بالماء الصالح للشراب سنة 
97,9 90,7 85,4 

 * (وسط بلدي)2009نسبة الربط بشبكات التطھیر سنة 
86 68,3 83,6 

 2009عدد السكان للطبیب الواحد سنة 
1 355 1 435 896 

 2010ساكن سنة  1000عدد األسّرة لكل 
3,1 1,9 1,8 

 2010ساكن) سنة 100الكثافة الھاتفیة (خط جوال لكل 
169,5 116,5 92,9 

 2010عدد السكان لكل مكتب برید سنة 
5 200 6 226  10 200  

 2010عدد المؤسسات الصناعیة 
  5 741  

 2010عدد المؤسسات الصناعیة المصدرة كلیا 
  2 721  

 * : نتائج تقدیریة2009
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الطبیعي و البیئة. الوسط  I 

.I الوسط الطبیعي والبیئة 

.1.Iالتضاریس  

تھما ثم السھول ثم األحواض وحدات. إذ نالحظ وجود سلسلتین من الجبال وأحضّ  4 تنقسم تضاریس والیة توزر إلى

 المغلقة (الشطوط)

 .1.1.Iسلسلة الجبال 

 تحتل سلسلة الجبال األولى المنطقة الشمالیة للوالیة وھي ذات إتجاه عام غربي شرقي. وتتكون من سلسلتین: 

الجبال : سندس، بریكیس، العوجة، زقلم، المراطة سلسلة صغیرة محدودة اإلمتداد تتكون من مجموعة من  -

 ھا تتمیز بدرجة إنحدار عالیة.أنّ  م)،  مسیلیخ والسقایف إّال  700(

صافیة وم)  907م)، نقاب ( 845سلسلة أخرى وھي إمتداد لسلسلة المتلوي وتتكون من جبال: بلیجي ( -

 بمنحدرات طویلة .الزرقاء. تعتبر ھذه المنطقة األكثر إرتفاعا في الوالیة وتتمیز 

 الشبیكة.ومیداس و تتمیز المنطقة بوجود ھواة في وسط الجبال تنبعث بھا الواحات الجبلیة مثل تمغزة

السلسلة الثانیة من الجبال ھي جزء من ظھریة الشارب التي تحتل الجزء الجنوبي الشرقي للوالیة وتتكون من 

وشطّ الغرسة شطّ الجرید وھو تقبب یفصل بین  الجرید حتى ذراعشطّ جبل الدغماس وبوھالل وھي تحاذي 

 ة ھذا المرتفع.على أحضّ  الجرید. تقع الواحات أساسا

 .2.1.Iاألحضة 

 السھول ة الرملیة وواألحضّ المراوح الفیضیة تنقسم إلى ثالثة أقسام: األحادیر، 

 .1.2.1.I األحادیر 

بمكوناتھا الغرینیة مختلفة األحجام من رمل وجبس. تتمیز ھي أحادیر متدرجة أو متداخلة تكسوھا قشور جبسیة. تتمیز 

 م. 30ھذه األحادیر بكثرة األخادید بھا، یبلغ عمق األخدود 

.2.2.1.I المراوح الفیضیة 

ة سلسلة جبال المتلوي وتوجد أھمھا على مستوى المدخل الضیق لواد الخنقة الذي یتمیز بطمي تمتد أساسا على أحضّ 

 ذو مكونات متنوعة.

 

 .3.2.1.I  ّة الرملیةاألحض 

 تتموقع في أسفل السفح في شكل تراكمات رسوبیة مائیة وریحیة.

 .3.1.I  السھول 

 : ة والشطوطتتمیز الوالیة بثالثة سھول تقع عموما في المنطقة الفاصلة بین األحضّ 

 قلیلة اإلنحدار نحوالغرسة ویتمیز بطوبوغرافیا مسطحة وشطّ سھل في الشمال یمتد بین المخروطات الغرینیة  -

 الشط.

شطّ جاه سھل یمتد على المنطقة الوسطى للوالیة ما بین شمسة وحامة الجرید. تتمیز بإنحدار ضعیف في إتّ  -

 الغرسة.

 جاه الشط.الجرید على مستوى ضفافھ. یتمیز بطوبوغرافیا قلیلة اإلنحدار في إتّ شطّ یمتد السھل المتاخم ل -

 .4.1.I  (الشطوط)األحواض المغلقة 

من المساحة الجملیة أي ما یعادل % 40یكّون شطّي الغرسة والجرید منخفضین داخلي الصرف في الوالیة ویمثالن 

. خالل فصل الشتاء تظھر طبقة مائیة متدفقة على سطح الشطوط أّما خالل باقي فصول السنة، تغطّي 2كلم 2 200

 والجبس.السطح طبقة رقیقة من الملح فوق طمي سمیك من الطین 
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 .1.4.1.I  الجرید:شّط  

على مساحة جملیة تقّدر شطّ ھو عبارة عن حوض طبیعي كبیر یحتّل موضعا منقسما بین والیتي توزر وقبلي. یمتّد ال

 الفجاج.شطّ  معویتواصل شرقا  2كلم 5 862بـ

جنوبا فتحّده كثبان الرمال م أّما 370من جھة الشمال سلسلة الشارب التي یقّدر متوّسط إرتفاعھا بـشطّ تحّد ال

 الصحراویة بقبلي.

بمساحة شبھ شطّ م. یتمیز سطح ال1 000من غطاء میوبلیوسان یرجع إلى الزمن الرابع یتجاوز سمكھ الـشطّ یتكّون ال

 یحتوي على مائدة مائیة سطحیةو م22شطّ مسطّحة كلیا مغطّاة بقشرة طینیة خالیة من النباتات. یبلغ معّدل االرتفاع بال

  الملوحة. عالیة

 

.2.4.1.I  الغرسة:شّط  

الغرسة شطّ یمثّل  م.22و 0الجرید ویتراوح االرتفاع بھ بین شطّ . یحتوي على نفس غطاء 2كلم 576یمتّد على مساحة 

  المصب النھائي الطبیعي لمیاه مناطق الظافریة وحطام وسغدود وسھل األوطیة والجھة الشمالیة لضرع الجرید.
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 : التضاریس و الھیدروغرافیا2خریطة 
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 : االنحدار3خریطة 
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الطبیعیةالمصدر : أطلس المشاھد   

 

 .2.I الموارد المائیة 

مم/سنة مع نسبة تبخر  100نظرا لموقعھا الجغرافي، تتمیز والیة توزر بمناخ قاري قاحل. إذ ال تتجاوز كمیة األمطار 

 عالیة.

لذلك نجد أن الشبكة الھیدروغرافیة للجھة قلیلة وغیر دائمة السیالن، مما یتسبب في نقص في الموارد السطحیة. قدرت 

. ھذه الموارد ال تغطي الحاجیات المتزایدة للماء خاصة بالنسبة لقطاعي 3مم 33,6بـ 2010الموارد المائیة للوالیة سنة 

السیاحة. إن اإلستنجاد بالموائد المائیة العمیقة كان ھو الحل المعقول لإلستجابة لھذه الحاجیات مع العلم أن والفالحة 

 عمیقة ھامة قلیلة التجدد أو غیر متجددة. ویة الوالیة تحتوي على موارد مائیة  سطح

  .1.2.I المیاه السطحیة 

ثالجة الذین وتتمیز الشبكة الھیدروغرافیة للوالیة بعدم اإلنتظام وتتكون أساسا من مجاري أودیة: المالح، الخنقة 

 افة.ھي قلیلة الكثوالغرسة. تتموقع بقیة الشبكة في المنطقة الشمالیة للوالیة شطّ یصبون في 

   .2.2.I المیاه العمیقة 

 القاري الوسیط.ومن المائدتین العمیقتین: المركب النھائي وتتكون من المائدة المائیة السطحیة 

.1.2.2.I  المائدة المائیة السطحیة 

 تنتمي المائدة السطحیة إلى صنف موائد الواحات التي تغذیھا میاه الري. یقع إستغالل ھذه المائدة عن طریق أبار

 سطحیة قلیلة العمق. تستغل ھذه المائدة في ثالثة مناطق:

 تتمثل في مائدة طمي معلقة.وفي تمغزة في طمي واد الخنقة  -

 الغرسة.شطّ الغرسة بین سالسل الجبال شماال وضفاف شطّ في شمال  -

مائیا  في الجرید في منطقة الواحات تحدیدا. یتسرب فائض میاه الري من خالل الغطاء الرملي لیشكل سطحا -

 یحبسھ طبقة الطین للبونتین األعلى.

 .2.2.2.I المركب النھائي 

المیوسان وتعني عبارة المركب النھائي مجموعة التشكالت الموضوعة في الصحراء خالل السینونیان، من اإلیوسان 

 خالل الزمن الجیولوجي الرابع.و

التي تكونھ ھي من الكلس على مستوى نفزاوة بینما ھي یمتاز بتباین تشكالتھ األفقیة إذ أن سلسلة المخزونات المائیة 

 ).1987رملیة في جھة الجرید (ب.العبیدي، 

تھ المائدة أساسا من المخزون الجیولوجي الكبیر المخزن ام، تتأتى موارد ھ 600إلى  100على مستوى عمق من 

 خالل الفترات الممطرة من الزمن الجیولوجي الرابع.

 .3.2.2.I طالقاري الوسی 

تعني عبارة القاري الوسیط من وجھة نظر طبقاتیة الجزء القاري الوسیط بین دورتین بحریتین. ھذا التعریف عام جدا 

قد وقع تحدیده من وجھة نظر ھیدروجیولوجیة بالتشكالت القاریة الوحیدة القادرة على تكوین مخزون مائي متجانس و

 ).1987(ب.العبیدي، 

ھي نسبیا األقل إستغالال. میاھھا غالبا ما تكون إرتوازیة وم)  2200ھذه المائدة المائیة ھي األكثر عمقا (إلى مستوى 

 س).°76إلى  70ساخنة (من و

 تتوزع على النحو التالي: 3ملیون م 40تبلغ الموارد المائیة بوالیة توزر 

من المائدة  3ملیون م 13یة من المائدة السطحیة و متأت 3ملیون م 20، منھا 3ملیون م 33میاه باطنیة: تجمع  -

 الباطنیة.

 .3ملیون م 7میاه سطحیة: تقدر بـ  -

 : شط الجرید2   صورة

 

 : شط الجرید3   صورة
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 بوالیة توزرالمائدة السطحیة : 4 خریطة بوالیة توزر ةقیلعمالمائدة ا: 5 خریطة
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الطبیعي و البیئة. الوسط  I 

.3.I  الجیولوجیا 

 4 500و  4 000یتكّون االقلیم من غطاء رسوبي یمتّد من الكریتاسي األسفل إلى الزمن الرابع على سمك یتراوح بین 

تتمیّز الّسلسلة التي تتصف بتغییر شدید من حیث الطبیعة والسمك بتناوب صخور صلبة وأخرى لیّنة یسّجل فیھا وم. 

 حضور دائم للجبس وتفّوق الّصخور اللیّنة.

تبدي مكاشف الكریستالي األسفل سحنة قاّریة وبحیریة یطغى داخلھا الطّین والطّفل مع تداخل صخور متماسكة  ·

 لومیتي وجبس)(حث ملتحم وكلس دو

أّما بقیة مكاشف الكریستالي فإنّھا تبرز سحنة بحریة تتكّون من الحث أو الرمل ولكنھا تتكّون خاصة من تناوب  ·

 منتظم للطفل والكلس الولوموتي ثّم الطباشیري فالصواني.

تناوب الطفل م) تتكّون من 200رقیقة وموضعیة (دون  قشرةأّما اإلیوسین (طبقة الفسفاط) فإنّھ ال یمثّل سوى  ·

 والكلس مع وجود أرصفة جبسیة.

 كذلك الطفل فغالبا ما یعلوه الجبس.وأّما المیوبلیوسین المتكّون من الحث والطین الرملي  ·

 یتكّون الّزمن الّرابع من رواسب قدیمة ومن قشور جبسیة وكلسیة وكذلك من عدید األشكال الكثبانیة. ·

بدایة النّظام الصحراوي أو المسطحة وأّما من النّاحیة البنیویة فإّن اإلقلیم یشّكل منطقة إنتقالیة بین النّظام األطلسي 

 الصحراویة. ویشّكل تراصف الشطوط تماّس ھذین المجالین البنیوین:

ر متناظرة تفصلھا في المجال األطلسي (شمال الوالیة) إلتوى الغطاء الرسوبي على شكل محّدبات صندوقیة غی ·

مقّعرات ضیّقة حصرتھا إنحناءات المحدبات، األمر الذي ولّد سلسلتین جبلیتین بالوالیة (السلسلة الجبلیة الشمالیة 

 الجرید).شطّ وتلك التي تحاذي 

تحتّل الشطوط المنخفض الذي یصل المجال األطلسي بالمسطّحة الصحراویة، وقد شّكل ھذا المنخفض في الّسبق  ·

 إنخسافیة.منطقة 

عن كّل ماسبق وجود ثالث وحدات طبوغرافیة وجیومورفولفجیة : المناطق الجبلیة، األحّضة والشطوط  (أو  وینجم

 األحواض المغلقة).

 

.4.I  التربة 

بتأثیر الشطوط عبر وقلة الغطاء النباتي) وتحتوي الوالیة على تربة محدودة. یفسر ذلك بالعوامل البیومناخیة (قحولة 

 توزع مادة الجبس.ونسبة الملوحة 

.1.4.I التربة الملحیة 

تتشكل على ومن المساحة الجملیة للوالیة  %50ل ھي تمثّ وحافتیھما والجرید وشطّ الغرسة شطّ  تربةتغطي ھذه األ

 ھم تحت تأثیر الموائد المائیة السطحیة المالحة. ومواد طمییة ذات تركیبة رملیة طمییة 

بالماء. في أواخر فصل األمطار تتكون قشرة رقیقة ملحیة على السطح  تربةفي الفصل الرطب تتشبع ھذه األ

الجفاف أدى إلى تكون "البسیدوسابل" على طبقة سطحیة لبعض  تأثیرتحت  تربة(طین+ملح). إن تفكك األ

 السنتیمترات.

 غیر قابلة للزراعة باستثناء الواحات. تربةعموما، ھذه األ

 .2.4.I  المناطق السقویةوتربة الواحات 

 الواحات المحدثة حدیثا.ولھا إمتداد محدود وتوجد بالواحات التقلیدیة 

 .3.4.I الجبسیة تربةاأل 

القشرة الجبسیة ال تساعد و. %70تمتد على مساحات كبیرة من الوالیة. وتبلغ نسبة الجبس وغنیة بالجبس  أتربةوھي 

 على تعاطي النشاط الزراعي فھي تنتج غطاء نباتي ضعیف. 

 .4.4.I الھیكلیة تربةاأل 

غیر مناسبة لتعاطي النشاط  تربةالھیكلیة بغیاب المواد المعدنیة. ھذه األ تربةصخریة. تتمیز ھذه األ أتربةوھي أساسا 

 الزراعي.

 اإلنجراد.واإلنجراف الصخریة سریعة التأثر ب تربةتعتبر األ
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 الجیولوجیا: 6 خریطة



     

 

 

. توزرأطلس والیة أأ  . 21 

 

الطبیعي و البیئة. الوسط  I 

 .5.4.I المعدنیة البكر (الرمل الریحي) تربةاأل 

عند مصب واد والغرسة، كذلك جنوب حزوة وشطّ تتمثل في التراكمات الرملیة بفعل الریاح. تمتد بین ذراع الجرید 

 المالح.-القویفلة

الرملیة التي  الریحیة، إذ ال یوجد إال بعض النباتات الطبیعیة تربةتھ األانشاط زراعي على ھال یمكن ممارسة أي 

 تبرز خالل السنوات الممطرة.

 .6.4.I التراكمات النھریة أتربة 

 في مناطق انصباب المجاري (فم الخنقة).والشبیكة) وعادة على المصطبات (تمغزة  تربةتتكون ھذه األ
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 التربة: 7 خریطة
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.5.I    المناخ 

 ینقسم المناخ بوالیة توزر إلى ثالثة أنواع : 

 صحراوي علوي رطب في المناطق المحیطة بالشطوط ·

 البلیجيوجاف علوي مع شتاء رطب فیما یخّص السلسلة الجبلیة شارب  ·

 الغرسة وفي تمغزة.شطّ جاف سفلي مع شتاء رطب في المنطقة شمال  ·

 .1.5.I التساقطات 

عدم انتظامھا بین مختلف و) قلّة األمطار 1990-1961سنة ( 29یبیّن التوزیع الشھري للتساقطات على فترة تمتّد على 

 الفصول والسنوات.

  :بالمنطقة بـ  األمطاریتمیز توزیع 

تكون في غالب % من مجموع األمطار السنویة  67فترة خریفیة وشتویة األكثر أمطارا تنزل بھا حوالي  ·

  .األحیان في شكل عواصف وأمطار غزیرة

 % من مجموع األمطار السنویة.30فترة الربیع التي تسجل بھا حوالي  ·

% من مجموع  5فترة الصیف الجافة التي تدوم ثالثة أشھر (جوان، جویلیة وأوت) والتي ینزل بھا أقّل من  ·

  .األمطار السنویة

 ) 1990-1961التساقطات بمحطة توزر ( ورسم البیاني للحرارة ال: 1رسم 

 
 المصدر : المعھد القومي للرصد الجوي

 ) 1990-1961: توزیع األمطار السنویة بمحطة توزر ( 3جدول 

  °)  الحرارة (د     التساقطات (مم) الشھر

 11,5 13 جانفي

 13,8 9 فیقري

 16,4 11 مارس

 20,1 8 أفریل

 24,6 11 ماي

 29,3 2 جوان

 32,0 0 جویلیة

 32,0 2 أوت

 28,3 13 سبتمبر

 22,6 10 أكتوبر

 16,4 10 نوفمبر

 12,0 12 دیسمبر

 المصدر : المعھد القومي للرصد الجوي

 بالسنة.یوما 30یعتبر عدد األیام الممطرة بالسنة بوالیة توزر ضعیفا إذ ال یتعّدى 

تتفاوت كّمیة التساقطات في المجال والوقت إذ تنخفض كلّما إتّجھنا نحو جنوب وشرق الوالیة كما تتفاوت بین 

 السنوات.

 ) 2006-1985التباین السنوي للتساقطات بمحطة توزر ( : 2رسم 

 

 المصدر : المعھد القومي للرصد الجوي
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 I. الوسط الطبیعي و البیئة

  .2.5.I الحرارة 

) یبلغ المعدل 1990-1961التي تغطي نفس الفترة (ومن خالل درجات الحرارة الیومیة المسجلة في محطة توزر 

  درجة مئویة. 22السنوي للحرارة 

  :التساقطات وجود موسمین حراریینونالحظ من خالل الرسم البیاني للحرارة 

ة القصوى السنویة المطلقة خالل تسّجل درجات الحرارویمتد من شھر ماي حتى شھر سبتمبر  حارموسم  ·

 درجة مئویة)  39شھر جویلیة  (

  6.3تسّجل درجات الحرارة الدنیا السنویة المطلقة خالل شھر جانفي (وموسم بارد یشمل بقیة أشھر السنة  ·

  درجة مئویة)

عند معالجة معدالت الحرارة القصوى ألسخن شھر  ومعدالت الحرارة الدنیا ألبرد شھر نالحظ أن المدى الحراري 

  .درجة مئویة  32.7السنوي جّد مرتفع إذ یبلغ 

درجة مئویة إنطالقا من شھر ماي. یكون الشتاء  24تتجاوز فیھا المعّدالت الشھریة للحرارة  حارایكون فصل الصیف 

 درجات مئویة.  10معّدالت شھریة للحرارة تتجاوز دائما  لطیفا مع

خالل فصل الشتاء تھیمن الریاح التي تھّب من الغرب. في حین تھیمن الریاح اآلتیة من القطاع الشرقي خالل فصل 

 الصیف. 

  .3.5.I  الریاح 

 یوما من الریاح الرملیة في السنة. 40و 30تعّد والیة توزر ما بین 

یوما بالسنة. تتسبّب ھذه الریاح في االرتفاع الكبیر لدرجات الحرارة خالل فترة  74ھبوب ریاح الشھیلي یبلغ معّدل 

 الصیف

.6.I   البیئة 

   .1.6.I التعریة 

 تھّدد ظاھرة التعریة بشكل جّدي أراضي الوالیة. یتعلّق األمر بعاملین أساسیین: االنجراف واالنجراد.

 .2.6.I ظاھرة االنجراف 

خاّصة شمال الوالیة. وتلعب العوامل المناخیة (األمطار القویة التي تھطل بعد طول فترة حرارة وجفاف) وتدھور  تھمّ 

 الغطاء النباتي دورا ھاّما في حدوث ھذه الظاھرة.

حسب المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة، تصل المساحات التي طالتھا أو تھّددھا التعریة باالنجراف إلى حدود 

 815% من المساحة الجملیة للوالیة. فیما تمثّل المساحات الشدیدة التعّري بالمیاه إلى 22.4ھكتار مّما یمثّل  132 003

 ھكتار، وھي بالخصوص التي تتمیّز بشّدة االنحدار وقلّة الغطاء النباتي بھا. 38

 تنشط ظاھرة االنجراف بشكل كبیر شمال ووسط الوالیة.

 .3.6.I ظاھرة االنجراد 

تھّم خصوصا جنوب الوالیة. تتمثّل خاّصة في ظاھرة الترّمل التي تھّدد المستغّالت الفالحیة (تدھور تركیبة التربة، 

 خسائر على مستوى النباتات) والتجھیزات الفالحیة (تكّدس الّرمال على شبكة الرّي واألراضي الفالحیة والقرى).

 وّزع كاآلتي :ھكتار من األراضي تت 235 000تھّم ھذه الظّاھرة 

 ھكتار 15 000معتمدیة توزر :  ·

 ھكتار 25 000معتمدیة دقاش :  ·

 ھكتار 20 000معتمدیة تمغزة :  ·

 ھكتار 90 000معتمدیة نفطة :  ·

 ھكتار 85 000معتمدیة حزوة :  ·

 وقد وقع إنجاز مثال تھیئة للحفاظ على الماء والتربة ویرمي باألساس إلى :

 الحفاظ على ثروة الماء والتربة ·

 لرفع في مستوى اإلنتاج الفالحي من خالل تحسین والحفاظ على خصوبة األرضا ·

 حمایة البنیة التحتیة والتجّمعات السكنیة من خطر الفیضانات ·

 تعبئة میاه السیالن واستعمالھا للنھوض بقطاع الفالحة. ·
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IIالوسط السكاني. 

.IIالوسط السكاني  

.1.IIالتوزع المجالي للسكان 

 % من مجموع سّكان البالد. 0.98تعتبر والیة توزر األقل سّكانا بالبالد إذ ال تضّم سوى 

، مما یمثل معدل نمو  2004نسمة سنة   526 97 إلى  1994سنة   100 89 من  توزروالیة تطّور عدد سكان 

 .على المستوى الوطني) % 1,21( % 0.91ومعدل نمو سنوي قدره  % 9.46بـ إجمالي

 

.1.1.II التوزع حسب المعتمدیات  

مّما  بتوزر 39862و بحزوةنسمة  4162 بین توزر ، یتراوح عدد سكان معتمدیات والیة 2004وفقا لتعداد سنة 

الجرید في ثالث معتمدیات (توزر شطّ حول من السّكان  % 84إذ یرتكز  داخل الوالیةفي توزیع السكان  افاوتتیعكس 

 نفطة ودقاش).و

 الیة.ولل الجملیة% من المساحة 12.6تتجاوز  المساحتھا السّكان في حین أّن  من %41تضّم معتمدیة توزر وحدھا 

 %).21%) ونفطة (27% من السّكان في ثاني أكبر معتمدیتین بالوالیة وھما دقاش (48ویستقّر 

% من المساحة الجملیة للوالیة،  40.3% من السّكان في حین أنّھا تمثّل 11معتمدیتي حزوة وتمغزة سوى  ال تأوي

 .2004-1995رغم ذلك فقد سّجلت ھاتین المعتمدیتین نسب النمو السّكاني األكثر إرتفاعا بالوالیة خالل الفترة ولكن 

 )2009-2004-1994حسب المعتمدیات ( توزر: تطور عدد سكان والیة 4 جدول

 المعتمدیة
 نسبة النمو السنوي للسكان بین عدد السكان

(%) 2004و  1994  

 نسبة النمو العام للسكان بین

(%) 2004و  1994  1984 1994 2004 

 11,97 1,14 862 39 600 35 800 26 توزر

 5,12 0,50 596 26 300 25 400 19 دقاش

 7,00 0,68 544 20 200 19 700 15 نفطة

 15,67 1,47 362 6 500 5 200 4 تمغزة

 18,91 1,75 162 4 500 3 800 1 حزوة

 9,46 1,18 526 97 100 89 900 67 المجموع 

 12,8 1,21 900 910 9 400 785 8 200 966 6 الوطني

2004السكنى ولمصدر: التعداد العام للسكان ا  

 

 

 

 : تطور عدد السكان9خریطة 
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IIالوسط السكاني. 

 معتمدیات والیة توزر: تطور عدد  سكان  3رسم 

 
 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 

 معتمدیات والیة توزر: كثافة السكان في 4رسم 

 
2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان   

 

 

 : توزع السكان في معتمدیات والیة توزر5رسم 

 

2004المصدر: التعداد العام للسكان والسكنى   

 

 )2(ساكن/كلم )2004-1994حسب المعتمدیات ( توزر: تطور كثافة السكان بوالیة 5جدول 

2004الكثافة السكانیة  1994الكثافة السكانیة  1984الكثافة السكانیة   1975الكثافة السكانیة  المعتمدیة

 47,5 42,4 31,9 23,3 توزر

 26,6 25,4 19,4 15,3 دقاش

 13,7 12,8 10,5 8,5 نفطة

 7,4 6,4 4,9 4,9 تمغزة

 3,0 2,5 1,3 0,8 حزوة

 17,4 15,9 12,1 9,5  والیةال

 2004السكنى والتعداد العام للسكان : المصدر 
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IIالوسط السكاني. 

.2.1.II التوزع حسب الوسط 

) أین % 71.1( 1994مسّجلة بذلك تراجعا مقارنة بسنة  %70.3تقّدر بـتحّضر نسبة  2004والیة توزر سنة  سّجلت 

 سّجلت أعلى نسبة تحّضر بإقلیم الجنوب. 

 % .65رغم ھذا التأّخر تبقى نسبة التحّضر بتوزر أعلى من المعدل الوطني الذي یقدر بـ

 : توزع نسب التحضر 6جدول 

 (%)2010نسبة التحضر (%)2004نسبة التحضر  (%) 1994نسبة التحضر  الوالیة

 70,4 70,3 71,1 توزر

 68,2 67,8 66,4 الجنوب الغربي

 66 64,9 61 المعدل الوطني

 2004السكنى والتعداد العام للسكان : المصدر

 )2004( بمعتمدیات والیة توزرنسب التحضر  توزع :6رسم 

 

 2004السكنى والتعداد العام للسكان  :المصدر

 

 

 

 )2004-1975( توزر: إرتفاع نسب التحضر بوالیة 7جدول 

 المعتمدیة
 (%)نسبة التحضر  عدد السكان الحضر

1975 1984 1994 2004 1975 1984 1994 2004 

 توزر
16 800 21 600 29 000 32 400 98,2 80,6 81,5 81,3

 دقاش
12 500 15 500 19200 20 300 97,7 99,4 98,9 98,9

 نفطة
5 100 6 200 13 400 13 700 33,3 32 53 51,5

 حزوة
0 0 0 0 0 0 0 0 

 ةتمغز
0 0 2 000 2 200 0 0 36,4 34,1

 المجموع 
34 400 43 300 63 600 68 600 68,3 63,8 71,1 70,3

 2004 السكنىو: التعداد العام للسكان المصدر

 % 98.9نالحظ تفاوتا واضحا في نسب التحّضر المسجلة بمختلف معتمدیات الوالیة، ففي حین تصل ھذه النّسبة إلى 

  بحزوة. %0بنفطة ال تتعّدى 

.2.II التركیبة الدیموغرافیة 

.1.2.II التركیبة حسب العمر 

 .توزروالیة بأثّرت سیاسة تحدید النسل التي اتّبعتھا تونس طیلة العقود الماضیة على الھیكلة العمریة للسكان ال سیما 

  أّن الوالیة تعیش فترة إنتقال 2010و 2001بسنتي  ینلھرم األعمار الخاص ینالبیانی مینالرس مقارنة نالحظ من خالل

  2001سنة  %29.5 عشر من نسبة السكان دون سن الخامسة تراجعتإذ  الھرم تقلّصت قاعدة أنّ  دیمغرافي. نالحظ

 .2010سنة  % 25إلى 

دون سّن تمثل نسبة السكان رغم تراجع نسبة الشباب من مجموع السكان، یبقى معّدل الخصوبة مرتفعا بالوالیة إذ 

سنوات المعّدل  9-5كما تتعّدى نسبة السّكان من الفئة العمریة  نقطة. 0.9 بـ من المعدل الوطني علىأي أ %9الخامسة 

 نقطة. 0.6الوطني بـ

الوطني البالغ  66.6سنة   60و  15تمثل الفئة العمریة بین % من مجموع سكان الوالیة وھي نسبة تقارب المعّدل

 % مّما یساھم في تزاید الضغط على سوق الشغل 66.4

بالوالیة بأقّل حّدة منھا على الّصعید الوطني، إذ تبلغ نسبة السّكان الذین تتجاوز أعمارھم تّضح ظاھرة التھّرم السّكاني ت

  %.9.8% مقابل معّدل وطني یصل إلى  8.7سنة  60
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IIالوسط السكاني. 

 )2004التركیبة الدیمغرافیة حسب الفئة العمریة (توزیع : 8 جدول

 )%(  المعدل الوطني )%(  الجنوب الغربي )%( توزر الفئة العمریة

 8,1 8 9 سنوات4-0 

 7,7 7,8 8,3 سنوات 9-5

 7,8 7,9 7,7 سنة 14-10

 9 10,3 9,2 سنة 19-15

 9,9 10,6 9,3 سنة 20-24

 9,5 10,2 9,7 سنة 25-29

 8,3 8,4 9 سنة 30-34

 7 6,5 6,8 سنة 35-39

 6,8 6,6 7,5 سنة 40-44

 6,2 6,1 6,6 سنة 45-49

 5,5 5 4,8 سنة 50-54

 4,2 3,8 3,7 سنة 55-59

 2,9 2,4 2,5 سنة 60-64

 2,3 2 2 سنة 65-69

 2,2 2,2 2,1 سنة 70-74

 1,4 1,3 1,1 سنة 75-8-79

 1 1 1 سنة فما فوق 80

 100 100 100 المجموع

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 بوالیة توزر: ھرم األعمار 7رسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2.2.II نسبة الذكورة 

 % 49إلى  % 50.2إذ انتقلت ھذه النسبة من 2010و 1975 سنتي جعا ملحوظا بیننسبة الذكورة بالوالیة ترا تلسجّ 

یفّسر ذلك بظّاھرة النّزوح نحو العاصمة والمدن الّساحلیة التي تنتشر خاصة بیت الشباب الذكور بحثا عن ظروف و

 أفضل.معیشة 

 على التّوالي)% 48.1و % 48.3تسّجل أدنى نسب ذكورة داخل معتمدیتي نفطة ودقاش (

 

 )2010-1975(حسب المعتمدیات: تطور نسبة الذكورة 9 جدول

 2010 2004 1994 1984 1975 المعتمدیة

 - 50,1 51,0 51,3 50,5 توزر

 - 48,3 49,5 50,3 49,6 دقاش

 - 48,1 50,2 49,7 49,7 نفطة

 - 50,0 51,9 50,0 51,2 تمغزة

 - 50,0 51,4 50,0 54,5 حزوة

 49,0 49,2 50,5 50,5 50,2 والیةال

 : المعھد الوطني لالحصاءالمصدر
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IIالوسط السكاني. 

 

 : توزع الكثافة السكانیة حسب العمادة10خریطة 
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IIالوسط السكاني. 

 السكان واألسر والكثافة حسب العمادة: توّزع 10جدول 

 المعتمدیة العمادة
2004عدد السكان سنة  2004عدد األسر سنة    الكثافة 

2ساكن/كلم
 المجموع وسط حضري وسط غیر حضري المجموع وسط حضري وسط غیر حضري ذكور إناث 

 اإلزدھار

 توزر

3 232 3 261 61 6 432 6 493 11 1 316 1 327 63 

 23,9 273 1 213 060 1 168 6 950 218 5 102 3 066 3 الحضر

 43,4 644 642 2 916 2 916 2 0 422 1 494 1 الھوادف

 51,1 984 1 962 1 22 492 9 384 9 108 878 4 614 4 حي المطار

 136,5 094 1 078 1 16 370 4 297 4 73 210 2 160 2 الشابیة

 16,3 412 412 0 704 1 704 1 0 850 854 الھبائلة

 133,3 277 277 0 201 1 201 1 0 558 643 الزبدة

 894,7 457 457 0 047 2 047 2 0 003 1 044 1 مسغونة

 842,5 603 603 0 553 2 553 2 0 254 1 299 1 القیطنة

 54,2 507 170 337 918 2 923 995 1 472 1 446 1 رأس الذراع حلبة

 دقاش الجنوبیة

 دقاش

2 158 2 071 228 4 001 4 229 44 920 964 25,1 

 54,8 756 0 756 3414 0 414 3 615 1 799 1 سبع أبار

 2,5 100 0 100 623 0 623 315 308 شاكمو

 4,3 274 0 274 812 1 0 812 1 908 904 دغومس

 35,6 591 0 591 361 3 0 361 3 609 1 752 1 بوھالل

 27,4 776 776 0 858 3 858 3 0 895 1 963 1 الحامة

 52,2 831 831 0 425 3 425 3 0 640 1 785 1 دقاش الشمالیة

 45,6 466 466 0 401 2 401 2 0 112 1 289 1 النمالت

 73,1 695 0 695 473 3 0 473 3 658 1 815 1 المحاسن

 قم الخنقة

 تمغزة

310 346 656 0 656 106 0 106 6,3 

 13,4 231 0 231 307 1 0 307 1 641 666 عین الكرمة

 25,9 86 0 86 457 0 457 231 226 الرمیثة

 12,6 124 0 124 631 0 631 295 336 میداس

 67 481 481 0 169 2 169 2 0 110 1 059 1 تمغزة

 1,8 198 0 198 142 1 0 142 1 582 560 الشبیكة

 األصیل

 نفطة

734 710 0 1 444 1 444 0 329 329 7 

 9,2 745 723 22 382 3 288 3 94 674 1 708 1 الشافعي الشریف

 328,3 943 943 0 590 4 590 4 0 233 2 357 2 الخضر بن حسین

 8,7 577 576 1 467 2 458 2 9 181 1 286 1 العیون

 95,8 685 680 5 015 3 991 2 24 425 1 590 1 غرة جوان

 152,7 418 412 6 867 1 846 1 21 918 949 السني

 8,2 203 203 0 831 831 0 383 448 التحریر

 5,2 643 629 14 948 2 860 2 88 424 1 524 1 الواحة

 حزوة

 حزوة

1 998 2 065 4 063 0 4 063 667 0 667 59,4 

 0,2 18 0 18 99 0 99 43 56 حطام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عین أوالد اللغریسي

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 
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 )2010: نسبة الذكورة (11جدول 

   (%)نسب الذكورة  

 49 توزر

 49,28 الجنوب الغربي

 49,8 المعدل الوطني

 2010السكان والتشغیل لسنة المصدر: المسح الوطني حول 

 .3.2.II  التركیبة األسریة 

أي بفارق قدره  4.8 إلى 5.4انتقل من إذ 2004و 1984سنتي انخفاضا ما بین  بالوالیةل متوسط حجم األسرة سجّ 

أي بنسبة نمّو عاّم تصل إلى  أسرة جدیدة إلى مجموع األسر بالوالیة 3 895إنضافت خالل نفس الفترة،  نقطة. -0.6

23.5 .% 

 )2004متوسط حجم األسرة حسب المعتمدیات ( و : توزع عدد االسر12جدول 

 متوسط حجم األسرة عدد األسر المعتمدیة

 4,6  578 8 توزر

 4,5  543 4 دقاش

 4,9  453 5 نفطة

 5,2  226 1 تمغزة

 6,1 685 حزوة

 4,8 485 20 المجموع 

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 )2010متوسط حجم األسرة (و: عدد االسر13جدول 

 متوسط حجم األسرة عدد األسر 

 4.6 601 22 توزر

 4.8 902 122 الجنوب الغربي

 4.1 091 539 2 المعدل الوطني

 2010والتشغیل لسنة المصدر: المسح الوطني حول السكان 

 )2004-1975المساكن فئ الوسط الحضرئ (و: تطور عدد االسر 14جدول 

 المعتمدیة

1975 1984 1994 2004 

 العدد
متوسط 
 الحجم

 متوسط الحجم العدد متوسط الحجم العدد متوسط الحجم العدد

 4,6 578 8 5,3 751 6 5,4 937 4 4,6 717 3 توزر

 4,5 543 4 5,3 643 3 5,4 889 2 4,9 599 2 نفطة

 4,9 453 5 5,4 706 4 5,2 714 3 4,9 122 3 دقاش

 5,2 226 1 5,7 962 5,3 798 5,4 773 تمغزة

 6,1 685 6,6 528 5,4 334 5,8 190 حزوة

 4,8 485 20 5,4 590 16 5,4 672 12 4,8 401 10 المجموع 

 2004-1975السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 )2004متوسط حجم األسرة حسب الوسط ( : توّزع15جدول 

 المجموع الوسط الریفي الوسط الحضري المعتمدیة

 4,6 5,1 4,5 توزر

 4,5 4,9 4,5 نفطة

 4,9 5,2 4,6 دقاش

 5,2 5,6 4,5 تمغزة

 6,1 6 - حزوة

 4,8 5,4 4,5 المجموع 

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 

.3.II   الخصائص الدیمغرافیة 

 .1.3.II  الوالدات 

إذ تراجع من  2009و  2001ما بین سنتي  عدم استقرار خالل الفترة الفاصلة توزرعدد الموالید الجدد بوالیة  شھد

 ).1937( 2008مسّجال إرتفاعا ملحوظا سنة  2009سنة  1666 إلى 2001سنة  1700

% متقاربة مع المعّدل الوطني  8.33سّجلت الوالدات نسبة التطور العام إیجابیة تقّدر بـ 2008 – 2003خالل الفترة 

 %.8.93البالغ 

حیاتھا في فترة الخصوبة  الموالید األحیاء الذین وضعتھم األم مدى عددالذي یمثل ور المؤشر التألیفي للخصوبة عتبی

 . 2,05مقارنة بالمعدل الوطني البالغ  مرتفعا) 2,41( توزربوالیة  ،بدون وفیاتة نبالنسبة لسنة معی

 نقطة. 8.2المعّدل الوطني بـ یتجاوزبالنّسبة للمؤشر العام للخصوبة الذي  كذلك الّشأن

 )2008-2003: تطّور الوالدات (16جدول 

 
 عدد الموالید الجدد (بااللف)

-2003نسبة التطّور 

2008 (%) 

 السنوي العام 2008 2007 2006 2005 2004 2003

 1,61 8,33 1,9 1,6 1,8 1,7 1,8 1,8 توزر

 1,73 8,93 183 177,5 173,4 171 166,6 168 المعدل الوطني

2004السكنى والتعداد العام للسكان المصدر:   
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 :تطّور عدد الوالدات8 رسم

 
 2004 السكنىوالتعداد العام للسكان المصدر: 

 )2009ر العام للخصوبة (المؤشّ وللخصوبة  لیفيأألت: المؤشر 17جدول 
 المؤشر العام للخصوبة المؤشر ألتألیفي للخصوبة 

 69,5 2,41 توزر

 63,2 2,23 الجنوب الغربي

 61,3 2,05 المعدل الوطني

 2009اإلحصائیة السنویة لتونس النشریة المصدر

 

 )2009:المؤشر التألیفي للخصوبة (9 رسم

 
 2004السكنى والتعداد العام للسكان المصدر: 

 

 

 

 

 )2009: المؤشر العام للخصوبة (10 رسم

 
 2004السكنى والتعداد العام للسكان  المصدر:

 

  .2.3.II الوفیات 

 ‰ 5.7 لتبلغ  2004 ةسن ‰ 8.1إلى  2002سنة  ‰ 6.2من سّجلت نسبة الوفیات بالوالیة عدم إستقرار إذ إنتقلت 

 .2009سنة 

18جدول  توزرالنمو الطبیعي بوالیة و: تطور الوفیات   

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 المؤشر 

 414 570 414 518 515 582 539 566 الوفیات

 5,7 7,5 7,2 7,3 7,2 8,1 7,2 6,2 (‰)النسبة الخام للوفیات 

 252 1 367 1 252 1 312 1 232 1 198 1 249 1 090 1 النمو الطبیعي

 2004السكنى والتعداد العام للسكان  المصدر:

 .4.II   الّسكنظروف 

 مسكن 22 826 بلغ قد توزر أّن عدد المساكن بوالیة 2004السكنى لسنة ونتبیّن من خالل نتائج التعداد العام للسّكان 

  .البلدي بالوسط % منھا73.3 یترّكز

 النّسبة ھذه تعتبرو% . 19.7بـ 2004 و 1994 سنتي بین الفاصلة الفترة خالل لعدد المساكن السنویة النمو نسبة قّدرت

المرتفعة  النمو السنویة لألسر االرتفاع بنسبة%. یمكن تفسیر ھذا  2,96 البالغ الوطني جّد مرتفعة مقارنة بالمعّدل

 خالل نفس الفترة.% 19والتي بلغت نسبیا 

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

200120022003200420052006200720082009

 الف
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 الوطني لمعّدلھي نسبة مرتفعة نسبیا إذا ما قورنت باوبالمسكن الواحد فردا  4.77 بالوالیة المساكن إشغال نسبة تبلغ

 بالمسكن الواحد. أفراد 4البالغ 

 :  تطّور عدد المساكن واألسر حسب المعتمدیات19جدول 

 2004 1994 1984 1975 المعتمدیة

 األسر المساكن األسر المساكن األسر المساكن األسر المساكن

 578 8 524 9 751 6 406 7 937 4 025 5 717 3 433 3 توزر

 543 4 989 4 643 3 924 3 889 2 156 3 599 2 668 2 نفطة 

 453 5 140 6 706 4 296 5 714 3 648 3 122 3 916 2 دقاش

 226 1 474 1 962 160 1 798 871 773 787 تمغزة

 685 699 528 534 334 326 190 198 حزوة

 485 20 826 22 590 16 320 18 672 12 026 13 401 10 002 10 المجموع

 2004-1975السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

   .1.4.II السكن خصائص 

 % من 98.3 تمثّل إذ الوالیة في المسیطرة ،والحوش العربي الّدارخصوصا من نوع  األفقي السكن نوعیة تعتبر

العربي  ویتمثّل السكن من نوع الّدار %).99بھا. تمثّل ھذه النّوعیة تقریبا كّل مساكن معتمدیة تمغزة ( الّسكن مجموع

العربي فضاء مھیّأ لتربیة  داخلي مع وجود غرف عدیدة وفسیحة. كما یوجد داخل الّدارفي منزل یفتح على فناء 

 الحیوانات الّداجنة. 

الّسكن بالوالیة. ھذه  % من مجموع1مثلما ھو الحال بالنسبة لبقیة والیات الجنوب الغربي للبالد، تمثّل الشقق أقّل من 

 %.6.9 البالغ الوطني النّسبة جّد منخفضة مقارنة بالمعّدل

 : نوعیة المساكن حسب المعتمدیات (%)11رسم 

 
 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 :  نوعیة المساكن حسب المعتمدیات20جدول 

 نوعیة المساكن  (%)   عدد المساكن المعتمدیة

أو طابق فیال فیال، دار عربي، ستیدیو، حوش  مسكن متواضع شقة 

 0,8 1,9 26,9 70,3 524 9 توزر 

 0,7 0,1 16,2 83 140 6 دقاش 

 1 0 7 92 474 1 تمغزة

 0,6 0,2 22,1 77,1 989 4 نفطة 

 1,4 0 12,2 86,4 699 حزوة 

 0,8 0,9 21,2 77,1 826 22 المجموع 

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 
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  .2.4.IIتجھیزات المساكن 

الجنوب تجھیز المساكن وتعتبر األعلى مقارنة ببقیة والیات إقلیم  توزر معّدالت طیّبة في مجملھا على مستوىتسجّل 

 .الغربي للبالد

 1994المساكن المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشراب إرتفاعا مطّردا خالل الفترة الفاصلة ما بین سنتي سّجل نصیب 

نقطة 7.1% أي بفارق یقّدر بـ92.1% إلى 85إذ إنتقل من  2004و . 

 %90.4نقاط خالل نفس الفترة إذ إرتفعت من  5سّجلت نسبة ربط المساكن بشبكة الكھرباء بدورھا فارقا إیجابیا بـ

2004% خالل سنة 95.4إلى  1994خالل سنة  . 

% 40.3نقطة) إذ إرتفعت نسبة الربط بالشبكة من  22.4لكّن الفارق اإلیجابي األكثر إرتفاعا سّجلھ قطاع التطھیر (

 .2004% خالل سنة 62.7إلى  1994خالل سنة 

 )2004: نسب تجھیز المساكن (21جدول 

التجھیز بغرف  )%بالشبكة (نسب الّربط  
)%(استحمام الماء الصالح  الغاز الطبیعي الكھرباء 

 للشراب
 التّطھیر

 58.4 62.7 92.1 0.5 95.4 توزر

 54 38.8 83.6 0.7 95.1 الجنوب الغربي

 59.3 53.5 77.7 8.5 95.7 المعدل الوطني

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 .3.4.II  المساكنحجم 

 الّسكن مجموع % من 37.6 المساكن من النوعیة ھذه تمثّلو غرف 3 توزر الیةیقدر متوّسط حجم المساكن بو

 .بالوالیة

 )2004: توزیع المساكن حسب الحجم (22جدول 
 أكثروغرف  5 غرف 4 غرف 3 غرفتان غرفة المعتمدیة

 8,5 21,6 37,2 26,4 6,3 توزر

 9,8 20,9 32,0 28,2 9,2 دقاش

 7,2 13,5 30,7 32,4 16,2 تمغزة

 17,7 25,6 29,4 21,1 6,3 نفطة

 11,7 15,0 29,3 31,8 12,1 حزوة

 10,9 21,5 33,4 26,3 7,9 المجموع

 8,9 21,8 37,6 25,6 6 المعدل الوطني

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 

 

 )2004: توزیع المساكن حسب الحجم (12رسم 

 
2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان   

 .4.4.II إشغال المساكن 

 بالوالیة الّسكن مجموعمن  %13.8نسبة المساكن الشاغرة  تمثّلو% 83.4توزر  الیةتبلغ نسبة إشغال المساكن بو

 .%10.4نسبة مرتفعة نسبیا مقارنة بالمعّدل الوطني البالغ وھي 

23جدول  )2004: وضعیة المساكن بوالیة توزر (  

 شاغرة ثانویة مشغولة المعتمدیة

 12.8 1.8 85.4 توزر

 14.7 2.1 83.3 دقاش

 19.1 1.6 79.3 تمغزة

 13.9 6.1 80.0 نفطة

 8.4 0.7 90.8 حزوة

 13.8 2.8 83.4 المجموع

 10.4 5.0 84.6 المعدل الوطني

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 : ھیمنة نوع الّدار العربي على السكن بالوالیة 4صورة  

 
  المصدر : أطلس المشاھد الطبیعیة
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 : مستوى تجھیز المساكن13خریطة 
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.5.II  ّیمغرافیةالدینامیكیة الد 

بطابعھا المنفّر للسّكان الذین یتوّجھون خصوصا نحو منطقة الحوض  حتى قبیل بعث الوالیةوت منطقة توزر عرف

 المنجمي بقفصة.

لمیاه الجنوب، عرفت المنطقة إنتقاال في مسار الھجرة. لم تعد المثال التوجیھي إنطالق أشغال وبتحّول توزر إلى والیة 

الھجرة نحو منطقة الحوض المنجمي والوالیات الّساحلیة الّسبیل الوحید إلیجاد فرص العمل. تّم خلق فرص عمل 

 النھوض بقطاع الفالحة.وجدیدة بالوالیة من خالل تعصیر الواحات القدیمة 

 1989حاصال ھجریا سلبیا عكس الفترة الفاصلة بین سنتي  2004و 1999ة بین سنتي سّجلت الوالیة في الفترة الفاصل

 ).1012أین سّجلت الوالیة حاصال ھجریا إیجابیا یمكن وصفھ بالھاّم ( 1994و 

الرئیسیین للھجرة الداخلیة بالنسبة للوافدین  السببین%)27.7البحث عن العمل (و%) 59.7مثّلت مصاحبة العائلة (

 .2004-1999رة خالل الفت

 : تطّور الحاصل الھجري بوالیة توزر 24جدول 

 الحاصل الھجري الفترة

1979-1984 1 000 

1984-1989 -400 

1989-1994 1 012 

1999-2004 -586 

 السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونفطة حاصال ھجریّا سلبیا في حین كان الحاصل إیجابیا ببقیة  ، سّجلت معتمدیتا توزر2004و 1999ما بین سنتي 
 المعتمدیات.

 

 )2004-1999: أدفاق الھجرة الخارجیة (25 جدول

 صافي الھجرة  المغادرون القادمون المعتمدیة

 91- 170 79 توزر

 61- 118 57 نفطة

 87- 115 28 دقاش

 48- 50 2 تمغزة

 1 1 2 حزوة

 286- 454 168 المجموع 

 2004السكنى والتعداد العام للسكان المصدر: 

 

 

 )2004-1999یة (لداخل: أدفاق الھجرة ا26 جدول

 صافي الھجرة  المغادرون القادمون المعتمدیة  

 909- 949 2 040 2 توزر

 71- 107 1 036 1 نفطة

 150 905 055 1 دقاش

 95 223 318 تمغزة

 149 177 326 حزوة

 586- 361 5 775 4 المجموع 

 2004السكنى والتعداد العام للسكان المصدر: 
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 )2004 – 1999(للوافدین الھجرة الداخلیة  أسباب:  14خریطة
 

 )2004 - 1999الداخلیة: الحاصل الھجري (: الھجرة 15خریطة 

 

 )2004 - 1999: الھجرة الخارجیة: الحاصل الھجري (16خریطة  

 

)(

 )1999/2004: أسباب الھجرة الداخلیة  للوافدین ( 27جدول 

 )%(أسباب أخرى )%(السكن )%(الدراسة )%(عائلي )%( العمل المعتمدیة

 5,6 2,8 2,6 54,6 34,5 توزر

 9,4 2,4 2,6 67,6 18,1 نفطة

 7,1 5,6 2,7 65,8 18,9 دقاش

 4,4 4,1 0,9 46,5 44 تمغزة

 7,7 2,5 1,2 59,8 28,8 حزوة

 6,8 3,4 2,4 59,7 27,7 المجموع

 2004التعداد العام للسكان و السكنى المصدر: 
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.6.II التّشغیل 

 .1.6.II النّشاط 

وطنیا من حیث نسبة  16، تحتّل والیة توزر المرتبة 2010حسب  المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة 

مسّجلة إنخفاضا ونقطة  4.1%) بـ42.1% متجاوزة بذلك معّدل إقلیم الجنوب الغربي (46.3التّشغیل. بلغت ھذه النّسبة 

 %.46.9طفیفا مقارنة بالمعّدل الوطني الذي بلغ 

ن الطّابع الفالحي الذي یمیّز الوالیة، یبیّن تصنیف التّشغیل حسب القطاع أّن القطاع الثّالث یحتّل المرتبة بالّرغم م

%). یبلغ نصیب قطاع الخدمات دون 71.5الید العاملة بالوالیة (¾  األولى من حیث نسبة التّشغیل حیث یشّغل قرابة 

 نقطة. 5.17الوطني بـ بذلك المعّدل ا% متجاوز32إحتساب الخدمات اإلداریة 

% لكنھ یبقى مرتفعا مقارنة بالمعّدل الوطني 12.5یعتبر نصیب القطاع األّول في التّشغیل ضعیفا نسبیا إذ ال یتجاوز 

 %.9.7البالغ 

 : توزیع الناشطین المشتغلین حسب المعتمدیات28جدول 

 (%)  لنشاطنسبة ا عدد الناشطین المشتغلین المعتمدیة

 46,4 411 13 توزر

 42,5 237 6 نفطة

 46 864 8 دقاش

 39 704 1 تمغزة

 40 109 1 حزوة

 44,8 325 31 المجموع 

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (%) 2010: توزیع الناشطین المشتغلین حسب القطاع 29جدول 

 المعدل الوطني الجنوب الغربي توزر القطاع

 9,68 11,86 12,53 صید بحريوفالحة 

 10,06 3,33 3,74 صناعات معملیة 

 1,19 0,50 0,62 صناعات غذائیة

 0,66 0,22 0,43 البلوروالخزف ومواد البناء 

 1,98 0,60 0,24 كھربائیةوصناعات میكانیكیة 

 0,49 0,44 0,05 صناعات كیمیائیة

 4,20 0,92 1,34 األحذیةوالمالبس وصناعة النسیج 

 1,54 0,66 1,05 أخرىصناعات معملیة 

 7,97 10,76 7,74 الصناعات غیر المعملیة

 0,56 2,09 0,34 المناجم والطاقة

 7,40 8,67 7,40 البناء واألشغال العامة

 26,88 29,79 32,05 الخدمات

 6,50 5,23 4,17 التجارة

 2,61 2,69 3,47 النقل

 0,66 0,63 0,62 االتصاالت

 2,10 1,50 3,13 النزل والمطاعم

 0,46 0,20 0,22 البنوك والتأمین

 2,22 2,14 3,47 التصلیح والخدمات العقاریة

 2,40 4,52 4,55 خدمات إجتماعیة وثقافیة

 9,94 12,89 12,41 تربیة وصحة وخدمات إداریة

 0,50 0,38 0,42 غیر مصرح بھ

 100 100 100 المجموع

 2007المصدر: المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة 

 

 : توزیع الناشطین المشتغلین حسب المستوى التعلیمي30جدول 

 
 غیر مصّرح بھ عالي ثانوي إبتدائي ال شيء

 15 690 4 968 10 523 12 637 1 توزر

 110 652 22 447 59 793 50 409 12 الجنوب الغربي

 653 3 271 530 185 219 1 955 163 1 332 360 المعدل الوطني

 2010المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة المصدر: 
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 اإلقتصادي النشاط قطاع حسب :توزع السكان المشتغلین13رسم 

 
 2007لسنة  والتشغیل حول السكان الوطني المصدر: المسح

 

 

 

 : توّزع النشیطین حسب المعتمدیات17خریطة 
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 .2.6.II  البطالة 

الفارق بین العرض والطلب في سوق الّشغل تذبذبا خالل  حسب اإلدارة الجھویة للتّشغیل وإدماج الشباب، شھد

نقطة، أّما في  4679% بفارق یقّدر بـ19.7بلغت نسبة تغطیة العروض للطّلبات  2000الّسنوات األخیرة. فخالل سنة 

كانت نسبة التغطیة تقّدر  2009نقطة، في حین خالل سنة  7059% بفارق یقّدر بـ26.4فقد وصلت إلى  2004سنة 

 نقطة. 5596بـ

% 45.5طلبا أي بارتفاع یقّدر بـ 8 484بلغ عدد طلبات الّشغل المسّجلة بمكاتب التّشغیل بالوالیة  2009خالل سنة 

% 150.7یقّدر بـ  2009و 2000. كذلك بالنّسبة لعروض الّشغل التي سّجلت إرتفاعا ما بین سنتي 2000مقارنة بسنة 

 إال أّن العروض لم تتمّكن من تغطیة الطّلبات المتزایدة للّشغل.لكن وبالّرغم من ھذا اإلرتفاع الھاّم 

% من العاطلین عن العمل 82.5مثلما ھو الشأن بالنّسبة لبقیة الوالیات، تنتشر البطالة خاّصة بین صفوف الّشباب فـ

 سنة. 35و 15ینتمون إلى الّشریحة العمریة ما بین 

ھادات تعلیم عال إذ یمثّلون قرابة ربع نسبة العاطلین عن العمل تھّم البطالة خصوصا الشباب المتحّصلین على ش

بالوالیة. تتجلّى ظاھرة إنتشار البطالة بین صفوف حاملي الشھادات العلیا أكثر وضوحا في إقلیم الجنوب الغربي للبالد 

 % على الصعید الوطني).22.9% من مجموع عاطلي اإلقلیم (41.7إذ تصل إلى 

 : توزع الناشطین العاطلین حسب المستوى التعلیمي31جدول 

 
 المجموع غیر مصرح بھ  عالي  ثانوي  إبتدائي  ال شيء

 17 - 24.8 18.9 12.7 9.1 توزر

 23.4 16.9 41.7 24 14.1 8.4 الجنوب الغربي

 13 12 22.9 13.7 9.2 5.7 المعدل الوطني

 2010والتشغیل لسنة المصدر: المسح الوطني حول السكان 

 

 : توزع الناشطین العاطلین ذوي المستوى التعلیمي العالي حسب نوع الشھادة32جدول 

 

 2010المصدر: المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة 

 

 )2009-2000: تطّور عروض وطلبات الشغل والوظائف المحققة (14رسم 

 
 2007المصدر: المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة 

 

 )2009-2002عروض وطلبات الشغل والوظائف المحققة ( : تطّور33جدول 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 المؤّشر

 484 8 858 8 363 8 996 8 231 8 595 9 358 6 051 6 طلبات الشغل

 888 2 299 2 517 2 403 2 279 2 536 2 732 1 766 1 عروض الشغل

 596 5 559 6 846 5 593 6 952 5 059 7 626 4 285 4 الفارق بین العروض والطلبات

 34 26 30 26,7 27,6 26,4 27,2 29,1 (%)نسبة التغطیة 

 289 2 322 2 287 2 125 2 904 1 937 1 617 1 631 1 الوظائف المحققة

 2010المصدر: المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة

 

34جدول  العاطلین حسب الجنس والوسط: توزع الناشطین   

 
 المجموع غیر حضر حضر إناث ذكور

 17.0 17.8 16.7 22.6 15.4 توزر

 23.4 19.3 25.3 38.7 19.1 الجنوب الغربي

 13.0 12.3 13.4 18.9 10.9 المعدل الوطني

 2010المصدر: المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة 
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 الوظائف المحققة عروض الشغل طلبات الشغل 

 الشھادة

 المعدل الوطني الجنوب الغربي توزر

 % العدد % العدد % العدد

 41,62 874 57 53,53 779 7 63,87 852 شھادة تقني سامي أو ما یعادلھا

 15,17 086 21 17,36 522 2 10,64 142 اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 16,47 900 22 7,01 019 1 6,67 89 اإلجازة في الحقوق أواإلقتصاد والتصّرف

 19,59 243 27 17,34 519 2 14,32 191 إجازة أخرى

 7,15 939 9 4,76 692 4,50 60 شھادة تعلیم عالي أخرى

 100 042 139 100 531 14 100 334 1 المجموع
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     )%( المعتمدیةوحسب الجنس  توزر: توزع نسب البطالة في والیة 35جدول                                                                                                                  

  العام اناث ذكور المعتمدیة

 14 20,9 11,9 توزر

 21,8 32,1 17,9 دقاش

 13,2 21,9 10,7 نفطة 

 13,7 33,6 10,4 تمغزة

 13,4 36,8 10,3 حزوة

 16 25,5 13,1 المجموع 

 13,9 16,9 12,7 المعدل الوطني

2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان                                                                                                                      

 : توزع نسب البطالة حسب الجنس18خریطة 



 

 

.IIIالبنیة األساسیة 

 و التجھیزات 

 



 

 

. توزرأطلس والیة أأ  . 45 

 

IIIالبنیة األساسیة و التجھیزات. 

.III التّجھیزاتواألساسیة  البنیة 

بالّرغم من قلّة المرافق و  لذلك% من مجموع سّكان البالد، 1إذ تضّم أقّل من  بالبالداألقّل سّكانا   والیةال توزرتعتبر  

 .الجنوب الغربي للبالدإقلیم  والیات بقیة مع بالمقارنة خاّصة مرضیا یعتبر بھا التّجھیز مستوى فإنّ ویھا تالتي تح

.1.III  التجھیزات المدرسیة والجامعیة 

 الیةبو (مستوى تعلیم أساسي وتعلیم ثانوي) مثّل عدد التالمیذ، 2010-2009 الجامعیةالمدرسیة و السنة خالل

  .الوالیة سّكان مجموع من % 19.8توزر

% وتعتبر ھذه النّسبة منخفضة مقارنة بالمعّدل الوطني الذي یصل إلى 14.1بلغت نسبة األّمیة بالوالیة  2010سنة 

19.% 

 
 )2004: توّزع نسب التّمدرس واألّمیة حسب المعتمدیات (36جدول 

سنة 14-6نسبة التمدرس  المعتمدیة سنة  24-19نسبة التمدرس   األّمیةنسبة    

 15.9 11.5 97.7 توزر

 21.1 12.6 95.6 دقاش

 29.5 6.1 94.4 تمغزة

 17.9 13.0 97.2 نفطة

 23.3 8.0 97.6 حزوة

 18.9 11.6 96.8 المجموع

 23.3 18.2 94.9 المعدل الوطني

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 )2004سنوات فما فوق حسب المستوى التّعلیمي ( 10الفئة العمریة  : توّزع السكان من37جدول 

 عالي ثانوي أو ما یعادلھ ابتدائي أو ما یعادلھ الشيء المعتمدیة

 6.8 39.3 38.0 16.0 توزر

 4.0 31.0 43.8 21.3 دقاش

 2.9 28.7 37.5 30.9 تمغزة

 5.2 32.8 43.7 18.3 نفطة

 2.7 32.7 40.3 24.4 حزوة

 5.2 34.7 40.8 19.3 المجموع

 7.7 32.2 36.6 23.5 المعدل الوطني

 2004السكنى والمصدر: التعداد العام للسكان 

 

 

 

 

 

 (%) 2004: نسب األّمیة 38جدول 

 المجموع اناث ذكور 

 14.1 20.2 7.8 توزر

 17.4 24.5 10.0 اقلیم الجنوب الغربي

 19.0 26.4 11.5 المعدل الوطني

 2010المصدر: المسح الوطني حول السكان والتشغیل لسنة 

    .1.1.III المرحلة األولى من التعلیم األساسي 

تلمیذا خالل  10 794إلى  1995/1996خالل السنة الدراسیة  15 769تراجع عدد تالمیذ المدارس االبتدائیة من 

یمكن تفسیر ھذا االنخفاض بسیاسة تحدید النّسل التي ما %. 31.5أي بانخفاض یقّدر بـ 2010/2011السنة الدراسیة 

 فتئت تنتشر بالبالد.

 1995/1996مدرسة خالل السنة الدراسیة 45بصفة ملحوظة، إذ ارتفع من المدارس االبتدائیة تبعا لذلك لم یتزاید عدد 

.  خالل نفس لغیر بلدیة)طق اابالمن 18طق البلدیة وابالمن 30( 2010/2011مدرسة خالل السنة الدراسیة  48إلى 

  مدّرسا. 611إلى  639الفترة، شھد عدد المدّرسین تراجعا لیمّر من 

بلغت نسبة ومدّرسا،  611وقاعة تدریس  278مدرسة و 48،  ضّمت الوالیة 2010/2011خالل السنة الدراسیة 

تلمیذا للمدّرس الواحد كما بلغ 17.7تلمیذا بالقاعة الواحدة، في حین بلغت نسبة التأطیر  38.8التداول على القاعات 

 تلمیذا بالفصل الواحد 22.5متوّسط كثافة الفصل 

 )2012-2011: المرحلة األولى من التعلیم األساسي السنة الدراسیة(39جدول 

 عدد المدارس  المعتمدیة
عدد قاعات 

 التدریس
 عدد الفصول

 عدد المدرسین عدد التالمیذ

 المجموع إناث ذكور

 247 552 4 212 2 340 2 184 100 15 توزر

 154 751 2 350 1 401 1 125 85 15 دقاش

 122 320 2 112 1 208 1 96 53 7 نفطة

 59 704 359 345 49 23 8 تمغزة

 29 467 249 218 25 17 3 حزوة

 611 794 10 282 5 512 5 479 278 48 المجموع

 2012الجھویة للتعلیم بتوزر المصدر:االدارة 
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 )2011-2010(السنة الدراسیة : المرحلة األولى من التعلیم األساسي40جدول 

 المجموع الوسط الریفي الوسط الحضري المؤّشر

 48 18 30 عدد المدارس

 794 10 328 2 466 8 عدد التالمیذ

 479 124 355 عدد الفصول

المدرسینعدد   461,5 149,5 611 

 278 84 194 عدد قاعات التدریس

 47 18 29 عدد قاعات االعالمیة

 25 5 20 عدد فصول التحضیري

 38,8 27,7 43,6 نسبة التداول على القاعات

 22,5 18,7 23,8 معدل كثافة الفصل الواحد

 17,7 15,5 18,34 عدد التالمیذ لكل مدرس

 36 17 19 عدد المطاعم

 .2012المصدر:االدارة الجھویة للتعلیم بتوزر 

  .2.1.III التعلیم الثانويالمرحلة الثّانیة من التعلیم األساسي و 

خالفا للمرحلة األولى من التّعلیم األساسي، ارتفع عدد تالمیذ المرحلة الثّانیة من التعلیم األساسي والتعلیم الثانوي من 

أي بمعّدل  2010/2011تلمیذا خالل السنة الدراسیة  9 977إلى  1995/1996تلمیذا خالل السنة الدراسیة  8 438

 رتفاع بتحّسن المستوى التّعلیمي لسّكان الوالیة.%. یمكن تفسیر ھذا اإل 18.2إرتفاع یقّدر بـ

مدرسة  12مؤّسسة ( 22فیما یخّص تجھیزات المرحلة الثّانیة من التعلیم األساسي والتعلیم الثانوي، تضّم الوالیة 

 فصال. 441قاعة درس تأوي  419معاھد ثانویة)، تحتوي على  10إعدادیة و 

تلمیذا بالقاعة الواحدة، في حین بلغت  23.8سبة التداول على القاعات ،  بلغت ن2010/2011خالل السنة الدراسیة 

 تلمیذا للمدّرس الواحد.  17.7تلمیذا بالفصل الواحد، كما بلغت نسبة التأطیر  22.6كثافة الفصل

جّد  وتعتبر نسبة% 39.7بلغت نسبة الذكورة في صفوف تالمیذ المرحلة الثّانیة من التعلیم األساسي والتعلیم الثانوي

وھو ما یعكس ظاھرة اإلنقطاع المبّكر عن التّعلیم في % 46.2متدنّیة خاّصة إذا ما قورنت بالمعّدل الوطني البالغ 

 صفوف الّذكور.

بمعتمدیة  2تلمیذا. تتوّزع ھذه المعاھد كالتالي:  839مدارس إعدادیة ومعاھد ثانویة خاصة تأوي  4تضّم الوالیة 

 ومدرسة بمعتمدیة نفطة.توزر، مدرسة بمعتمدیة دقاش 

 

 

 

 

 )2012-2011السنة الدراسیة( األساسيالتعلیم  المرحلة الثانیة من:41جدول 

 عدد الفصول المدارس اإلعدادیة المعتمدیة
 عدد التالمیذ

 عدد المدرسین
 المجموع إناث ذكور

 178 152 2 099 1 053 1 85 4 توزر

 112 285 1 709 576 53 4 دقاش

 85 010 1 533 477 39 2 نفطة

 24 331 145 186 14 1 تمغزة

 16 205 117 88 9 1 حزوة

 415 983 4 603 2 380 2 200 12 المجموع

 .2012المصدر:االدارة الجھویة للتعلیم بتوزر 

 

 )2012-2011: التعلیم الثانوي السنة الدراسیة(42جدول 

 عدد الفصول معاھد ثانویة المعتمدیة
 عدد التالمیذ

 عدد المدرسین
 المجموع إناث ذكور

 204 019 2 221 1 798 94 3 توزر

 135 252 1 754 498 62 3 دقاش

 112 089 1 650 439 52 2 نفطة

 36 402 237 165 21 1 تمغزة

 24 232 145 87 12 1 حزوة

 511 994 4 007 3 987 1 241 10 المجموع

 .2012المصدر:االدارة الجھویة للتعلیم بتوزر 
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 )2012-2011التعلیم الثانوي السنة الدراسیة(و: المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي 43جدول 

 12 عدد المدارس اإلعدادیة

 10 عدد المعاھد الثانویة

 441 عدد الفصول

 419 العادیةعدد قاعات التدریس 

 185 عدد قاعات التدریس الخاصة

 977 9 عدد التالمیذ

 926 عدد المدرسین

 23,8 نسبة التداول على القاعات

 22,6 معدل كثافة الفصل الواحد

 10,8 عدد التالمیذ لكل مدرس

 66,1 عدد التالمیذ لكل قیّم

 .2012المصدر:االدارة الجھویة للتعلیم بتوزر 

 )2012-2011: التعلیم الخاص بتوزر (السنة الدراسیة44جدول 

 عدد قاعات التدریس عدد المدرسین عدد التالمیذ عدد الفصول عدد المدارس المعتمدیة

 18 87 496 23 2 توزر

 6 40 206 9 1 دقاش

 8 28 137 6 1 نفطة

 32 155 839 38 4 المجموع

 .2012بتوزر  المصدر:االدارة الجھویة للتعلیم

 : نتائج المناظرات الوطنیة  (السنة التاسعة والبكالوریا)45جدول 

 المعتمدیة
 مناظرة البكالوریا مناظرة السنة التاسعة أساسي

 نسبة النّجاح الناجحون المترّشحون نسبة النّجاح الناجحون المترّشحون

 50 191 382 59,73 89 149 توزر

 72,27 146 202 41,66 20 48 نفطة

 47,21 110 233 46,8 44 94 دقاش

 30,58 26 85 66,66 6 9 تمغزة

 25,37 17 67 35,29 6 17 حزوة

 50,56 490 969 52,29 165 317 المجموع

 2012المصدر:االدارة الجھویة للتعلیم بتوزر 
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 : تجھیزات التعلیم األساسي والثانوي19خریطة 
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   .3.1.IIIالتعلیم العالي 

المعھد العالي وفیما یخّص التعلیم العالي، تضّم الوالیة مؤّسستین فقط (المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 

 للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر).

% منھم من 71طالبا،  1 322بلغ عدد الطلبة الذین یؤّمون ھاتین المؤّسستین  2010-2009 خالل السنة الجامعیة 

 أستاذ.  103اإلناث. یقع تأطیر ھؤالء الطلبة من طرف  

طالبا، كما تضّم مبیتین خاّصین بطاقة  586یضّم الحّي الجامعي بتوزر مبیتا جامعیا عمومیا واحدا، تبلغ طاقة إستیعابھ 

 طالبا. 150إستیعاب تقّدر بـ

 وجبة یومیا. 700كما یضّم الحّي مطعما جامعیا یوّزع 

 : التعلیم العالي46جدول 

 المؤّشر
العالي للدراسات  المعھد

 بتوزر التكنولوجیة

 العالي للدراسات التطبیقیة المعھد

 بتوزر في اإلنسانیات

 224 160 عدد الطلبة الّذكور

 716 222 عدد الطلبة اإلناث

 940 382 عدد الطلبة

2010عدد المتخّرجین   58 97 

 52 51 إطار التدریس

2010المصدر:وزارة  التعلیم العالى   

 .4.1.III التكوین المھني 

 ةكز خاصامر 5كما تضّم الوالیة  امتكّون 900 تبلغ طاقة إستیعابھامراكز عمومیة للتكوین المھني  4 توزر الیةتضّم و

 .متكّونا  460بطاقة إستیعاب تقّدر بـ

 بالقطاع العام: التكوین المھني 47جدول 

 عدد االختصاصات طاقة االستیعاب عدد المتكونین المركز

والنھوض  المھني التكوین زركم
 بتوزر المستقل بالعمل

605 570 11 

 1 50 0 التمریض بتوزر علوم مدرسة

 4 180 115 بتوزر السیاحیة المدرسة

والرسكلة  الفالحي التكوین مركز
 بدقاش

77 100 5 

 21 900 797 المجموع

2010المصدر:الوكالة التونسیة للتكوین المھنى   

 

 

 : التكوین المھني بالقطاع الخاص48جدول 

 طاقة االستیعاب عدد المتكونین المركز

 60 30 بتوزر اإلعالمیة في للتكوین "خلدون إبن" معھد

 260 113 بتوزر للصحة الخاصة المھنیة المدرسة

 60 51 بتوزر والمھني السیاحي للتكوین الشابي معھد

 20 6 دقاش "الوفاء" التجمیل وفنون الحالقة مدرسة

 60 - بتوزر والحرف الفنون دمیةاكا

 460 200 المجموع

2010المصدر:الوكالة التونسیة للتكوین المھنى   

 

.2.III  التجھیزات الصحیة 

   .1.2.III التجھیزات الصحیة العمومیة 

 سریرا. 210المستشفى الجھوي بتوزر المرفق الصّحي األكثر أھّمیة بالوالیة وتقّدر طاقة إستیعابھ بـیمثّل 

مركزا للرعایة  27سریرا،  98مستشفى واحدا بكّل معتمدیة) تحتوي على  (محلّیة  مستشفیات 5 الوالیة تضمّ  كما

 مراكز لرعایة األم والطفل. 3الصحیة األساسیة و

رغم توّزعھا عتى كافّة المعتمدیات، إّال أّن ھذه التّجھیزات ال تتمّكن من تغطیة كافّة حاجیلت السّكان في مجال التأطیر 

 قلّة أعوان اإلطار الطبي والشبھ طبي بھا).والصّحي (غیاب شبھ كلّي ألقسام طّب اإلختصاص بالمستشفیات المحلّیة 

 : عموميال الصّحي مؤشرات القطاع

o ساكن 3 877ّحة أساسیة لكّل مركز ص 

o  ساكن 340سریر لكّل 

o  ساكن 1 688طبیب واحد لكل 

o  ساكن 52 350صیدلي لكل 

o  شخص 17 450طبیب أسنان واحد لكل 

o 41 عام طبیب 

o 21  طبیب إختصاص 
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 )2010: التجھیزات الصحیة بالقطاع العام (49جدول 

 المعتمدیة
 المستشفیات

 عدد األسّرة مخابر والطفل رعایة األم مركز المستوصفات
 المحلیة الجھویة

 210 3 1 7 1 1 توزر

 40 1 1 3 1 0 نفطة

 30 1 1 8 1 0 دقاش

 12 1 0 8 1 0 تمغزة

 16 1 0 1 1 0 حزوة

 308 7 3 27 5 1 المجموع

2009المصدر:اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة   

 

 

 )2010الشبھ طبي بالقطاع العام (و: اإلطار الطبي 50جدول 

 
 المجموع حزوة تمغزة دقاش نفطة توزر

 اإلطار الطبي

 41 2 2 8 6 23   عام طب 

 21 0 0 0 2 19 إختصاص

 6 0 1 1 1 3     أسنان طب 

 2 0 0 1 0 1 صیادلة

   اإلطار شبھ الطبي
  

 22 1 3 4 3 11 قوابل

 15 0 0 0 2 13 تبنیج 

 22 2 2 5 1 12 أشعة 

 18 1 2 3 3 9 تحالیل 

 94 0 0 49 13 32 إختصاصات أخرى

 362 15 20 61 49 217 الممرضون

 19 1 1 3 6 8  مساعدو الصّحة

2009المصدر:اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة   

 

.2.2.III التجھیزات الصحیة الخاصة 

 بالوالیة محدودة وال تتمّكن من تغطیة النّقص الذي یشكو منھ القطاع العمومي.تعتبر التجھیزات الصحیة الخاّصة 

 8صیدلیة،  16ب االختصاص)،بالنسبة لط 4و العام عیادة بالنسبة للطب 11 خاّصة ( عیادة 15توزر  الیةتضّم و

في حین ال تتوفّر  تمریض محل  16طب أسنان، مخبرا واحدا للتحالیل الطبیة، مركزا واحدا لتصفیة الدم و عیادات

 .بالوالیة أّي مصّحة خاّصة

 

 

 )2010: التجھیزات الصحیة بالقطاع الخاص (51جدول 

 المعتمدیة
 العیادات

یدلیاتالصّ   ت تمریضمحالّ  الدم ات لتصفیةمصحّ  حالیلمخابر التّ  

  أسنان طب إختصاص   عام طب

 6 1 1 6 6 4 8 توزر

 2 نفطة
 

1 4 - - - 

 1 دقاش
 

1 4 - - - 

 - - - 1 - - - تمغزة

 - - - 1 - - - حزوة

 6 1 1 16 8 4 11 المجموع

 2010المصدر:اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة 

 

.3.III   لشباب واألطفال والریاضة والثقافة والترفیھاتجھیزات 

  .1.3.III الریاضیة التجھیزات 

جمعیة  17واحدة،  ریاضة عمومیة ةقاع ،وشبینعشم ینملعب بینھا من ةریاضی عبمال 6 على توزر الیةتحتوي و

 جمعیة ریاضیة مدرسیة. 62و ریاضیة

 

 توزرت الریاضیة بوالیة اءا: الفض52جدول 

 المعتمدیة
 الجمعیات الریاضیة المدنیة المالعب الریاضیة قاعات الریاضة

 الجمعیات الریاضیة المدرسیة
 المنخرطون العدد معشبة صلبة طاقة االستیعاب العدد

 23 540 9 2 1 800 1 توزر

 11 238 3 0 1 0 0 نفطة

 19 202 3 0 2 0 0 دقاش

 5 80 1 0 1 0 0 تمغزة

 4 67 1 0 1 0 0 حزوة

 62 127 1 17 2 6 800 1 المجموع

  2010 التربیة البدنیةوالریاضة وللشباب  المصدر: المندوبیة الجھویة
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 الشباب

 .نوادي شباب 10 كما تضمّ ، منخرطا 2 198ر شباب یؤّمھا ود 10تضّم الوالیة  

 توزر: دور الشباب بمعتمدیة 53جدول 

 المعتمدیة
 نوادي الشباب دور الشباب

 العدد
عدد 

 المبیتات
 المستفیدون العدد المستفیدون المنخرطون

 200 2 1   524 130 537 1 4 توزر

 0 0 700 7 589 1 1 نفطة

 850 17   3 520 14 566 0 2 دقاش

 370 23 6 050 13 219 0 2 تمغزة

 0 0 750 10 287 0 1 حزوة

   420 43 10 544 176 198 2 2 10 المجموع

 2010التربیة البدنیة والریاضة وللشباب  المصدر: المندوبیة الجھویة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : الخارطة الصحیة20خریطة  
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   .2.3.III الطفولة 

 .طفال 3 405تستقبل روضة أطفال  79منخرطا و 2 130نوادي أطفال تأوي  9 تضّم الوالیة

54جدول  )2009: فضاءات الطفولة (  

 المدرسیة المحاضن دور الحضانة ریاض األطفال نوادي األطفال المعتمدیة
بنوادي  المشتركین عدد

 األطفال

المشتركین بریاض  عدد
 األطفال 

 600 1 100 1 18 1 37 3 توزر

 900 400 6 1 15 2 نفطة

 800 280 6 1 23 2 دقاش

 25 200 - - 1 1 تمغزة

 80 150 - - 3 1 حزوة

 405 3 130 2 30 3 79 9 المجموع

 2010 توزرالمصدر: مصلحة الطفولة ب

.3.3.III التجھیزات الثقافیة 

.1.3.3.III دور الثقافة 

القدم حیث یرجع بناؤھا إلى فترة الّستّینات مّما ووالیة توزر بالّضعف التتمیّز البنیة األساسیّة للمؤّسسات الثّقافیّة ب

ال یمكن لھذه المؤّسسات أن تقوم بدورھا الطّبیعي الموكول وانتظارات المواطنین بالجھة، ویجعلھا ال تستجیب لرغبات 

تطویر العمل الثّقافي بالجھة، إذ أّن كّل المؤّسسات عاجزة عن احتضان عروض مسرحیّة بمواصفات ولھا في تنشیط 

 عروض فنّیة وموسیقیّة كبرى.وفنّیّة عالیة 

معتمدیات من جملة 3من توزر ونفطة وحلبة والمحاسن ودقاش مغطیة بذلك  دور ثقافة بكل 5تحتوي توزر على 

دور 2برمجة تھیئة داري ثقافة بدقاش وتوزر وبناء  2012بالوالیة. وألھمیة تطویر العمل الثقافي بالجھة تّم سنة 5

 ثقافة بكّل من تمغزة وحامة الجرید.

 .2.3.3.IIIالمكتبات 

بلغ عدد الكتب  2012قارة ومكتبة متجّولة. خالل سنة  مكتبات 8یبلغ عددھا ودیات معتمتغطي شبكة المكتبات جمیع ال

  .مقعدا 846أّما عدد البقاع فقد بلغ  كتابا 178 131داخل ھذه المكتبات 

 یشكو قطاع المطالعة بالجھة من عدید النّقائص التي نذكر منھا:

ال الدولیة وال تخضع للمقاییس الوطنیة والمكتبة الجھویة : تظل المكتبة الجھویة بتوزر أصغر مكتبة بالوالیة  ·

كذلك لألطفال. كما تفتقر ھذه المؤّسسة أیضا لقاعة لتوظیفھا في والكھول ومقعد للشباب  40حیث یتوفر بھا 

 .المعالجة الفنیة لتوزیعات األرصدة

 .لھا مقر وال مخزنالمكتبة المتنقلة: لیس  ·

المكتبات العمومیّة: تتطلّب فضاءات بعضھا توسعة وتوفیر الظّروف الصّحیة بھا، إضافة لعدم توفّر فضاءات  ·

 .حفظا لھا من التشتت في قاعات المطالعةوخاصة بالتجھیزات المعلوماتیة بھدف استغاللھا بطریقة أنجع، 

مكتبات عمومیة بكّل من حزوة وتمغزة وحاّمة الجرید 5زر وبرمجة تھیئة المكتبة الجھویة بتو 2012تّم سنة  

 .وتوزر و مكتبة األطفال بتوزر. كما تّم برمجة بناء مكتبة عمومیة بتوزر تستجیب لرغبات المواطنین بالجھة

 .3.3.3.III المتاحف 

(متحف النخیل والثقافة الواحیة، المتحف األثري والتقلیدي ومتحف دار  بمعتمدیة توزر 3متاحف : 5تضّم الوالیة 

یعتبر   .(متحف دار الھویدي ومتحف الحضارات العربیة والبربریة ابن خلدون) بمعتمدیة نفطة 2و  شریّط)

 ویضم مجموعة كبیرة من األعمال الفنیة التي تحاكي حیاة 1990متحف دار شریط األكثر شھرة وقد تأسس سنة 

 الحضارات القدیمة على مدى العصور القدیمة.

. .3.3.3.III الھیاكل الثقافیة 

 .نشاطھا مجمد في الوقت الراھن لجان ثقافیة محلیة 9 تضم الوالیة لجنة ثقافیة جھویة و

 .4.3.3.III المھرجانات والتظاھرات الثقافیة 

تظاھرات واحتفاالت ثقافیة  تنظم في جمیع  مھرجانات صیفیة ،  :متنّوعاوتعرف الوالیة نشاطا ثقافیا مكثّفا 

 المعتمدیات
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 تجھیزات الریاضة والثقافة: 21خریطة 

55جدول  )2010: التجھیزات الثقافیة بوالیة توزر (  

   

 المعتمدیة 

عدد   المسارح  السینما دور  العمومیة المكتبات
 المتاحف

عدد 
 المھرجانات

الثقافةدور   

 المقاعد العدد المقاعد العدد المقاعد العدد الكتب المقاعد العدد

 450 2 17 3 800 1 1 700 1 593 44 80 2 توزر

 340 36 303 3 نفطة
  

1 3 500 2 3 1 400 

 540 43 230 3 دقاش
  

1 3 000 
 

6 2 300 

 308 15 88 1 تمغزة
     

2 
  

 866 18 168 1 حزوة
     

2 
  

 150 1 5 30 5 300 8 3 700 1 647 158 869 10 المجموع

  2010التراث على والمحافظة للثقافة الجھویة المندوبیة : المصدر



 

 

. توزرأطلس والیة أأ  . 54 

 

IIIالبنیة األساسیة و التجھیزات. 

.4.III  نقلال 

   .1.4.III مطار توزر نفطة الّدولي 

كیلومترات شمال غرب مدینة توزر. دخل المطار حیّز االستغالل منذ تاریخ  4یقع مطار توزر نفطة الّدولي على بعد 

قطاع الّسیاحة الصحراویة ولفتح منطقة الجنوب الغربي على شمال . وقد بعث خّصیصا لتطویر 1978نوفمبر  1

 البالد.

 لمحطّة الطّیران.  2م 6 500ھكتارا، خّصصت منھا  690تبلغ المساحة الجملیة للمطار 

 2010خالل سنة ومسافر سنویا في حین أنّھ  400 000ال یتّم إستغالل المطار بصفة كلّیة إذ تصل طاقة إستیعابھ إلى 

 % من طاقة إستیعابھ.23.4مسافرا أي بمعّدل ال یتجاوز  93 741ل إستقب

یستقطب مطار توزر نفطة الّدولي الوالیة وكامل منطقة الجنوب الغربي للبالد. تسیطر علیھ سفرات "الشارتیر". 

تتمثّل مھّمتھ خاصة في نقل السیّاح الذین یأتون في زیارة لجنوب البالد ولتصدیر التمور لخارج البالد. یمثّل الخریف 

 والشتاء فصلي الّذروة للحركیة داخل المطار. 

 

 )2010: النقل الجوي بوالیة توزر (56دول ج
  2010  2009  2008  2007 البیانات

 987 2 061 3 517 3 165 3 وإقالع) (وصول الطائرات

 863 755 680 506 منتظمة دولیة رحالت

 102 99 153 171 منتظمة غیر دولیة رحالت

 881 859 891 803 داخلیة رحالت

 141 1 348 1 793 1 685 1 تجاریة غیر رحالت 

 220 47 941 40 411 39 427 36 المغادرون المسافرون

 477 28 361 25 280 22 037 19 منتظمة دولیة رحالت

 277 5 142 4 162 7 410 7 منتظمة غیر دولیة رحالت

 903 12 588 10 528 9 199 9 داخلیة رحالت

 563 850 441 781 تجاریة غیر رحالت 

 521 46 319 42 458 41 208 39 القادمون المسافرون 

 389 27 361 25 282 23 805 18 منتظمة دولیة رحالت

 698 4 786 3 883 6 855 7 منتظمة غیر دولیة رحالت

 519 13 033 12 736 10 243 11 داخلیة رحالت

 915 139 1 557 305 1 تجاریة غیر رحالت 

 2010الدولي  نفطة توزر مطار إحصائیات : المصدر

 

 )2011-2010: توّزع عدد الّرحالت الجّویة حسب الشھر (57جدول 
 عدد الرحالت الشھر

 120 ماي

 124 أفریل

 154 مارس

 123 فیفري

 157 جانفي

 200 دیسمبر

 195 نوفمبر

 192 أكتوبر

 81 سبتمبر

 38 أوت

 38 جویلیة

 100 جوان

1 522 المجموع  

 )2011النشرة الشھریة لإلحصائیات (نوفمبر  المصدر: 

 

 ) 2011-2010: توّزع الّرحالت الجّویة حسب الشھر (15رسم 

 

 )2011النشرة الشھریة لإلحصائیات (نوفمبر  المصدر: 

 

 ماي
8% 

 أفریل
8% 

 مارس
10% 

 فیفري
8% 

 جانفي
10% 

 دیسمبر
13% 

 نوفمبر
13% 

 أكتوبر
13% 

 سبتمبر
5% 

 أوت
3% 

 جویلیة
 جوان 2%

7% 
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   .2.4.III شبكة الطرقات 

% منھا فقط طرقات مصنّفة فیما تتمثّل باقي الشبكة في 23.4 كلم 1151.9 توزریبلغ طول شبكة الطرقات بوالیة 

 %.46.2مسالك فالحیة. تبلغ نسبة  ترصیف الطرقات 

یمكن تفسیر ذلك و ، %9,3وھي نسبة جّد ضئیلة إذا ما قورنت بالمعّدل الوطني الذي یبلغ  % 0.2تبلغ كثافة الطرقات 

 بالوالیة. %)59.21%) والمراعي واألراضي البیضاء (38.84الّشطوط ( بامتداد

 

 : توزیع شبكة الطرقات المصنفة حسب المعتمدیات 58 جدول

 طریق جھویة طریق وطنیة المعتمدیة
 المجموع فالحیة مسالك

 غیر معبدة معبدة غیر معبدة معبدة

 63,4 53,6 63,4 31,2 5,4 17 توزر

 50 121,6 50 89 0 32,6 نفطة

 203 121,7 203 23 12 86,7 دقاش

 130,1 146,2 130,1 85,4 17,7 43,1 تمغزة

 173,6 88,7 173,6 33,4 0 55,3 حزوة

 620,1 531,8 620,1 262 35,1 234,7 المجموع

 2010 توزراالسكان بوالمصدر:االدارة الجھویة للتجھیز 

 

 )2010( توزربوالیة   : حالة الطرقات59جدول 

 الطرقات

 

 الطرقات المعبدة

تغلیف بالخرسانة  مجموع الطرقات المعبدة
 اإلسفلتیة

 تغلیف سطحي

 234,7 154,400 80,300 طریق وطنیة

 35,015 24,800 10,215 طریق جھویة

 269,715 179,200 90,515 المجموع

 2007العامة للجسوروالطرقات المصدر: الالدارة 

) یصالن الوالیة مع باقي البالد ومع الجزائر،  16و ط و   3یتم تنظیم الطرق في توزر حول محورین أساسیین (ط و

 قرى الوالیة .ووالتي تتفّرع منھا محاور ربط تضمن الوصول إلى مختلف مدن 

) التي تشّق الوالیة على طول 3الطریق الوطنیة (ط ویقع ربط الوالیة مع العاصمة تونس والجزائر أساسا من خالل 

 خطّ شمال غربي جنوب شرقي على مستوى معتمدیات دقاش وتوزر ونفطة، وحزوة.

الجرید على شطّ ) أیضا الوالیة بالجزائر وبوالیة قبلي. یشّق جزء من ھذه الطریق 16تربط الطریق الوطنیة (ط و

وق األحد من والیة قبلي. ھذا الخطّ یساھم في فتح الوالیة على كامل طول خطّ  یربط معتمدیة دقاش بمعتمدیة  س

 منطقة جنوب البالد.

...) ولكنھا تلعب دورا أقل أھمیة في  897، 896، 106بین ھذین المحورین الرئیسیین تتفّرع طرقات ربط (ط ج 

 التنقّل داخل الوالیة.

 .3.4.III شبكة السكك الحدیدیة 

 .ء خط سكة حدیدیة في توزر ألغراض عسكریة باألساس ، یربط جھة المتلوي بدقاش، تم إنشا1912خالل سنة 

قبل إنشاء مطار توزر لعب ھذا الخط دورا رئیسیا في نقل  .لیربط دقاش بتوزر 1913وجرى تمدید ھذا الخطّ سنة 

 .حالیا یؤّمن ھذا الخطّ نقل البضائع ومواد البناء .التمور

، بتأمین سفرات بالقطار بین (SNCFT) الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة، بدأت 2006من جانفي  اإبتداء

 .تونس العاصمة وتوزر

    .4.4.III أدفاق النقل 

  .1.4.4.III  أسطول العربات 

من مجموع  %57عربة. مثّلت السیارات الخاّصة  5 383، 2007دیسمبر  31بلغ عدد العربات في والیة توزر حتى 

 ).1 391( %25.8) فبما مثّلت الشاحنات الخفیفة 3 069( العربات

  .2.4.4.III  العموميالنقل 

ووسائل النقل العمومي الغیر المنتظم  تأمین خدمات النقل العمومي بالوالیة أساسا من قبل شركة "نقل القوافل" قعی

 .للمسافرین

 

 2010توزر : النقل العمومي المنتظم بوالیة 60جدول 

 الّسفرات األسطول الّشركات النّاشطة بالوالیة

 6 الشركة الوطنیة للنّقل بین المدن
 سفرات باتجاه تونس 5

 سفرة واحدة باتّجاه سوسة

 28 الشركة الجھویة للنّقل "القوافل بقفصة"

  سفرة واحدة باتّجاه سوسة

  سفرة واحدة باتّجاه صفاقس

  سفرة واحدة باتّجاه قابس

  سفرة واحدة باتّجاه تونس 2 النّقل المریح شركة

 2 الشركة الجھویة للنّقل بقابس
  سفرة واحدة باتّجاه قبلي

 سفرة واحدة باتّجاه قابس

 2010المصدر: االدارة الجھویة للنقل بتوزر_
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 2010: توزیع سیارات اللواج حسب المعتمدیة  61جدول 

الرخصعدد  المعتمدیة  

 35 توزر

 56 نفطة

 20 دقاش

 6 تمغزة

 1 حزوة

 52 عدد الرخص داخل الوالیة

 66 عدد الرخص خارج الوالیة

 2010المصدر: االدارة الجھویة للنقل بتوزر_

 

     .3.4.4.III كثافة حركة المرور 

على المستوى  21بذلك المرتبة  توزر لتحتل ،عربة /الیوم  621 2 توزركثافة حركة المرور بوالیة یبلغ معّدل 

عربة / الیوم) لكنّھ قریب من معّدل إقلیم  6478بالمعّدل الوطني (یعتبر ھذا المعّدل ضعیفا إذا ما قورن و الوطني

 .عربة / یوم) الذي یحتّل المرتبة األخیرة على الصعید الوطني 2402جنوب غرب البالد (

مّما یدّل على ضعف مساھمة الوالیة في  بالبالدمجموع الحركة % من  1.26سوى  توزرال تمثّل حركة المرور ب

 .بالدالحیاة االقتصادیة لل

 الطریق لوالیة على مستوى ا مركزنتبین من خالل خریطة "أدفاق النقل" أّن كثافة حركة المرور تترّكز أساسا في 

 .الذي یشّق حامة الجرید، توزر ونفطة 3ط و

الذي یمر عبر أربع من أصل خمس معتمدیات إذ  بالوالیةالمحور الرئیسي لحركة المرور  3تعتبر الطریق الوطنیة رقم

 .كما أنّھ یربط الوالیة مع شمال البالد وتونس العاصمة

یربط الوالیة حیث من حیث أھّمیة مشاركتھ في الحركة داخل البالد  الوالیةالمحور الثاني في  16الوطنیة رقم وتمثّل الطریق 

 .ي وبقیة والیات جنوب البالدبوالیة قبل

دورا ھاّما في الحیاة االقتصادیة للمنطقة أین  تزید كثافة كما تلعب  الحامة ودقاش بتوزر 106تربط الطریق الجھویة رقم 

 عربة / الیوم. 2 000المرور بھا 

 

 

 

 

 2007: أسطول العربات بوالیة توزر 62جدول 

 (%) النّسبة  العدد الّصنف

 57 069 3 سیّارات خاّصة

 1,8 96   شاحنة ثقیلة

 25,8 391 1 شاحنة خفیفة

 5,5 295 جّرار

 0,2 13 مجرورة

 0,9 51 نصف مجرورة

 0,2 11 معّدات أشغال عمومیة

 8,5 457 أنواع أخرى

 100 383 5 المجموع

 2010المصدر: االدارة الجھویة للنقل بتوزر_
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 : شبكة الطرقات22خریطة 
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 : أدفاق النقل23خریطة 
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.5.III   شبكة التطھیر 

تشھد والیة توزر إرتفاعا متواصال في استھالك المیاه خاّصة مع تطّور النشاط السیاحي بالوالیة خالل السنوات 

األخیرة. لھذه األسباب ولتدارك التأخیر الذي عرفتھ الوالیة في قطاع التطھیر، شھدت البنیة التحتیة لشبكة التطھیر 

ومعدل الربط بالشبكة  2011كلم سنة  219 818إلى  2000كلم سنة  136 409تحسنا كبیرا. ارتفع طول الشبكة من 

 .2011نة % س83لتصل إلى  1994% سنة 45إلى  1984% سنة 15.7من 

من بین البلدیات الخمس للوالیة، وقع تبنّي اثنتین فقط من قبل الدیوان الوطني للتطھیر (توزر ونفطة). وتتكّون الشبكة 

محطتي معالجة میاه بكل من وضخ  ةمحط 11صندوق ربط، و  11 277كلم من قنوات الصرف،  220بھما من 

 توزر ونفطة.

ري للتطھیر: توزر ونفطة ودقاش وحامة الجرید وتمغزة. تحتوي البلدیات التالیة على مثال مدی  

یحتوي المجلس الریفي بحزوة أیضا على مثال مدیري للتطھیر على الرغم من أنھ لم یقع تبنّیھ قبل الدیوان الوطني 

 %.10للتطھیر. تعتبر البنیة األساسیة للتطھیر بحزوة محدودة للغایة وال تتجاوز نسبة الربط بھا 

سنة  بتوزر الثانیةو 1994سنة بنفطة األولى  :تطھیر حیّز اإلستغالل بالوالیة االسنوات األخیرة دخلت محطّتخالل 

2000. 

بالنسبة لمحطة توزر یتّم تصریف كّمیة من المیاه  الجرید.شطّ في  بمحطة نفطةكمیة المیاه المعالجة  لامكتصّب  

 الجرید. شطّ تصّب المیاه المتبقّیة في وكلم من القنوات  11.775المعالجة إلى ملعب الصولجان عبر 

 بھا تحتل الفالحة خاصة بالنسبة لوالیةكان من المفترض أن تساھم ھذه المیاه في حل مشاكل استنزاف الموارد المائیة  

  .زة مّما یجعلھا تتطلب كمیات كبیرة من میاه الريمكانة بار

 )2010: شبكة التطھیر بتوزر (63جدول 

صنادیق  محطات التطھیر محطات الضخ البلدیة
 الربط

 (%)نسبة الربط  عدد المساكن المرتبطة بالشبكة طول قنوات الصرف (كلم)

 میاه األمطار المیاه المستعملة

 97 230 11 998 3 525 120 393 7 1 7 توزر

 96 303 5 0 327 56 041 4 1 4 نفطة

 73 0 0 500 35 581 1 0 1 دقاش

 17 0 0 726 2 259 0 0 حامة الجرید

 0 0 0 0 0 0 0 تمغزة

 10 0 0 740 4 100 0 1 حزوة

 83 533 16 998 3 818 219 13374 2 13 المجموع

 )2012للتطھیر بتوزر (المصدر : الدیوان الوطني 

 

 

 : تطّورشبكة التطھیر بتوزر 64جدول 

 2011 2000 المؤّشر

 13 10 محطات ضخ

 2 2 محطات التطھیر

 طول قنوات (كلم)
 818 219 409 136 المیاه المستعملة

 998 3 733 2 میاه األمطار

 533 16 100 1 عدد المساكن المرتبطة بشبكة التطھیر

 83 75   (%)نسبة الربط بالشبكة 

  2012 المصدر : الدیوان الوطني للتطھیر بتوزر

 : خصائص محطات التطھیر65جدول 

 محطة نفطة محطة توزر المؤّشر

 طاقة إستعاب المحطة

 335 1 654 6 / الیوم) 3كمیة المیاه المطھّرة (م

 600 845 2 العضوي(كلغ/الیوم)كّمیة التلوث 

 الخصائص الحالیة للمحطة

 336 1 200 4 / الیوم) 3كّمیة المیاه المعالجة (م

 070 1 172 2 كّمیة التلوث العضوي(كلغ/الیوم)

الجریدشطّ  المصب النھائي للمیاه المعالجة الجریدشطّ    

 1994 2000  تاریخ دخول المحطة حیز اإلستغالل

 ال شيء بملعب الصولجان %50 المیاه المعالجةإعادة إستعمال 

 )2012المصدر : الدیوان الوطني للتطھیر بتوزر (

 : مشاریع الدیوان الوطني للتطھیر بتوزر66جدول 

 نسبة تقّدم االنجاز المشاریع

 انطلقت إجراءات التبنّي تبنّي بلدیة دقاش

 مبرمج للّدراسة بالمخطّط الحالي تطھیر بلدیتي الحامة وتمغزة

إدراج تطھیر المجالس القرویة المحاسن وسبع ابار ودغومس وسیدي بوھالل من 
 دقاش في نطاق البرنامج الوطني للتطھیر الریفيمعتمدیة  

 بصدد دراسة المقترح

 مبرمج في المخطّط الحالي تطھیر منطقة حزوة

 )2012(المصدر : الدیوان الوطني للتطھیر بتوزر 
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.6.III   میاه الشرب 

لتر/  154بئر عمیقة وبئرین سطحیتین بقوة تدفّق تصل إلى  13 عن طریقبالماء الصالح للشراب  توزریتم تزوید والیة 

 غرام / لتر. 2.4و  1تعتبر ملوحة المیاه الموّزعة عالیة نسبیا تتراوح بین ثانیة. 

ھا طولیصل والتي یقع توزیع میاھھا عن طریق شبكة  3م 14 000خّزانا بطاقة إستیعاب جملیة مقّدرة بـ  18 توزرتعّد 

 محطّات ضّخ.8كلم. كما تضّم الشبكة  30یبلغ طول شبكة الربط بـ كلم. 408 إلى

% في  95.5في المناطق الحضریة و %100، بلغت نسبة تزوید الوالیة بالماء الصالح للشراب 2011خالل سنة 

 المناطق الریفیة.

 حسب الوسط توزر: تطّور نسب التزوید بالماء الصالح للشراب بوالیة 16رسم  

 
 2012 توزرتوزیع المیاه بوالستغالل الشركة الوطنیة المصدر 

 

 .2011سنة  %93إلى  2001سنة  % 79.8المناطق الریفیة من بشبكة الماء الصالح للشراب  الربطارتفعت نسبة 

 

 

 

 

 

 

 نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرابو: تطّور نسب  التزوید 67جدول 

 نسبة الربط (%) نسبة التزوید (%) 

 وسط  حضري وسط  ریفي وسط  حضري وسط  ریفي السنة

2001 82,5 98 79,8 96,5 

2002 82,5 98 79,8 96,5 

2003 82,5 98 79,8 96,5 

2004 82,5 99 79,8 97 

2005 82,5 99 79,8 97 

2006 86,9 100 83,5 97,6 

2007 86,9 100 83,5 97,6 

2008 86,9 100 83,5 97,6 

2009 95,5 100 93 97,6 

2010 95,5 100 93 97,6 

2011 95,5 100 93 97,6 

 2012  بتوزرتوزیع المیاه والستغالل الشركة الوطنیة المصدر:  

 

 )2010الوسط (و: توزع المشتركین حسب المعتمدیة 68جدول 

 عدد المشتركین  

 مجموع الوسطین وسط  ریفي وسط  حضري المعتمدیة 

 400 12 0 400 12 توزر

 450 5 0 450 5 نفطة

 500 7 330 3 170 4 دقاش

 150 1 445 705 تمغزة

 800 800 0 حزوة

 300 27 575 4 725 22 المجموع

 2012  توزیع المیاه بتوزروالستغالل الشركة الوطنیة المصدر:  

 

 : تطّور مؤّشرات شبكة الماء الصالح للشراب69جدول 

 2010 2005 2000 1995 1990 المؤّشر

 500 26 750 22 670 19 700 17 080 14 عدد المشتركین

(ملیون االستھالك 
 /سنة)3م

2,55 2,82 3,09 3,33 3,97 

 98 94 89 84 75 نسبة التزوید (%)

 438 385 370 340 295 طول الشبكة (كلم)

 2012  توزیع المیاه بتوزروالستغالل الشركة الوطنیة المصدر:  
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 : توزع نسب المشتركین حسب الوسط17رسم 

 
 2012   توزرتوزیع المیاه بوالمصدر:  الشركة الوطنیة الستغالل 

 

 

 

 

 

من % 87.6الذي یمثل استھالك میاه الشرب حسب نوعیة االستعمال أھمیة اإلستھالك المنزلي  نسب توزیع یبرز

الصناعي ال % في حین أّن نصیب االستھالك في القطاع 6.4بلغ نصیب قطاع السیاحة . بالوالیة اإلستھالك الجملي

 %).0.5یكاد یذكر (

توزیع میاه الشرب بالوالیة خصوصا بمناطق توزر  تعتبر نوعیة المیاه الموّزعة المشكل الرئیسي الذي یواجھ قطاع

غرام / لتر. لمجابھة ھذا المشكل، تّم بعث  2.4و  2ونفطة وحزوة. ملوحة ھذه المیاه عالیة جدا، تتراوح ما بین 

 .میاه في ھذه المناطق وھو حالیا بصدد التنفیذمشروع لتحسین نوعیة ال

 

 

 

 %83; وسط  حضري

 %17; وسط  ریفي
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 االستعمال نوعیة  حسب الصالح للشراب توزیع استھالك الماء: 70جدول 

 المجموع استعماالت اخرى صناعي سیاحي منزلي ریفي منزلي حضري المعتمدیة

 960,2 1 59,3 8,4 220,5 0 672 1 توزر

 209,4 20,6 0 10,5 83,6 94,7 تمغزة

 135,9 18,3 1,5 0 116,1 0 حزوة

 993,2 70,3 6,4 0 394,6 521,9 دقاش

 713,4 54,2 2,9 25,6 0 630,7 نفطة

 012,1 4 222,7 19,2 256,6 594,3 919,3 2 المجموع

 2012المصدر : الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه بتوزر 

 

 االستعمال نوعیة حسب للشراب الصالح الماء استھالك توزیع: 24خریطة 

 باللشر الصالح الماء توزیع: 25خریطة 
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.7.III   البنیة األساسیة للطاقة 

.1.7.III   شبكة الكھرباء 

حتى وما فتئت البنیة التحتیة لشبكة الكھرباء بوالیة توزر تتطور تماشیا مع التوسع العمراني الذي شھدتھ الوالیة 

المشتركین بالشبكة  عدد تستجیب للطلبات المكثفة للطاقة سواء لالستھالك المنزلي أو السیاحي أو الفالحي. وقد تطّور

 %. 14.2ال نسبة نمّو تقّدر بـمسجّ  2011سنة  31 474إلى  2007سنة  27 564من 

 متلوي مصدرا الطاقة الكھربائیة الموّزعة بالوالیة. وتمثّل محطّتا التحویل جھد مرتفع /جھد متوسط بتوزر 

كلم أّما بالنسبة لشبكة الجھد المنخفض فقد بلغ طولھا  805.792، بلغ طول شبكة الجھد المتوسط 2011خالل سنة 

% من مجموع الشبكة. یوجد بالوالیة خطّ واحد جھد مرتفع ووقع برمجة  98ة الھوائیة بـكلم. تقدر نسبة الشبك 1 470

 خطّ ثان.

 % منھا على ملك الشركة التونسیة للكھرباء والغاز.45محول كھربائي،  675تتكون الشبكة كذلك من 

 : تطور عدد مشتركي شبكة الكھرباء71جدول 

شبكة الكھرباءعدد مشتركي  السنة  

2007 27 564 

2008 28 134 

2009 28 755 

2010 29 979 

2011 31 474 

 2012الغاز بتوزر والمصدر : الشركة التونسیة للكھرباء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاز بوالیة توزرو: شبكة الكھرباء 72جدول 

 465,02 1 طول شبكة الجھد المنخفض الھوائي (كلم)

شبكة الجھد المنخفض األرضي (كلم) طول  4,980 

 470 1 طول شبكة الجھد المنخفض (كلم)

 39,676 طول شبكة الجھد المتوسط األرضي  (كلم)

 738,567 طول شبكة الجھد المتوسط  نظام القضبان الثالثي الھوائي (كلم)

 27,549 طول شبكة الجھد المتوسط نظام القضبان المنفرد الھوائي  (كلم)

 805,792 طول شبكة الجھد المتوسط (كلم)

الغاز نظام الثالثيوالشركة التونسیة للكھرباء  عدد محطات   226 

الغاز نظام المنفردوالشركة التونسیة للكھرباء  عدد محطات  78 

الخاصة نظام الثالثي عدد محطات   371 

الخاصة نظام المنفرد عدد محطات  0 

 675 عدد المحطات

 2012الغاز بتوزر والمصدر : الشركة التونسیة للكھرباء 

 : توّزع نسبة التزود بالكھرباء حسب المعتمدیة والوسط73جدول 

 مجموع الوسطین وسط  ریفي وسط  حضري المعتمدیة

 95,3 92 98,6 توزر

 96,7 94 99,4 نفطة

 96,7 96 99,8 دقاش

 98,9 98 99,8 تمغزة

 97 97 0 حزوة 

 96,92 94,8 99,4 المجموع

 2012الغاز بتوزر والمصدر : الشركة التونسیة للكھرباء 

 

 :تطور عدد مشتركي شبكة الكھرباء18رسم 

 
 2012 توزرالغاز بوالتونسیة للكھرباء  المصدر : الشركة
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 : توزیع المشتركین بشبكة الكھرباء حسب القطاع (ضغط منخفض)75جدول 

العموميالتنویر  فالحة تجارة إدارة منزلي المعتمدیة  المجموع صناعات صغرى 

  666 14 55 56 724 660 205 966 12 توزر

  442 6 8 22 90 74 104 144 6 نفطة

  575 7 12 38 106 82 135 202 7 دقاش

 882 1 0 17 110 49 78 628 1 تمغزة

 909 0 5 38 4 27 835 حزوة

  474 31 75 138  068 1 869 549 775 28 مجموع الوالیة

  2009: الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز بمنوبة المصدر

 : توزع المشتركین بشبكة الكھرباء حسب الوسط (ضغط منخفض)74جدول 

 المجموع وسط ریفي وسط حضري المعتمدیة

  666 14 709 957 13 توزر

  442 6 101 341 6 نفطة

  575 7 412 163 7 دقاش

 882 1 986 896 تمغزة

 909 909 0 حزوة

  474 31  117 3  357 28 مجموع الوالیة

 2012المصدر : الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز بتوزر 

 

 توزع عدد مشتركي شبكة الكھرباء حسب الوسط (ضغط منخفض):  26خریطة  )منخفضتطور عدد مشتركي شبكة الكھرباء حسب القطاع (ضغط : 27خریطة  
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شبكة الكھرباء :28خریطة 
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.8.III   االتصاالت  

  .1.8.III الھاتف 

شھد قطاع االتصاالت تطورا ھاما خالل السنوات األخیرة في كامل البالد. وقد بلغ عدد المنخرطین بوالیة توزر في 

 . 2010ألف منخرط سنة  199.1شبكات الھاتف القار والجوال 

 .2004فقط سنة  4,3ساكن مقابل  100خط لكل  191,2، بلغت الكثافة الھاتفیة 2010خالل سنة 

ختالفات في تطور الكثافة في شبكات الھاتف القار والجوال أن اإلتجاھات ھي نحو إستعمال الھاتف الجوال تبرز اال

 4(تضاعف المؤشر بأكثر من  2010و 2004ساكن بین  100خط لكل  178.3إلى  45حیث تحول المؤشر من 

 مرات).

 وتحسن وتنوع نوعیة الخدمات. ھذا التطور الھام یعكس توسع وتضخم طاقة استیعاب شبكات الھاتف الجوال

 : مؤشرات اإلتصاالت76جدول 

 المعتمدیة

 مركز اتصاالت
مراكز 
 األنترنات

محوالت  عدد محطات الھاتف
 تراسل

المعطیات 
X25 

أجھزة 
 التاكسیفون

الغرف 
 الریفي العمومیة اإللكترونیة الھاتفیة

الجوال 
 الرقمي

 التناظري

 2 215 8 0 14 1 5 74 2 توزر

 2 69 3 0 6 0 0 21 1 نفطة

 5 66 7 0 3 1 0 22 3 دقاش

 7 9 3 0 7 10 0 3 2 تمغزة

 3 9 2 0 3 3 0 3 1 حزوة

 19 368 23 0 33 15 5 123 9 المجموع 

 2010المصدر : إتصاالت تونس، اإلدارة الجھویة بتوزر.

 

 المشتركین حسب نوعیة اإلتّصال: تصنیف 77جدول 

 المعتمدیة
 عدد المشتركین في : القار: بالھاتف المشتركین عدد

 شبكة األنترنات الھاتف الرقمي تراسل المعطیات الجملة التاكسیفون الریفي العادي

 - - 145 635 7 215 1 419 7 توزر

 - - 19 490 2 69 0 421 2 نفطة

 - - 71 804 2 66 1 737 2 دقاش

 - - 9 360 9 37 314 تمغزة

 - - 9 292 9 3 280 حزوة

 600 3 000 103 253 581 13 368 42 171 13 المجموع 

 2010المصدر : إتصاالت تونس، اإلدارة الجھویة بتوزر.

 

 

 توزر: تطور الكثافة الھاتفیة بوالیة 19رسم 

 
 2011 لإلحصاءریة السنویة شالمصدر:الن

 

   .2.8.III تااإلنترن 

جراءات مكنت من تحقیق نتائج ھامة اإلنجازات واإل العدید منبت اإستفاد قطاع اإلنترن ،خیرةخالل السنوات األ

بین  منخرط  2 414إلى  112من  توزرتطور عدد منخرطي والیة  إذ تنعكس من خالل تطور عدد مستعملي الشبكة

 مرة. 21قد تضاعف العدد بأكثر من بذلك فو 2009و 4200

 

 )LS, X25, ADSL, Frame Relay, R.N.I.S: تطور نسبة المشتركین بشبكة نقل المعلومات (78جدول 

 عدد المشتركین السنة

2004 112 

2007 822 

2008 1 371 

2009 2 414 

2010* 3 768 

 2010ریة السنویة لالحصاء المصدر:النش 

 *: نتائج تقدیریة
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 )LS, X25, ADSL, Frame Relay, R.N.I.S( توزر: توزع المشتركین بشبكة نقل المعلومات بوالیة 20رسم 

 

 2010المصدر:النشریة السنویة لالحصاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .3.8.III البرید 

 بالوالیة بلغ عدد المعامالت المالیة في مكاتب البرید 2001سنة . اكاشبّ  35برید بھا  مكتب 19 توزروالیة  تعدّ 

221 247. 

 
 : البرید (البنیة التحتیة األساسیة)79جدول 

 المعتمدیة
 2010العملیات المالیة خالل سنة  البنیة األساسیة

 عدد الشبابیك عدد المكاتب
الحواالت  عدد الحواالت المرسلة عدد

 المستخلصة
 من الحواالت الواردة عدد

 الخارج

 249 1 675 54 832 55 16 7 توزر

 685 1 130 32 815 21 5 2 نفطة

 266 455 30 708 27 9 6 دقاش

 8 902 5 411 6 4 3 تمغزة

 75 477 4 533 4 1 1 حزوة

 283 3 639 127 299 116 35 19 المجموع 

2010المصدر: االدارة الجھویة للبرید    
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.IV الشبكة الحضریة 

أّن نسبة  2010من خالل المسح الوطني للسّكان والتشغیل لسنة تتمیّز والیة توزر بھیمنة الطابع الحضري بھا إذ نتبیّن 

% 30.8% من مجموع سّكان الوالیة وال تتعّدى نسبة السّكان الغیر حضریین  70.4السكان الحضر بالوالیة تمثّل 

 %.34وھي نسبة منخفضة مقارنة بالمعّدل الوطني البالغ 

طابعھا الریفي، تتمیّز باقي معتمدیات الوالیة بسیطرة الطابع  باستثناء معتمدیة حزوة التي بقیت محافظة كلیا على

 الحضري علیھا.

 .1.IVالتراتب الحضري 

ساكنا. تحتل مدینة نفطة المرتبة  33 461ا یبین ترتیب المدن حسب الحجم أھمیة مدینة توزر التي یبلغ عدد سكانھ

ب نجد مدن دقاش وحامة الجرید وتمغزة التي تجمع ساكنا. في أسفل ھذا الترتی 20 665الثانیة بمجموع سكان یقدر بـ

 % من مجموع سكان الحضر بالوالیة.23

  ساكنا. 10 000، تعتبر باقي مدن الوالیة مدنا صغیرة ال یتجاوز عدد متساكنیھا عتبة الـباستثناء توزر و نفطة

 )2007: بلدیات والیة توزر (80جدول 

البلدیةمرتبة  البلدیة  )2007السكان ( تاریخ اإلحداث 

 461 33 23/07/1988 1 توزر

25/12/1919 2 نفطة  20 665 

 459 7 1957/11/20 3 دقاش

23/04/1985 4 حامة الجرید  6 309 

23/04/1985 5 تمغزة  2 342 

 236 70 - - مجموع الوالیة

 المصدر :المعھد الوطني لإلحصاء

مع موقعھا كمركز تحتل مركز الوالیة وتضم مستوى تجھیز یتالءم  ومن الناحیة اإلداریة، تعتبر توزر المدینة األولى 

ا مالمركز الثاني ویعتبر مستوى التجھیز بھ لتان تتموقعان شرق وغرب مدینة توزرتحتل مدن نفطة ودقاش ال للوالیة.

 الخدمات العمومیة مع مدن على مستوىتبعیة  وتعیشألخیرة ا اكزتحتل مدن حامة الجرید وتمغزة المر مرضیا.

  المركز األول والثاني.

 

 

 

 

 : تطّور نسب نمو السكان الحضر81جدول 

 1994/2004 1984/1994 1974/1984 المعتمدیة

 العام السنوي العام السنوي العام السنوي

 11,7 1,1 34,3 3,0 28,6 2,5 توزر

 6,9 0,7 22,5 2,1 24,0 2,2 نفطة

 2,2 0,2 25,3 2,3 109,6 7,7 دقاش

 10,0 1,0 0 0 0 0 تمغزة

 0 0 0 0 0 0 حزوة

 8,2 0,8 32,6 2,9 38,9 3,3 مجموع الوالیة

 :المعھد الوطني لإلحصاء المصدر

  .2.IV لسكان الحضر ل المجالي توّزعال 

توزر بالتقطّع والتشتّت داخل المجال. ترجع جذور السكان على غرار كامل منطقة جنوب البالد، یتمیز  التعمیر بوالیة

بدأت باإلستقرار شیئا فشیئا بالمنطقة خاصة بعد االستقالل راسمة بذلك  الحضر بالوالیة في أغلبھا إلى أصول بدویة

  ھذا الشكل المتقطّع للتعمیر.

 ،في جعل أطراف شط الجریدة أساسیة ھامة الفالحي وتركیز تجھیزات كبرى و بنی لنھوضساھمت عملیات ا

 وبالتالي للتطّور الحضري بالوالیة.   المنطقة األكثر مالءمة لتوطن السكان ،خصوصا مدینة توزر

 : مدینة توزر : االمتداد الحضري على حواشي شط الجرید 5صورة  

 
  المصدر : أطلس المشاھد الطبیعي
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 : تطور عدد السكان الحضر بوالیة توزر82 جدول

 2004 1994 1984 1975 المعتمدیة

 400 32 000 29 600 21 800 16 توزر

 300 20 993 18 500 15 500 12 نفطة

 700 13 400 13 691 10 100 5 دقاش

 200 2 000 2 0 0 تمغزة

 0 0 0 0 حزوة

 600 68 393 63 791 47 400 34 المجموع

 المصدر : المعھد القومي لالحصاء

 

 السكان الحضرتطور عدد : 29خریطة  
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V. األنشطة اإلقتصادیة 

.1.V الفالحة 

إلى المناخ الصحراوي الجاّف، یمثّل الجفاف ظاھرة شھدت والیة توزر تحّوالت عمیقة في مجال الفالحة. بانتمائھا 

دائمة في المنطقة مع عدم انتظام ھطول األمطار من سنة ألخرى. لذلك كانت تعبئة المیاه الجوفیة الخیار الوحید 

 لتطویر ھذا القطاع.

لغراسات على شكل تتمثل تقنیة الفالحة ذات الطوابق المعتمدة بواحات توزر والممیزة للوسط الواحي،  في تنظیم ا

ثالث طوابق: بقول بالطبقة السفلى، أشجار مثمرة بالطبقة الثانیة وأخیرا النخیل في األعلى، مّما یضمن إستغالال أمثال 

 للموارد المائیة والتربة.

ربي ترجع التقنیات المتبعة في توزیع میاه الرّي بالواحات إلى القرن الثالث عشر میالدیا وھي من إختراع العالم الع

 ابن الشبّاط.

 .1.1.Vالموارد الطبیعیة 

.1.1.1.V   التربة 

تعتبر إمكانیات الوالیة من التربة محدودة جّدا. تنحصر التربة الصالحة للزراعة في الواحات والمساحات السقویة وفي 

تعتبر تربة الواحات "تربا بشریة"، إذ غیّرھا عمل االنسان وذلك عن  مناطق انصباب المجاري المائیة الرئیسیة.

تسمیدھا وریّھا مّما ساھم على مر الزمن في تغییر تركیبتھا وھیكلتھا مّما زاد في خصوبتھا. وطریق حرثھا العمیق 

لحة للزراعة وحساسة تعتبر الترب التراكمیة المكّونة من مواّد متغایرة صا ھذه التربة ھي شدیدة الحساسیة للملوحة.

 لالنجراف واالنجراد.

 توزر: تصنیف التربة بوالیة 83جدول 

 (%) النسبة  نوعیة التربة

 16,8 تربة قلیلة التطور

 5,9 تربة معدنیة خام

 4 تربة "إیزوھیمیك"

 0,3 تربة "ایدرومورف"

 56,7 تربة مملحة

 13,3 تربة جبسیة 

 3 تربة مركبة

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة, الخارطة الفالحیة_

.2.1.1.V    الموارد المائیة 

 الجوفیة والعمیقة. بكمیات ھامة من المیاه توزرتتمتع والیة 

تمثّل المیاه و .متأتیة من المائدة السطحیة 3ملیون م 34.08 بینھا من الجوفیةمن المیاه  3ملیون م 208.4تنتفع الوالیة بـ

  %من الموارد المتاحة.74.4 المائدة العمیقةالمتأتّیة من 

 من المیاه السطحیة. 3ملیون م 7 بـتنتفع الوالیة كذلك 

 .3ملیون م 130إضافیة من میاه الشمال تقدر بـ اتبكمی إضافة إلى ھذه الموارد المائیة تنتفع الوالیة

 على المائدة العمیقة. 222بئر مجھّزة على المائدة السطحیة و  2 090یتّم استغالل ھذه الموارد عن طریق تركیز 

 توزر: الموارد المائیة السطحیة لوالیة 84جدول 

الموارد المائیة القابلة  )3(ملیون م  الموارد المتاحة     
   لإلستغالل

 اإلستغالل السنوي للموارد
)3(ملیون م  

 عدد الآلبار المجّھزة

 2011 2011 2011 2011 السنة

 - 23,1 6 26 مـــیـاه الــسـیــالن

 2090 101,6 34,62 34,08 الـمـائـدة الـسـطحیة

 222 79,3 138,31 174,33 الـمائـدة الـعـمیقـة

 - 86,2 10 11,6 الــمیاه الـمطھـرة المستعملة

  2012المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة_

  .2.1.V الھیاكل العقاریة واستخدامات األرض 

.1.2.1.V   الھیاكل العقاریة 

من المساحة الجملیة  %86( فما أقلّ ھك 5التي تمتد مساحتھا على یھیمن على الھیكل العقاري للوالیة المستغالت 

یملكون أراضي تقّل % من الفالحین 99. تتمیّز ھذه الھیكلة بالتجزئة المفرطة لألراضي الفالحیة ()للمستغّالت الفالحیة

تخّص ھذه الظّاھرة أساسا الواحات القدیمة في  لتعاطي الزراعة. اإیجابی  عامال مّما یمثّل ھكتارات) 5مساحتھا عن 

 حین أّن مساحة الواحت العصریة أكبر.
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 : الــوضــع العـقــاري لألراضـي الـفــال حــیــــة (ھك)85جدول 

 المجمـوع األراضــي الـدولـیـة األراضي اإلشـتـــراكــیـــــــة األراضي الخاصة المعتمدیة

 454 20 328 17 926 1 200 1 تــــوزر 

 274 72 276 71 0 998 نـفـطــة 

 532 44 713 39 331 3 488 1 د قــــاش 

 215 120 991 119 0 224 حـــــزوة 

 586 68 585 64 001 4 0 تـمغـــزة 

 061 326 893 312 258 9 910 3 كامل الوالیة 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة, الخارطة الفالحیة_

 

 

 : توزیع المستغالت حسب الحجم86جدول 

 (%) عدد المستغلین (%) المساحات المستغلة (ھك) الصنف

 58,7 4872 19 1580 ھك 1إلى  0

 25,9 2148 32,3 2702 ھك 2إلى  1

 10,5 870 21,5 1800 ھك 3إلى  2

 2,9 240 9,4 790 ھك 4إلى  3

 0,84 70 3,6 300 ھك 5إلى  4

 0,9 74 5,6 465 ھك 10إلى  5

 0,13 11 1,8 150 ھك 20إلى  10

 0,06 5 1,8 150 ھك 50إلى  20

 0,03 2 1 88 ھك 100إلى  50

 0,04 3 4 338 ھك 100 >

 100 8295   100   8363 المجمـوع

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة, الخارطة الفالحیة_

 

% على 1% و 3%). تمثّل األراضي المشتركة والخاصة 96وتتمیز الھیاكل الفالحیة بھیمنة األراضي الّدولیة (

 التّوالي.

 

 

 

 

 

 

.2.2.1.V    استخدامات األرض 

وتتواجد في األراضي الفالحیة والمراعي  والیةلمن المساحة الجملیة  % 58,3 الصالحة للزراعةتمثل األراضي 

 % من المساحة الجملیة.3ال تمثّل األراضي الفالحیة سوى  .والغابات

 

 الصلوحیة (ھك)و: توزیع المساحة الجملیة للوالیة حسب المعتمدیة 87جدول 

المعتمدیة   المساحة غیر الــمـسـاحة الــصالحـة للــفـــالحـة 
 الفالحیة

 المساحة الجملیة
 الـمجـمـوع الغابات المراعي األراضي الزراعیة

 890 81 436 61 454 20 600 550 16 304 3 تــــوزر 

 580 158 306 86 274 72 450 000 70 824 1 نـفـطــة 

 017 101 485 56 532 44 400 538 39 594 4 د قــــاش 

 100 124 109 4 991 119 121 800 118 070 1 حـــــزوة 

 93700 890 24 810 68 160 65112 538 3 تـمغـــزة 

 287 559 226 233 061 326 731 1 000 310 330 14 كامل الوالیة 

  2012المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة_

% للزراعات  3.2للخضر و 5.1مجموع األراضي الفالحیة للنّخیل ولألشجار المثمرة و% من  53.3تخصص 

 العلفیة.

 )2011-2010: توزع المستغالت الفالحیة حسب نوع الزراعة (موسم 88جدول 

 النسبة (%) المساحة (ھكتار) الزراعات

 3,2 500 عـلــف

 5,1 800 الخضروات

 53,5 363 8 نـخــیـل+أشجار مثمرة

 38,2 967 5 أنواع أخرى

 100 630 15 المجموع

  2012المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة_
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 توزیع المستغالت حسب الحجم: 30خریطة   
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 : استخدامات األرض31 خریطة
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.3.2.1.V    المناطق السقویة 

المجالي لخصائص التربة جنوب البالد. تعتبر واحة نظاما قدیما من تمثّل المیاه مصدرا حیویا یحّدد من خاللھ التنظیم 

 اإلنتاج الزراعي مرتبط أساسا بھذه الموارد الموروثة القلیلة التجّدد.

كان الخیار الوحید أمام الحاجة المتزایدة للمیاه في والیة توزر ھو استغالل المیاه الجوفیة العمیقة بواسطة اآلبار 

ات. ساھمت تقنیة الحفر التي اعتمدت من أواخر القرن التاسع عشر من قبل السلطات االرتوازیة أو المضخ

االستعماریة في ظھور الواحات العصریة التي تتمیز بمستغّالت ذات حجم أكبر وبتقنیات عمل جدیدة. وقد تم اتباع 

متناول للسكان المحلیین فنیا أسلوب الحفر من قبل الدولة بعد االستقالل في إطار التنمیة الجھویة. وقد أصبحت في 

 ومالیا. ساھمت كھربة محطات الضخ في زیادة قوة التدفّق.

% من مجموع األراضي  3ھك لتغطي بذلك  8 363لمناطق السقویة بوالیة توزرت المساحة الجملیة لبلغ 2011سنة 

 الفالحیة بالوالیة.

 ھك. 1 275منطقة)، في حین تغطي المناطق السقویة الخاصة  60ھك ( 7 088تغطي المناطق السقویة العمومیة 

 

 المناطق السقویة: 89جدول 

 المعتمدیة
 المناطق السقویة الخاصة المناطق السقویة العمومیة

 المساحة (ھكتار) العدد المساحة (ھكتار) العدد

 322 3 610 2 15 تــــوزر 

 261 5 352 1 5 نـفـطــة 

 298 3 923 1 18 د قــــاش 

 130 2 457 9 حـــــزوة 

 264 5 746 13 تـمغـــزة 

 275 1 18 088 7 60 كامل الوالیة 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة, الخارطة الفالحیة_

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : توزیع المناطق السقویة حسب الصنف21رسم 

 
  2011  المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة

 :من أھّمھا  یشكو نظام الري في الوالیة من عدة مشاكل

مشاكل ملوحة  - مثّل ضیاع میاه قنوات التوزیع في األرض سببا في خلق مائدة جوفیة مالحة، مما أدى إلى

 التربة.

تكلفة میاه الري وتدھور نوعیة المیاه جّراء االستخدام المفرط للمیاه الجوفیة مّما یتسبّب في رفع ملوحة  -

 تدریجیا.

 حسن توزیعھا بین مختلف القطاعات.ومشكلة المیاه من حیث توفّرھا وتكلفتھا  -

 االنخفاض المتواصل فیھ في منسوب تدفّق المیاه وبدایة نضوبھا. -

 

 

  

المناطق السقویة 
 العمومیة

85% 

المناطق السقویة 
 الخاصة

15% 
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  .2.1.V اإلنتاج الفالحي 

.1.2.1.V   اإلنتاج النباتي 

 1.6یمثّل النخیل التوجھ الفالحي األھّم في والیة توزر من حیث اإلنتاج والمساحة واإلیرادات. ویقدر مجموع النخیل بـ

 " دقلة النور". صنفمنھا من  960 000ملیون، 

من إجمالي إنتاج المحاصیل  %64.3یمثّل  مّما 2011 سنةطن  44 500بـ اإلنتاج بالوالیة صدارة التمور لّ تحت

 500إلى  2007 سنةطن  23 600من  إنتاجھا قد إرتفع، وإنتاج التمور  "لة النورق'د یتصّدر صنفالوالیة. بالفالحیة 

تراجع نصیب على حساب األصناف األخرى التي صنف "دقلة النور"  إرتفاع إنتاج . كان2011 سنةطن  32

 .2011 سنة %27إلى  1998 سنة %34.4 التمور منمشاركتھا في إنتاج 

 % من إجمالي إنتاج الوالیة.65.6تعتبر واحات توزر ودقاش األكثر إنتاجیة إذ تساھم بـ

وحدة لتصدیر التمور نحو أسواق القارات الخمس. تساھم في الصادرات الوطنیة من التمور  17تعّد والیة توزر 

ك إنشاء معّدات الخزن والتكییف. تقّدر طاقة التخزین والتكییف بالوالیة . استلزم ذل%23طن أي بنسبة 14 000بـ

 طن سنویا على التوالي. 30 100طن و  36 000بـ

%. 22.8تعتبر كمیات إنتاج أنواع المحاصیل األخرى محدودة جّدا. تحتّل األعالف المرتبة الثانیة بعد إنتاج التمور بـ

سنوات األخیرة من أجل تلبیة احتیاجات قطاع تربیة الحیوانات الذي مافتئ وقد تطور ھذا القطاع بشكل ملحوظ في ال

 ھكتار. 600طن على مساحة إجمالیة تقّدر بـ 22 000یتطّور. بلغ متوسط اإلنتاج 

 800طن مساحة إجمالیة تقّدر بـ 8 000% إي ما یعادل  11.6التتعّدى حّصة الخضر من االنتاج النباتي بالوالیة 

 ھكتار.

 طن. 1 400شجرة مثمرة تنتج  500 000%). یحتوي على 1.8قطاع األشجار المثمرة األقل إنتاجیة (یعتبر 

یشھد قطاع إنتاج الباكورات باستخدام الحرارة الجوفیة تطّورا ملحوظا ویختّص في إنتاج المحاصیل المبكرة والمتأخرة 

 طن سنویا. 2 800 ھكتار، ویبلغ متوسط اإلنتاج بھا حوالي 45عن الموسم. تحتل مساحة 

 والطماطم والفلفل على إنتاج قطاع الباكورات باستخدام الحرارة وتوّجھ ھذه المحاصیل للتصدیر. یھیمن البطیخ

 
 
 
 
 

 
 )2010/2011(موسم حسب النوع  المنتوجات الفالحیة وّزعت: 22رسم 

 
 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 )2010/2011: تطّور إنتاج أھم المنتوجات الفالحیة (موسم 23رسم 

 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 
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 : المساحات السقویة32 خریطة
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 (طن) حسب نوع الزراعاتو: توزیع اإلنتاج النباتي حسب المعتمدیات 90جدول 

 األعالف النخیل أشجار مثمرة الخضروات المعتمدیة

 000 8 170 17 395 440 2 تــــوزر 

 600 2 145 8 155 400 1 نـفـطــة 

 600 3 700 11 590 020 3 د قــــاش 

 000 1 855 4 70 010 1 حـــــزوة 

 600 130 2 90 200 تـمغـــزة 

 800 15 000 44 300 1 070 8 كامل الوالیة 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 )الطنالمعتمدیة (حسب الصنف وحسب  للتمور اإلنتاج الجملي: 91جدول 

 المساحة (ھكتار) المعتمدیة
 اإلنتاج حسب الصنف

 المجموع
 أصناف أخرى كنتة حرة فرملة أخوات علیق دقلة نور

 200 17 320 2 100 530 850 1 400 12 932 2 تــــوزر 

 100 8 900 15 610 175 1 400 5 613 1 نـفـطــة 

 725 11 610 1 35 400 580 1 100 8 221 2 د قــــاش 

 205 5 80 0 10 15 100 5 010 1 حـــــزوة 

 270 2 340 0 50 380 500 1 587 تـمغـــزة 

 500 44 250 5 150 600 1 000 5 500 32 363 8 كامل الوالیة 

 2011الفالحیة المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة 

 

.2.2.1.V    اإلنتاج الحیواني 

 30 500رأسا من الماشیة و  700رأس من الماعز و  21 000رأس من األغنام،  53 000من  أساسایتكون القطیع 

 .سا من اإلبلأر

 زیادة إنتاج الحلیب في الوالیة. مّما یساھم في% من قطیع الماشیة من اإلناث المنتجة،  92.8یتكون 

 % من قطیع اإلبل.85.7% من قطیع الماعز و 90.5% من قطیع األغنام، 98.6اإلناث المنتجة تمثل 

 مالیین بیضة. 3طن من الحلیب و  2 000طن من اللحوم البیضاء،  90طن من اللحوم الحمراء،  1 100تنتج الوالیة 

وحدة بالدورة الواحدة  61 000، ساھم قطاع الدواجن بالوالیة في اإلنتاج الوطني من لحم الدجاج  بـ2011سنة

 وحدة من دجاج البیض. 7835وبـ

دقاش ونفطة السبب المباشر في تمركز قطیع الماشیة بھذه المعتمدیات الثالث. و یعتبر إمتداد المراعي بكّل من تمغزة

 من قطیع األغنام% 22.6فیما تضّم تمغزة ، الماعزقطیع من  %42.8 % من قطیع األغنام و36.8تضّم دقاش (

 % من قطیع اإلبل).25.7و

 

 

 حسب الصنفو: توزیع تربیة الماشیة الصغرى حسب المعتمدیة 92جدول 

 المعتمدیة
 دواجن (وحدة)

 أجباح نحل (جبح)
 اللحم البیض

 20 - - تــــوزر 

 - 000 23 200 7 نـفـطــة 

 60 000 38 635 د قــــاش 

 - - - حـــــزوة 

 - - - تـمغـــزة 

 80 000 61 835 7 كامل الوالیة 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 المعتمدیة اإلنتاج الحیواني حسب الصنف وحسب : 93جدول 

 صوف بیض (ألف) عسل (طن) المعتمدیة

 10 - 0,15 تــــوزر 

 12 1450 - نـفـطــة 

 28 550 0,45 د قــــاش 

 8 - - حـــــزوة 

 12 - - تـمغـــزة 

 كامل الوالیة 
0,60 2 000 70 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 
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 : تطّور إنتاج اللّحوم الحمراء (طن)24رسم 

 

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3.1.V الید العاملة الفالحیة 

%) بعد الخدمات 13أن الفالحة تحتّل المرتبة الثالثة ( 2010نتبیّن من خالل توزیع الید العاملة حسب القطاع سنة

 %)15%) والصناعة (72(

ید عاملة قاّرة  2400عامل ( 9 350ملیون یوم عمل لـ  1.132خلقت الفالحة ، 2011/2012خالل الموسم الفالحي 

 .ید عاملة وقتیة) 6 950و

 % من مجموع الید العاملة الفالحیة بالوالیة.19.3تمثّل الید العاملة العائلیة  

 الف یوم)حسب الجنس( الوحدة : وتوزیع أیام العمل حسب الید العاملة   :94جدول 

 الصنف
 مجموع الید العاملة الید العاملة الوقتیة الید العاملة القارة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 620 180 1 600 800 20 380 الید العاملة العائلیة

 50 550 7 50 500 5 0 000 2 الید العاملة األجیرة

 670 730 8 650 300 6 20 380 2 المجموع 

 000 42 000 090 1 000 37 000 450 000 5 000 640 العمل الّسنویةعدد أیّام 

 2011 المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة
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 : توزیع االنتاج الحیواني (الف طن)96جدول 

 لحوم حمراء لحوم بیضاء حلیب المعتمدیة

 192 - 920 تــــوزر 

 205 34 680 نـفـطــة 

 338 56 000 1 د قــــاش 

 138 - 140 حـــــزوة 

 242 - 360تـمغـــزة 

 115 1 90 100 3 كامل الوالیة 

  2011بتوزر  المصدر : المندوبیة الجھویة للفالحة

 

 : القطیع الحیواني: أبقار، أغنام، ماعز (الوحدة  رأس) 95جدول 

 الجمال الماعز االغنام االبقار المعتمدیة

 820 000 2 500 8 270 تــــوزر 

 750 000 3 500 9 180 نـفـطــة 

 200 000 9 500 19 218 د قــــاش 

 830 300 2 500 3 10 حـــــزوة 

 900 700 4 000 12 22 تـمغـــزة 

 500 3 000 21 000 53 700 كامل الوالیة 

  2011بتوزر  المصدر : المندوبیة الجھویة للفالحة

 

 ماعز ،أغنام ،أبقار: الحیواني القطیع: 33 خریطة  اإلنتاج الحیواني: 34 خریطة
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.4.1.V الزراعات البیولوجیة 

 .فالحياألسمدة والمبیدات الكیماویة في اإلنتاج ال إستعمال القضاء علىبوتتمیز الفالحة البیولوجیة 

واحات تمثل الھكتار.  700بـرقدّ تتغطي مساحة جملیة  مستغلّة 393قطاع الفالحة البیولوجیة في الوالیة یضّم 

 .% من المساحة اإلجمالیة لواحات الجرید8البیولوجیة 

% من إجمالي 7.8ا یمثل مّ م طن 3 500إنتاج التمور البیولوجیة في الوالیة  بلغ 2011/2012خالل الموسم الفالحي 

 .إنتاج التمور

على المدى الطویل خصوبة التربة ، وتحسین للمنتجات یةائغذلنوعیة االتحسین  إلى ةالبیولوجی یرمي النھوض بالفالحة

 .والقضاء على جمیع أشكال التلوث

 تحتوي والیة توزر على ثالث وحدات لتكییف وتصدیر التّمور البیولوجیة.

 

 : توّزع مساحات المستغّالت البیولوجیة حسب نوعیة الّزراعة97جدول 
 الجملیة (ھك)المساحة  نوعیة الزراعة

 2 زیتون

 675,2 نخیل

 3 اشجار مثمرة

 6,75 خضروات

 9 أعالف

 6 غابات

 701,95 المساحة الجملیة

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

.5.1.V اإلستثمارات الفالحیة 

مشروعا. وقد 12دینار مقّسمة على ألف  174,20 1الـ 2010بلغ حجم اإلستثمارات المنجزة في قطاع الفالحة سنة 

 % من جملة ھذه اإلستثمارات.46إستأثرت معتمدیة توزر وحدھا بـ

 % من مجموع المشاریع المصادق علیھا. 45,5مثّلت المشاریع المنجزة 

 

 

 

 : مـؤسـســـات الـتـنـمـیـــة الفــالحـیــة98جدول 

 المعتمدیة
الفالحيخـالیـا اإلرشاد   

 مـراكـز

 اإلشعاع الفالحي
 المجامــع المـائیة
 ومجامع التنمیة

 وحدات تكییف التمور

 طاقة اإلنتاج (طن) العدد

 400 9 8 20 6 1 تــــوزر 

 000 6 4 8 8 1 نـفـطــة 

 300 14 9 23 5 1 دقــــاش 

 400 1 14 3 1 حـــــزوة 

 - - 12 4 1 تـمغـــزة

 100 30 22 77 26 5 كامل الوالیة

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 صنف ب و ج حسب المعتمدیة بھا المصرح المشاریع: اإلستثمار الفالحي توزیع 99جدول 

 مواطن الّشغل حجم اإلستثمارات (ألف د) عدد اإلستثمارات المعتمدیة

 33 100 2 19 تــــوزر 

 9 642,1 5 نـفـطــة 

 11 613,1 6 دقــــاش 

 0 9,8 1 تـمغـــزة

 8 541,9 3 حـــــزوة

 61 907,00 3 34 كامل الوالیة

 2010المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 المعتمدیةصنف ب و ج حسب علیھا  المصادق المشاریع: اإلستثمار الفالحي توزیع 100جدول 

 مواطن الّشغل حجم اإلستثمارات (ألف د) عدد اإلستثمارات المعتمدیة

 8 830 15 تــــوزر 

 3 635,9 4 نـفـطــة 

 7 427 5 دقــــاش 

 0 9,8 1 تـمغـــزة

 30 738,4 10 حـــــزوة

 48 641,10 2 35 كامل الوالیة

 2010المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 صنف ب و ج حسب المعتمدیةالمنجزة  المشاریع: اإلستثمار الفالحي توزیع 101جدول 

 مواطن الّشغل حجم اإلستثمارات (ألف د) عدد اإلستثمارات المعتمدیة

 8 540,1 6 تــــوزر 

 2 111 1 نـفـطــة 

 4 312 2 دقــــاش 

 - - - تـمغـــزة

 9 211 3 حـــــزوة

 23 174,20 1 12 كامل الوالیة

 2010المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 
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 : توزیع االستثمارات الفالحیة35خریطة 
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.2.V   الصناعة 

بالرغم من إمتالك والیة توزر لثروات ھامة ( فسفاط، طین، ملح، بوتاس، تمور والمنتوجات المشتقة منھ) إال أنھا 

لمشجع لإلستثمار معتمدیات والیة توزر مناطق تنمیة ا 120-93ذات درجة تصنیع ضعیفة جدا. یصنف القانون عدد 

 جھویة ذات أولویة. 

  .1.2.V النسیج الصناعي 

 .عامال 4 022تشغل و مصدرة كلیامنھا  %37.3 ،مؤسسة صناعیة  126من  توزریتكون النسیج الصناعي لوالیة 

 من %74 الغذائیة الذي یستأثر وحده بـقطاع الصناعات  یبیّن ھیمنة حسب النشاط المؤسسات الصناعیة تصنیفیبین 

% من مجموع اإلستثمارات 70% من مجموع الید العاملة الصناعیة وبـ81الصناعیة بالوالیة و بـ المؤسسات جملة

 بالقطاع. 

 : توزیع اإلستثمارات الصناعیة حسب القطاع102جدول 

 القطاعات
 المنجزة المشاریع بھا المصرح المشاریع

 عدد مواطن الشغل حجم اإلستثمارات (أ د) العدد  عدد مواطن الشغل حجم اإلستثمارات (أ د) العدد 

 360 000 350 2 11 258 3 456 112 52 93 الصناعات الغذائیة

 - - - 238 000 100 9 2 مواد البناء والخزف والبلور

 - - - 40 000 100 1 2 الصناعات المیكانیكیة 

 - - - 191 100 044 1 4 النسیج والمالبس صناعة

 - - - 06 000 325 1 الصناعات الكیمیائیة 

 3 000 50 1 201 100 585 8 7 صناعات مختلفة

 20 000 600 4 88 173 589 2 17 صناعة الخشب والخفاف والتأثیث

 383 000 000 3 16 022 4 829 855 74 126 الجملة

 2011بالصناعة المصدر: وكالة النھوض 

 : توزیع اإلستثمارات الصناعیة حسب المعتمدیة103جدول 

 المعتمدیة
 المنجزة المشاریع بھا المصرح المشاریع

 عدد مواطن الشغل حجم اإلستثمارات (أ د) العدد  عدد مواطن الشغل حجم اإلستثمارات (أ د) العدد 

 69 000 500 3 344 800 101 8 33 تــــوزر 

 143 000 1000 5 178 1 000 335 12 9 نـفـطــة 

 150 000 900 1 4 412 2 856 829 51 67 دقــــاش 

 - - - - - - حـــــزوة

 - - - - - - تـمغـــزة 

 362 000 400 3 12 934 3 656 266 72 109 كامل الوالیة

 2011المصدر: وكالة النھوض بالصناعة 

 

 

 : توزیع المؤسسات الصناعیة المصدرة كلیا حسب القطاع والمعتمدیة104جدول 

 المعتمدیة
األحذیةوالمالبس والجلد وصناعة النسیج  الصناعات الغذائیة  

 عدد مواطن الشغل حجم اإلستثمارات (أ د) العدد  عدد مواطن الشغل حجم اإلستثمارات (أ د) العدد 

 - - - 148 500 484 3 7 تــــوزر 

 - - - 14 000 318 4 نـفـطــة 

 165 000 400 1 35 560 953 11 35 دقــــاش 

 - - - - - - حـــــزوة

 - - - - - - تـمغـــزة 

 165 000 400 1 197 060 756 15 46 كامل الوالیة

 2011المصدر: وكالة النھوض بالصناعة 

 
 المؤسسات حسب القطاع والمعتمدیة: توزیع 105جدول 

 الصناعات الغذائیة المعتمدیة
الخزف ومواد البناء 

البلورو  

صناعات میكانیكیة 
 كھربائیةو

صناعات 
 كیمیائیة

المالبس وصناعة النسیج 
االحذیةو  

صناعات 
 أخرى

 خدمات

 12 2 1 1 1 1 28 تــــوزر 

 2 - - - - - 8 نـفـطــة 

 2 5 3 - 1 1 57 دقــــاش 

 1 - - - - - - حـــــزوة

 - - - - - - - تـمغـــزة 

 17 7 4 1 2 2 93 كامل الوالیة

 2011المصدر: وكالة النھوض بالصناعة 

 

 القطاعالمعتمدیة و: توزیع المؤسسات الصناعیة حسب 106جدول 

 الصناعات الغذائیة المعتمدیة
الخزف ومواد البناء 

البلورو  

صناعات میكانیكیة 
 كھربائیةو

صناعات 
 كیمیائیة

المالبس وصناعة النسیج 
االحذیةو  

صناعات 
 أخرى

 خدمات

 12 2 1 1 1 1 28 تــــوزر 

 2 - - - - - 8 نـفـطــة 

 2 5 3 - 1 1 57 دقــــاش 

 1 - - - - - - حـــــزوة

 - - - - - - - تـمغـــزة 

 17 7 4 1 2 2 93 كامل الوالیة

 2011المصدر: وكالة النھوض بالصناعة
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 توزر بوالیة: توزیع المؤسسات الصناعیة حسب النشاط 25رسم 

 
 2009 توزرالمصدر : وكالة النھوض بالصناعة_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .2.2.V المناطق الصناعیة 

 تعد والیة توزر المناطق الصناعیة التالیة:

 ھك. 20بمعتمدیة دقاش بصدد التھیئة بمساحة جملیة تقدر بـمنطقة صناعیة  -

 منطقتان بلدیتان بمعتمدیة توزر. -

 منطقة بلدیة بمعتمدیة دقاش. -

 منطقة مجلس جھوي طریق دقاش. -

ھك بتوزر وأخرى على مساحة  20ھك بالجھة : منطقة تغطّي  30وقع برمجة منطقتین صناعیتین على مساحة 

 ھك بمعتمدیة حزوة.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صناعات غذائیة
57% 

مواد البناء و الخزف و 
 البلور
2% 

صناعات میكانیكیة و 
 كھربائیة

1% 

 صناعات كیمیائیة
2% 

صناعة النسیج و المالبس 
 و االحذیة

4% 

صناعات اخرى
5% 

 الخدمات
29% 

 بوالیة توزر المناطق الصناعیة توزیع: 107ول جد

 المنطقة

 عدد المقاسم )ھكتارالمساحة (

 (الھكتار) فیھا وغیر مستغلة المساحة المفوت

 المستغلة الجملیة المستغلة الجملیة

 منطقة المجلس الجھوي

 4,3 1 7 0,9 5,8 بكستیلیا الصناعیة المنطقة

 1,2 2 5 0,9 2,3 بحزوة الصناعیة المنطقة

 10 )الصناعیة (قسط أول یةالة العقاركالو

    

 توزر یةمنطقة بلد

 20,7 23 80 10,2 35,6 1الصناعیة  المنطقة

 10 بكستیلیا الجدیدة الصناعیة المنطقة

    

 نفطة یةمنطقة بلد

 2,1 3 10 1,2 4 2و 1 حزوة طریق الصناعي التقسیم

 3,1 7 16 2,2 4,9 2و 1 توزر طریق الصناعي التقسیم

 4,6 2 10 1,1 5,6 توزر طریق الشفاء تقسیم

 دقاش یةمنطقة بلد

 5 5 10 10 المنطقة الصناعیة بدقاش

 

 8 0 3,5 المنطقة الصناعیة ببوھالل

  

 یدحامة الجر یةمنطقة بلد

 1 1 3 1 3 المنطقة الصناعیة بالحامة

 37 44 144 27,5 94,7 المجموع

 2010وكالة النھوض بالصناعة  :المصدر
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 یواجھ القطاع عدة صعوبات منھا:

 مشكل عقاري یتمثل في غیاب مناطق صناعیة مھییئة. -

 تعقد إجراءات اإلدارة خاصة عند شراء أراضي دولیة. -

 غیاب دراسات تبین إمكانیات الوالیة. -

 تحیین قانون التشجیع على اإلستثمار.عدم  -

 دفع التصنیع بالوالیة بإمكانھ اإلعتماد  مستقبال:

 إعداد دراسات حول ثروات وإمكانیات المنطقة. -

 المركزیة القرار والتظاھرات الوطنیة (غرف، معارض، منتدیات، أیام شراكة...) -

 تنظیم أیام للنھوض بالصناعة بوالیة توزر في الخارج. -

 خلق وتھیئة مناطق صناعیة جدیدة بنفطة ودقاش.  -

.3.V   التجارة 

وحدة بیع  1 617 ،وحدة بیع بالجملة 37حیث تضم  ،تطورا ھاما خاصة بعد بعث الوالیة توزربعرف قطاع التجارة 

 .أسواق بلدیة 2 أسواق أسبوعیة و 7 ،بالتفصیل

 المعتمدیةو: توّزع األسواق بوالیة توزرحسب النوع 108جدول 

جملة أسواق بلدیة أسواق یومیة أسواق المعتمدیة  

 1 1 1 تــــوزر

 - - 1 نـفـطــة

 - 1 3 دقــــاش

 - - 1 تـمغـــزة 

 - - 1 حـــــزوة

 1 2 7 كامل الوالیة

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 الجملة بوالیة توزر حسب اإلختصاص والمعتمدیةببیع ال: توّزع عدد نقاط 109جدول 

 الجملةببیع النقاط  المعتمدیة

 المجموع مواد أخرى  أدوات مكتبیة خضر وغالل مواد بناء مالبس مستعملة نسیج ومالبس مواد غذائیة 

 20 2 1 7 6 1 - 3 تــــوزر

 5 1 - 1 - - - 2 نـفـطــة

 7 1 - - 1 - - 1 دقــــاش

 1 - - - - - - - تـمغـــزة 

 1 - - - - - - - حـــــزوة

 34 4 1 8 7 1 0 6 كامل الوالیة

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_

 

 اإلختصاص والمعتمدیةالتفصیل بوالیة توزر حسب ببیع ال: توّزع عدد نقاط 110جدول 

 المعتمدیة
 التفصیلببیع النقاط 

 المجموع مواد أخرى  أدوات مكتبیة خضر وغالل مواد بناء مالبس مستعملة نسیج ومالبس مواد غذائیة
 866 312 43 39 73 24 40 335 تــــوزر

 326 120 16 24 18 10 8 130 نـفـطــة

 315 112 15 7 18 5 8 150 دقــــاش

 63 31 3 6 6 2 1 14 تـمغـــزة 

 47 17 3 3 5 2 1 16 حـــــزوة

 617 1 592 80 79 120 43 58 645 كامل الوالیة

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_
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 حسب المعتمدیات البیع نقاط: توزع 36خریطة 
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.4.V السیاحة 

 تعتبر والیة توزر ركیزة من ركائز قطاع الّسیاحة الصحراویة. 

إنطالقة جدیدة للمنتوج السیاحي الصحراوي وتجعل منھ قطاعا واعدا تعطي التوّجھات الجدیدة للقطاع بالمنطقة 

 بالواحات الداخلیة.

 سریر. 6 362نزل تظّم  48تحتوي الوالیة على بنیة أساسیة سیاحیة متنّوعة، متكّونة من وحدات إستقبال متنّوعة: 

الصنف الجیّد والرفیع. من بین حسب صنف النزل ھیمنة الوحدات ذات  اإلیواءنتبیّن من خالل دراسة توزیع طاقة 

 اإلیواءسریر التي تضّمھا الوالیة، تمثّل نسبة األسّرة من صنف الثالث نجوم وأكثر أكثر من نصف طاقة  6 362الـ

% من مجموع طاقة اإلیواء بالوالیة فیما تمثّل النزل من 40.4%). تمثّل النزل من فئة األربع والخمس نجوم 58.4(

 % من مجموع طاقة اإلیواء. 18فئة الثّالث نجوم 

سریر سنة  6 362لتصل إلى  1998سریر سنة  4 530إلى  1982سریر سنة  1 260مّرت طاقة اإلیواء بالوالیة من 

2010. 

بالّرغم من اإلرادة القویة للّدولة لتطویر قطاع السیاحة الصحراویة السیّما من خالل التشجیع على بناء النزل 

 ).%30قبل السلطات، بقیت نسبة إشغال النزل ضعیفة (حوالي واالمتیازات المسندة من 

 لمجابھة ھذا الضعف وبھدف تطویر قطاع السیاحة الصحراویة بالجھة أخذت الّدولة عدید القرارات نذكر من بینھا:

% على معالیم جبایة المطارات بالنسبة لشركات الطیران التي تبرمج رحالت مباشرة 50بـ  تخفیضإسناد  -

 توزر نفطة الدولي، نحو مطار

 % لمجموع القطاع)،40% (30تحدید نسبة التمویل الذاتي بالنسبة لقطاع السیاحة الصحراویة بـ -

 سنوات، 10إعفاء المؤّسسات المستثمرة في قطاع السیاحة الصحراویة من المعالیم الجبائیة لفترة تمتّد على   -

 إعادة ھیكلة وخلق مھرجانات بالمنطقة، -

 بتوزر، بعث مدرسة سیاحیة -

 الحرص على ضمان تحسین نسبة التزّود بالماء الصالح للشرب للتمّكن من تغطیة حاجیات القطاع، -

بعث مشاریع لتحسین البنیة التحتیة بھدف تسھیل التنقّل نحو وداخل الوالیة، ال سیما الطریق الرابط بین  -

 أقطاب السیاحة بالجنوب التونسي.مدینتي توزر وتمغزة والطریق الذي یشّق شطّ الجرید والّرابط بین 

 

 : البنیة األساسیة للنزل111جدول 

 توزیع الوحدات السیاحیة حسب الصنف المعتمدیة

 عدد األسرة
 المجموع شقق غیر مصنفة * 1 * 2 * 3  4*  * 5

 522 4 34 15 2 5 4 7 1 تــــوزر

 324 1 10 5 3 1 0 0 1 نـفـطــة

 120 1 1 0 0 0 0 0 دقــــاش

 396 3 2 0 - - 1 0 تـمغـــزة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 حـــــزوة

 362 6 48 23 5 6 4 8 2 كامل الوالیة 

 2010المصدر : المندوبیة الجھویة للسیاحة 
 
 

 : البنیة األساسیة للسیاحة112جدول 

 مراكز التنشیط والترفیھ السیاحیةالمطاعم  وكاالت األسفار المعتمدیة

 5 3 33 تــــوزر

 2 1 2 نـفـطــة

 0 0 1 دقــــاش

 0 0 1 تـمغـــزة 

 0 0 0 حـــــزوة

 7 4 37 كامل الوالیة

 2010المصدر : المندوبیة الجھویة للسیاحة 

 

 : تطّور مؤّشرات السیاحة113جدول 

 مواطن الشغل المباشر معدل اإلقامة (یوم) % نسبة اإلشغال اللیالي المقضاة (لیلة) عدد الوافدین   المعتمدیة

 459 1 1,7 33,1 365 425 550 244 تــــوزر

 346 1,4 22 317 63 589 44 نـفـطــة

 0 0 0 0 0 دقــــاش

 158 1,5 12 272 17 713 11 تـمغـــزة 

 -0 0 0 0 0 حـــــزوة

الوالیةكامل   300 852 505 954 29,4 1,7 1 963 

 2010المصدر : المندوبیة الجھویة للسیاحة 
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.VI ملخص لكل المعتمدیات 

 .1.VIمعتمدیة توزر 

 وتحدھا:لوالیة. ا وسطتقع معتمدیة توزر 

 من الجنوب ، قبليوالیة  ·

 ،رقمعتمدیة دقاش من الش ·

 معتمدیة نفطة من الغرب. ·

 معتمدیة تمغزة من الشمال. ·

وتضم عمادات % من المساحة الجملیة للوالیة 15مّما یمثّل  2كلم 840ل المعتمدیة عاصمة للوالیة. وتغطي تمثّ 

 .  الھوادف، حي المطار، االزدھار ورأس الضریعالحضر، الشابیة، الزبدة، الھبایلة، مسغونة، قیطنة، 

 

 : التقسیم االداري لمعتمدیة توزر37خریطة  
 

 :  تطور عدد السكان بمعتمدیة توزر114جدول 

 2004 1994 1984 المؤشر

 862 39 600 35 800 26 عدد السكان

 47,5 42,4 31,9 الكثافة

 81,3 81,5 80,6 (%)نسبة التحضر

 2004 -1994السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 : توزیع السكان حسب العمادة115جدول 

 المجموع عدد الذكور  عدد اإلناث العمادة 

 168 6 102 3 066 3 الحضر

 370 4 210 2 160 2 الشابیة

 201 1 558 643 الزبدة

 704 1 850 854 الھبایلة

 047 2 003 1 044 1 مسغونة

 553 2 254 1 299 1 قیطنة

 916 2 422 1 494 1 الھوادف

 492 9 878 4 614 4 حي المطار

 493 6 261 3 232 3 االزدھار 

 918 2 472 1 446 1 رأس الضریع

 2004السكنى والتعداد العام للسكان : المصدر 

 : المؤشرات الدیمغرافیة116جدول 

 كامل الوالیة توزر المؤشر
 526 97 862 39 2004عدد السكان 

 9,46 11,97 )2004-1994( %معدل الزیادة 

 094 48 010 20    2004 (%)عدد السكان الذكور 

 432 49 852 19 2004عدد السكان اإلناث 

 49,2 50,1    2004 (%)نسبة الذكور 

 70,3 81,3 2009 (%)نسبة التحضر 

 485 20 578 8 2004مجموع األسر 

 4,8 4,6 2004متوسط حجم األسر 

 826 22 524 9 2004عدد المساكن 

 83.4 85.4 2004نسبة إشغال المساكن 

 586- 909- )1999/2004الحصیلة الھجریة الداخلیة (

 286- 91- )1999/2004الحصیلة الھجریة الخارجیة (

 ءالمصدر:االمعھد الوطنى للالحصا

 

 : مؤشرات حول قطاع الصحة117جدول 

 كامل الوالیة توزر المؤشر

 27 7 عدد مراكز الصحة األساسیة

 308 210 عدد األسّرة

 3 1 الطفلومراكز رعایة االم  

 23 18 طب عام (قطاع عام)

 16 6 عدد الصیدلیات الخاصة

 2010وزارة الصحة العمومیة المصدر: 
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 )2011/2012: جدول مؤشرات التمدرس (118جدول 

 كامل الوالیة توزر المؤشر مراحل التعلیم

المرحلة األولى من التعلیم 
 األساسي

 48 15 عدد المدارس

عدد 
 التالمیذ

 512 5 340 2 ذكور

 282 5 212 2 إناث

 794 10 552 4 المجموع

المرحلة الثانیة من التعلیم 
 األساسي

 12 4 عدد المدارس

عدد 
 التالمیذ

 380 2 053 1 ذكور

 603 2 099 1 إناث

 983 4 152 2 المجموع

 24,9 25,3 كثافة األقسام

 200 85 عدد األقسام

 415 178 عدد المدرسین

نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل 
 مدرس)

12,1 
12 

 التعلیم الثانوي

 10 3 عدد المعاھد

 عدد التالمیذ

 987 1 798 ذكور

 007 3 221 1 إناث

 994 4 019 2 المجموع

 20,7 21,5 كثافة األقسام

 241 94 عدد األقسام

 204 عدد المدرسین
511 

نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل 
 مدرس)

9,9 
9,7 

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتعلیم_توزر 

 

 البنى التحتیةو: التجھیزات 119جدول 

 كامل الوالیة توزر المؤشر

 234,7 17 الطرقات الوطنیة (كلم)

 35,1 5,4 الطرقات الجھویة (كلم)

 882,1 94,6 المسالك الفالحیة (كلم)

 83 97 %) 2009بشبكة التطھیر(  ربط نسبة

 300 27 400 12 )2010عدد المشتركین بشبكة الماء الصالح للشرب (

 012,1 4 960,2 1 2009) 3م 1000كمیة المیاه المستھلكة (

 96,92 95,3 ضغط  منخفض 2010عدد المشتركین بشبكة الكھرباء 

 581 13 635 7 2009الھاتف العادي  يعدد مشترك

 19 7 2009عدد مكاتب البرید 

 35 16 2009عدد نوافذ البرید 

 8 3  المالعب الریاضیة

 17 9 الجمعیات الریاضیة

 9 3 نوادي األطفال (عمومي)

 79 37 خاص)وریاض األطفال (عمومي 

 2010 توزر: قطاع السیاحة بمعتمدیة 120جدول 

 كامل الوالیة توزر الؤشر 

 48 34 الوحدات السیاحیة

 362 6 522 4 األسّرةعدد 

 954 505 365 425 عدد اللیالي المقضاة

 37 33 وكاالت األسفار

 4 3 مطاعم سیاحیة

 7 5 مراكز تنشیط وترفیھ

2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_  

 

 : مؤشرات حول قطاع الفالحة121جدول 

 كامل الوالیة توزر المؤشر

 اإلنتاج النباتي (طن)

 000 44 170 17 التمور

 800 15 000 8 األعالف

 300 1 395  أشجار مثمرة

 070 8 440 2 الخضروات

 اإلنتاج الحیواني (طن)

 100 3 920 حلیب

 90 0 لحوم بیضاء

 115 1 192 لحوم حمراء

 0,60 0,15 عسل

 000 2 0 البیض (ألف بیضة)

 70 10 صوف

 قطیع

 700 270 أغنام (رأس)

 000 53 500 8 أبقار(رأس)

 000 21 000 2 ماعز (رأس)

 500 3 820 جمال (رأس)

 835 68 0 دواجن (ألف وحدة)

 80 20 أجباح نحل (جبح)

توزیع األراضي المحترثة حسب المؤھالت 
 (ھك)

 330 14 304 3 أرض صالحة للزراعة

مراعيوغابات   17 150 311 731 

غیر صالحة للزراعةأرض   61 436 233 226 

 088 7 610 2 المساحات السقویة العمومیة (ھك)

 275 1 322 المساحات السقویة الخاصة (ھك)

 2011 المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة
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 بمعتمدیة توزر االرض اشغال: 38خریطة  
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 .2.VI معتمدیة نفطة 

 یة للوالیة. وتحدھا:برغنفطة في المنطقة التقع معتمدیة 

 ،الجنوب من  قبليوالیة  ·

 ، الشرق من معتمدیة توزر  ·

 الشمال،من  تمغزةمعتمدیة  ·

 من الغرب. حزوةمعتمدیة  ·

العیون، األصیل، الخضر عمادات % من المساحة الجملیة للوالیة وتضم 26.8مّما یمثّل  2كلم 1 500تغطي المعتمدیة 

 .التحریر، السوني، الشافعي الشریف والواحةجوان، 1حسین، 

 

 

 : التقسیم االداري لمعتمدیة نفطة39خریطة  
 

 نفطة: توزیع السكان حسب القطاع بمعتمدیة  122جدول 

 2004 1994 1984 المؤشر

 544 20 200 19 700 15 عدد السكان

 13,7 12,8 10,5 الكثافة

 51,5 53 32 (%)نسبة التحضر

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 

 : توزیع السكان حسب العمادة123جدول 

 المجموع عدد الذكور  عدد اإلناث العمادة

 467 2 181 1 286 1 العیون

 444 1 710 734 األصیل

 590 4 233 2 357 2 الخضر حسین

 015 3 425 1 590 1 جوان1

 831 383 448 التحریر

 867 1 918 949 السوني

 382 3 674 1 708 1 الشافعي الشریف

 948 2 424 1 524 1 الواحة

 2004 ى السكنوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 : المؤشرات الدیمغرافیة124جدول 

 كامل الوالیة نفطة المؤشر
 526 97 544 20 2004عدد السكان 

 9,46 7 )2004-1994( %معدل الزیادة 

 094 48 948 9    2004 (%)عدد السكان الذكور 

 432 49 596 10 2004عدد السكان اإلناث 

 49,2 48,1    2004 (%)نسبة الذكور 

 70,3 51,5 2009 (%)نسبة التحضر 

 485 20 543 4 2004مجموع األسر 

 4,8 4,5 2004متوسط حجم األسر 

 826 22 989 4 2004عدد المساكن 

 83.4 80 2004نسبة إشغال المساكن 

 586- 61- )1999/2004الحصیلة الھجریة الداخلیة (

 286- 71- )1999/2004الحصیلة الھجریة الخارجیة (

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 )2011/2012: مؤشرات التمدرس (125جدول 

 كامل الوالیة نفطة المؤشر مراحل التعلیم

 المرحلة األولى من التعلیم األساسي

 48 7 عدد المدارس

 عدد التالمیذ

 512 5 208 1 ذكور

 282 5 112 1 إناث

 794 10 320 2 المجموع

 المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

 12 2 عدد المدارس

 عدد التالمیذ

 380 2 477 ذكور

 603 2 533 إناث

 983 4 010 1 المجموع

 24,9 25,9 كثافة األقسام
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 كامل الوالیة نفطة المؤشر مراحل التعلیم

 200 39 عدد األقسام

 415 85 عدد المدرسین

 12 11,9 نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل مدرس)

 التعلیم الثانوي

 10 2 عدد المعاھد

 عدد التالمیذ

 987 1 439 ذكور

 007 3 650 إناث

 994 4 089 1 المجموع

 20,7 21 كثافة األقسام

 241 52 عدد األقسام

 112 عدد المدرسین
511 

 9,7 9,7 نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل مدرس)

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتعلیم_توزر 

 : مؤشرات حول قطاع الصحة126جدول 

 كامل الوالیة نفطة المؤشر

 27 6 مراكز الصحة األساسیة عدد

 308 40 عدد األسّرة

 3 1 الطفلومراكز رعایة األم  

 23 9 طب عام (قطاع عام)

 16 4 عدد الصیدلیات الخاصة

 2010المصدر:االدارة الجھویة للصحة العمومیة 

 البنى التحتیةو: التجھیزات 127جدول 

 كامل الوالیة نفطة المؤشر

 234,7 32,6 الطرقات الوطنیة (كلم)

 35,1 0 الطرقات الجھویة (كلم)

 882,1 139 المسالك الفالحیة (كلم)

 83 96 %) 2009بشبكة التطھیر(  الربط نسبة

 300 27 450 5 )2010عدد المشتركین بشبكة الماء الصالح للشرب (

 012,1 4 713,4 2009) 3م 1000كمیة المیاه المستھلكة (

 96,92 96,7 ضغط  منخفض 2010المشتركین بشبكة الكھرباء عدد 

 581 13 490 2 2009الھاتف العادي  يعدد مشترك

 19 2 2009عدد مكاتب البرید 

 35 5 2009عدد نوافذ البرید 

 8 1  المالعب الریاضیة

 17 3 الجمعیات الریاضیة

 9 2 نوادي األطفال (عمومي)

 79 15 خاص)وریاض األطفال (عمومي 

 
 

 

 

 

 : مؤشرات حول قطاع الفالحة128جدول 

 كامل الوالیة نفطة المؤشر

 اإلنتاج النباتي (طن)

 000 44 145 8 التمور

 800 15 600 2 األعالف

 300 1 155  أشجار مثمرة

 070 8 400 1 الخضروات

 اإلنتاج الحیواني (طن)

 100 3 680 حلیب

 90 34 لحوم بیضاء

 115 1 205 لحوم حمراء

 0,60 0 عسل

 000 2 450 1 البیض (ألف بیضة)

 70 12 صوف

 قطیع

 700 180 أغنام (رأس)

 000 53 500 9 أبقار(رأس)

 000 21 000 3 ماعز (رأس)

 500 3 750 جمال (رأس)

 835 68 200 30 دواجن (ألف وحدة)

 80 0 أجباح نحل (جبح)

المحترثة حسب المؤھالت  توزیع األراضي
 (ھك)

 330 14 824 1 أرض صالحة للزراعة

مراعيوغابات   70 450 311 731 

 226 233 306 86 أرض غیر صالحة للزراعة

 088 7 352 1 المساحات السقویة العمومیة (ھك)

 275 1 261 المساحات السقویة الخاصة (ھك)

 2011 المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة

 

 2010 نفطة: قطاع السیاحة بمعتمدیة 129جدول 

 كامل الوالیة نفطة الؤشر 

 48 10 الوحدات السیاحیة

 362 6 324 1 عدد األسّرة

 954 505 317 63 عدد اللیالي المقضاة

 37 2 وكاالت األسفار

 4 1 مطاعم سیاحیة

 7 2 مراكز تنشیط وترفیھ

 2012االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_المصدر : 
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 بمعتمدیة نفطة االرض اشغال: 40خریطة  
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 .3.VI معتمدیة دقاش 

 تقع معتمدیة دقاش في المنطقة الشرقیة للوالیة. وتحدھا:

 من الشمال، قفصةوالیة  ·

 من الجنوب. قبلي والیة ·

 من الغرب. توزر وتمغزة اتمعتمدی ·

الشمالیة، دقاش  عمادات دقاش % من المساحة الجملیة للوالیة وتضم17.8مّما یمثّل  2كلم998تغطي المعتمدیة 

 الحامة، النمالت، سبع آبار، المحاسن، بوھالل، دغومس وشاكمو.، الجنوبیة

 

 : التقسیم االداري لمعتمدیة دقاش41خریطة  
 

 السكان بمعتمدیة  دقاش: تطور عدد 130جدول 

 
1984 1994 2004 

 596 26 300 25 400 19 عدد السكان

 26,6 25,4 19,4 الكثافة

 98,9 98,9 99,4 (%)نسبة التحضر

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 : جدول توزیع السكان حسب العمادة131جدول 

 المجموع عدد الذكور  عدد اإلناث العمادة

 425 3 640 1 785 1 دقاش الشمالیة

 229 4 071 2 158 2 دقاش الجنوبیة

 858 3 895 1 963 1 الحامة

 401 2 112 1 289 1 النمالت

 414 3 615 1 799 1 سبع آبار

 473 3 658 1 815 1 المحاسن

 361 3 609 1 752 1 بوھالل

 812 1 908 904 دغومس

 623 315 308 شاكمو

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 

 : المؤشرات الدیمغرافیة132جدول 

 كامل الوالیة دقاش المؤشر
 526 97 596 26 2004عدد السكان 

 )2004-1994( %معدل الزیادة 
11,97 

9,46 

 094 48 823 12    2004 (%)عدد السكان الذكور 

 432 49 773 13 2004 عدد السكان اإلناث

 49,2 48,3    2004 (%)نسبة الذكور 

 70,3 98,9 2009 (%)نسبة التحضر 

 485 20 453 5 2004مجموع األسر 

 4,8 4,9 2004متوسط حجم األسر 

 826 22 140 6 2004عدد المساكن 

 83.4 83.3 2004نسبة إشغال المساكن 

 586- 150 )1999/2004الحصیلة الھجریة الداخلیة (

 286- 87- )1999/2004الحصیلة الھجریة الخارجیة (

السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر   
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 )2010: مؤشرات التمدرس (133جدول 

 كامل الوالیة دقاش المؤشر مراحل التعلیم

المرحلة األولى من التعلیم 
 األساسي

 48 15 عدد المدارس

عدد 
 التالمیذ

 512 5 401 1 ذكور

 282 5 350 1 إناث

 794 10 751 2 المجموع

المرحلة الثانیة من التعلیم 
 األساسي

 12 4 عدد المدارس

عدد 
 التالمیذ

 380 2 576 ذكور

 603 2 709 إناث

 983 4 285 1 المجموع

 24,9 24,2 كثافة األقسام

 200 53 عدد األقسام

 415 112 عدد المدرسین

نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل 
 مدرس)

11,5 
12 

 التعلیم الثانوي

 10 3 عدد المعاھد

 عدد التالمیذ

 987 1 498 ذكور

 007 3 754 إناث

 994 4 252 1 المجموع

 20,7 20,2 كثافة األقسام

 241 62 عدد األقسام

 135 عدد المدرسین
511 

التالمیذ لكل نسبة التأطیر (معدل 
 مدرس)

9,3 
9,7 

 2010المصدر : االدارة الجھویة للتعلیم_توزر 

 : مؤشرات حول قطاع الصحة134جدول 

 كامل الوالیة دقاش المؤشر

 27 8 عدد مراكز الصحة األساسیة

 308 30 عدد األسّرة

 3 1 الطفلومراكز رعایة االم  

 23 2 طب عام (قطاع عام)

 16 4 عدد الصیدلیات الخاصة

 2010المصدر: وزارة الصحة العمومیة 

 البنى التحتیةو: التجھیزات 135جدول 

 كامل الوالیة دقاش المؤشر

 234,7 86,7 الطرقات الوطنیة (كلم)

 35,1 12 الطرقات الجھویة (كلم)

 882,1 226 المسالك الفالحیة (كلم)

 83 73 %) 2009بشبكة التطھیر(  الربط نسبة

 300 27 500 7 )2010عدد المشتركین بشبكة الماء الصالح للشرب (

 012,1 4 993,2 2009) 3م 1000كمیة المیاه المستھلكة (

 96,92 96,7 ضغط  منخفض 2010عدد المشتركین بشبكة الكھرباء 

 581 13 804 2 2009عدد مشتركي الھاتف العادي 

 كامل الوالیة دقاش المؤشر

 19 6 2009البرید عدد مكاتب 

 35 9 2009عدد نوافذ البرید 

 8 2  المالعب الریاضیة

 17 3 الجمعیات الریاضیة

 9 2 نوادي األطفال (عمومي)

 79 23 خاص)وریاض األطفال (عمومي 

 

 : مؤشرات حول قطاع الفالحة136جدول 

 كامل الوالیة دقاش المؤشر

(طن)اإلنتاج النباتي   

 000 44 700 11 التمور

 800 15 600 3 األعالف

 300 1 590  أشجار مثمرة

 070 8 020 3 الخضروات

 اإلنتاج الحیواني (طن)

 100 3 000 1 حلیب

 90 56 لحوم بیضاء

 115 1 338 لحوم حمراء

 0,60 0,45 عسل

 000 2 550 البیض (ألف بیضة)

 70 28 صوف

 قطیع

 700 218 أغنام (رأس)

 000 53 500 19 أبقار(رأس)

 000 21 000 9 ماعز (رأس)

 500 3 200 جمال (رأس)

 835 68 635 38 دواجن (ألف وحدة)

 80 60 أجباح نحل (جبح)

توزیع األراضي المحترثة حسب المؤھالت 
 (ھك)

 330 14 594 4 أرض صالحة للزراعة

مراعيوغابات   39 938 311 731 

صالحة للزراعةأرض غیر   56 485 233 226 

 088 7 923 1 المساحات السقویة العمومیة (ھك)

 275 1 298 المساحات السقویة الخاصة (ھك)

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 2010 دقاش: قطاع السیاحة بمعتمدیة 137جدول 

 كامل الوالیة دقاش ؤشرمال 

 48 1 الوحدات السیاحیة

 362 6 120 عدد األسّرة

 954 505 0 عدد اللیالي المقضاة

 37 1 وكاالت األسفار

 4 0 مطاعم سیاحیة

 7 0 مراكز تنشیط وترفیھ

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_
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 دقاش معتمدیةاألرض ب إشغال: 42خریطة  
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  .4.VI معتمدیة تمغزة 

 للوالیة. وتحدھا: شمالیةتقع معتمدیة تمغزة في المنطقة ال

 ،الجھتین الشمالیة والغربیة الجزائر من ·

 حزوة ونفطة وتوزر من الجنوب، اتمعتمدی ·

 .غربمن الدقاش ووالیة قفصة معتمدیة  ·

میداس، الشبیكة، عمادات تمغزة،  % من المساحة الجملیة للوالیة وتضم15.3مّما یمثّل  2كلم 854.9تغطي المعتمدیة 

 .فم الخنقة، رمیتة وعین الكرمة

 

 

 : التقسیم االداري لمعتمدیة تمغزة43خریطة  
 

 : تطور عدد السكان بمعتمدیة تمغزة138جدول 

 
1984 1994 2004 

 362 6 500 5 200 4 عدد السكان

 7,4 6,4 4,9 الكثافة

 34,1 36,4 0 (%)نسبة التحضر

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 

 : جدول توزیع السكان حسب العمادة139جدول 

 المجموع عدد الذكور  عدد اإلناث القطاع

 169 2 110 1 059 1 تمغزة 

 631 295 336 میداس

 142 1 582 560 الشبیكة

 656 346 310 فم الخنقة

 457 231 226 رمیتة

 307 1 641 666 عین الكرمة

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 : المؤشرات الدیمغرافیة140جدول 

 مجموع الوالیة تمغزة المؤشر

 526 97 362 6 2004عدد السكان 

 9,46 15,67 )2004-1994( %معدل الزیادة 

 094 48 205 3    2004 (%)عدد السكان الذكور 

 432 49 157 3 2004عدد السكان اإلناث 

 49,2 50    2004 (%)نسبة الذكور 

 70,3 34,1 2009 (%)نسبة التحضر 

 485 20 226 1 2004مجموع األسر 

 4,8 5,2 2004متوسط حجم األسر 

 826 22 474 1 2004عدد المساكن 

 83.4 79.3 2004نسبة إشغال المساكن 

 586- 95 )1999/2004الحصیلة الھجریة الداخلیة (

 286- 48- )1999/2004الھجریة الخارجیة (الحصیلة 

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 )2011/2012: مؤشرات التمدرس (141جدول 

 كامل الوالیة تمغزة المؤشر مراحل التعلیم

المرحلة األولى من التعلیم 
 األساسي

 48 8 عدد المدارس

عدد 
 التالمیذ

 512 5 345 ذكور

 282 5 359 إناث

 794 10 704 المجموع

المرحلة الثانیة من التعلیم 
 األساسي

 12 1 عدد المدارس

عدد 
 التالمیذ

 380 2 186 ذكور

 603 2 145 إناث

 983 4 331 المجموع

 24,9 23,6 كثافة األقسام

 200 14 عدد األقسام
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 كامل الوالیة تمغزة المؤشر مراحل التعلیم

 415 24 عدد المدرسین

التالمیذ لكل نسبة التأطیر (معدل 
 مدرس)

13,8 
12 

 التعلیم الثانوي

 10 1 عدد المعاھد

 عدد التالمیذ

 987 1 165 ذكور

 007 3 237 إناث

 994 4 402 المجموع

 20,7 19,1 كثافة األقسام

 241 21 عدد األقسام

 36 عدد المدرسین
511 

نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل 
 مدرس)

11,1 
9,7 

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتعلیم_توزر 

 : مؤشرات حول قطاع الصحة142جدول 

 كامل الوالیة تمغزة المؤشر

 27 8 عدد مراكز الصحة األساسیة

 308 12 عدد األسّرة

 3 0 الطفلومراكز رعایة األم  

 23 0 طب عام (قطاع عام)

 16 1 عدد الصیدلیات الخاصة

 2010المصدر: وزارة الصحة العمومیة 

 

 البنى التحتیةو: التجھیزات 143جدول 

 كامل الوالیة تمغزة المؤشر

 234,7 43,1 الطرقات الوطنیة (كلم)

 35,1 17,7 الطرقات الجھویة (كلم)

 882,1 215,5 المسالك الفالحیة (كلم)

 83 0 %) 2009البلدي بشبكة التطھیر(  الوسط ربط نسبة

 300 27 150 1 )2010عدد المشتركین بشبكة الماء الصالح للشرب (

 012,1 4 209,4 2009) 3م 1000كمیة المیاه المستھلكة (

 96,92 98,9 ضغط  منخفض 2010عدد المشتركین بشبكة الكھرباء 

 581 13 360 2009عدد مشتركي الھاتف العادي 

 19 3 2009البرید  عدد مكاتب

 35 4 2009عدد نوافذ البرید 

 8 1  المالعب الریاضیة

 17 1 الجمعیات الریاضیة

 9 1 نوادي األطفال (عمومي)

 79 3 خاص)وریاض األطفال (عمومي 

 

 

 

 : مؤشرات حول قطاع الفالحة144جدول 

 كامل الوالیة تمغزة المؤشر

(طن)اإلنتاج النباتي   

 000 44 130 2 التمور

 800 15 600 األعالف

 300 1 90  أشجار مثمرة

 070 8 200 الخضروات

 اإلنتاج الحیواني (طن)

 100 3 360 حلیب

 90 0 لحوم بیضاء

 115 1 242 لحوم حمراء

 0,60 0 عسل

 000 2 0 البیض (ألف بیضة)

 70 12 صوف

 قطیع

 700 22 أغنام (رأس)

 000 53 000 12 أبقار(رأس)

 000 21 700 4 ماعز (رأس)

 500 3 900 جمال (رأس)

 835 68 0 دواجن (ألف وحدة)

 80 0 أجباح نحل (جبح)

توزیع األراضي المحترثة حسب المؤھالت 
 (ھك)

 330 14 538 3 أرض صالحة للزراعة

مراعيوغابات   65 272 311 731 

 226 233 890 24 أرض غیر صالحة للزراعة

 088 7 746 المساحات السقویة العمومیة (ھك)

 275 1 264 المساحات السقویة الخاصة (ھك)

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 2010 تمغزة: قطاع السیاحة بمعتمدیة 145جدول 

 كامل الوالیة تمغزة الؤشر 

 48 3 الوحدات السیاحیة

 362 6 396 عدد األسّرة

 954 505 272 17 عدد اللیالي المقضاة

 37 1 وكاالت األسفار

 4 0 مطاعم سیاحیة

 7 0 مراكز تنشیط وترفیھ

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_
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 تمغزة معتمدیةاألرض ب إشغال: 44خریطة  
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  .5.VI  حزوةمعتمدیة 

 في المنطقة الغربیة للوالیة. وتحدھا: حزوةتقع معتمدیة 

 ،الجزائر من الغرب ·

 ،من الجنوب  قبلي والیة ·

 ،نفطة من الشرقمعتمدیة  ·

 .شمالمن المعتمدیة تمغزة  ·

أوالد الغریسي ، حزوةعمادات % من المساحة الجملیة للوالیة وتضم 25مّما یمثّل  2كلم 1 400تغطي المعتمدیة 

 .وحطام

 

 حزوة: التقسیم االداري لمعتمدیة 45خریطة  
 

 حزوة: : تطور عدد السكان بمعتمدیة 146جدول 

 2004 1994 1984 المؤشر

 162 4 500 3 800 1 عدد السكان

 3,0 2,5 1,3 الكثافة

 0 0 0 (%) نسبة التحضر

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 : توزیع السكان حسب العمادة147جدول 

 المجموع عدد الذكور  عدد اإلناث العمادة

 063 4 065 2 998 1 حزوة

 0 0 0 أوالد الغریسي

 99 43 56 حطام

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 : المؤشرات الدیمغرافیة148جدول 

 مجموع الوالیة حزوة المؤشر

 526 97 162 4 2004عدد السكان 

 9,46 18,91 )2004-1994( %معدل الزیادة 

 094 48 108 2    2004 (%)الذكور عدد السكان 

 432 49 054 2 2004عدد السكان اإلناث 

 49,2 50    2004 (%)نسبة الذكور 

 70,3 0 2009 (%)نسبة التحضر 

 485 20 685 2004مجموع األسر 

 4,8 6,1 2004متوسط حجم األسر 

 826 22 699 2004عدد المساكن 

 83.4 90.8 2004المساكن نسبة إشغال 

 586- 149 )1999/2004الحصیلة الھجریة الداخلیة (

 286- 1 )1999/2004الحصیلة الھجریة الخارجیة (

 السكنىوالتعداد العام للسكان : المصدر 

 )2010: مؤشرات التمدرس (149جدول 

 كامل الوالیة حزوة المؤشر مراحل التعلیم

 األولى من التعلیم األساسي المرحلة

 48 3 عدد المدارس

 عدد التالمیذ

 512 5 218 ذكور

 282 5 249 إناث

 794 10 467 المجموع

 المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

 12 1 عدد المدارس

 عدد التالمیذ

 380 2 88 ذكور

 603 2 117 إناث

 983 4 205 المجموع

 24,9 22,7 كثافة األقسام

 200 9 عدد األقسام

 415 16 عدد المدرسین

 12 12,8 نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل مدرس)

 التعلیم الثانوي
 10 1 عدد المعاھد

 987 1 87 ذكور عدد التالمیذ
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 كامل الوالیة حزوة المؤشر مراحل التعلیم

 007 3 145 إناث

 994 4 232 المجموع

 20,7 19,3 كثافة األقسام

 241 12 عدد األقسام

 24 المدرسینعدد 
511 

 9,7 9,6 نسبة التأطیر (معدل التالمیذ لكل مدرس)

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتعلیم_توزر 

 

 : مؤشرات حول قطاع الصحة150جدول 

 كامل الوالیة حزوة المؤشر

 27 1 عدد مراكز الصحة األساسیة

 308 16 عدد األسّرة

 3 0 الطفلومراكز رعایة األم  

 23 0 طب عام (قطاع عام)

 16 1 عدد الصیدلیات الخاصة

 2010المصدر: وزارة الصحة العمومیة 

 البنى التحتیةو: التجھیزات 151جدول 

 كامل الوالیة حزوة المؤشر

 234,7 55,3 الطرقات الوطنیة (كلم)

 35,1 0 الطرقات الجھویة (كلم)

 882,1 207 مسالك فالحیة (كلم)

 83 10  2010%)بشبكة التطھیر( الربط نسبة

 300 27 800 )2010عدد المشتركین بشبكة الماء الصالح للشرب (

 012,1 4 135,9 2009) 3م 1000كمیة المیاه المستھلكة (

 96,92 97 ضغط  منخفض 2010عدد المشتركین بشبكة الكھرباء 

 581 13 292 2009الھاتف العادي  يعدد مشترك

 19 1 2009عدد مكاتب البرید 

 35 1 2009عدد نوافذ البرید 

 8 1  المالعب الریاضیة

 17 1 الجمعیات الریاضیة

 9 1 نوادي األطفال (عمومي)

 79 3 خاص)وریاض األطفال (عمومي 

 

 

 

 

 

 : مؤشرات حول قطاع الفالحة152جدول 

 كامل الوالیة حزوة ؤشرمال

 اإلنتاج النباتي (طن)

 000 44 855 4 التمور

 800 15 000 1 األعالف

 300 1 70  أشجار مثمرة

 070 8 010 1 الخضروات

 اإلنتاج الحیواني (طن)

 100 3 140 حلیب

 90 0 لحوم بیضاء

 115 1 138 لحوم حمراء

 0,60 0 عسل

 000 2 0 البیض (ألف بیضة)

 70 8 صوف

 قطیع

 700 10 أغنام (رأس)

 000 53 500 3 أبقار(رأس)

 000 21 300 2 ماعز (رأس)

 500 3 830 جمال (رأس)

 835 68 0 دواجن (ألف وحدة)

 80 0 أجباح نحل (جبح)

توزیع األراضي المحترثة حسب المؤھالت 
 (ھك)

 330 14 070 1 أرض صالحة للزراعة

مراعيوغابات   118 921 311 731 

 226 233 109 4 أرض غیر صالحة للزراعة

 088 7 457 المساحات السقویة العمومیة (ھك)

 275 1 130 المساحات السقویة الخاصة (ھك)

 2011المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 2010قطاع السیاحة بمعتمدیة حزوة : 153جدول 

 كامل الوالیة حزوة الؤشر 

 48 0 الوحدات السیاحیة

 362 6 0 عدد األسّرة

 954 505 0 عدد اللیالي المقضاة

 37 0 وكاالت األسفار

 4 0 مطاعم سیاحیة

 7 0 مراكز تنشیط وترفیھ

 2012المصدر : االدارة الجھویة للتجارة بتوزر_
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 حزوة معتمدیةاألرض ب إشغال: 46خریطة  



 

 

 

 

ANPE : الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط 

API : وكالة النھوض بالصناعة  

APIA : وكالة النھوض باإلستثمارات الفالحیة 

AST : النشریة اإلحصائیة لتونس 

ATE : الوكالة التونسیة للتشغیل 

ATFP : الوكالة التونسیة للتكوین المھني 

CGDR : المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة 

CRCSP :  المحافظة على التراثواإلدارة الجھویة للثقافة  

CRDA : المندوبیة الفالحیة للتنمیة الفالحیة 

CRJSEP : التربیة البدنیةوالریاضة وللشباب  المندوبیة الجھویة  

DEER :  صیانة الطرقاتوإدارة إستغالل  

DGPC :  الطرقاتواإلدارة الجھویة للجسور  

DHU : إدارة المیاه العمرانیة 

DGRE : اإلدارة العامة للموارد المائیة    

DRC : اإلدارة الجھویة للتجارة 

DRE: اإلدارة الجھویة للتعلیم 

DRP : ة للبریداإلدارة الجھوی  

DRSP : اإلدارة الجھویة للصحة األساسیة 

 

 

 

 

INS : المعھد الوطني لإلحصاء 

MEDD : وزارة البیئة والتنمیة المستدیمة 

MES : وزارة التعلیم العالي 

MEHAT : وزارة التجھیز والتھیئة الترابیة 

OTEDD :  المستدیمةالمرصد التونسي للبیئة والتنمیة  

ONAS : الدیوان الوطني للتطھیر 

RAII : التقریر السنوي حول مؤشرات البنیة األساسیة 

RGPH : التعداد العام للسكان والسكنى 

RNPE : المسح الوطني حول السكان والتشغیل 

SONEDE : الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه 

STEG : الشركة التونسیة للكھرباء والغاز 

 

 قائمة المختصرات المستعملة
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