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 خيهٍــد

ٍؤج لتٔؼث ملُيٌ ضسؼ امؽأُج ملل خضنٔل أضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ ٔلخؿٓ إلى اإ
امًونٔج  وبغا ينّ يخبئز ٍػًُايخ .ؿبليج تنغ وباقخكبغٔج م-ُامؿُؿُٔ امغٔوُغؼافٔجُمبو ألم

ٔخه ُمى اموعننبح االقخكبغٔج ُاالسخوبئج ينّ اموغِ  ُغٔؼٍب وى امغؼاؿبح املتؼِ
ٍغاف ألمّ اإمُكُل ا تغٔج اموخُؿن ُامتًٔغ ُٔخه امخغعل ينّ وعخنف اموؿخُٔبحُامقؼٔة 

 .ؿُاء ينّ امكًٔغ امُنيٓ أُ امقنبيٓ أُ امسَُْ امضلُؤج بحنؿٔبؿم ؿنؼثامو

 :ٔولى ضكؼٍب فٓ ؿخج وضبُؼ 2004األٍغاف امؼئٔؿٔج مإلضكبء امًبه مؿيج  إى

 .خضغٔغ يغغ امؿلبى امقبيُئٔى ضؿة وعخنف امُضغاح اإلغاؼٔج منوونلج ♦
ُاالسخوبئج ُاالقخكبغٔج ضؿة وعخنـف اموؿـخُٔبح    امغٔوُغؼافٔجوًؼفج امتئبح  ♦
 .امسغؼافٔج
امعكـُتج   : فٓ اميوُ امغٔوغؼافٓ ُآمٔبخٌ خقٔٔه وؿخُٔبح ُتئبح امهُاٍؼ اموخضلوج ♦

 ...امُفٔبح  امَسؼث امغاعنٔج
 .ضكؼ يغغ امؿلبى ػُْ االضخٔبسبح امعبكج ضؿة يُو امًبٍج ♦
 .خضغٔغ وعؽُى امؿلى ُأقغؤخٌ ُوًؼفج هؼُف ؿلى األؿؼ ♦
ُمى قبيغث منوًنٔبح وى أسل اؿخعؼار امًٔيبح منقٔبه توعخنف األتضبد اإلضكبئٔج  ♦
 .وؿخقتال

ُفٓ ٍػا امكغغ  التغ وى اإلفبؼث أيٌ ُألُل وؼث عالل ٍػا اإلضكبء مسأح تالغيب إمّ 
اؿخًوبل خقئبح سغ وخنُؼث  ضٔد أى خضكٔل اموًنُوبح اموسوًج خه يى نؼٔـ  امقـؼاءث   

 .امفٓء امػْ ولى  وى خقنٔق آسبل فؼؽ ُيفؼ اموًنُوبح(. LAD)األخُوبخٔلٔج منُذبئ  
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ؽأغ تبمسَج ُتخغتٔؼ امفأى اموضنٓ  ُفٓ ؿتٔل خُفٔؼ ويبط ُإنبؼ ُيهؼا مالٍخوبه اموخ
 امغٔوُغؼافٔـج والئؤى متنُؼث االؿخؼاخٔسٔبح ُاموعننبح  لبى التغ وى خضنٔل اموًنٔـبح  

امغقٔقج ُاموفكنج ينّ امكًٔغٔى اإلقنٔوٓ ُامسَُْ مخلُى ؼٍى إفبؼث  اقخكبغٔج-ُامؿُؿُٔ
 .ى تبمسَج ُولُيبخَبػُْ امقؼاؼ ُاموعننٔى ُوعخنف اموَخؤ

 َُٔخه ٍػا امًول امخضنٔنٓ وى عالل امُذٔقـج امخـٓ تـٔى أٔـغٔيب تـأٍه اموؤفـؼاح      
ُػمك وى عالل يؼل وعخنف عكـبئق   تؼلبىإلقنٔه  اقخكبغٔج-ُامؿُؿُٔ امغٔوُغؼافٔج

ُوؤؽاح امؿلبى تبإلقنٔه وى إتؼاؽ تًل االعخالالح ُامفُاؼ  امخٓ الؽامـح ؿـبئغث تـٔى    
ُقغ خوح االؿخًبيج قغؼ اإلولبى تؼؿُه تٔبئج . ْ ُامقؼُْ أُ تٔى امسيؿٔىامُؿنٔى امضمؼ

 .مخُمٔص وعخنف ٍػً امفُاؼ  ُامعكبئق

 :ُٔخيبُل ٍػا اإلكغاؼ أؼتًج وضبُؼ أؿبؿٔج
 .امغٔوُغؼافٔجامُمًٔج  ♦
 .األؤج ُامخًنٔه ♦
 .اميفبن االقخكبغْ ♦
 .األؿؼ ُوؤؽاح أؼتبة األؿؼ ♦

        .  هؼُف ؿلى األؿؼ ♦ 

ُإػ خخفؼف اموغٔؼٔج امسَُٔج منويغُتٔج امؿبؤج منخعنٔن تُسغث تئكغاؼ ُيفـؼ ٍـػً   
امُذٔقج ُُمًَب تٔى أٔغْ وعخنف فئبح اموؿخًونٔى  فئيَب خهل ؼٍى إفبؼخَه منـؼغ ينـّ   
سؤى اؿخفؿبؼاخَه ُخقتل والضهبخَه ُاقخؼاضبخَه امخٓ وى فأيَب خضؿٔى ُإغيبء إكـغاؼاخَب  

 .  جامالضق

 

 .وانهـه ونـي انتوفيـق                                                  
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 نهسكان اقتصادية-غرافية وانسوسيووأهـم انمؤشـرات انديم

 غرافيةوانوضعية انديم
 

 نسمة  270328 السكاى 
  %    0,8 هعذل الٌوى السٌىي  
     %  57,7 ًسبت التوذى 
 املربع الكلميف نسمة  136,2 الكثافت السكاًيت  
 %    6,4 ًسبت العزوبت املطلقت 
 سنة  30,7 هتىسط  سي الزواج األول 
 امرأة/طفل  1,9 املؤشز التزكييب للخصىبت 
 األسرة/فرد  4,9 هتىسط حجن األسزة 

 
 األمية وانتعهيم

 
 %                       ًسبت األهيت                               
  
  
  
  
  
  
  

 

 ىبزكا إقلين 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

41,3 

42,9 

43,0 

 %                                        ًسبت األهيت لذي الٌساء 
  
  
  
  
  
  
  

 

 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

53,1 

54,2 

54,7 
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 انىشاط االقتصادي
 

 %             ًسبت الٌشاط                                        
  
  
  
  
  
  
  

 

 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

35,3 

33,6 

35,9 

 
 مميزات أرباب األسر

 

 %        أرباب األسز اإلًاث                                    

 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 

17,6 

17,7 

 %         ًسبت األهيت لذي أرباب األسز  الذكىر                          

 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 

46,3 

47,8 

 %ًسبت األهيت لذي أرباب األسز اإلًاث                                   

 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 

83,5 

82,2 
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 ظروف انسكه
 

 %                              األسز املالكت                                  
  
  
  
  
  
  
  

 

 قلين بزكاىإ 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

62,9 

64,6 

65,1 

 %                               األسز اخلاضعت لٌظام الكزاء                  
 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

10,9 

12,1 

18,3 

 %  األسز املزتبطت بشبكت املاء الصاحل للشزب                                
 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

71,7 

57,5 

57,5 

 %   األسز املستفيذة هي الشبكت الكهزبائيت                                   
 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

76,3 

72,5 

71,6 

 %  األسز املستفيذة هي شبكت عوىهيت لصزف املياٍ املستعولت              
 إقلين بزكاى 
 ت الشزقيتهاجل 
 جموىع البالد 

56,4 

48,5 

48,6 
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 اهٌيو اهدٍيوغرافٌ واهخوزٍػ اهيجبهٌ هوشنبً -1

 

 270328 إقنٔه تؼلبىتنغ يغغ ؿلبى  2004ضؿة اإلضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ 
وؿسنٔى تػمك يوُا غٔوُغؼافٔب تنغح يؿتخٌ   1994 يؿوج فٓ ؿيج 250715وقبتل  يؿوج
ئقنٔه ُيخٔسج مػمك اؼخفًح املذبفج امؿلبئج ت .فٓ اموخُؿن ؿئُب عالل ٍػً امفخؼث% 0.8
  أْ قتل يفؼ ؿيُاح 128.3وقبتل  وؼتى ؼاملٔنُوخيؿوج فٓ  136.2مخكل إمّ  تؼلبى
 .فٓ املٔنُوخؼ اموؼتى امُاضغ أفؼاغ خقؼٔتب 8تؽٔبغث 

 

 دشة وشظ اإلكبيج إكوٍى ترنبًزٍػ شنبً خو 
 2004و 1994خالل شٌخٌ 

 
 يؽدل اهخزاٍد 6001 4991 اهوشظ

 %1.0 156145 140908 اهدطرً -
 %0.4 114183 109807 اهلروً -
 %0.8 270328 250715 اهيجيوغ    
 
ح يهؼا مننبتى امفالضٓ امػْ ٔخؤؽ تٌ إقنٔه تؼلبى  فئى يؿتج ٍبوج وى ؿلبيٌ الؽامُ

ُيخٔسج مػمك فئى يؿتج امخضمؼ تَػا اإلقنٔه مه خًؼف ؿُِ . خًٔـ فٓ امُؿن امقؼُْ
إمّ  1994فٓ ؿيج % 56.2اؼخفبيب نفٔفب عالل امًفؼ ؿيُاح اموبمٔج ضٔد ايخقنح وى 

فٓ % 1.0تيؿتج  ئقنٔه تؼلبىٍػا ُقغ خؽأغ ؿلبى امضُامؼ ت .2004فٓ ؿيج % 57.8
 .فٓ امُؿن امقؼُْ% 0.4وقبتل  2004ُ 1994 امووخغث تٔىاموخُؿن عالل امفخؼث 

 
 



 

 11 

توزيع سكان إقليم بركان حسب الوسط

سنة 2004

الوسط القروي

42% الوسط الحضري

58%

 

 
وى % 30ُامخٓ خؿخقنة ضُامٓ  توغٔيج تؼلبى قنٔهج وى ؿلبى اإلوبُخخوؼلؽ يؿتج ٍ
فٓ اموخُؿن ؿئُب وب % 0.4تيؿتج  اموغٔيج ٍػً ُقغ خؽأغ ؿلبى .وسوُو ٍؤالء امؿلبى

قنٔنج امؿلبى يؿتٔب  أوب تبقٓ امسوبيبح امضمؼٔج األعؼِ فَٓ. تٔى اإلضكبءٔى األعٔؼٔى
 .ؿٔغْ ؿنٔوبى فؼايج ُأضفٔؼ بُأٍوَب سوبيخ

 
ؿلبيَب ُتفلل  قغ يؼف  فقنٔه تؼلبىامسوبيبح امقؼُٔج امخبتًج إلتعكُق ُ
ُوى عالل . عالل ٍػً امفخؼث فٓ اموخُؿن ؿئُب% 0.4خؽأغا نفٔفب تنغح يؿتخٌ  إسوبمٓ

ٍػً امسوبيبح يؼفح  أىضه اليلل سوبيج ينّ ضغث  اموًنٔبح اإلضكبئٔج اموخًنقج ت
تسوبيج % -1.8تٔى أغيّ يؿتج ٍُٓ  حخؼاُض ُامخٓؿلبيَب  مًغغ  جختبٔيوًغالح يوُ و
 %. 3.2أقكّ يؿتج خه خؿسٔنَب تسوبيج فؽُاى ٍُٓ خبفُغبمح ُ
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فٓ اموخُؿن % 1.4خؽأغُا توًغل  إقنٔه تؼلبىُوى سَج أعؼِ ٔالضه أى ؿلبى 

ى ــج تٔـيقن 0.6ف ٍػً امُخٔؼث تًغ ػمك خؼاسًب ة مخًؼ 1994ُ  1982تٔى ؿئُب 
 .فقن% 0.8ضٔد أكتص وًغل خؽأغ امؿلبى  2004ُ  1994
 
 تئقنٔه تؼلبى أى ُخٔؼث خؽأغ ؿلبى امضُامؼ إمّ ى سَج أعؼِخسغؼ اإلفبؼث وُ

ُٔتٔى امؼؿه امتٔبيٓ أؿفنٌ أى ؿلبى . ؿلبىاملبيح غائوب أينّ وى ُخٔؼث خؽأغ وسوُو 
خؽأغُى تفًل خؽأغ ؿلبى امضُامؼ ينّ ُسٌ امعكُق يهؼا مفتٌ االؿخقؼاؼ اإلقنٔه ٔ

  اؼخفى وًغل امخضمؼ تئقنٔه تؼلبى ُيخٔسج مػمك. 1982امػْ يؼفٌ ؿلبى امقؼِ ويػ 
فٍ % 57.7إمّ  1982فٓ ؿيج % 47.7عالل امًقغٔى األعٔؼٔى تًفؼث يقن ويخقال وى 

 .2004طىت 
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 1واهجٌستٌٍج اهشنبً دشة اهشً  -2
 اهتٌٍج اهؽيرٍج هوشنبً -2-1 

 
 30خقل أيوبؼٍه يى  بويَ% 54.8فخٔج ضٔد أى ؿبليج  إقنٔه تؼلبىخًختؼ ؿبليج 

امخغٔؼاح امخٓ أكتص ًٔؼفَب اموسخوى اموغؼتٓ ُاموخًنقج تبمؿنُك ُتؿتة . ؿيج
 قنٔهاإل امخقغه فٓ وؼاضل االيخقبل امغٔوُغؼافٓ  فئى تئج األيوبؼ مؿلبىامغٔوُغؼافٓ ُلػا 

 :وَوج ينّ وؿخُِ خؼلٔتخَب ُػمك وى عالل  نُؼاحأكتضح خًؼف وى وؼُؼ امُقح خ
ؿيج وى وسوُو امؿلبى % 33امخٓ ايخقنح وى  (ؿيج 14 – 0) خقنق فئج األنفبل -

  2004ؿيج % 27.1إمّ  1994
وى وسوُو امؿلبى % 21.6امخٓ ايخقنح وى ( ؿيج 24 – 15) فتبةفئج امخؼاسى  -

  2004ؿيج % 19.6إمّ  1994ؿيج 

وى وسوُو امؿلبى ؿيج % 63.5ؿيج وى  30خقنق فئج امؿلبى امتبمغٔى أقل وى  -
  2004ؿيج % 54.8إمّ  1994

وى وسوُو % 35.6ضٔد أكتضح خوذل ( ؿيج 59 – 30)اخؿبو امفئج امًوؼٔج  -
  1994فٓ ؿيج % 29.1وقبتل  2004امؿلبى فٓ ؿيج 

وى % 63.3إمّ ( ؿيج 59 – 15)ْ اؼخفبو يؿتج امؿلبى فٓ ؿى اميفبن االقخكبغ -
  1994فٓ ؿيج % 59.6وقبتل  2004وسوُو امؿلبى فٓ ؿيج 

وى وسوُو امؿلبى فٓ ؿيج % 7.3وى ( ؿيج فألذؼ 60)خؽأغ يغغ اموؿئى  -
 .2004ؿيج فٓ % 9.5إمّ  1994

 
 
 

                                                 
1
بالسكان البلدٌٌن فقط، أي مجموع السكان  تتؼيق وتبئج هذا اىجشء واىفصىه اىمىاىُت  

 .(أنظر ملحق المفاهٌم والمصطلحات)باستثناء السكان المحسوبٌن على حدة القانونٌٌن 
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 هرى أؼيبر اهشنبً
 2004شٌج 

17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

+75

ذكــور إنــاث

 

 
 اهنترى اهشنبً دشة اهفئبح اهدالهٍج ظورخ -2-2

 
 د اهشنبً دشة اهفئبح اهدالهٍج اهنترىخظور أؼدا

 %يؽدل اهخزاٍد ة  6001   4991   فئبح األؼيبر
0 – 14 82720 73227 1.2-% 

15 – 59 149532 170710 1.3% 
 %3.4 25887 18463 شٌج فأنذر 60
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ُامخٓ خكل إمّ  إقنٔه تؼلبىالؽامح فئج األنفبل خوذل يؿتج وَوج وى وسوُو ؿلبى 
أكتضح خخقنق وى ؿيج ألعؼِ تؿتة االيعفبل  جفئؼ أى ٍػً امغٔ%. 27.1ضُامٓ 

امضبكل فٓ وًغالح امعكُتج  إػ خه خؿسٔل خؼاسى فٓ يغغ األنفبل عالل امًفؼ ؿيُاح 
 .  فٓ اموخُؿن ؿئُب% 1.2اموبمٔج توًغل 

 
 %63.3ُامخٓ خوذل  ُفٓ وقبتل ػمك يؼفح فئج امؿلبى فٓ ؿى اميفبن االقخكبغْ

لوب يؼفح فئج اموؿئى . عالل يفؾ امفخؼث% 1.3اؼخفبيب توًغل وى وسوُو امؿلبى 
فٓ لل يفؼث  خقؼٔتب ؿئُب  ضٔد أمضّ فعق ُاضغ% 3.4اؼخفبيب ونوُؿب توًغل 

 . أفعبق وؿيب

توزيع السكان حسب فئات األعمار الكبرى

60 سنة فأكثر

10%

0 - 14 سنة

27%

15- 59 سنة

63%
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 خوزٍػ اهشنبً دشة اهجٌس -2-3
 خظور ؼدد اهشنبً دشة اهجٌس

 4991 6001 
 اهٌشتج اهؽدد    اهٌشتج اهؽدد  

 48.9 131843 49.3 123602 اهذنور -
 51.1 137981 50.7 127113 اإلٌبد -

 100.0 269824 100.0 250715 اهيجيوغ
 

  أى يؿتج 2004ٔختٔى وى عالل قؼاءث يخبئز اإلضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 
يقنج تًغوب لبى امفؼ  ال ٔخسبُؽ  2.6أكتضح خفُ  يؿتج امػلُؼ ة  ئقنٔه تؼلبىاإليبد ت

ُيخٔسج مػمك يؼف وًغل امػلُؼث خيبقكب ونوُؿب تٔى . قتل يفؼ ؿيُاح يقنج 0.4
إمّ  1994اوؼأث فٓ ؿيج  100ػلؼا ملل  97اإلضكبءٔى األعٔؼٔى  ضٔد ايخقل وى 

 .2004فقن فٓ ؿيج  95ضُامٓ 
 

ُخًؽِ ٍػً اميخبئز إمّ اؼخفبو وًغل اميوُ امغٔوُغؼافٓ مغِ اإليبد ُامػْ تنغ 
تبميؿتج % 0.6وقبتل  2004ُ 1994عالل امفخؼث امووخغث تٔى فٓ اموخُؿن ؿئُب % 0.8

 .منػلُؼ
 
 اهٌشبء فٌ شً اإلٌجبة -2-4

 خوزٍػ اهٌشبء فٌ شً اإلٌجبة دشة وشظ اإلكبيج
 اهٌشتج اهؽدد وشظ اإلكبيج

 58.2 45300 دطرً -
 41.8 32501 كروً -

 100.0 77801 اهيجيوغ
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  تنغ يغغ 2004ُعالل ؿيج . ؿيج 49ُ  15ٔخؼاُش ؿى اإليسبة مغِ اميؿبء تٔى 
ويَى تبمُؿن امضمؼْ % 58خُسغ ضُامٓ  اوؼأث 77801 ئقنٔه تؼلبىٍؤالء اميؿبء ت

فٓ % 53.6وقبتل  قنٔهوى وسوُو اميؿبء تبإل% ..56 ُخوذل ٍػً امفئج وى اميؿبء. قنٔهمإل
  .1994ؿيج 

 
 اهدبهج اهزواجٍج هوشنبً -3

 
 اهجٌس واهدبهج اهزواجٍج شٌج فأنذر دشة 15خوزٍػ اهشنبً ذوً 

 4991 6001 
 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور

 43.2 37.4 49.4 44.9 38.1 52.0 ؼزاة -
 49.8 50.0 49.5 48.7 50.2 47.0 يخزوجوً -
 1.8 2.9 0.5 1.6 2.5 0.6 يظولوً -
 5.3 9.6 0.6 4.9 9.1 0.4 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

اموخؽُسٔى الؽامح ٍٓ امغبمتج ينّ غؼاؼ ؿيج  فئجٔخمص وى عالل امسغُل أيالً أى 
. ؿيج ٍه وخؽُسُى 15يكف امؿلبى امػٔى خفُ  أيوبؼٍه وب ٔيبٍؽ   ضٔد أى 1994

ُيالُث ينّ ػمك  فئى يؿتج اموخؽُسٔى يؼفح اؼخفبيب نفٔفب عالل امًفؼ ؿيُاح 
ُفٓ  .2004فٓ ؿيج % 49.8إمّ  1994فٓ ؿيج % 48.7 اموبمٔج  ضٔد ايخقنح وى

 .وقبتل ػمك  فئى يؿتج امًؽاة يؼفح تًل امخؼاسى عالل ٍػً امفخؼث
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ة يؿتج امػلُؼ اموخؽُسٔى خفُ   1994فٓ ؿيج يؿتج اإليبد اموخؽُسبح إػا لبيح ُ
يَوب أكتضح اميؿتخبى وخؿبُٔخبى خقؼٔتب  إػ أكتص امفؼ  تٔ 2004فئيٌ فٓ ؿيج يقن   3.2

 .يقنج 0.5ال ٔخًغِ 
 

 دشة وشظ اإلكبيج%( ة )يؽدل اهؽزوتج اهٌهبئٍج 
 2004شٌج 

 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً 
 3.8 4.0 3.6 اهذنور -
 8.7 9.4 8.2 اإلٌبد -

 6.4 6.8 6.1 اهيجيوغ
 

ؿيج إمّ وسوُو  55امتبمغٔى ( امًبؽتبح)ٔوذل وًغل امًؽُتج اميَبئٔج يؿتج امًؽاة 
 .ؿيج فألذؼ 15امتبمغٔى ( ؽتبحامًب)امًؽاة 
 

وًغل امًؽُتج اميَبئٔج أى  2004ُختٔى يخبئز اإلضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 
 .فٓ وسوُو امتالغ% 3.0فٓ امسَج امفؼقٔج ُ % 4.3وقبتل  إقنٔه تؼلبىفٓ % ..6تنغ 

 :أى  إمّ ُخفٔؼ وًنٔبح امسغُل أيالً
 
 امضمؼْ امُؿن وى وقبؼيج امقؼُْ ن يؿتج امًؽُتج اميَبئٔج وؼخفًج فٓ امُؿ  
  اميؿبء أكتضى وًؼمبح ألذؼ وى امؼسبل مهبٍؼث امًؽُتج اميَبئٔج ضٔد تنغح

  %3.8ُ % 8.7اميؿة ينّ امخُامٓ 
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 يؽدل اهؽير ؼٌد أول زوار دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج
 4991 6001 

 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً اهيجيوغ اهلروً اهدطرً
 33.5 33.4 33.9 31.6 31.2 31.8 اهذنور -
 27.6 27.8 27.5 27.4 28.0 27.3 اإلٌبد -

 30.7 30.8 30.8 29.6 29.6 29.6 اهيجيوغ
 

توُاؽاث وى اؼخفبو يؿتج امًؽُتج اميَبئٔج  فئى وًغل امًوؼ ييغ أُل ؽُار أكتص 
ٔخؽُسُى فٓ  إقنٔه تؼلبىُختٔى اميخبئز أى ؿلبى  .ٔخؽأغ ٍُ إعؼ وى ؿيج ألعؼِ

 .خٔىؿيج  ٍُػا اموًغل ٔفُ  يهٔؼً امُنيٓ تؿي 30.7اموخُؿن ييغ ؿى 
 

أوب ضؿة امسيؾ  فئى وخُؿن امًوؼ ييغ أُل ؽُار مغِ امؼسبل ٍُ أينّ وى 
 .ؿيُاح 5.9يهٔؼً مغِ اميؿبء ُٔكل امفؼ  تٔيَوب إمّ 

  
وقبؼيج وى  نخأعؼ فٓ امؽُارامؼسبل أكتضُا ألذؼ ؤال مُٔالضه وى سَج أعؼِ أى 

مغِ امؼسبل  ؿيج 1.9ضٔد اؼخفى ٍػا اموؤفؼ عالل امًفؼ ؿيُاح اموبمٔج ة ميؿبء  ا
 .ؿيج فقن تبميؿتج منيؿبء 0.2وقبتل 
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 اهخصوتج -4

 اهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخصوتج دشة وشظ اإلكبيج
 4991 6001 

 اهيجيوغ كروً دطرً اهيجيوغ كروً دطرً
 1.9 2.0 1.8 2.7 2.9 2.6 إكوٍى ترنبً

 2.1 2.3 2.0 3.1 3.6 2.7 هشركٍجاهجهج ا

 2.5 3.1 2.1 3.3 4.3 2.6 يجيوغ اهتالد

 
ٔوذل اموؤفؼ امخؼلٔتٓ منعكُتج وخُؿن يغغ األنفبل امػٔى ٔولى أى خنغٍه اوؼأث 

ؿيج نٔنج ضٔبخَب اإليسبتٔج خضح يفؾ هؼُف اإليسبة امخٓ عمى مَب  15ختنغ وى امًوؼ 
 . أؿالفَب
 

 1.9تنغ  ئقنٔه تؼلبىٔى أى اموؤفؼ امخؼلٔتٓ منعكُتج توى عالل امسغُل أيالً ٔخت
يقنج يى اموًغل امسَُْ  0.2ُٔقل ٍػا اموؤفؼ ة . 2004نفال ملل اوؼأث عالل ؿيج 
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 إقنٔه تؼلبىُقغ يؼف ٍػا اموؤفؼ خؼاسًب ونوُؿب فٓ . يقنج يى اموًغل امُنيٓ 0.6ُ
إمّ  1994أث فٓ ؿيج نفال ملل اوؼ 2.7عالل امًفؼ ؿيُاح اموبمٔج  ضٔد ايخقل وى 

 .2004فٓ ؿيج  1.9
 

نفال ملل اوؼأث  0.9أوب ضؿة ُؿن اإلقبوج  فئى ٍػا اموؤفؼ يؼف خؼاسًب تيؿتج 
ُخؼسى أؿتبة ٍػا االيعفبل إمّ . فٓ ُؿنٌ امضمؼْ 0.8ُ قنٔهفٓ امُؿن امقؼُْ مإل

 .امخأعؼ اموخؽأغ فٓ وًغل امًوؼ ييغ أُل ؽُار ُايعفبل وًغالح امعكُتج
 

المؤشر التركيبي للخصوبة حسب وسط اإلقامة

1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05
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 األيٍج  -1
 وشظ اإلكبيجاهجٌس ودشة %( ة )ٌشتج األيٍج 

 (شٌواح فأنذر 10اهشنبً اهتبهغوً )
 4991 6001 

 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً اهيجيوغ اهلروً  اهدطرً
 28.6 37.0 22.3 35.2 47.8 25.5 اهذنور -
 53.1 64.8 44.9 63.5 78.5 52.2 اإلٌبد -

 41.3 51.1 34.1 49.7 63.5 39.2 يوغاهيج
 

 أؽٔغ وى أؼتًج   أْ توًغل2004فٓ ؿيج  %41.3 ئقنٔه تؼلبىيؿتج األؤج ت حتنغ
ُخؽغاغ  .يقنج يى اموًغل امسَُْ 1.6ُخقل ٍػً اميؿتج ة . فٓ لل يفؼث أفعبق ٔىأؤ

 .تبميؿتج منػلُؼ% 28.6وقبتل % 53.1ضغث األؤج فٓ كفُف اإليبد  ضٔد خكل إمّ 
وى امؿلبى فٓ ضٔى ال % 51.1لوب خيخفؼ األؤج ألذؼ فٓ األُؿبن امقؼُٔج مخكل إمّ 

 .فٓ امضُامؼ% 34.1خخًغِ ٍػً اميؿتج 
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خه امخعفٔف وى ضغث  فٓ إنبؼ وضبؼتج األؤج  فقغُتفمل اموسَُغاح امخٓ خه تػمَب 
ئقنٔه ؤج تففٓ غمُى امًفؼث ؿيُاح اموبمٔج  خه امخقنٔق وى يؿتج األ. ٍػً امهبٍؼث

لوب يؼفح يؿتج األؤج فٓ امًبمه امقؼُْ ايعفبمب %. 41.3إمّ % 49.7وى  تؼلبى
ح ٍػً اميؿتج ختنغ تًغوب لبي 2004فٓ ؿيج  %51.1ضٔد أكتضح ال خخًغِ  ونوُؿب
 .قتل يفؼ ؿيُاح% 63.5
 

يؿتج األؤج خؼاسًح تفلل ونضُه عكُكب فٓ كفُف ُخسغؼ اإلفبؼث إمّ أى 
يقن  6.6وقبتل  2004ُ  1994يقن وب تٔى  10.4امخقنٔق وى ضغخَب ة اميؿبء  ضٔد خه 
 .تبميؿتج منؼسبل

 
 )%(اهشً  بحٌشتج األيٍج دشة فئ

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور شًفئج اه
 6.6 8.6 4.7 شٌج 14 – 10
 20.2 27.1 13.7 شٌج 24 – 15
 36.9 47.9 24.2 شٌج 34 – 25
 53.5 68.6 36.7 شٌج 49 – 35
 75.0 90.2 57.3 فأنذرشٌج  50

 41.3 53.1 28.6 اهيجيوغ
 

يؿتج األؤج خؼخفى لنوب خغؼسيب يضُ األينّ فٓ ٔختٔى وى عالل امسغُل أيالً أى 
ٍُلػا . هبٍؼث األؤج أكتضح خموضل تخُامٓ األسٔبلُتًتبؼث أعؼِ  فئى . ٍؼه األيوبؼ
ٔى خسبُؽُا ؿى امعوؿٔى األفعبق امػمفئج تبميؿتج تنغ أقكبٍب خ يؿتج األؤج يالضه أى

مألنفبل اموخؼاُضج  تبميؿتج% 6.6  فٓ ضٔى ال خخسبُؽ ٍػً اميؿتج %75مخكل إمّ 
 .ؿيج 14ُ 10أيوبؼٍه تٔى 
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الؿٔوب وًغالح األؤج وؼخفًج مغِ اميؿبء وقبؼيج وى امؼسبل ُخسغؼ اإلفبؼث إمّ أى 
تخوغؼؾ امفخٔبح فٓ  اموخقغوج  ُٔؼسى ٍػا تبألؿبؾ إمّ قنج االٍخوبهفٓ فئبح األيوبؼ 

  .امؿبت 
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 اهيؽرفج تبهوغبح -2

 دشة اهوغبح اهيلروءث واهينخوتج)%( خوزٍػ اهشنبً 
 (شٌواح فأنذر 10) 

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهوغج اهيلروءث واهينخوتج
 41.3 53.1 28.6 ال شٌء -
 17.1 13.6 21.0 اهؽرتٍج وددهب -
 34.1 27.2 41.4 اهؽرتٍج واهفرٌشٍج -
 7.3 6.0 8.8 اهؽرتٍج، اهفرٌشٍج وهغبح أخرى -
 0.1-  0.1 اهؽرتٍج وهغبح أخرى غٍر اهفرٌشٍج  -
 0.1 0.1 0.1 هغبح أخرى -
 

ى فئ  ٍُٓ امنغج اموًخوغث فٓ اموغاؼؾ نتالغم امنغج امؼؿؤج ٍٓامًؼتٔج  تبيختبؼ امنغج
ًٔؼفُى قؼاءث ُلخبتج امنغج  ؿيُاح فألذؼ 10امتبمغٔى اإلقنٔه وى ؿلبى % 59ضُامٓ 
امؿلبى امتبمغٔى  وى% 41.4امذبئج  إػ يسغ أى فٓ اموؼختج امنغج امفؼيؿٔج  ُخأخٓ. امًؼتٔج

 .امنغجؿيُاح فألذؼ ًٔؼفُى قؼاءث ُلخبتج ٍػً  10
 
 أى 2004خفٔؼ اموًنٔبح اموضكل ينَٔب وى اإلضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ ُ

ؿيُاح ًٔؼفُى قؼاءث ُلخبتج امنغخٔى  10ى ألذؼ وى ٔبمغامت إقنٔه تؼلبىوى ؿلبى % 34.1
وقبؼيج وى اموؿخُٔٔى امسَُْ  يؿتٔب ُخًختؼ ٍػً اميؿتج وؼخفًج  .وًب امًؼتٔج ُامفؼيؿٔج

 %.30.3ُ % 31.3ُامُنيٓ ضٔد يؿسل ينّ امخُامٓ 
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 اهخيدرس -3
 

 شٌواح فأنذر دشة اهيشخوى اهدراشٌ 10ً ٍاهشنبً اهتبهغخوزٍػ 
 2004شٌج 

 
موؿخُِ امذقبفٓ خلخؿٓ اموؤفؼاح اموخًنقج تبموؿخُِ امغؼاؿٓ أٍؤج تبمغج مإلضبنج تب

ُختٔى . ُخختبٔى ٍػً اموؤفؼاح وى ُؿن ٕعؼ تؿتة يغه خلبفؤ امفؼق فٓ امخًنٔه. منؿلبى
 10يؿتج وى امؿلبى امتبمغٔى  ألتؼ أى 2004يخبئز اإلضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 

 10امؿلبى امتبمغٔى وى  %48وب ٔيبٍؽ  االتخغائٓ  ُأىؿيُاح فألذؼ خخوؼلؽ فٓ اموؿخُِ 
فقن وى % 3.9لوب أى  .يُاح فألذؼ ال ٔخسبُؽ وؿخُاٍه امغؼاؿٓ اموؿخُِ اإليغاغْؿ

 . امؿلبى مَه وؿخُِ خًنٔؤب يبمٔبٍؤالء 
 

تبميؿتج  تٔى امُؿنٔى اميؿة خلبغ خلُى وخؿبُٔجلبيح  ػاأوب ضؿة ُؿن اإلقبوج  فئ
ُامضب مؿلبى  موؿخُِ امخًنٔه االتخغائٓ  فئيٌ تبميؿتج منوؿخُٔبح األعؼِ يالضه خفُقب

 . اموغى وقبؼيج وى ؿلبى امقؼِ

 اهيجيوغ كروً دطرً 
 41.2 50.7 34.2 الشٌء -

 2.2 2.3 2.1 خؽوٍى أوهٌ -

 30.8 30.7 30.8 اتخدائٌ -

 14.9 11.2 17.5 إؼدادً -

 7.2 3.5 9.8 ذبٌوً -

 3.9 1.5 5.6 ؼبهٌ -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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 وٌشبظ اهيؽدل اهخبى ه
 

 )%( خوزٍػ اهشنبً اهٌشٍظًٍ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج
 2004شٌج 

 اهيجيوغ    اهلروً   اهدطرً 

 إكوٍى ترنبً
 79.1 83.1 76.1 اهذنور -
 20.9 16.9 23.9 اإلٌبد -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ

 اهجهج اهشركٍج
 78.9 81.8 77.2 اهذنور -
 21.1 18.2 22.8 اإلٌبد -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ

 يجيوغ اهتالد
 75.1 78.4 72.6 اهذنور -
 24.9 21.6 27.4 اإلٌبد -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

وُؽئى  بيفٔن 95124 ئقنٔه تؼلبىتنغ يغغ امؿلبى اميفٔنٔى ت 2004عالل ؿيج 
أوب ضؿة  .ينّ امخُامٓ% 50.9ُ % 49.1تٔى امُؿنٔى امضمؼْ ُامقؼُْ تيؿتخٓ 

فقن % 20.9وى وسوُو امؿلبى اميفٔنٔى وقبتل % 79.1امسيؾ  فئى امػلُؼ ٔوذنُى 
 .تبميؿتج مإليبد
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 اهيؽدل اهخبى هوٌشبظ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 
 

 4991 6001 

 اهيجيوغ كروً دطرً اهيجيوغ كروً دطرً
 57.1 60.2 54.7 53.4 55.7 51.7 اهذنور -
 14.4 12.1 16.1 7.2 3.0 10.4 اإلٌبد -

 35.3 35.9 34.8 29.9 28.9 30.7 اهيجيوغ
 
ٔفُ  ٍُُ   %35.3 ئقنٔه تؼلبى  تنغ اموًغل امعبه منيفبن ت2004عالل ؿيج ُ

 .موًغل امُنيٓيقنج يى ا 0.6  لوب أيٌ ال ٔقل ؿُِ ة يقن 1.7اموًغل امسَُْ ة 
 

 يقن 5.4ة  إقنٔه تؼلبىُعالل امًفؼ ؿيُاح اموبمٔج  اؼخفى وًغل اميفبن فٓ 
 .2004ؿيج % 35.3إمّ  1994ؿيج % 29.9ويخقال وى 
 

مغِ % 14.4مغِ امػلُؼ ُ % 57.1  فقغ تنغ وًغل اميفبن أوب ضؿة امسيؾ
الؿٔوب فٓ  قخكبغْالا يفبنامخًلؾ ٍػً امُمًٔج اموفبؼلج اممئٔنج مإليبد فٓ ُ. اإليبد

 %.12.1وًغل اميفبن فٓ كفُف اميؿبء ال ٔخًغِ امُؿن امقؼُْ ضٔد أى 
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ٔأعػ وؿبؼا خكبيغٔب وى اؼخفبو امؿى مٔتغأ  أوب ضؿة فئبح امؿى  فئى وًغل اميفبن
ؿيج  فئى  20ٍُلػا يالضه أيٌ تبميؿتج منتبمغٔى أقل وى . فٓ االيعفبل تًغ ؿى امعوؿٔى

 .ٍه يفٔنُى 10أفعبق فٓ لل  4أْ أى   2004فٓ ؿيج % 39.6غ تنوًغل اميفبن 
ؿيج  ضٔد أى وب ٔقؼة  34ؿيج ُ  20ُٔكل وًغل اميفبن إمّ أقكّ وؿخُٔبخٌ تٔى ؿى 

أوب تبميؿتج مألفعبق امػٔى خسبُؽُا امؿخٔى . أفعبق فٓ لل يفؼث ٍه يفٔنُى 6وى 
 .فقن% 15ؿيج  فئى وًغل اميفبن ٔيعفل مغَٔه مٔكل إمّ 

  
ُخسغؼ اإلفبؼث إمّ أى وًغل اميفبن مغِ فئج امػلُؼ ٔكل إمّ أينّ وؿخُٔبخٌ  

خقؼٔتب ًٔختؼُى ويَه % 97  ضٔد أى ؿيج 49ُ 30تبميؿتج منوخؼاُضج أيوبؼٍه تٔى 
ٌ خبٔفئج اإليبد ٔكل إمّ أينّ وؿخُ غُِفٓ وقبتل ػمك  فئى وًغل اميفبن م. يفٔنٔى
ؿيج مٔتغأ فٓ االيعفبل ُتفلل وتلؼ  29ُ  20 منيؿبء اموخؼاُضج أيوبؼٍى تٔىتبميؿتج 

 .وى اؼخفبو امؿى
 



 

 32 

 %(ة ) يؽدل اهٌشبظ دشة فئبح األؼيبر واهجٌس
 

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور فئج اهؽير تبهشٌواح
15-19  50.9 27.6 39.6 

20-24 82.1 32.2 58.0 

25-29 95.1 28.7 60.3 

30-34 97.0 23.1 56.7 

35-39 97.3 19.8 54.6 

40-44 96.9 17.5 54.8 

45-49 96.2 13.2 55.4 

50-54 93.7 9.9 51.1 

55-59 86.2 6.7 41.3 

 15.0 1.8 30.9 شٌج فأنذر 60

 

  اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج -2
 اهشنبً اهٌشٍظوً اهيشخغووً دشة اهوطؽٍج

 %(ة )فٌ اهيهٌج ووشظ اإلكبيج  

 

 اهيجيوغ كروً دطرً اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج
 2.2 1.4 2.8 يشغل -

 31.1 29.7 32.2 يشخلل -

 57.0 52.6 60.7 يشخأجر -

 8.2 15.0 2.6 يشبؼد ؼبئوٌ -

 1.5 1.3 1.6 يخؽوى -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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ٔختٔى وى عالل امسغُل أيالً أى فئج يؼٔمج وى امؿلبى اميفٔنٔى اموفخغنٔى ٍه 
. تئقنٔه تؼلبىفخغنٔى وى وسوُو امؿلبى اميفٔنٔى امو% 57وؿخأسؼُى  ضٔد ٔوذنُى 

فٓ % 52.6وقبتل % 60.7ُخؼخفى يؿتج اموؿخأسؼٔى فٓ امُؿن امضمؼْ مخكل إمّ 
 .امُؿن امقؼُْ

   
وى وسوُو امؿلبى اميفٔنٔى اموفخغنٔى خنَٔه فئج % 31.1أوب اموؿخقنُى فَه ٔوذنُى 

فٓ ُٔالضه أى ٍػً امفئج األعٔؼث وخُاسغث تفلل ونضُه %. 8.2تيؿتج " وؿبيغ يبئنٓ"
وى وسوُو امؿلبى اميفٔنٔى اموفخغنٔى تَػا % 15امُؿن امقؼُْ ضٔد خكل يؿتخَب إمّ 

 .فٓ امُؿن امضمؼْ% ..2امُؿن وقبتل 
  

 
توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة )%(

مستأجر 8,2%

متعلم %57مستقل 31,1%

مشغل 2,2%

مساعد عائلي 1,5%
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 األشر -1
 ئكوٍى ترنبًخظور ؼدد األشر ت -1-1

 
خنُؼا تنغ  ئقنٔه تؼلبىيؼف يغغ األؿؼ ت 2004ُ  1994عالل امفخؼث امووخغث تٔى 

امُؿن امضمؼْ  فٓ أوب ضؿة ُؿن اإلقبوج  فئى يغغ األؿؼ .ؿئُب% 2.2 خُؿنفٓ امو
 % 1.9ؿئُب وقبتل % 2.5مك توًغل يؼف اؼخفبيب ونضُهب عالل ٍػً امفخؼث ُػ مإلقنٔه
 . امقؼُْ امُؿنفٓ 

 
 2004و  1994خظور ؼدد األشر تًٍ 
 

 %يؽدل اهٌيو ة    6001 4991 
 2.5 33070 25821 دطرً
 1.9 21579 17963 كروً

 2.2 54649 43784 اهيجيوغ
 
يغغ األؿؼ أكتص ٔخؽأغ تُخٔؼث خفُ  ُخٔؼث خؽأغ ُخسغؼ اإلفبؼث إمّ أى  
ُٔؼسى ٍػا إمّ االعخفبء اموخُاكل مألؿؼ امخقنٔغٔج اموخلُيج وى يغث أفؼاغ مخضل . امؿلبى

 .وضنَب أؿؼ وخلُيج وى يغغ وضغُغ وى األفؼاغ
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تطور عدد األسر  بين 1994 و 2004
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 ٍى ترنبًئكوخظور دجى األشرث ت -1-2
 

أينّ وى ُخٔؼث خؽأغ امؿلبى إمّ خقنق ضسه األؿؼث  أغِ خؽأغ يغغ األؿؼ تُخٔؼث
 4.9إمّ  1994أفؼاغ فٓ ؿيج  5.7ٍُلػا يالضه أى ضسه األؿؼث ايخقل وى . ئقنٔه تؼلبىت

امقؼُْ امضمؼْ أُ امُؿن ؿُاء فٓ ضسه األؿؼث  ُقغ يؼف. 2004أفؼاغ فقن فٓ ؿيج 
 .عالل ٍػً امفخؼثفؼغ  0.8ضٔد خقنق ة امُخٔؼث تيفؾ خؼاسًب مإلقنٔه 
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 2004و  1994خظور دجى األشرث تًٍ 
 

 4991 6001 
 4.7 5.5 دطرً
 5.3 6.1 كروً

 4.9 5.7 اهيجيوغ
 
 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج ألرتبة األشر -2
 أرتبة األشر دشة اهجٌس -2-1

 واهوشظ خوزٍػ أرتبة األشر دشة اهجٌس
 2004شٌج 

 اهيجيوغ اإلٌبد راهذنو 
 )%( اهٌشتج اهؽدد   )%( اهٌشتج اهؽدد   )%(اهٌشتج  اهؽدد   

 100.0 33070 20.9 6914 79.1 26156 اهدطرً

 100.0 21579 12.4 2677 87.6 18902 اهلروً

 100.0 54649 17.6 9591 82.4 45058 اهيجيوغ

 
ئقنٔه أؼتبة األؿؼ توى % 82ى ب ٔؽٔغ يو أى يالًٔختٔى وى عالل قؼاءث امسغُل أ

األطز  بةمه مجمىع أرب%  17.6ُخوذل اإليبد ؼتبح األؿؼ يؿتج . ٍه ػلُؼ تؼلبى

أؿؼ  5ُخختبٔى ٍػً اميؿة وى ُؿن ٕعؼ  ضٔد أى ضُامٓ أؿؼث ُاضغث فٓ لل . ببإلقيُم
أوب فٓ امُؿن امقؼُْ فئى ٍػً . مَب ؼة األؿؼث وى سيؾ اإليبد فٓ امُؿن امضمؼْ

 .%12.4 اميؿتج ال خخًغِ



 

 38 

اب األسر حسب الجنس توزيع أرب

سنة 2004

اإلناث

18%

الذكور

82%

 
 

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍج -2-2
 

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ  
 

 المجموع اإلناث الذكور  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 62أكل يً 
 شٌج

219 9.2 132 1.1 1201 1.2 

62 – 41 0312 11.1 771 1.1 7227 11.9 

42 – 29 97299 79.2 1217 01.7 39171 72.1 

 97.7 11722 31.1 3711 91.9 12119 فأنذر 30

 2.1 33 2.1 12 2.1 93 غٍر يصرح

 122.2 01712 122.2 2021 122.2 10201 اهيجيوغ

 
ُٔالضه أى فئج . ؿيج 59ُ  35 تٔى ئقنٔه تؼلبىخخؼاُش أيوبؼ غبمتٔج أؼتبة األؿؼ ت
يؿتج مئٔنج وى وسوُو ؿيج  ال خوذل ؿُِ  35امفتبة  أْ امػٔى خقل أيوبؼٍه يى 
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ى ُٔفٓ وقبتل ػمك  فئى أؼتبة األؿؼ اموؿي%. 13.1أؼتبة األؿؼ  إػ أيَب ال خخسبُؽ 
 %.26.7ٔوذنُى يؿتج ٍبوج وى وسوُو أؼتبة األؿؼ ُامخٓ خكل إمّ 

 
ُ  35يكفَى تٔى أؽٔغ وى ُوى سَج أعؼِ  ٔالضه أى ؼتبح األؿؼ خخؼاُش أيوبؼ 

وى ؼتبح األؿؼ ٔخسبُؽ ؿيَى % 38.8لوب أى . تبميؿتج منػلُؼ% 62ؿيج فٓ وقبتل  59
 . ييغ فئج امػلُؼ% 24.2ؿيج فٓ ضٔى ال خخًغِ ٍػً اميؿتج  60

 
فٔالضه أى يؿتج أؼتبة األؿؼ امفتبة  أْ امػٔى خقل أوب ضؿة ُؿن اإلقبوج  

امُؿن امضمؼْ وى  تبمُؿن امقؼُْ وقبؼيجيؿتٔب ؿيج  ٍٓ وؼخفًج  35أيوبؼٍه يى 
ى يؿتج ئُينّ امًلؾ وى ػمك  ف%. 12.4ُ % 14.2ضٔد يؿسل ينّ امخُامٓ  قنٔهمإل

ُ % 27.6) أؼتبة األؿؼ اموؿئى فٓ امُؿن امضمؼْ خفُ  يهٔؼخَب فٓ امُؿن امقؼُْ 
فئى اميؿة خلبغ خلُى   ؿيج 59-35فئج األيوبؼ أوب تعكُق (. ينّ امخُامٓ% 25.4

 .فٓ لال امُؿنٔىوخؿبُٔج إسوبال 
   
 دبهج اهزواجٍج ألرتبة األشراه -2-3

 خوزٍػ أرتبة األشر دشة اهدبهج
 %(ة )اهزواجٍج واهجٌس  

 المجموع اإلناث الذكور 

 7.1 7.2 7.9 ؼزاة -

 11.9 91.1 29.0 يخزوجوً -

 9.1 11.1 2.0 يظولوً -

 12.9 01.3 2.1 أرايل -

 122.2 122.2 122.2 اهيجيوغ
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ُخختبٔى . ؼتبة أؿؼ فٓ لل يفؼث ٍه وخؽُسُىأ 8ٔتٔى امسغُل أيالً أى أؽٔغ وى 
وى أؼتبة األؿؼ امػلُؼ ٍه وخؽُسُى  % 92.5ٍػً اميؿتج ضؿة امسيؾ  إػ يسغ أى 

ُيالضه وى سَج أعؼِ أى امنالو . وى ؼتبح األؿؼ ٍى وخؽُسبح% 28.4تٔيوب فقن 
ل نؼٔ  امخؼو ضٔبخَب امؽُسٔج ؿُاء يى خُقفاموؼأث تفؤُى األؿؼث ٔأخٓ غبمتب تًغ 

  %(.11.4)أُ امنال  %( 54.3)

 
 األيٍج واهيشخوى اهدراشٌ ألرتبة األشر -2-4
 

 ٌشتج األيٍج هدى أرتبة األشر 
 %(ة )دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 

 

 اهيجيوغ اهوشظ اهلروً اهوشظ اهدطرً 
 46.3 58.2 37.7 اهذنور -
 83.5 92.2 80.2 اإلٌبد -

 52.8 62.4 46.6 اهيجيوغ

 
% 54وقبتل ضُامٓ % 52.8إمّ  ئقنٔه تؼلبىغِ أؼتبة األؿؼ تخكل يؿتج األؤج م
لوب أى هبٍؼث األؤج خيخفؼ ألذؼ مغِ أؼتبة األؿؼ امقؼُٔٔى . فٓ وسوُو امسَج امفؼقٔج

 %(.46.6)ببىمقبروت مغ اىىطظ اىحضزٌ %( 62.4)

 

يؿتج األؤج وؼخفًج الؿٔوب فٓ كفُف اميؿبء ؼتبح وتجذر اإلػبرة مذىل إىً أن 
ُخؽغاغ . مغِ امؼسبل% 46.3تٔيوب ال خخًغِ ٍػً اميؿتج % 83.5ضٔد خكل إمّ األؿؼ 

رببث أطز فٍ مو ػؼزة  9ىذي رببث األطز مه وطظ ِخز، حُث أن أسَذ مه  ضغث األؤج

 . فٍ اىىطظ اىحضزٌ 8هه أمُبث فٍ اىىطظ اىقزوٌ مقببو 
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ّ أْ وؿخُِ خُفؼ ينخال  ئقنٔه تؼلبىوى أؼتبة األؿؼ ت% 53.1ُإػا لبيح يؿتج 
وى أؼتبة األؿؼ امووغؼؿٔى ال ٔخًغِ وؿخُاٍه امغؼاؿٓ وؿخُِ % 77.6خًنٔوٓ  فئى 

مَه ويَه % 9.2فقن ويَه مَه وؿخُِ خًنٔوٓ ذبيُْ ُ % 13.2امخًنٔه اإليغاغْ  لوب أى 
 .وؿخُِ خًنٔوٓ يبمٓ

 
 اهٌشبظ االكخصبدً ألرتبة األشر -2-5
 يؽدل ٌشبظ أرتبة األشر -2-5-1
 

ضؿة يخبئز اإلضكبء % 69.5 ئقنٔه تؼلبىفبن مغِ أؼتبة األؿؼ تتنغ وًغل امي
ُووب خسغؼ اإلفبؼث . يقنج 0.4 ةاموًغل امسَُْ ٍػا اموًغل ٔفُ  ُ. 2004امًبه مؿيج 

. إمٌٔ أى وًغل يفبن أؼتبة األؿؼ فٓ امُؿن امقؼُْ ٔفُ  يهٔؼً فٓ امُؿن امضمؼْ
ؼِ ينّ امًوُه وقبؼيج وى اموغى  ُخؼسى ٍػً اميخٔسج إمّ اؼخفبو وًغل يفبن ؿلبى امق

 . ُأٔمب تؿتة اؼخفبو يؿتج ؼتبح األؿؼ تبمُؿن امضمؼْ ُايعفبل وًغل اميفبن مغَٔى
 

أوب ضؿة امسيؾ  فئى وًغل اميفبن ٔتقّ وؼخفًب مغِ امؼسبل وقبؼيج وى اميؿبء  
 أؼتبة أؿؼ فٓ لل يفؼث ٍه يفٔنُى تٔيوب ال خخًغِ ٍػً اميؿتج 8ى ؽٔغ يضٔد أى وب ٔ

 .مغِ اميؿبء% 14.9
 

 يؽدل اهٌشبظ هدى أرتبة األشر 
 دشة اهجٌس واهوشظ

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور 
 65.0 16.8 77.8 دطرً -
 76.2 10.0 85.6 كروً -

 69.5 14.9 81.1 اهيجيوغ
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 اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج -2-5-2
 اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج ألرتبة األشر اهيشخغوًٍ

 %(ة )دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 
 اهيجيوغ كروً دطرً 

 3.3 2.2 4.1 يشغل -
 37.5 40.6 35.2 يشخلل -
 58.3 55.9 60.1 يشخأجر -
 0.6 0.9 0.3 يشبؼد ؼبئوٌ -
 0.3 0.5 0.3 يخؽوى -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

خوذل فئج أؼتبة األؿؼ اموؿخأسؼٔى يؿتج ٍبوج وى وسوُو أؼتبة األؿؼ اموفخغنٔى 
ُفٓ اموؼختج امذبئج خأخٓ فئج اموؿخقنٔى امػٔى %. 58.3كل إمّ   ضٔد خئقنٔه تؼلبىت

 .أؼتبة األؿؼ اموفخغنٔى مه مجمىع% 37.5ٔوذنُى 
 

أوب ضؿة ُؿن اإلقبوج  فئى فئج اموؿخأسؼٔى ختقّ ٍٓ األٍه لػمك خنَٔب فئج 
ُوب ٔولى والضهخٌ فٓ ٍػا اإلنبؼ ٍُ . اموؿخقنٔى ؿُاء فٓ امُؿن امضمؼْ أُ امقؼُْ

ُفٓ وقبتل . ج اموؿخقنٔى فٓ امُؿن امقؼُْ خفُ  يهٔؼخَب فٓ امُؿن امضمؼْأى يؿت
 . ػمك  فئى يؿتج اموؿخأسؼٔى فٓ امُؿن امضمؼْ خفُ  وذٔنخَب فٓ امُؿن امقؼُْ
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 ٌوغ اهيشنً -1

 )%(خوزٍػ األشر دشة ٌوغ اهيشنً ووشظ اإلكبيج 

 ٌوغ اهيشنً        دطرً    كروً    اهيجيوغ    

 فٍال أو ظبتق فٍال - 2.1 4.0 2.1

 شلج فٌ ؼيبرث - 1.4 - 2.1

 دار يغرتٍج خلوٍدٍج - 1..2 1..2 20.1

 دار يغرتٍج ؼصرٍج - 0..1 11.1 ....

 يشنً تدائٌ أو دور اهصفٍخ - 0.1 1.. 1..

 يشنً كروً - 4.1 0.5. 12.1

 أخرى - 4.. 2.. 1..

 هيجيوغا 100.0 100.0 100.0

 
خًختؼ امغاؼ اموغؼتٔج ؿُاء امخقنٔغٔج أُ امًكؼٔج يُو اموؿلى امؿبئغ تبمُؿن 

أوب فٓ امُؿن امقؼُْ فئى . وى وسوُو اموؿبلى% 89ضٔد خوذل  قنٔه تؼلبىمضمؼْ إلا
وى وسوُو % 54.9اموؿلى وى اميُو امقؼُْ الؽال ٔضخل اموؼختج األُمّ ُػمك تيؿتج 

وى اموؿبلى أكتص ٔخيبقق توؼُؼ امؿئى  ضٔد ايخقنح يؿتخٌ  غٔؼ أى ٍػا اميُو. اموؿبلى
ُفٓ وقبتل ػمك اؼخفًح . 2004فٓ ؿيج % 55 ضُامٓ إمّ 1994فٓ ؿيج % 69.6وى 

 %22.6يؿتج امغُؼ اموغؼتٔج امخقنٔغٔج ُامًكؼٔج فٓ امُؿن امقؼُْ عالل ٍػً امفخؼث وى 
 %.36.3إمّ 
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توزيع األسر حسب نوع المسكن

 دار مغربية تقليدية

14,8%

 شقة في عمارة

1,2%

 فيال أو طابق فيال

1,2%
 آخر

3,8% 

 مسكن بدائي أو 

دور الصفيح

3,8%

 مسكن قروي

21,8% 

 دار مغربية عصرية

53,3%

 
 
 ٌعبى دٍبزث اهيشنً -2

 )%(ٌعبى دٍبزث اهيشنً  خوزٍػ األشر دشة
 اهيجيوغ كروً دطرً ٌوغ اهدٍبزث     

 62.9 69.7 58.5 يالم أو يالم يشخرم -

 2.0 1.1 2.6 فٌ ظرٍق اهخيوم -

 10.9 1.7 16.9 ينخرً -

 2.3 2.5 2.2 يشنً اهوعٍفج -

 18.7 20.1 17.9 شنً يجبٌٌ -

 1.6 3.1 0.6 أخرى -

 1.5 1.8 1.4 غٍر يصرح -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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وى أؿؼ % ..62أى  2004خفٔؼ وًنٔبح اإلضكبء امًبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 
ٍُػً اميؿتج ٍٓ أقل وى اميؿة اموؿسنج  .ٔونلُى اموؿلى امػْ ٔقنيُى فٌٔ إقنٔه تؼلبى

ُخأخٓ %. 65.1ُ % 64.6ينّ امكًٔغٔى امسَُْ ُامُنيٓ ُامخٓ تنغح ينّ امخُامٓ 
 خٓ خنسأ ماللخؼاء خنَٔب األؿؼ ام% ..18فٓ اموؼختج امذبئج تيؿتج  وسبىقبنيج تبماألؿؼ ام
 %.10.9توًغل 
  

أؿؼ  6  ضٔد أى قنٔهُٔالضه أى ٍيبك ختبٔى تٔى امُؿنٔى امضمؼْ ُامقؼُْ مال
أؿؼ فٓ  7فٓ لل يفؼث خونك اموؿلى امػْ خقنيٌ فٓ امُؿن امضمؼْ وقبتل خقؼٔتب 

  خؿلى وسبيب وقبتل %20.1وى األؿؼ امقؼُٔج  أْ لوب أى يؿتج ٍبوج . امُؿن امقؼُْ
وى األؿؼ فٓ األؼٔبف منلؼاء وقبتل % 1.7ُال خنسأ ؿُِ  .فٓ امُؿن امضمؼْ% 17.9
 .فٓ اموغى% 16.9

 
 أكديٍج اهيشبنً -3

 خوزٍػ األشر فٌ اهوشظ اهدطرً دشة ؼير اهيشنً
 %ة  ؼير اهيشنً

 7.32 شٌواح 01أكل يً 
 7.32 شٌج 01 – 01
 32.. شٌج 91 – 01
 237 شٌج فأنذر 01

 01101 اهيجيوغ

 
  قنٔه تؼلبىيكف اموؿبلى امضمؼٔج إلضُامٓ أى  إمّ خفٔؼ وًنٔبح ٍػا امسغُل

لوب أى يؿتج . 1984ؿيج  أْ خه تيبؤٍب تًغ ؿيج  20ال ٔخًغِ يوؼٍب   %48.3أْ 
خسبُؽ يوؼً   أْ وؿلى ُاضغ خقؼٔتب وى تٔى لل أؼتًج وؿبلى  ال ٔوى اموؿبلى% 23.7
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أوب . وى وسوُو اموؿبلى% ..51ؿيج  20ُخوذل اموؿبلى امخٓ ٔفُ  يوؼٍب  .ؿيُاح 10
  فَٓ خوذل 1954ؿيج  أْ خه تيبؤٍب قتل ؿيج  50اموؿبلى امقغٔوج ُامخٓ ٔفُ  يوؼٍب 

 . قنٔهوى وسوُو اموؿبلى فٓ امُؿن امضمؼْ مال% 7
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 شغل اهيشنً -4

 

 %(ة )اهغرف اهيشغوهج ووشظ اإلكبيج  خوزٍػ األشر دشة ؼدد
 اهيجيوغ كروً دطرً 
 15.4 17.4 20.4 غرفج واددث -

 24.3 28.9 21.2 غرف 2 -

 25.3 25.1 25.4 غرف 3 -

 15.3 15.1 15.4 غرف 4 -

 7.8 6.2 8.9 غرف 5 -

 5.6 4.. 7.3 غرف 6 -

 1.4 1.2 2.6 غرف 7 -

 2.7 1.6 3.4 غرف فأنذر 8 -

 1.6 1.5 1.7 غٍر يصرح -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

الؽامح خقنى غؼفج  إقنٔه تؼلبى وى أؿؼ% .4.3ٔختٔى وى عالل ٍػا امسغُل أى 
ٍػً اميؿتج خكل إمّ ُخؽغاغ ٍػً امُمًٔج ضغث فٓ امُؿن امقؼُْ  ضٔد أى . ُاضغث

423..% 
 

خقنى  ٔيَىوى ت أؿؼ .  فئى يفؼث أؿؼ خيخوٓ مإلقنٔهٔالضه لػمك أيٌ وى تٔى لل 
ٍُػً اميؿتج ٍٓ سغ وؼخفًج فٓ امقؼِ  ضٔد خكل . وؿليب ٔخلُى وى غؼفخٔى ينّ األلذؼ

 .وى وسوُو األؿؼ امقؼُٔج% ..2.إمّ 
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أُ  .وى األؿؼ خقنى فٓ وؿلى وخلُى وى % 7.2.ُوى سَج أعؼِ  فئى يؿتج 
 .غؼف .وى األؿؼ خفغل وؿليب ٔخلُى وى ألذؼ وى % 41.4غؼف  فٓ ضٔى أى  .

 
وب تبميؿتج موًغل فغل اموؿبلى ُامػْ ٔقٔؾ وخُؿن األفعبق فٓ لل غؼفج  فقغ أ
ُٔالضه أى يؿتج . .777فٓ ؿيج  قنٔهلل غؼفج فٓ وسوُو اإلفٓ فعكب  432تنغ 

فغل امغؼف فٓ امُؿن امقؼُْ ٍٓ أينّ تبموقبؼيج وى امُؿن امضمؼْ  ضٔد خه إضكبء 
فعكب فٓ امُؿن  .4غؼف فٓ امُؿن امقؼُْ وقبتل  47لل فٓ فعكب  41

 ...)سه األؿؼث اموؼخفى يؿتٔب فٓ امُؿن امقؼُْ ضُخؼسى ٍػً اميخٔسج إمّ . امضمؼْ
 (. أفؼاغ 2..) قنٔهوقبؼيج وى امُؿن امضمؼْ مإل( أفؼاغ

 
 خجهٍزاح اهيشنً -0

 
. خلخؿٓ امخسَٔؽاح األؿبؿٔج منوؿلى أٍؤج تبمغج فٓ وًؼفج هؼُف ؤًفج األؿؼ

امُؿن امضمؼْ خخُفؼ ينّ وًهه امخسَٔؽاح ُالؿٔوب اممؼُؼٔج  ُإػا لبيح اموؿبلى فٓ
 .ويَب لبموبء ُاملَؼتبء  فئى ٍػً امخسَٔؽاح الؽامح يبقكج فٓ امُؿن امقؼُْ ُغٔؼ لبفٔج

 
 :ُوى عالل قؼاءث امسغُل أؿفنٌ يؿخيخز وب ٔنٓ 

  ٔخُفؼ وؿليَب ينّ املَؼتبء  4أؿؼ فٓ لل  3أؽٔغ وى 
7  وؿليَب تبمفتلج امًوُؤج مخُؽٔى اموبء ٔؼختن  10أؿؼ فٓ لل 
  ٓٔخُفؼ وؿليَب ينّ ونتظ ُوؼضبل 10أؿؼ فٓ لل  9ضُام. 
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 %(ة )خوزٍػ األشر دشة خجهٍزاح اهيشنً ووشظ اإلكبيج 
 0119شٌج 

 اهيجيوغ كروً   دطرً  

 88.. 10.7 22.9 يظتخ -

 88.. 77.1 27.1 يردبض -

 8488 11.9 73.1 ديبى ؼصرً أو رشبشج -

 0.81 92.1 7.3 ديبى يدوٌ -

 7087 12.0 29.1 يبء صبهخ هوشرة -

 7.88 03.7 22.2 نهرتبء -

 

 
أوب ضؿة ُؿن اإلقبوج  فئى امُؿن امقؼُْ الؽال ًٔبيٓ وى يقق لتٔؼ عكُكب 

فقن ينّ % ..53ُ % 40.5فٔوب ٔخًن  تبموبء ُاملَؼتبء ضٔد أى اميؿة خكل إمّ 
 ُأؼ ئامخٓ ال ٔؼختن وؿليَب تفتلج يوُؤج منوبء إمّ ؤبً امت ُخنسأ وًهه األؿؼ. امخُامٓ

لوب أى يؿتج ٍبوج وى األؿؼ امخٓ ال ٔؼختن وؿليَب . ينّ ُسٌ امعكُق ؿقبٔج يوُؤج
 .تفتلج يوُؤج مخُؽٔى املَؼتبء خؿخًول اإليبؼث تبمغبؽ أُ امقيغٔل ُامفوُو

 
% 56نٔبح أى وب ٔيبٍؽ ُفٔوب ٔعق نؼٔقج خكؼٔف امؤبً اموؿخًونج  ختٔى اموً

أوب تبقٓ . ؿؼ ٔؼختن وؿليَب تفتلج يوُؤج مخكؼٔف امؤبً اموؿخًونجوى وسوُو األ
 .األؿؼ  فئيَب خؿخًول امضفؼ امكضٔج أُ نؼقب أعؼِ منخعنق وى امؤبً اموؿخًونج

 
فئػا . ُخسغؼ اإلفبؼث إمّ أى نؼ  خكؼٔف امؤبً اموؿخًونج خعخنف وى ُؿن ٕعؼ

تبمفتلج امًوُؤج مخكؼٔف % ..89فٓ امُؿن امضمؼْ وؼختنج تيؿتج لبيح اموؿبلى 
فٓ امُؿن امقؼُْ مختقّ امضفؼ امكضٔج % 5.9امؤبً اموؿخًونج  فئى ٍػً اميؿتج ال خخًغِ 
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أٍه نؼٔقج منخعنق وى ٍػً امؤبً فٓ امقؼِ تبإلمبفج إمّ نؼ  أعؼِ وذل اؿخًوبل 
 .قيُاح ؿنضٔج خكة فٓ امعالء

 
 شة ظرٍلج خصرٍف اهيٍبٍخوزٍػ األشر د

 %(ة ) اهيشخؽيوج ووشظ اإلكبيج 
 اهيجيوغ كروً دطرً ظرٍلج خصرٍف اهيٍبٍ اهيشخؽيوج

 56.4 5.9 89.4 شتنج ؼيويٍج -
 23.1 50.8 5.1 دفرث صدٍج -
 8.8 20.1 1.5 تئر يفلود -
 11.6 23.2 4.0 أخرى -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 
ًٔفج األؿؼ  اٍخه اإلضكبء امًبه منؿلبى ُمنُقُف ألذؼ ينّ هؼُف و 

ُوى عالل . ُامؿليّ تتًل امخسَٔؽاح امويؽمٔج امخٓ أكتضح وى مؼُؼٔبح امًكؼ
 :يؿخيخز وب ٔنٓ  يالًقؼاءث امسغُل أ

  ُٓخكل ٍػً اميؿتج إمّ وب ٔقبؼة . وى األؿؼ خخُفؼ ينّ خنفبؽ% 22ضُام
 فٓ امُؿن امقؼُْ % .2فٓ امُؿن امضمؼْ وقبتل % .1

  فقن وى األؿؼ خخُفؼ % 34..ايخفبؼ قنٔل يؿتٔب منكضُى امَُائٔج ضٔد أى
 ينّ ٍػا امخسَٔؽ 

 4232 %فٓ ضٔى يسغ أى ذنذب األؿؼ خخُفؼ ينّ ٍبخف ذبتح  فقن وى األؿؼ
  47فٓ لل  قؼُٔجأؿؼ  2لوب أى (. ُاضغ ينّ األقل)خخُفؼ ينّ ٍبخف يقبل خقؼٔتب 

 .أكتضح خخُفؼ ينّ امَبخف اميقبل
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 ٌشتج األشر اهخٌ خخوفر ؼوي تؽض اهخجهٍزاح اهيٌزهٍج
 دشة وشظ اإلكبيج

 اهيجيوغ كروً دطرً اهخجهٍزاح اهيٌزهٍج
 76.2 62.8 84.8 خوفبز -
 34.1 14.4 47.0 صدً هوائٌ -
 16.7 4.7 24.6 هبخف ذبتح -
 66.5 59.1 71.4 (وادد ؼوي األكل)هبخف ٌلبل  -
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 مفاهيم ومصطهحات 
 

 انديمغرافيةانوضعية : انفصم األول
 

َقصذ بؼذد اىظنبن اىقبوىوُُه فٍ منبن مب ػذد : السكان القانونيون

تُبدَت بذىل اىمنبن وهم اىحبضزون اىذائمىن اػاألػخبؽ اىمقُمُه بصفت 

 .واىغبئبىن بصفت مؤقتت

 

ألػخبؽ اىمضطزون ىيؼُغ هم مجمىع ا: السكان المحسوبون على حدة

 :جمبػُب وظزا ىظزوف اىؼمو أو ألطببة صحُت أو ألطببة أخزي، وهم مبىتبىٍ

اىجىىد، رجبه اىذرك واىقىاث اىمظبػذة اىقبطىىن ببىثنىبث أو اىمزامش  ♦

 .اىؼظنزَت أو اىمؼظنزاث أو مب َمبثيهب

 .هزأػ 6األػخبؽ اىمؼبىجىن داخو اىمؤطظبث االطتؼفبئُت ىمذة تتجبوس  ♦

 .اىمؼتقيىن ببىظجىن ♦

 .وشالء دور اىتزبُت اىمحزوطت أو مزامش حمبَت اىطفىىت ♦

 .األػخبؽ اىمببػز إَىاؤهم فٍ اىشواَب، دور اىبز واإلحظبن واىمالجئ ♦

اىتالمُذ واىطيبت اىذاخيُىن اىمىجىدون فٍ تبرَخ مزجغ اإلحصبء  ♦

 .بمؤطظت ىيتؼيُم اىؼمىمٍ أو اىحز

 .ىاؤهم فٍ أوراع األػغبه وىُض ىهم أٌ طنىً اػتُبدَتاىؼمبه اىمببػز إَ ♦

  

. حبصو قظمت اىظبمىت اىحضزَت ػيً مجمىع اىظنبن :نسبت التمدن

 .وَظتؼمو ىمؼزفت وسن اىظنبن اىحضزَُه فٍ مجمىع اىظنبن

 

هٍ ػذد اىظنبن ببىنيم: الكثافت السكانيت
2

وَتم حظببهب بقظمت طنبن . اىىاحذ 

 .ظبحتهبدارَت مؼُىت ػيً مإوحذة 

 

وَتم حظببه بقظمت ػذد اىزجبه . امزأة 100ػذد اىذمىر ىنو  :معدل الذكورة

 .100ػيً ػذد اىىظبء مغ ضزة اىىتُجت فٍ 
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هٍ وظبت اىظنبن فٍ فئت ػمزَت مؼُىت ضمه  :التزكيب العمزي للسكان

وَتم اىحظبة بقظمت ػذد طنبن مو فئت ػيً ػذد اىظنبن . اىظبمىت اإلجمبىُت

 .  َؼبز ػىه ببىىظبت اىمئىَتاإلجمبىٍ، و

 .طىت 14إىً  0مه : األطفبه ♦ 

 .طىت 24إىً  15مه : اىظنبن فٍ طه اىؼببة ♦ 

 .طىت 59إىً  15مه : طه اىىؼبط االقتصبدٌاىظنبن فٍ  ♦ 

 .طىت 60أمثز مه : طه اىؼُخىختاىظنبن فٍ  ♦ 

 .طىت 49إىً  15مه : اىىظبء فٍ طه اإلوجبة ♦

 .طىت11إىً  6مه : رص ببىظيل االبتذائٍاألطفبه فٍ طه اىتمذ ♦

حاصل قسمة مجموع الوالدات التً : ة حسب السنبصوخالمعدل العام لل
 .تعطٌها النساء من فئة عمرٌة معٌنة على مجموع النساء من نفس الفئة

 
قد تضعهم  األحٌاء الذٌن مجموع الموالٌد :المؤشز التزكيبً للخصوبت

 .وبة أسالفهاالمرأة خالل حٌاتها تحت شروط خص
 

العمر المتوسط الذي ٌمكن لشخص أن ٌعٌشه منذ  :أمد الحٌاة عند الوالدة
 .الوالدة تحت شروط وفٌات الفترة التً نحن بصدد دراستها

 
. سنة عند الرجال والنساء 55نسبة العزاب فً  :العزوبة المطلقة نسبة

 15بالغٌن سنة على مجموع العزاب ال 55وٌتم حسابه بقسمة عدد العزاب عند 

 .سنة
 

 . حبصو قظمت ػذد اىظنبن ػيً مجمىع ػذد األطز :متوسط حجم األسرة

 

 األمية وانتعهيم: انفصم انثاوي
 

سنوات فأكثر،  10حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغٌن  :نسبت األميت

الذٌن ال ٌعرفون القراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذٌن تجاوزت 
 .سنوات 10أعمارهم  
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هً النسبة المئوٌة لمجموع  :عدل التمدرس الخام فً سلك دراسً معٌنم
التالمٌذ بسلك دراسً معٌن ضمن مجموع السكان ذوي السن القانونً لولوج هذا 

وٌستعمل لتبٌان المستوى العام للمشاركة فً مستوى . السلك خالل سنة دراسٌة
 .ً المدرسةوٌبٌن قدرة نظام دراسً على تسجٌل طلبة سن معٌنة ف. دراسً
 

حاصل قسمة مجموع تالمٌذ  :سنة 11إلى  6معدل تمدرس األطفال من 
 . سنة 11إلى  6السلك االبتدائً على مجموع األطفال من 

 

 انىشاط االقتصادي: انفصم انثانث
 

ٌتكونون من السكان النشٌطٌن المشتغلٌن والسكان  :السكان النشٌطون
 .العاطلٌن

 
سنوات فأكثر  7البالغٌن  هم مجموع السكان: السكان النشٌطون المشتغلون
 .كانوا ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء

 
 15البالغٌن  مجموع السكان منٌتكونون :  العاطلون السكان النشٌطون

 .سنة فأكثر ال ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء وٌبحثون عن عمل
 

 حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن، أي مجموع السكان : نسبت النشاط
 .المشتغلٌن والعاطلٌن الراغبٌن فً إٌجاد عمل على مجموع السكان

 
حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن العاطلٌن على  : البطالةمعدل 

 .سنة فأكثر 15مجموع السكان النشٌطٌن البالغٌن 
 

 

 

 

 انجداول اإلحصائية
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 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج هوشنبً -
 دشة اهجيبؼبح إكوٍى ترنبًخوزٍػ شنبً 

 2004و 1994خالل شٌخٌ 
 

يؽدل خزاٍد  118.           8..0         اهجيبؼج/اهتودٍج
 األشر اهشنبً األشر اهشنبً %اهشنبً ة 

 0,5- 4160 19482 3686 20508 أدفٍر

 0,8- 625 2983 586 3228 ؼًٍ اهرنبدث

 1,2 1812 8969 1351 7992 أنوٍى

 0,4 17245 80012 14360 77026 ترنبً

 2,7 829 3338 584 2563 هشؽٍدٍجا

 3,3 4561 22904 2866 16518 شٍدً شوٍيبً اهشراؼج 

 1,0 2704 13809 2135 12474 أغتبل

 3,2 2005 10304 1270 7507 فزواً

 0,4 3182 15493 2686 14868 هؽخبيٌج

 0,4 2758 13980 2398 13475 يداؾ

    ً2275 11668     اهشنبً اهلروٍو   

     483 2312     يرنز يداؾ   

 0,6- 3727 20560 3372 21800 توغرٍتج

 0,2- 2138 12539 1781 12800 اهشوٍدٍج

 1,4- 879 5195 919 6008 رشالً

 0,9- 991 5400 909 5901 شٍدً توهرٍج

 1,8- 609 3150 615 3787 خبفوغبهح

 2,9 6424 32210 4266 24260 زنزل

    ً3069 16065     اهشنبً اهلروٍو   

     3355 16145     يرنز توهدٍوج   

 .18 .48.8 ..718. 887.8 41704. اهيجيوغ

 
 دشة اهجٌس وفئبح اهشً اهخيبشٍج إكوٍى ترنبًشنبً 

 كوٍىيجيوغ اإل
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 اهيجيوغ إٌبد ذنور 

 0 – 1 
11271 

1271
2 

91717 

 2 – 9 
13201 

1937
2 

90191 

40 – 41 
13912 

1913
3 

97219 

42 – 49 
13073 

1972
3 

97307 

60 – 61 
13711 

1977
2 

97107 

62 – 69 
12139 

1101
7 

91212 

40 – 41 
2122 

1137
0 

92170 

42 – 49 
1129 

1271
2 

12019 

10 – 11 
2913 

1217
7 

12702 

12 – 19 1371 1221 17172 

20- 21  7291 7910 19932 

22 – 29 3201 3277 7231 

30 – 31 3271 1173 7931 

32 – 39 9277 3311 7301 

40 – 41 9011 9211 0072 

 7007 3022 3207 فأنذر 42

 172 129 77 غٍر يصرح

..... اهيجيوغ
8 

087.
.0 

080.88 

 
 



 

 59 

 
 
 

 دشة اهجٌس وفئبح اهشً اهخيبشٍج إكوٍى ترنبًشنبً 

 اهوشظ اهدطرً
 اهيجيوغ إٌبد ذنور 

0 – 1 7397 7217 19371 

2 – 9 7122 7213 11119 

40 – 41 7311 7911 11799 

42 – 49 7777 7317 10219 

60 – 61 7027 7117 11723 

62 – 69 0712 7027 19977 

40 – 41 0399 7011 11212 

42 – 49 0227 7137 11033 

10 – 11 0101 7372 11192 

12 – 19 0229 1777 2772 

20- 21 3012 3727 7917 

22 – 29 1711 9122 1107 

30 – 31 1111 9071 1311 

32 – 39 1112 9191 3212 

40 – 41 1010 1119 3327 

 3211 9111 1122 فأنذر 42

 129 02 13 غٍر يصرح

 044.74 18.7. ...74 اهيجيوغ
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 دشة اهجٌس وفئبح اهشً اهخيبشٍج إكوٍى ترنبًشنبً 

 اهوشظ اهلروً
 

 اهيجيوغ إٌبد ذنور 

 0 – 1 1711 1329 2313 

 2 – 9 0002 0317 12217 

40 – 41 0171 0029 11172 

42 – 49 0127 0117 11311 

60 – 61 7119 0019 11771 

62 – 69 1709 1291 2773 

40 – 41 1171 1717 1200 

42 – 49 3727 1313 1212 

10 – 11 3139 1127 7232 

12 – 19 3377 3311 7722 

20- 21  9170 9011 1223 

22 – 29 1312 1077 9177 

30 – 31 1901 1012 9113 

32 – 39 1111 1973 9111 

40 – 41 227 1177 9179 

 9713 1307 1907 فأنذر 42

 77 13 31 غٍر يصرح

 .00808 474.8 4.444 اهيجيوغ
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 شٌج فأنذر 15خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 %(ة )دشة اهجٌس واهدبهج اهزواجٍج 

 - كوٍىيجيوغ اإل -

 

 هيجيوغا إٌبد ذنور اهدبهج اهزواجٍج
 43.2 37.4 49.4 ؼزاة -
 49.8 50.0 49.5 يخزوجوً -
 1.8 2.9 0.5 يظولوً -
 5.3 9.6 0.6 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

 شٌج فأنذر 15خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 %(ة )دشة اهجٌس واهدبهج اهزواجٍج 

 -اهوشظ اهدطرً  -

 اهيجيوغ إٌبد ذنور اهدبهج اهزواجٍج
 41.9 35.9 48.6 ؼزاة -
 50.1 50.0 50.2 يخزوجوً -
 2.3 3.7 0.6 يظولوً -
 5.8 10.5 0.6 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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 شٌج فأنذر 15خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 %(ة )دشة اهجٌس واهدبهج اهزواجٍج 

 -اهوشظ اهلروً  -

 اهيجيوغ إٌبد ذنور اهدبهج اهزواجٍج
 44.9 39.7 50.4 ؼزاة -
 49.4 50.2 48.6 يخزوجوً -
 1.1 1.7 0.4 يظولوً -
 4.6 8.4 0.5 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

 شٌج( 29 – 25)، (24 – 20)، (19 – 15)ٌشتج اهؽزاة اهتبهغًٍ 
 دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج

 شٌج 29 – 25 شٌج 24 – 20 شٌج 19 – 15 اهوشظ واهجٌس
 ًاهوشظ اهدطر    

 82.4 96.6 99.6 ذنور -     
 46.8 70.2 92.6 إٌبد -     
 63.3 83.7 96.2 اهيجيوغ -     
 ًاهوشظ اهلرو    

 80.4 95.9 99.5 ذنور -     
 51.4 69.6 91.6 إٌبد -     
 65.7 83.4 95.7 اهيجيوغ -     
  االكوٍىيجيوغ    
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 81.5 96.3 99.6 ذنور -     
 48.8 69.6 92.2 إٌبد -     
 64.3 83.6 96.0 اهيجيوغ -     

 
 دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج%( ة )يؽدل اهؽزوتج اهٌهبئٍج 

 اموسوُو امقؼُْ امضمؼْ 

 إكوٍى ترنبً
 3,8 4,0 3,6 اهذنور -

 8,7 9,4 8,2 اإلٌبد -

 6,4 6,8 6,1 اهيجيوغ

 اهجهج اهشركٍج
 3,1 2,8 3,3 اهذنور -

 5,5 5,7 5,3 اإلٌبد -

 4,3 4,3 4,4 يوغاهيج

 يجيوغ اهتالد
 3,0 2,2 3,5 اهذنور -

 3,0 1,7 3,9 اإلٌبد -

 3,0 1,9 3,7 اهيجيوغ

 
 شٌج فأنذر 15يؽدل اهشً ؼٌد أول زوار هوشنبً اهتبهغًٍ 
 دشة وشظ اإلكبيج واهجٌس

 يؽدل اهشً ؼٌد أول زوار اهوشظ واهجٌس

 ًاهوشظ اهدطر  
 33.9 ذنور -     
 27.5 إٌبد -     
 30.7 اهيجيوغ -     
 ًاهوشظ اهلرو  

 33.4 ذنور -     
 27.8 إٌبد -     
 30.8 اهيجيوغ -     
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  االكوٍىيجيوغ  
 33.5 ذنور -     
 27.6 إٌبد -     
 30.7 اهيجيوغ -     

 يؽدل اهخصوتج واهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخصوتج 
 هوٌشبء فٌ شً اإلٌجبة دشة وشظ اإلكبيج

 
 118. ئبح اهشًف 

 اهيجيوغ كروً دطرً

 11.1 13.8 9.1 شٌج .0 – 04

 69.3 73.1 66.4 شٌج 8. – 1.

 92.8 100.2 87.3 شٌج .. – 4.

 100.5 106.1 96.4 شٌج 88 – 81

 65.7 68.6 63.7 شٌج .8 – 84

 27.4 33.8 23.2 شٌج 88 – 81

 6.9 7.8 6.3 شٌج .8 – 84

 .08 81. ..0 اهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخصوتج
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 ييٍزاح اهخرتٍج واهخؽوٍى -
 

 شٌواح فأنذر  01خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 دشة اهوغبح اهيلروءث واهينخوتج واهجٌس

 
 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهوغج اهيلروءث واهينخوتج

 اهٌشتج اهؽدد اهٌشتج اهؽدد اهٌشتج اهؽدد
 41.3 91895 53.1 61061 28.6 30834 ال شٌء -
 17.1 38170 13.6 15592 21.0 22578 اهؽرتٍج وددهب -
 34.1 75848 27.2 31281 41.4 44567 اهؽرتٍج واهفرٌشٍج -
 7.3 16337 6.0 6860 8.8 9477 اهؽرتٍج، اهفرٌشٍج وهغبح أخرى -
 0.1 162 0.0 57 0.1 105 اهؽرتٍج وهغبح أخرى غٍر اهفرٌشٍج  -
 0.1 267 0.1 111 0.1 156 هغبح أخرى -

 100.0 222679 100.0 114962 100.0 107717 اهيجيوغ

 
 ٌشتج األيٍج دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج

 

 اموسوُو امقؼُْ امضمؼْ 
 28.6 37.0 22.3 اهذنور -
 53.1 64.8 44.9 اإلٌبد -

 41.3 51.1 34.1 اهيجيوغ
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 )%(ٌشتج األيٍج دشة فئبح اهشً 
 االكوٍىيجيوغ 

 اهيجيوغ ٌبداإل اهذنور اهشً بحفئ
 6.6 8.6 4.7 شٌج 14 – 10
 20.2 27.1 13.7 شٌج 24 – 15
 36.9 47.9 24.2 شٌج 34 – 25
 53.5 68.6 36.7 شٌج 49 – 35
 75.0 90.2 57.3 شٌج فأنذر 50

 41.3 53.1 28.6 اهيجيوغ
 

 )%(ٌشتج األيٍج دشة فئبح اهشً 
 اهوشظ اهدطرً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهشً بحفئ
 3.0 3.5 2.5 شٌج 14 – 10
 12.4 16.4 8.5 شٌج 24 – 15
 26.6 35.0 16.5 شٌج 34 – 25
 43.1 57.6 26.7 شٌج 49 – 35
 70.4 86.8 50.6 شٌج فأنذر 50

 34.1 44.9 22.3 اهيجيوغ
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 )%(ٌشتج األيٍج دشة فئبح اهشً 
 اهوشظ اهلروً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهشً بحفئ
 11.2 ..15 7.5 شٌج 14 – 10
 30.2 41.2 20.2 شٌج 24 – 15
 50.2 65.3 33.7 شٌج 34 – 25
 68.6 85.1 50.9 شٌج 49 – 35
 82.1 95.5 67.0 شٌج فأنذر 50

 51.1 64.8 37.0 اهيجيوغ
 

 شٌواح فأنذر 01خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 دشة اهيشخوى اهدراشٌ ووشظ اإلكبيج

 اهيجيوغ كروً دطرً اهيشخوى اهدراشٌ
 41.2 50.7 34.2 شٌءال -
 2.2 2.3 2.1 خؽوٍى أوهٌ -
 30.8 30.7 30.8 إتخدائٌ -
 14.9 11.2 17.5 إؼدادً -
 7.2 3.5 9.8 ذبٌوً -
 3.9 1.5 5.6 ؼبهٌ -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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 اهٌشبظ االكخصبدً هوشنبً -

 
 )%(خوزٍػ اهشنبً اهٌشٍظًٍ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 

 اهيجيوغ روًاهل اهدطرً  

 إكوٍى ترنبً
 79.1 83.1 76.1 اهذنور -
 20.9 16.9 23.9 اإلٌبد -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ

 اهجهج اهشركٍج
 78.9 81.8 77.2 اهذنور -
 21.1 18.2 22.8 اإلٌبد -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ

 يجيوغ اهتالد
 75.1 78.4 72.6 اهذنور -
 24.9 21.6 27.4 اإلٌبد -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

 اهيؽدل اهخبى هوٌشبظ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج
 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً  

 إكوٍى ترنبً
 57.1 60.2 54.7 اهذنور -
 14.4 12.1 16.1 اإلٌبد -

 35.3 35.9 34.8 اهيجيوغ

 اهجهج اهشركٍج
 54.5 56.5 53.3 اهذنور -
 13.8 12.0 14.9 اإلٌبد -

 33.6 33.7 33.6 اهيجيوغ
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 يجيوغ اهتالد
 54.7 55.1 54.4 اهذنور -
 17.6 14.9 19.8 اإلٌبد -

 35.9 34.9 36.8 اهيجيوغ
 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج ألرتبة األشر-

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ 
 كوٍىيجيوغ اال

 المجموع اإلناث الذكور  

 النسبة      العدد    النسبة     العدد النسبة العدد 

 0 – 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 2 – 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

40 – 41 1 0.0 2 0.0 3 0.0 

42 – 49 169 0.3 23 0.0 192 0.4 

60 – 61 742 1.4 114 0.2 856 1.6 

62 – 69 1 781 3.3 278 0.5 2 059 3.8 

40 – 41 3 538 6.5 500 0.9 4 038 7.4 

42 – 49 5 082 9.3 775 1.4 5 857 10.7 

10 – 11 6 968 12.8 1 027 1.9 7 995 14.6 

12 – 19 7 312 13.4 1 086 2.0 8 398 15.4 

20- 21  5 625 10.3 1 152 2.1 6 777 12.4 

22 – 29 2 935 5.4 906 1.7 3 841 7.0 

30 – 31 2 963 5.4 1 028 1.9 3 991 7.3 

32 – 39 2 861 5.2 882 1.6 3 743 6.8 

40 – 41 2 422 4.4 895 1.6 3 317 6.1 

 6.5 549 3 1.7 913 4.8 636 2 فأنذر 42

 0.1 33 0.0 10 0.0 23 غٍر يصرح

 100.0 649 54 17.6 591 9 82.4 058 45 اهيجيوغ
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 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ 
 اهوشظ اهدطرً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور  

  اهٌشتج اهؽدد اهٌشتج اهؽدد   اهٌشتج اهؽدد 
 0 – 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 5 – 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

10 – 14 1 0.0 1 0.0 2 0.0 

15 – 19 78 0.2 14 0.0 92 0.3 

20 – 24 404 1.2 89 0.3 493 1.5 

25 – 29 924 2.8 220 0.7 1 144 3.5 

30 – 34 1 977 6.0 380 1.1 2 357 7.1 

35 – 39 2 873 8.7 566 1.7 3 439 10.4 

40 – 44 4 042 12.2 798 2.4 4 840 14.6 

45 – 49 4 333 13.1 784 2.4 5 117 15.5 

50- 54  3 303 10.0 814 2.5 4 117 12.4 

55 – 59 1 681 5.1 655 2.0 2 336 7.1 

60 – 64 1 754 5.3 755 2.3 2 509 7.6 

65 – 69 1 747 5.3 629 1.9 2 376 7.2 

70 – 74 1 477 4.5 605 1.8 2 082 6.3 

 6.5 147 2 1.8 596 4.7 551 1 فأنذر 75

غٍر 
 يصرح

11 0.0 8 0.0 19 0.1 

 100.0 070 33 20.9 914 6 79.1 156 26 اهيجيوغ
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 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ 
 اهوشظ اهلروً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور  

 هٌشتجا  اهؽدد اهٌشتج  اهؽدد اهٌشتج  اهؽدد 

 0 – 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 5 – 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

10 – 14 0 0.0 1 0.0 1 0.0 

15 – 19 91 0.4 9 0.0 100 0.5 

20 – 24 338 1.6 25 0.1 363 1.7 

25 – 29 857 4.0 58 0.3 915 4.2 

30 – 34 1 561 7.2 120 0.6 1 681 7.8 

35 – 39 2 209 10.2 209 1.0 2 418 11.2 

40 – 44 2 926 13.6 229 1.1 3 155 14.6 

45 – 49 2 979 13.8 302 1.4 3 281 15.2 

50- 54  2 322 10.8 338 1.6 2 660 12.3 

55 – 59 1 254 5.8 251 1.2 1 505 7.0 

60 – 64 1 209 5.6 273 1.3 1 482 6.9 

65 – 69 1 114 5.2 253 1.2 1 367 6.3 

70 – 74 945 4.4 290 1.3 1 235 5.7 

 6.5 402 1 1.5 317 5.0 085 1 فأنذر 75

 0.1 14 0.0 2 0.1 12 غٍر يصرح

 100.0 579 21 12.4 677 2 87.6 902 18 اهيجيوغ
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 سنة  15توزٌع أرباب األسر الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق 
 2004سنة   -)%( ب  حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة

 مجموع الوسطين الوسط القروي الوسط الحضري  

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور  

 1.2 1.4 1.1 1.. ... 5.. 1.0 1.1 1.0 العزاب

 12.1 11.0 ..51 10.1 11.2 51.5 11.5 ..11 51.1 المتزوجون

 1.0 22.0 ..4 2.1 1.0 ..4 1.. ...2 4.1 المطلقون

 24.1 ..0. 4.1 1.1 14.1 4.1 ..22 1.4. 4.1 األرامل

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

 
 خوزٍػ أرتبة األشر دشة اهيشخوى اهدراشٌ

 2004ووشظ اإلكبيج شٌج 
 المجموع القروي الحضري  

 53.1 62.4 47.0 تدوً      

 6.1 6.6 5.8 وهٌاهخؽوٍى األ      

 22.9 21.7 23.7 ائٌاهخؽوٍى االتخد      

 7.4 5.3 8.7 اهخؽوٍى اإلؼدادً      

 6.2 2.8 8.4 اهخؽوٍى اهذبٌوً      

 4.3 1.2 6.4 اهخؽوٍى اهؽبهٌ      
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 عروف شنً األشر -

 خوزٍػ األشر اهخٌ ال ٍرختظ يشنٌهب تشتنج ؼيويٍج هخوزٍػ اهيبء
 دشة يصدر اهخزود تبهيبء ووشظ اإلكبيج

  
زود تبهيبء اهصبهخ يصدر اهخ

 هوشرة
 اهيجيوغ كروً دطرً

 31.8 37.4 4.3 يبء اهتئر -
 15.9 17.1 10.0 يبء اهؽًٍ -
 33.5 32.9 36.8 شلبٍج ؼيويٍج -
 13.3 10.6 26.8 يصدر آخر -

 
 خوزٍػ األشر اهخٌ ال ٍرختظ يشنٌهب تشتنج ؼيويٍج هخوزٍػ اهنهرتبء

 دشة يصدر اإلٌبرث ووشظ اإلكبيج
  

 اهيجيوغ كروً دطرً اإلٌبرثيصدر 
 1.7 2.0 0.7 إٌبرث تبهتخرول -
 51.5 56.9 33.4 إٌبرث تبهغبز -
 33.9 34.6 31.8 كٌدٍل، شيوغ -
 4.8 6.1 0.3 اهظبكج اهشيشٍج -
 1.3 1.3 1.5 يوهد هونهرتبء -
 5.8 3.1 14.9 يصدر آخر -
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 إلكبيجخوزٍػ األشر دشة ظرٍلج خصرٍف اهيٍبٍ اهيشخؽيوج ووشظ ا
ظرٍلج خصرٍف اهيٍبٍ 

 اهيشخؽيوج
 اهيجيوغ كروً دطرً

 56.4 5.9 89.4 شتنج ؼيويٍج -
 23.1 50.8 5.1 دفرث صدٍج -
 8.8 20.1 1.5 تئر يفلود -
 11.6 23.2 4.0 أخرى -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

 ٌشتج األشر اهخٌ خخوفر ؼوي تؽض اهخجهٍزاح اهيٌزهٍج
 دشة وشظ اإلكبيج

 اهيجيوغ كروً دطرً هٍزاح اهيٌزهٍجاهخج
 76.2 62.9 84.8 خوفبز -
 34.1 14.4 47.0 صدً هوائٌ -
 16.7 4.7 24.6 هبخف ذبتح -
 66.5 59.1 71.4 (وادد ؼوي األكل)هبخف ٌلبل  -

 
 

 

 

 

 


