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 ............................................إْ٘ؼ ٘هب٠ؼث ا٘ٛسب٦٘ ا٘خ٢ؽ٧ى -1 65
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 خيهٍــد

ث ٢ٟٗ٘ٝ ضسؼ ا٘ؽا٧٢ج ٘ٗل خض٧ٙل ٧ٛ٠ج ٗت٧ؼأضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٧ٗخؿ٦ إلٜ اإ
ا٧ًٙٛ٘ج  ٢ايخٛبغا ي٤ٙ ٝخبئز ٠ػٞ .ؿبٗٝج تٙغ ٛبأخكبغ٧ج ٘-٢ا٘ؿ٢ؿ٢٧ ا٘غ٢ٛ٧َؼا٧ّج٢مبو أل٘

٧خٚ ٢مى ا٘ٛعننبح االٔخكبغ٧ج ٢االسخٛبي٧ج ي٤ٙ ا٘ٛغ٣  ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ا٘غؼاؿبح ا٘ٗتؼ٣
٠غاِ أل٤٘ اإ٢ل ٢٘كا ت٧ُج ا٘ٛخ٢ؿن ٢ا٘ت٧ًغ ٧٢خٚ ا٘خغعل ي٤ٙ ٛعخِٙ ا٘ٛؿخ٧٢بح٢إ٘ؼ٧ة 

 .ؿ٢اء ي٤ٙ ا٘ك٧ًغ ا٢٘ن٦ٝ أ٢ إ٘نبي٦ أ٢ ا٘س٥٢١ ا٘ض٧ٛ٢ٗج بحٙؿ٧بؿ٘ ؿنؼثا٘ٛ

 :٧ٜٛٗ ضكؼ٠ب ٦ّ ؿخج ٛضب٢ؼ 1224إٜ األ٠غاِ ا٘ؼئ٧ؿ٧ج ٘إلضكبء اً٘بٚ ٘ؿٝج 

 .خضغ٧غ يغغ ا٘ؿٗبٜ إ٘ب٧٧ٝ٢ٜٝ ضؿة ٛعخِٙ ا٢٘ضغاح اإلغاؼ٧ج ٘ٙٛٛٙٗج ♦
ٛبي٧ج ٢االٔخكبغ٧ج ضؿة ٛعخٙـِ ا٘ٛؿـخ٧٢بح   ٢االسخ ا٘غ٢ٛ٧َؼا٧ّجًٛؼّج ا٘ت٧ٝبح  ♦

 .ا٘سُؼا٧ّج
ا٘عكـ٢تج   : خ٧٧ٕٚ ٛؿخ٧٢بح ٢ت٧ٝبح ا٘ه٢ا٠ؼ ا٘ٛخضٗٛج ٦ّ ا٢ٛٝ٘ ا٘غ٧ُٛؼا٦ّ ٢آ٧٘بخٟ ♦

 ...ا٧ّ٢٘بح  ا١٘سؼث ا٘غاع٧ٙج
 .ضكؼ يغغ ا٘ؿٗبٜ ػ٥٢ االضخ٧بسبح ا٘عبكج ضؿة ٢ٝو اً٘ب٠ج ♦
 .ألؿؼخضغ٧غ ٛعؽ٢ٜ ا٘ؿٜٗ ٢أٔغ٧ٛخٟ ٢ًٛؼّج هؼ٢ِ ؿٜٗ ا ♦
٢مى ٔبيغث ً٘ٙٛن٧بح ٜٛ أسل اؿخعؼار ا٧ً٘ٝبح ٧ٕٙ٘بٚ تٛعخِٙ األتضبد اإلضكبئ٧ج  ♦
 .ٛؿخٕتال

٦ّ٢ ٠ػا ا٘كغغ  التغ ٜٛ اإلفبؼث أٟٝ ٢أل٢ل ٛؼث عالل ٠ػا اإلضكبء ٘سأح تالغٝب إ٤٘ 
اؿخًٛبل خ٧ٕٝبح سغ ٛخن٢ؼث  ض٧د أٜ خضك٧ل ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛسًٛج خٚ يٜ نؼ٧ـٓ إ٘ـؼاءث   

 .ا٘ف٦ء ا٘ػ٥ ٜٛٗ  ٜٛ خ٧ٕٙق آسبل ّؼؽ ٢ٝفؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح(. LAD)ج ٢ٙ٘ذبئٓ األخ٢ٛبخ٧ٗ٧
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٢ٝهؼا ٘ال٠خٛبٚ ا٘ٛخؽا٧غ تب٘س١ج ٢تخغت٧ؼ ا٘فأٜ ا٘ٛض٦ٙ  ٦ّ٢ ؿت٧ل خ٧ّ٢ؼ ٛٝبط ٢إنبؼ 
 ا٘غ٢ٛ٧َؼا٧ّـج ٛالئ٧ٜٛ ٘ت٢ٙؼث االؿخؼاخ٧س٧بح ٢ا٘ٛعننبح  ٗبٜ التغ ٜٛ خض٧ٙل اً٘ٛن٧ـبح  

ْ٘ٛكٙج ي٤ٙ ا٘ك٧ًغ٧ٜ اإل٦ٛ٧ٙٔ ٢ا٘س٥٢١ ٘خ٢ٜٗ ؼ٠ٜ إفبؼث ا٘غ٧ٕٔج ٢ا أخكبغ٧ج-٢ا٘ؿ٢ؿ٢٧
 .ػ٥٢ إ٘ؼاؼ ٢ا٘ٛعنن٧ٜ ٢ٛعخِٙ ا١ٛ٘خ٧ٜٛ تب٘س١ج ٢ٗٛ٢ٝبخ١ب

 ١٧٢خٚ ٠ػا اً٘ٛل ا٘خض٦ٙ٧ٙ ٜٛ عالل ا٢٘ذ٧ٕـج ا٘خـ٦ تـ٧ٜ أ٧ـغ٧ٝب تـأ٠ٚ ا٘ٛؤفـؼاح      
٢ػٖ٘ ٜٛ عالل يؼل ٛعخِٙ عكبئق  ا٘فؼ٧ٔجج س١ٙ٘ أخكبغ٧ج-٢ا٘ؿ٢ؿ٢٧ ا٘غ٢ٛ٧َؼا٧ّج

ٛى إتؼاؽ تًل االعخالالح ٢ا٢ْ٘اؼٓ ا٘خ٦ الؽا٘ـح ؿـبئغث تـ٧ٜ     س١ج٧ؽاح ا٘ؿٗبٜ تب٢٘ٛٛ
٢ٔغ خٛح االؿخًبٝج ٔغؼ اإلٛٗبٜ تؼؿ٢ٚ ت٧ب٧ٝج . ا٢٘ؿن٧ٜ ا٘ضمؼ٥ ٢إ٘ؼ٥٢ أ٢ ت٧ٜ ا٘سٝؿ٧ٜ

 .٘خ٢م٧ص ٛعخِٙ ٠ػٞ ا٢ْ٘اؼٓ ٢ا٘عكبئق

 :ج ٛضب٢ؼ أؿبؿ٧جعٛؿ٧٢خٝب٢ل ٠ػا اإلكغاؼ 
 .ا٘غ٢ٛ٧َؼا٧ّجا٢٘م٧ًج  ♦
 .األ٧ٛج ٢ا٘خ٧ًٙٚ ♦
 .ا٘ٝفبن االٔخكبغ٥ ♦
 .األسر وممٌزات أرباب األسر ♦
      .    هؼ٢ِ ؿٜٗ األؿؼ ♦ 

٢إػ خخفؼِ ا٘ٛغ٧ؼ٧ج ا٘س٧٢١ج ٘ٙٛٝغ٢ت٧ج ا٘ؿب٧ٛج ٘ٙخعن٧ن ت٢سغث تئكغاؼ ٢ٝفـؼ ٠ـػٞ   
ا٢٘ذ٧ٕج ٢٢م١ًب ت٧ٜ أ٧غ٥ ٛعخِٙ ّئبح ا٘ٛؿخ٧ًٜٙٛ  ّئ١ٝب خهل ؼ٠ٜ إفبؼخ١ٚ ٘ٙـؼغ يٙـ٤   

ؿبؼاخ١ٚ ٢خٕتل ٛالضهبخ١ٚ ٢أخؼاضبخ١ٚ ا٘خ٦ ٜٛ فأ١ٝب خضؿ٧ٜ ٢إَٝبء إكـغاؼاخ١ب  س٧ٛى اؿخْ
 .جا٘الضٕ

 

 .وانهـه ونـي انتىفيـق                                                  
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 خلدٍى ؽبى هوسهج
 

ٜٛ ا٘ٛؿبضج اإلسٛب٧٘ج  %12ٗٙٚ ٛؼتى  أ٥  828828خُن٦ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ٛؿبضج 
أٝسبغ  إ٧ٙٔٚ -يٛب٘ج ٢سغث: ٢ضغاح إغاؼ٧ج ٗتؼ٣ ٦٠٢ 6ٜٛ  ا٘فؼ٧ٔج ٢ٜ ا٘س١جخخ٢ٗ. ٘ٙٛٛٙٗج

اً٘بٚ  ضكبءاإل ضؿة٢ .ا٘ٝبه٢ؼ  إ٧ٙٔٚ تؼٗبٜ  إ٧ٙٔٚ خب٢ؼ٧ؼح  إ٧ٙٔٚ سؼاغث ٢إ٧ٙٔٚ ّس٧ــز
 1.768.691 ٕٛبتلٝؿٛج  119181294ج ا٘فؼ٧ٔج س١ؿٗبٜ ا٘ يغغ تٍٙ  2004 ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ

٦ّ % 218غل ا٢ٛٝ٘ ا٘غ٢ٛ٧َؼا٦ّ ٘ٙؿٗبٜ عالل ٠ػٞ اْ٘خؼث   ض٧د تٍٙ 1994ًٛؿٝج  ٝؿٛج
٦ّ  38ٕٛبتل ؿٗبٜ ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘% 61 ٘ٙس١ج ٢ٜا٘ؿٗبٜ ا٘ضمؼ٧ ٛذل٧٢ .ا٘ٛخ٢ؿن ؿ٧٢ٝب
 .ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢

 
فٛبال ا٘تضؼ األت٧ل ا٘ٛخ٢ؿن  ٢َؼتب أٔب٧٘ٚ ا٘ضؿ٧ٛج  خبؽث  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ٧٢ضغ

ا٘سؽائؼ٥ ٢ٜٛ ا٘س٢ٝة اُ٘ؼت٦ إ٧ٙٔٚ  ٢ت٢٘ٛبٜ  ٢ٜٛ ا٘فؼٓ ٢ا٘س٢ٝة ا٘فؼ٦ٔ إ٘نؼ
 .ا٘ؼاف٧غ٧ج
 
ٛٝنٕج سبّج  ت٧ًغث يٜ ا٘خ٧بؼاح ا٢١٘ائ٧ج  مٜٛا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ًٛهٚ خؼاة ٢سغ ٧

ا٢٘مى  ٧ؽغاغٗٛب . األنٙؿ٧ج ا٘ٛضٛٙج تب٘ؼن٢تج ٢ا٘خ٦ خضست١ب ي١ٝب ستبل ا٘ؼ٧ِ ٢األنٙؾ
ا٘خؿبٔنبح ا٘ٛنؼ٧ج ٢يغٚ   ٢٠٢ ٛب ٧ْؿؼ مًِ س١جٗٙٛب اخس١ٝب ٝض٢ س٢ٝة ا٘ بسْبّ ا٘ٛٝبع٦

٧٢ٙٛج أ٠ٚ أ١ٝبؼ ا٘س١ج  إػ  ٢اغًختؼ ٢٧. اٝخهب١ٛب  ٢ٗػا ا٘خْب٢ح ا٘ٗت٧ؼ ٦ّ غؼسبح ا٘ضؼاؼث
٢ٔغ خٚ تٝبء ؿغ٧ٜ ي٤ٙ ٠ػا ا١ٝ٘ؼ  ٠٢ٛب ؿغ . ٧ٕغؼ كت٧تٟ تض٢ا٦٘ ٧ٙٛبؼ ٛخؼ ًٛٗة ؿ٧٢ٝب

خ١الٖ ٛضٛغ ا٘عبٛؾ ٢ؿغ ٛفؼو ضٛبغ٥ ٢ػٖ٘ ٜٛ أسل االؿخسبتج ٘ضبس٧بح ا٘ؿ٦ٕ ٢االؿ
ٗٛب خٚ ٛؤعؼا تٝبء ؿغ ا٘ضؿٜ ا٘ذب٦ٝ ي٤ٙ ٢اغ ؽا ت١غِ خًؽ٧ؽ ا٘خس٧١ؽاح ا٘ٛبئ٧ج . ا٘ٛٝؽ٦٘

 . ا٘ٛخ٢ّؼث تب٘س١ج
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ا٘ست٧ٙج  اُ٘بت٧٢ج أٛب ٧ّٛب ٧عق اُ٘نبء ا٘ٝتبخ٦  ٢تُل ا٘ٝهؼ يٜ تًل ا٘ٛٝبنٓ
فتٟ ًٛٝغٛج  ا٘نت٧ً٧ج ختغ٢ بحبُ٘بتت  ّئٜ ا٘ٛٝبنٓ اُ٘ٛنبث ا٘س١جفٛبل ٢ا٘ٛؿبضبح ا٘ٛؿ٧ٕج ٦ّ 

 .٦ّ ا٘ٝس٢غ ا٧ًٙ٘ب ا٢ٜٗٛ٘ أؿبؿب ٜٛ ا٘ضْٙبءاُ٘نبء ا٘ٝتبخ٦ ٦ّ ا٘س١ج تبؿخذٝبء 
  

  ٢٠ ؿ٧بغث أٝفنج االٔخكبغ٧جإٜ ٛب ٧ٛ٧ؽ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ت٧ٝج أٝفنخ١ب 
   ٛٛب سًل ٠ػاا٢٘اؿى ٘ألٝفنج ٧َؼ ا٧١ٛ٘ٗٙج ٢االٝخفبؼ  (ا٘خسبؼث ٢ا٘عغٛبح) إ٘نبو ا٘ذب٘د

األعؼ٣ ٜٛ ض٧د ٝؿتج ا٘ؿبٗٝج ا٘ٝف٧نج ا٘ٛؼختنج  االٔخكبغ٧ج٧خكغؼ تب٦ٔ إ٘نبيبح إ٘نبو 
 15ٜٛ ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ ٢ا٘تب٧ُٜ٘  %46تُٙح ٠ػٞ ا٘ٝؿتج  ٦ّْ2885 ؿٝج . تٟ

  .أٗذؼّؿٝج 
 

٦ّ٢ ٠ػا ا٘كغغ خسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ إ٘نبو ا٘ؿ٧بض٦ ٜٛ ا٘ٛٝخهؼ أٜ ٧ًؼِ غ٧ٝب٧ٛج 
١ب األذؼ اال٧سبت٦ ي٤ٙ ٛعخِٙ األٝفنج االٔخكبغ٧ج تب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج  ٢ػٖ٘ ٜٛ سغ٧غث ؿ٢ٗ٧ٜ ٘

٢ٜٛ ا٘ٛخ٢ٔى أٜ ٧فؼو ٔؼ٧تب ٦ّ خف٧ُل . عالل اٝسبؽ ٛفؼ٢و ٛؼٗة ا٘ؿ٧ًغ٧ج ا٘ٛخ٢ؿن٦
 48888ا٢٘ضغاح اْ٘ٝغ٧ٔج ٢االٔبٛبح ا٘خبتًج ١٘ػا ا٘ٛفؼ٢و ٢ا٘خ٦ ختٍٙ نبٔخ١ب اإل٢٧ائ٧ج ض٢ا٦٘ 

 .ؿؼ٧ؼ
 

ض٧د   %٦ّ33 ا٘ٛؼختج ا٘ذب٧ٝج ٜٛ ض٧د ا٘ؿبٗٝج ا٘ٛؼختنج تٟ ة ْ٘الض٦ اإ٘نبو  ٧٢أخ٦
 .خعمى ا٘ٛٝبنٓ ا٘ت٢ؼ٧ج ٘ألض٢ال ا٘س٧٢ج ت٧ٝٛب خ٢ٕٚ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛؿ٧ٕج تخأ٧ٜٛ ا٘ؽؼايبح ا٘غائٛج

خؽا٢ل خؼت٧ج األَٝبٚ ٢ا٘ٛبيؽ ي٤ٙ ٛؿبضبح ٗت٧ؼث الؿ٧ٛب ٦ّ ا٘ٝس٢غ ا٧ًٙ٘ب ض٧د خٗبغ خٛذل ٢
 .ل ؿٗبٜ ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓا٘ٛكغؼ ا٢٘ض٧غ ٘ٛغاع٧

 
 ٗٙٚ 288تن٢ل  ٦ّ ٛسبل ا٘ك٧غ ا٘تضؼ٥  خٛخٖٙ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ٢اس١ج تضؼ٧ج ٠بٛج٢

٦ّ٢ ٠ػا اإلنبؼ  خؿب٠ٚ ا٘خس٧١ؽاح األؿبؿ٧ج . خؿٛص ١٘ب تبؿخُالل ٛعخِٙ ا٘ذؼ٢اح ا٘ؿ٧ٗٛج
 .ٕنبو٠ػا ا٘ؼأؾ ٗتغاٝج تئ٧ٙٔٚ ا٘ٝبه٢ؼ ٦ّ خ٧ٛٝج عك٢كب ٧ٛٝبء ا٧ٛ٘ٝبئ٧ج ٘ت٦ٝ أٝكبؼ ٢
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 ّؼَٚ ا٘خن٢ؼ ا٢ٛٙٛ٘ؾ ا٘ػ٥ ف١غٞ تب٘س١ج ٝفنج ا٘ٛؼختنج تٟ  ٦ ٢األبيٝكا٘أٛب إ٘نبو 
كٝبي٧ج ٢ا٘ٛٝبّؿج ٧َؼ ا٘ االؿخذٛبؼاحمًِ ٧هل ٧ًب٦ٝ ٜٛ ٛفبٗل يغث ٝخ٧سج  ٟٝأإال 

٢اؼخْبو   ا٘خ٦ أمضح ٦ّ ا٘ؿ٢ٝاح األع٧ؼث خًؼِ خٕٙكب ٛٙض٢هب ا١ٛ٘ؼتجا٘ٛفؼ٢يج ٢ٛٙ٘اغ 
. ...(إ٘ٝل  ا٘ٛبء ٢ا١ٗ٘ؼتبء) ٜٛ ا٘ٛٛٙٗج ٝج ٛى ٛٝبنٓ ٢س١بح أعؼ٣خٗب٧ِ٘ اإلٝخبر ٕٛبؼ

ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘كٝبيج ا٢٘ن٧ٝج تب٘ٝؿتج ً٘غغ  %5إ٤٘  4ال خٛذل ا٘كٝبيج ا٘س٧٢١ج ؿ٣٢  ٠٢ٗػا 
أٜ ٧ٛخق يغغا ١ٛٛب ٜٛ ا٧٘غ ٠ػا إ٘نبو ٢ٛى ػٖ٘ اؿخنبو . ا٘ٛؤؿؿبح ٢ؼٔٚ اً٘ٛبٛالح

ٟ ٢عك٢كب األٝفنج ا٘ٛؼختنج تب٘تٝبء ٢األفُبل ّؼ٢يٛعخِٙ ٧٘خٚ خف١ٙ٧ُب ٦ّ اً٘بٛٙج 
ا٘ٛفخ٧ُٜٙ  ٧ٜٜ ا٘ٝف٧نبٜٛ ا٘ؿٗ% 28ض٢ا٦٘  2885عالل ؿٝج ضخمٜ ا ض٧د  ا٧ٛ٢ًٛ٘ج

 اٝٗبغ ٢إ٢ٚ٧ٙٔسغث ا٢ٛ٘س٢غث تب٘س١ج تًٛب٘ج  ا٢٘ضغاح ا٘كٝبي٧ج ٢خخٛؼٗؽ ًٛهٚ .٘س١جتب
 تب٘ٝبم٢ؼ ةك٢٘ٙاضغ٧غ ٛؼٗة ك٢ٝبك٧غ ٘ٙ  ٢٠٘ؿ٧ٚ تب٢٧ًٜ٘  ؿ٧ٗؼا٢ّؼ تؽا٢٧)ا٘ٝبم٢ؼ 

 .(٢ٛ٧٘٢ٗ٢ ت٢سغث
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 نهسكبن اقتصبديخ-غرافيخ وانسىسيىىأهـم انمؤشـراد انديم

 غرافيخىانىضعيخ انديم
 نسمة  1918294 السكاى 
  %218 هعذل الٌوى السٌىي  
     % 6117 ًسبت التوذى 
 الكلم املربعيف نسمة  1311 الكثافت السكاًيت  
 % .43 ًسبت العزوبت ادلطلقت 
 سنة  3213 هتىسظ  سي الزواج األول 
 امرأة/طفل  111 ادلؤشز التزكييب للخصىبت 
 األسرة/فرد  511 هتىسظ حجن األسزة 

 
 األميخ وانتعهيم

 %                  ًسبت األهيت                                                
  
  
  
  
  
  
  

 

 ت الشزقيتهاجل 

 جموىع البالد 
4119 

4312 

 %                                                   ًسبت األهيت لذي الٌساء 
  
  
  
  
  
  
  

 

 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
5411 

5417 

 
 انىشبط االقتصبدي

 %            ًسبت الٌشاط                                                   
  
  
  
  
  
  
  

 

 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
3316 

3519 
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 مميساد أرثبة األسر
 %1717                                                           أرباب األسز اإلًاث 

 %4718                 ًسبت األهيت لذي أرباب األسز  الذكىر                          

 %8111                  ًسبت األهيت لذي أرباب األسز اإلًاث                           

 
 ظروف انسكه

 %                األسز ادلالكت                                                             
  
  
  
  
  
  
  

 

 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
6416 

6511 

 %                                            األسز اخلاضعت لٌظام الكزاء                  

 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
1111 

1813 

 %               األسز ادلزتبطت بشبكت ادلاء الصاحل للشزب                                
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
5715 

5715 

 %               األسز ادلستفيذة هي الشبكت الكهزبائيت                                   
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
7115 

7116 

 %                األسز ادلستفيذة هي شبكت عوىهيت لصزف ادلياٍ ادلستعولت              
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 
4815 

4816 

 
 وسجخ انفقر
 %1318الىسظ احلضزي                                                                    

 %1418                                                                    ىسظ القزويال    

 %1719                                                                       اجلهت جموىع    
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 واهخوزٍؼ اهيسبهٌ هوشنبًاهٌيو اهدٍيوغرافٌ  -1

 

 ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجتٍٙ يغغ ؿٗبٜ  1224ضؿة اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ 
ٛؿس٧ٜٙ تػٖ٘ ٢ٛٝا غ٢ٛ٧َؼا٧ّب   1994ٝؿٛج ٦ّ ؿٝج  1768691ٕٛبتل  ٝؿٛج 1918294

  .٦ّ ا٘ٛخ٢ؿن ؿ٧٢ٝب عالل ٠ػٞ اْ٘خؼث% 218تُٙح ٝؿتخٟ 
 

 ضشة وشع اإلكبيج اهسهج اهشركٍجخوزٍؼ شنبً  
 0221و 1991خالل شٌخٌ 

 
 %ة  يؾدل اهخزاٍد 0221 1991 اهوشع

 119 1183355 975978 اهضظرً -
- 218 734739 791713 اهلروً -

 2.8 1918291 1768691 اهيسيوػ
 

٧٢ًؽ٣ ا٘خؽا٧غ ا٘غ٢ٛ٧َؼا٦ّ ٘ؿٗبٜ ا٘س١ج إ٤٘ خؽا٧غ ا٘ؿٗبٜ ا٘ضمؼ٧٧ٜ ي٤ٙ ٢سٟ 
ٜ ٢خؽا٧غ يغغ ا٘سٛبيبح ٢ا٘ٛؼاٗؽ ا٘عك٢ق ٝخ٧سج خ٢ؿى ا٘ٛغاؼاح ا٘ضمؼ٧ج ٘ٙٛغ
٠٢ٗػا يؼِ ؿٗبٜ ا٘ض٢امؼ ٢ٛٝا . ا٘ضمؼ٧ج ٢أ٧مب تؿتة ا١٘سؼث إ٘ؼ٧٢ج ٝض٢ ا٘ٛغٜ

٦ّ ا٘ٛخ٢ؿن ؿ٧٢ٝب ٛب ت٧ٜ اإلضكبء٧ٜ األع٧ؼ٧ٜ ٕٛبتل % 119غ٢ٛ٧َؼا٧ّب تُٙح ٝؿتخٟ 
 %. 218خٝبٔق ٦ّ يغغ ؿٗبٜ إ٘ؼ٣ تٝؿتج 

 
٦ّ ؿٝج % 61كل إ٤٘ ج ا٘فؼ٧ٔج ٧٘ا٘س١ ًغل ا٘خضمؼ ٦ّٝخ٧سج ٘ػٖ٘  اؼخْى ٢ٛ
 .ٔتل يفؼ ؿ٢ٝاح% 55ٕٛبتل  1224
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توزيع سكان الجهة الشرقية حسب الوسط

سنة 2004

الوسط القروي

38%
وسط الحضري ال

62%

 
 

ئ٧ٙٔٚ ا٘ٝبم٢ؼ ٢يٛب٘ج ٢سغث أٝٗبغ ت س١ج ا٘فؼ٧ٔج٢خخٛؼٗؽ ٝؿتج يب٧٘ج ٜٛ ؿٗبٜ ا٘
عالل اْ٘خؼث ا٘ٛٛخغث ت٧ٜ ٢ .ٜٛ ٛس٢ٛو ؿبٗٝج ا٘س١ج% ٧63ؿخٕنتبٜ ض٢ا٦٘  ٜا٘ٙػا

٢ٛٝ ٛختب٧ٝج ٦ّ يغغ ؿٗب١ٝب ٢ا٘خ٦ ب٧٘ٚ ا٘س١ج ًٛغالح ٔاإلضكبء٧ٜ األع٧ؼ٧ٜ  يؼّح أ
٢أٔك٤ ًٛغل خٚ %( -111)خؼا٢ضح ت٧ٜ أغ٤ٝ ًٛغل ٢ا٘ػ٥ خٚ خؿس٧ٟٙ تئ٧ٙٔٚ سؼاغث 

 %(.114)خؿس٧ٟٙ تئ٧ٙٔٚ خب٢ؼ٧ؼح 
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 يبهج واألكبهٍىضشة اهؾ اهسهج اهشركٍجخوزٍؼ شنبً 
 0221و 1991خالل شٌخٌ 

 %زاٍد ة يؾدل اهخ   0221    1991    اإلكوٍى أو اهؾيبهج
 218 172318 152715 ترنبً -

 112 119432 117211 فسٍز -

 -111 125842 117696 سرادث -

 216 718634 683914 اهٌبظور -

 113 477122 419263 وسدث أٌنبد -

 114 126761 182191 خبورٍرح -

 2.8 1918291 1768691 وػـــاهيسي 
 

٦ّ ا٘ٛخ٢ؿن % 115خؽا٧غ٢ا تًٛغل  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج٢ٜٛ س١ج أعؼ٣ ٧الضه أٜ ؿٗبٜ 
ٜ ــج ت٧ـٕٝن 2.7٘خًؼِ ٠ػٞ ا٢٘خ٧ؼث تًغ ػٖ٘ خؼاسًب ة  ٢1994  1981ت٧ٜ ؿ٧٢ٝب 
 .ّٕن% 218ض٧د أكتص ًٛغل خؽا٧غ ا٘ؿٗبٜ  ٢1224  1994
 

ج خؿ٧ؼ س١ؿٗبٜ ا٘ٛس٢ٛو ٢خ٧ؼث ٢ٛٝ  أٜ ا٘ؼؿٚ ا٘ت٧ب٦ٝ أؿ٧٢ْٟٙخمص ٜٛ عالل 
٧٢الضه ٦ّ ْٝؾ ا٢٘ٔح أٜ ؿٗبٜ . ب١ٝب ا٘ضمؼ٢ٜ٧٧خ٧ؼث ٢ٛٝ ؿٗٛى ٢اؽ٥ خٕؼ٧تب ختفٗل ٛ

خضح خأذ٧ؼ يبٛل ا١٘سؼث ٜٛ إ٘ؼ٣ إ٤٘  األؼ٧بِ أكتض٢ا ٧خٝبٔك٢ٜ ٜٛ ؿٝج ألعؼ٣
 .ا٘ٛغٜ ٜٛ س١ج ٢خ٢ؿى ا٘ٛغٜ ٢ٛٝ٢ ا٘ٛؼاٗؽ ا٘ضمؼ٧ج ٜٛ س١ج أعؼ٣
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تطور عدد سكان الجهة الشرقية منذ إحصاء 1982

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1982 1994 2004

مجموع الجهة

 الوسط الحضري

الوسط القروي

 
 
 1تٌٍج اهشنبً ضشة اهشً واهسٌس -0
 اهتٌٍج اهؾيرٍج هوشنبً -0-1 

 
 32خٕل أيٛبؼ٠ٚ يٜ  ب١ٝٛ% 58.1ّخ٧ج ض٧د أٜ ؿبٗٝج  ا٘فؼ٧ٔج ا٘س١جخًختؼ ؿبٗٝج 

ا٘خ٧ُؼاح ا٘خ٦ أكتص ٧ًؼ١ّب ا٘ٛسخٛى اُ٘ٛؼت٦ ٢ا٘ٛخًٕٙج تب٘ؿ٢ٖٙ ٢تؿتة . ؿٝج
ج س١ا٘خٕغٚ ٦ّ ٛؼاضل االٝخٕبل ا٘غ٢ٛ٧َؼا٦ّ  ّئٜ ت٧ٝج األيٛبؼ ٘ؿٗبٜ ا٘ا٘غ٢ٛ٧َؼا٦ّ ٢ٗػا 

 :٣ خؼ٧ٗتخ١ب ٢ػٖ٘ ٜٛ عالل ١ٛٛج ي٤ٙ ٛؿخ٢ ن٢ؼاحأكتضح خًؼِ ٛى ٛؼ٢ؼ ا٢٘ٔح خ
ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ % 35.7ا٘خ٦ اٝخٕٙح ٜٛ  (ؿٝج 14 – 2) خٕٙق ّئج األنْبل -

  1224ؿٝج % 19.5إ٤٘  1994ؿٝج 
ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ % 11.1ا٘خ٦ اٝخٕٙح ٜٛ ( ؿٝج 14 – 15) فتبةّئج ا٘خؼاسى  -

  1224ؿٝج % 1214إ٤٘  1994ؿٝج 

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

 .(أنظر ملحق المفاهٌم والمصطلحات)ستثناء السكان المحسوبٌن على حدة القانونٌٌن با
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ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ؿٝج % ..65ج ٜٛ ؿٝ 32خٕٙق ّئج ا٘ؿٗبٜ ا٘تب٧ُٜ٘ أٔل ٜٛ  -
  1224ؿٝج % 58.1إ٤٘  1994

ٜٛ ٛس٢ٛو % 3511ض٧د أكتضح خٛذل ( ؿٝج 64 – 32)اخؿبو اْ٘ئج اً٘ٛؼ٧ج  -
  ٦ّ1994 ؿٝج % 3211ٕٛبتل  1224ا٘ؿٗبٜ ٦ّ ؿٝج 

ٜٛ % 61.4إ٤٘ ( ؿٝج 59 – 15)اؼخْبو ٝؿتج ا٘ؿٗبٜ ٦ّ ؿٜ ا٘ٝفبن االٔخكبغ٥  -
  ٦ّ1994 ؿٝج % 57.1ٕٛبتل  1224ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ٦ّ ؿٝج 

ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ٦ّ % 7.1ٜٛ  ؿٝج 62ا٘تب٧ُٜ٘ أٗذؼ ٜٛ  ٜٗبخؽا٧غ يغغ ا٘ؿ -
 .1224ؿٝج ٦ّ % 911إ٤٘  1994ؿٝج 

 هرى أؽيبر اهشنبً
 0221شٌج 

125000 100000 75000 50000 25000 0 25000 50000 75000 100000 125000

0-4
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50-54

55-59
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65-69
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+75

ذكــور إنــاث
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 اهنترى اهشنبً ضشة اهفئبح اهدالهٍج عورخ -0-0
 

 خعور أؽداد اهشنبً ضشة اهفئبح اهدالهٍج اهنترى
 

 0221 1991 برفئبح األؽي

2 – 11 3517 1915 
11 – 19 5711 6114 
 911 711 شٌج فأنذر 62

 
٢ا٘خ٦ خكل  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجالؽا٘ح ّئج األنْبل خٛذل ٝؿتج ١ٛٛج ٜٛ ٛس٢ٛو ؿٗبٜ 

أكتضح خخٕٙق ٜٛ ؿٝج ألعؼ٣ تؿتة االٝعْبل  جْئ٧َؼ أٜ ٠ػٞ ا٘%. 19.5إ٤٘ ض٢ا٦٘ 
خؼاسى ٦ّ يغغ األنْبل عالل اً٘فؼ ؿ٢ٝاح  ا٘ضبكل ٦ّ ًٛغالح ا٘عك٢تج  إػ خٚ خؿس٧ل

 .  ٦ّ ا٘ٛخ٢ؿن ؿ٧٢ٝب% 111ا٘ٛبم٧ج تًٛغل 
 

 %٢6114ا٘خ٦ خٛذل  ٦ّ٢ ٕٛبتل ػٖ٘ يؼّح ّئج ا٘ؿٗبٜ ٦ّ ؿٜ ا٘ٝفبن االٔخكبغ٥
 ٜؿٗبٗٛب يؼّح ّئج ا٘. عالل ْٝؾ اْ٘خؼث% 1.5اؼخْبيب تًٛغل ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ 

 .ؿ٧٢ٝب% 313ًغل اؼخْبيب ٢ٛٙٛؿب تٛ ؿٝج 62ا٘ٛخسب٢ؽ٧ٜ 
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توزيع السكان حسب فئات األعمار الكبرى

0 - 14 سنة

% 29,5

15 - 64 سنة

% 61,4

60 سنة فأكثر

% 9,1

 
 
 خوزٍؼ اهشنبً ضشة اهسٌس -0-3

 خعور ؽدد اهشنبً ضشة اهسٌس
 1994 1224 
 4816 4911 اهذنور -
 5114 5219 اإلٌبد -

 122.2 122.2 اهيسيوػ
 

  أٜ ٝؿتج ٧1224خت٧ٜ ٜٛ عالل ٔؼاءث ٝخبئز اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٘ؿٝج 
ٕٝن تًغٛب ٗبٜ اْ٘ؼٓ ال  1.8ٓ ٝؿتج ا٘ػ٢ٗؼ ة أكتضح خ٢ْ ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجاإلٝبد ت
ًٛغل ا٘ػ٢ٗؼث ت٧ٜ اإلضكبء٧ٜ  خؼاسى٢ٝخ٧سج ٘ػٖ٘ . ٕٝنج ٔتل يفؼ ؿ٢ٝاح ٧118خسب٢ؽ 

ّٕن  94إ٤٘ ض٢ا٦٘  1994اٛؼأث ٦ّ ؿٝج  122ػٗؼا ٘ٗل  96األع٧ؼ٧ٜ  ض٧د اٝخٕل ٜٛ 
 .٦ّ1224 ؿٝج 
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٦ ٘غ٣ اإلٝبد ٢ا٘ػ٥ تٍٙ ٢خًؽ٣ ٠ػٞ ا٘ٝخبئز إ٤٘ اؼخْبو ًٛغل ا٢ٛٝ٘ ا٘غ٢ٛ٧َؼاّ
تب٘ٝؿتج % 217ٕٛبتل  ٢1224 ٦ّ1994 ا٘ٛخ٢ؿن ؿ٧٢ٝب عالل اْ٘خؼث ا٘ٛٛخغث ت٧ٜ % 219

 .٘ٙػ٢ٗؼ
 
 اهٌشبء فٌ شً اإلٌسبة -0-1

 خوزٍؼ اهٌشبء فٌ شً اإلٌسبة ضشة وشع اإلكبيج
 اهٌشتج اهؾدد وشع اإلكبيج

 6114 339996 ضظرً -

 3716 125126 كروً -

 122.2 111020 اهيسيوػ

 
  تٍٙ يغغ ٢1224عالل ؿٝج . ؿٝج ٢49  ٧15خؼا٢ش ؿٜ اإلٝسبة ٘غ٣ ا٘ٝؿبء ت٧ٜ 

١ٜٝٛ تب٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ % 61خ٢سغ ض٢ا٦٘  اٛؼأث 545121 ا٘فؼ٧ٔجج ب٘س٠١ؤالء ا٘ٝؿبء ت
  .جس١ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ٝؿبء تب٘% 5516 ٢خٛذل ٠ػٞ اْ٘ئج ٜٛ ا٘ٝؿبء. جس١٘ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

 اهضبهج اهزواسٍج هوشنبً -3
 

 شٌج فأنذر ضشة اهسٌس واهضبهج اهزواسٍج 11وزٍؼ اهشنبً ذوً خ
 

 1991 0221 
 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور

 10.9 3711 4911 4114 3519 4914 ؽزاة -
 19.9 5212 4918 5218 5112 4915 يخزوسوً -
 1.7 117 216 116 116 216 يعولوً -
 1.1 1212 216 511 915 216 أرايل -

 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
 

ا٘ٛخؽ٢س٧ٜ الؽا٘ح ٦٠ اُ٘ب٘تج ي٤ٙ َؼاؼ ؿٝج  ّئج٧خمص ٜٛ عالل ا٘سغ٢ل أيالٞ أٜ 
. ؿٝج ٠ٚ ٛخؽ٢س٢ٜ 15ٝكِ ا٘ؿٗبٜ ا٘ػ٧ٜ خ٢ْٓ أيٛبؼ٠ٚ ٛب ٧ٝب٠ؽ   ض٧د أٜ 1994

ل اً٘فؼ ؿ٢ٝاح ب ن٧ْْب عالٝعْبمٜ ٝؿتج ا٘ٛخؽ٢س٧ٜ يؼّح ا٧الضه ٜٛ س١ج أعؼ٣ أ٢
٦ّ٢  .٦ّ1224 ؿٝج % 4919إ٤٘  ٦ّ1994 ؿٝج % 5218ا٘ٛبم٧ج  ض٧د اٝخٕٙح ٜٛ 

 .عالل ٠ػٞ اْ٘خؼث ؼخْبوٕٛبتل ػٖ٘  ّئٜ ٝؿتج اً٘ؽاة يؼّح تًل اال
 
خسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ هب٠ؼث اً٘ؽ٢تج خٛؾ ا٘ػ٢ٗؼ أٗذؼ ٜٛ اإلٝبد ت٧ٝٛب خهل ٝؿتج ٢

خت٤ٕ ا٘ٝؿبء أٗذؼ يؼمج ٘ٙخؼٛل إػ ٝسغ أٜ اٛؼأث ا٘ؽ٢ار ٛخؿب٧٢ج ت٧ٜ ا٘سٝؿ٧ٜ  ٦ّ ض٧ٜ 
 . ٢اضغث ٦ّ ٗل يفؼ ٝؿبء أؼٛٙج
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 ضشة وشع اإلكبيج%( ة )يؾدل اهؾزوتج اهٌهبئٍج 
 1991 0221 

 اهيسيوػ اهلروً  اهضظرً اهيسيوػ اهلروً  اهضظرً 
 3.1 118 313 113 118 116 اهذنور -
 1.1 517 513 115 119 113 اإلٌبد -

 1.3 1.3 1.1 1.8 1.8 1.9 ػاهيسيو
 

ؿٝج إ٤٘ ٛس٢ٛو  55 يٝغ (ػ٢ٗؼ ٢إٝبد) ٧ٛذل ًٛغل اً٘ؽ٢تج ا١ٝ٘بئ٧ج ٝؿتج اً٘ؽاة
 .ؿٝج ّأٗذؼ 15ا٘تب٧ُٜ٘ ( ػ٢ٗؼ ٢إٝبد)اً٘ؽاة 
 

ًٛغل اً٘ؽ٢تج ا١ٝ٘بئ٧ج أٜ  ٢1224خت٧ٜ ٝخبئز اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٘ؿٝج 
٢خف٧ؼ ًٛن٧بح ا٘سغ٢ل  .٦ّ ٛس٢ٛو ا٘تالغ% 312ٕٛبتل  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج٦ّ % 4.3تٍٙ 
 :أٜ  إ٤٘ أيالٞ

 
  118أكتضح خخْبٔٚ ٜٛ ؿٝج ألعؼ٣ ض٧د اٝخٕٙح ٜٛ اً٘ؽ٢تج ا١ٝ٘بئ٧ج هب٠ؼث %
١٧٢ٚ ٠ػا االؼخْبو تب٘عك٢ق ّئج ا٘ٝؿبء  .٦ّ1224 ؿٝج % 413إ٤٘  ٦ّ1994 ؿٝج 

 .ٔتل يفؼ ؿ٢ٝاح% 1.5ٕٛبتل % 5.5ض٧د أكتضح ا٘ٝؿتج 
 ضٜ ًٛؼمبح أٗذؼ ٜٛ ا٘ؼسبل ٘هب٠ؼث اً٘ؽ٢تج ا١ٝ٘بئ٧ج ض٧د تُٙح ا٘ٝؿبء أكت

  %٢3.1 % 5.5ا٘ٝؿة ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘ 

  ا٘ػ٢ٗؼ ٦ّ األ٢ؿبن ا٘ضمؼ٧ج ٠ٚ أٗذؼ يؼمج ٘هب٠ؼث اً٘ؽ٢تج ا١ٝ٘بئ٧ج ٕٛبؼٝج
  ّئٜ ا٘ٝؿبء إ٘ؼ٧٢بح ًٛؼمبح أٗذؼ ١٘ػٞ ٢ي٤ٙ اً٘ٗؾ ٜٛ ػٖ٘. ٛى األ٢ؿبن إ٘ؼ٧٢ج
 .٘ٝؿبء ا٘ضمؼ٧بحا٘هب٠ؼث ٕٛبؼٝج ٛى ا
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 يؾدل اهؾير ؽٌد أول زوار ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج
 

 1991 0221 
 اهيسيوػ اهلروً اهضظرً اهيسيوػ اهلروً اهضظرً

 30.8 3111 3311 32.6 1919 3111 اهذنور -
 07.7 1718 1717 06.1 1613 1618 اإلٌبد -

 32.3 09.8 32.1 08.8 07.9 09.1 اهيسيوػ
 

ؼخْبو ٝؿتج اً٘ؽ٢تج ا١ٝ٘بئ٧ج  ّئٜ ًٛغل اً٘ٛؼ يٝغ أ٢ل ؽ٢ار أكتص ت٢ٛاؽاث ٛى ا
٧خؽ٢س٢ٜ ٦ّ  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج٢خت٧ٜ ا٘ٝخبئز أٜ ؿٗبٜ  .٧خؽا٧غ ٢٠ ا٨عؼ ٜٛ ؿٝج ألعؼ٣

 .ؿٝج 1.6ؿٝج  ٠٢ػا اً٘ٛغل ٢ْ٧ٓ ٝه٧ؼٞ ا٢٘ن٦ٝ ة  32.3ا٘ٛخ٢ؿن يٝغ ؿٜ 
 

ؼسبل ٢٠ أي٤ٙ ٜٛ أٛب ضؿة ا٘سٝؾ  ّئٜ ٛخ٢ؿن اً٘ٛؼ يٝغ أ٢ل ؽ٢ار ٘غ٣ ا٘
 .ؿ٢ٝاح 5.1ٝه٧ؼٞ ٘غ٣ ا٘ٝؿبء ٧٢كل اْ٘ؼٓ ت١ٝ٧ٛب إ٤٘ 

  
ٕٛبؼٝج ٛى  ٙخأعؼ ٦ّ ا٘ؽ٢ارا٘ؼسبل أكتض٢ا أٗذؼ ٧ٛال ٧٢٘الضه ٜٛ س١ج أعؼ٣ أٜ 

٘غ٣ ا٘ؼسبل  ؿٝج 111ض٧د اؼخْى ٠ػا ا٘ٛؤفؼ عالل اً٘فؼ ؿ٢ٝاح ا٘ٛبم٧ج ة ا٘ٝؿبء  
 .ؿٝج ّٕن تب٘ٝؿتج ٘ٙٝؿبء 111ٕٛبتل 
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 اهخضوتج -1

 اهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخضوتج ضشة وشع اإلكبيج
 1994 1224 
 اهيسيوػ اهلروً اهضظرً اهيسيوػ اهلروً اهضظرً 

 0.1 113 112 311 316 117 اهسهج اهشركٍج
 0.1 311 111 313 413 116 يسيوػ اهتالد

 
أث ٧ٛذل ا٘ٛؤفؼ ا٘خؼ٧ٗت٦ ٘ٙعك٢تج ٛخ٢ؿن يغغ األنْبل ا٘ػ٧ٜ ٧ٜٛٗ أٜ خٙغ٠ٚ اٛؼ

ؿٝج ن٧ٙج ض٧بخ١ب اإلٝسبت٧ج خضح ْٝؾ هؼ٢ِ اإلٝسبة ا٘خ٦ عمى ١٘ب  15ختٍٙ ٜٛ اً٘ٛؼ 
 . أؿال١ّب
 

تٍٙ  ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجٜٛ عالل ا٘سغ٢ل أيالٞ ٧خت٧ٜ أٜ ا٘ٛؤفؼ ا٘خؼ٧ٗت٦ ٘ٙعك٢تج ت
ٕٝنج يٜ اً٘ٛغل  ٧٢2.4ٕل ٠ػا ا٘ٛؤفؼ ة . 1224نْال ٘ٗل اٛؼأث عالل ؿٝج  111

عالل اً٘فؼ ؿ٢ٝاح  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج٘ٛؤفؼ خؼاسًب ٢ٛٙٛؿب ٦ّ ٢ٔغ يؼِ ٠ػا ا. ا٢٘ن٦ٝ
 .٦ّ1224 ؿٝج  111إ٤٘  1994نْال ٘ٗل اٛؼأث ٦ّ ؿٝج  311ا٘ٛبم٧ج  ض٧د اٝخٕل ٜٛ 
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نْال ٘ٗل اٛؼأث  113أٛب ضؿة ٢ؿن اإلٔبٛج  ّئٜ ٠ػا ا٘ٛؤفؼ يؼِ خؼاسًب تٝؿتج 
٠ػا االٝعْبل إ٤٘ ٢خؼسى أؿتبة . ٦ّ ٢ؿن١ب ا٘ضمؼ٥ 2.7ج ٢س٦ّ١ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٘ٙ

 .ا٘خأعؼ ا٘ٛخؽا٧غ ٦ّ ًٛغل اً٘ٛؼ يٝغ أ٢ل ؽ٢ار ٢اٝعْبل ًٛغالح ا٘عك٢تج
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المؤشر التركيبي للخصوبة حسب وسط اإلقامة

 
 
 ييٍزاح اههسرث -1
 

ٜٛ ؿٗبٜ ا٘س١ج % 29.6 ٝؿتج أٜ 1224خت٧ٜ ٝخبئز اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ 
ٍٙ ٛؼث ٢اضغث ي٤ٙ األٔل عالل ض٧بخ١ٚ ت٧ٝٛب خت اٝخ٢ٕٙا ٜٛ سٛبيج إ٤٘ أعؼ٣ ٔغ ا٘فؼ٧ٔج

ٛب   أ٥ %7214عالل ض٧بخ١ٚ ٢٘٢ ٛؼث ٢اضغث ١سؼث ضغد ا٘ٝؿتج ا٘ؿٗبٜ ا٘ػ٧ٜ ٘ٚ ٧ًؼ٢ّا 
ٜٛ ٢ؿن ٨عؼ ض٧د خكل  األع٧ؼث ٢خعخِٙ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج .أفعبق ٦ّ ٗل يفؼث ٧7ًبغل 
  ٠٢ػا ٦ًٝ٧ أٜ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥% ٦ّ6116 ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٕٛبتل % 8311إ٤٘ 

 .ؿٗبٜ إ٘ؼ٣ هب٠ؼث ا١٘سؼث خٛؾ ؿٗبٜ ا٘ٛغٜ أٗذؼ ٜٛ
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ا٘ؿٗبٜ ا٘ػ٧ٜ يؼ٢ّا ضغد  ٜٛ ٛس٢ٛو% 3311ؿتج ٢خف٧ؼ اً٘ٛن٧بح ٗػٖ٘ إ٤٘ أٜ ٝ
٠ؤالء ٗٛب أٜ يغغا ال تأؾ تٟ ٜٛ  ٘الؿخٕؼاؼ ٦ّ ا٘ٛغٜ ٜٛ ٢ؿن ٔؼ٥٢  اٝخ٢ٕٙاا١٘سؼث 

 %.816ا٘ؿٗبٜ اٝخٕل ٜٛ ا٘ٛغٜ ٧٘ؿخٕؼ ٦ّ إ٘ؼ٣ ٢ػٖ٘ تٝؿتج 
 

عبؼر ٢ا٘ػ٧ٜ يبغ٢ا ٘الؿخٕؼاؼ تأؼل   ّئٜ يغغ ا١ٛ٘بسؼ٧ٜ إ٤٘ ا٢ٜ٘ٛ س١ج أعؼ٣
٢ٔغ اؿخٕؼ ًٛه١ٛٚ . 1224ضؿة إضكبء  12618ا٢٘نٜ ٦ّ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ٔغ تٍٙ 

  %.84تب٘ٛغٜ ٢ػٖ٘ تٝؿتج خٝب٠ؽ 
 

اإلكبيج 
 اهضبهٍج

 يضل اإلكبيج اهشبتلج

 اهيسيوػ
غٍر  اهخبرر كروً ضظرً ٌفس اإلكبيج 

 يضرش
 1171881 19322 17089 176331 003810 699100 ضظرً
 733201 11980 3309 61911 11711 163211 كروً

 1928921 111080 02618 011081 069183 1060137 اهيسيوػ
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 األيٍج  -1
 وشع اإلكبيجاهسٌس وضشة %( ة )ٌشتج األيٍج 

 (شٌواح فأنذر 12اهشنبً اهتبهغوً )
 1991 0221 

 اهيسيوػ اهلروً اهضظرً اهيسيوػ اهلروً  اهضظرً
 32.8 4613 1115 3911 5616 1519 اهذنور -
 11.0 7116 4312 6516 8413 5219 اإلٌبد -

 10.9 62.2 30.7 10.8 71.2 38.7 اهيسيوػ
 

أؽ٧غ    أ٥ تًٛغل٦ّ1224 ؿٝج  %43ٛب ٧ٝب٠ؽ  ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجٝؿتج األ٧ٛج ت حتُٙ
 ا٘ك٧ًغاً٘ٛغل ا٘ػ٥ خٚ خؿس٧ٟٙ ي٤ٙ ٢٠٢ ْٝؾ  ٦ّ ٗل يفؼث أفعبق ٧ٜأ٧ٛ ٜٛ أؼتًج

% 3218ٕٛبتل % ٢5411خؽغاغ ضغث األ٧ٛج ٦ّ ك٢ِْ اإلٝبد  ض٧د خكل إ٤٘ . ا٢٘ن٦ٝ
أفعبق ٦ّ ٗل  6ض٧د خٛؾ  ٗٛب خٝخفؼ األ٧ٛج أٗذؼ ٦ّ األ٢ؿبن إ٘ؼ٧٢ج. تب٘ٝؿتج ٘ٙػ٢ٗؼ

 .٦ّ ا٘ض٢امؼٗل يفؼث ٦ّ ٕٛبتل ذالذج أفعبق خٕؼ٧تب  يفؼث
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ذكور إناث المجموع

نسبة األمية حسب الجنس ووسط اإلقامة

حضري قروي  المجموع



 

 28 

خٚ ا٘خع٧ِْ ٜٛ ضغث  ٦ّ إنبؼ ٛضبؼتج األ٧ٛج  ّٕغا٘خ٦ خٚ تػ١٘ب ٢تْمل ا٘ٛس٢١غاح 
ب٘س١ج ٦ّْ َم٢ٜ اً٘فؼث ؿ٢ٝاح ا٘ٛبم٧ج  خٚ ا٘خ٧ٕٙق ٜٛ ٝؿتج األ٧ٛج ت. ٠ػٞ ا٘هب٠ؼث

ٗٛب يؼّح ٝؿتج األ٧ٛج ٦ّ اً٘ب٘ٚ إ٘ؼ٥٢ اٝعْبمب %. 4119إ٤٘ % 5118ٜٛ  ا٘فؼ٧ٔج
ا٘ؿٗبٜ  ٜٛ %71ح ٝؿتج ب ٗبٝتًغٛ ٦ّ1224 ؿٝج  %62ض٧د أكتضح ال خخًغ٣  ٢ٛٙٛؿب

 .ٔتل يفؼ ؿ٢ٝاح إ٘ؼ٧٧٢ٜ أ٧٧ٜٛ
 

ٝؿتج األ٧ٛج خؼاسًح تفٗل ٛٙض٢ه عك٢كب ٦ّ ك٢ِْ ٢خسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ 
ٕٝن  ..8ٕٛبتل  ٢1224  1994ٕٝن ٛب ت٧ٜ  1114ا٘ٝؿبء  ض٧د خٚ ا٘خ٧ٕٙق ٜٛ ضغخ١ب ة 

 .تب٘ٝؿتج ٘ٙؼسبل
 )%(اهشً  بحٌشتج األيٍج ضشة فئ

 اهيسيوػ اإلٌبد نوراهذ شًفئج اه
 11.9 1512 912 شٌج 11 – 12
 01.1 3315 1718 شٌج 01 – 11
 12.2 5112 1711 شٌج 31 – 01
 11.0 6811 3811 شٌج 19 – 31
 76.1 8918 6211 شٌج فأنذر 12

 10.9 11.0 32.8 اهيسيوػ
 

٦ّ ٝؿتج األ٧ٛج خؼخْى ٗٙٛب خغؼسٝب ٝض٢ األي٤ٙ ٧خت٧ٜ ٜٛ عالل ا٘سغ٢ل أيالٞ أٜ 
٠٢ٗػا . هب٠ؼث األ٧ٛج أكتضح خمٛضل تخ٢ا٦٘ األس٧بل٢تًتبؼث أعؼ٣  ّئٜ . ٠ؼٚ األيٛبؼ

األفعبق ا٘ػ٧ٜ خسب٢ؽ٢ا ؿٜ ا٘عٛؿ٧ٜ ْ٘ئج تب٘ٝؿتج تٍٙ أٔكب٠ب خ ٝؿتج األ٧ٛج ٝالضه أٜ
٘ألنْبل ا٘ٛخؼا٢ضج  تب٘ٝؿتج% 1119  ٦ّ ض٧ٜ ال خخسب٢ؽ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج %..76٘خكل إ٤٘ 

 .ٝجؿ ٢14 12أيٛبؼ٠ٚ ت٧ٜ 
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الؿ٧ٛب ًٛغالح األ٧ٛج ٛؼخًْج ٘غ٣ ا٘ٝؿبء ٕٛبؼٝج ٛى ا٘ؼسبل ٢خسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ 
ا٘ٛخٕغٛج  ٧٢ؼسى ٠ػا تبألؿبؾ إ٤٘ ٔٙج اال٠خٛبٚ تخٛغؼؾ اْ٘خ٧بح ٦ّ ٦ّ ّئبح األيٛبؼ 

  .ا٘ؿبتٓ
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 اهيؾرفج تبهوغبح -0

 ضشة اهوغبح اهيلروءث واهينخوتج)%( خوزٍؼ اهشنبً 
 (اح فأنذرشٌو 12) 

 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور اهوغج اهيلروءث واهينخوتج
 10.9 5411 3218 ال شٌء -
 17.3 1315 1114 اهؾرتٍج وضدهب -
 31.3 1514 3716 اهؾرتٍج واهفرٌشٍج -
 8.2 616 915 اهؾرتٍج، اهفرٌشٍج وهغبح أخرى -
 2.0 211 213 اهؾرتٍج وهغبح أخرى غٍر اهفرٌشٍج  -
 2.0 211 ..2 هغبح أخرى -

 
ٜ ّئ  ٦٠٢ اُ٘ٙج اً٘ٛخٛغث ٦ّ ا٘ٛغاؼؾ ٙتالغ٘ اُ٘ٙج ا٘ؼؿ٧ٛج ٦٠اً٘ؼت٧ج  تبيختبؼ اُ٘ٙج

. ؿ٢ٝاح ّأٗذؼ ٧ًؼ٢ّٜ ٔؼاءث ٢ٗخبتج اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج 12ٜٛ ا٘ؿٗبٜ ا٘تب٧ُٜ٘ % 57ض٢ا٦٘ 
 12ا٘ؿٗبٜ ا٘تب٧ُٜ٘  ٜٛ% 3913ا٘ذب٧ٝج  إػ ٝسغ أٜ ٦ّ ا٘ٛؼختج اُ٘ٙج اْ٘ؼٝؿ٧ج  ٢خأخ٦
 .اُ٘ٙجح ّأٗذؼ ٧ًؼ٢ّٜ ٔؼاءث ٢ٗخبتج ٠ػٞ ؿ٢ٝا

 
 أٜإ٤٘  1224خف٧ؼ اً٘ٛن٧بح ا٘ٛضكل ي١٧ٙب ٜٛ اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٢
ؿ٢ٝاح ٧ًؼ٢ّٜ ٔؼاءث ٢ٗخبتج  12ٜ أٗذؼ ٜٛ ٢ا٘تبُ٘ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجٜٛ ؿٗبٜ % 31ض٢ا٦٘ 

ا٢٘ن٦ٝ ٤ ا٘ك٧ًغ خ٢ْٓ ا٘ٝؿتج ا٘ٛؿسٙج ي٠٢ٙػٞ ا٘ٝؿتج   .ًٛب اُ٘ٙخ٧ٜ اً٘ؼت٧ج ٢اْ٘ؼٝؿ٧ج
 . تٕٝنج ٢اضغث ّٕن
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 اهخيدرس -3
  هوشنبً اهيشخوى اهدراشٌ -3-1

 

خٗخؿ٦ ا٘ٛؤفؼاح ا٘ٛخًٕٙج تب٘ٛؿخ٣٢ ا٘غؼاؿ٦ أ٧ٛ٠ج تبُ٘ج ٘إلضبنج تب٘ٛؿخ٣٢ ا٘ذٕب٦ّ 
٢خت٧ٜ . ٢خختب٧ٜ ٠ػٞ ا٘ٛؤفؼاح ٜٛ ٢ؿن ٨عؼ تؿتة يغٚ خٗبّؤ اْ٘ؼق ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ. ٘ٙؿٗبٜ

 12ٝؿتج ٜٛ ا٘ؿٗبٜ ا٘تب٧ُٜ٘  أٗتؼ أٜ 1224٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٘ؿٝج  ٝخبئز اإلضكبء اً٘بٚ
 12ا٘ؿٗبٜ ا٘تب٧ُٜ٘  ٜٛ% 45ٛب ٧ٝب٠ؽ  االتخغائ٦  ٢أٜؿ٢ٝاح ّأٗذؼ خخٛؼٗؽ ٦ّ ا٘ٛؿخ٣٢ 

ّٕن ٜٛ % 415ٗٛب أٜ  .ؿ٢ٝاح ّأٗذؼ ال ٧خسب٢ؽ ٛؿخ٢ا٠ٚ ا٘غؼاؿ٦ ا٘ٛؿخ٣٢ اإليغاغ٥
 . ا٘ؿٗبٜ ١٘ٚ ٛؿخ٣٢ خ٧ٛ٧ًٙب يب٧٘ب ٠ؤالء

 
 شٌواح فأنذر ضشة اهيشخوى اهدراشٌ 12خوزٍؼ اهشنبً اهتبهغًٍ     

 0221شٌج                                 

 
تب٘ٝؿتج  ت٧ٜ ا٢٘ؿن٧ٜ ا٘ٝؿة خٗبغ خ٢ٜٗ ٛخؿب٧٢جٗبٝح  ػاأٛب ضؿة ٢ؿن اإلٔبٛج  ّئ

االتخغائ٦  ّئٟٝ تب٘ٝؿتج ٘ٙٛؿخ٧٢بح األعؼ٣ ٝالضه خ٢ْٔب ٢امضب األ٦٘٢ ٢٘ٛؿخ٣٢ ا٘خ٧ًٙٚ 
ًِ تب٘ٝؿتج   ض٧د ٧كل اْ٘ؼٓ إ٤٘ أؽ٧غ ٜٛ ا٘م٘ؿٗبٜ ا٘ٛغٜ ٕٛبؼٝج ٛى ؿٗبٜ إ٘ؼ٣

 اهيسيوػ كروً ضظرً 
 10.7 5913 3117 الشٌء -
 0.1 113 112 خؾوٍى أوهٌ -
 08.8 1618 3212 اتخدائٌ -
 11.2 812 1717 إؽدادً -
 7.8 114 1112 ذبٌوً -
 1.1 ..1 616 ؽبهٌ -

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
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أمًبِ  6أمًبِ تب٘ٝؿتج ٘ٛؿخ٣٢ ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ذب٥٢ٝ ٢ 4أؽ٧غ ٜٛ ٢يغاغ٥ اإلخ٧ًٙٚ ا٘ٛؿخ٣٢ ٘
 .تب٘ٝؿتج ٘ٙخ٧ًٙٚ اً٘ب٦٘

 
 اهشنبً غٍر اهييدرشًٍ اهضبضوًٍ ؽوي شهبداح

 ضشة ٌوػ اهشهبدث واهسٌس

 
ٜٛ % ٧1714ت٧ٜ ا٘سغ٢ل أيالٞ أٜ ٝؿتج ا٘ؿٗبٜ ا٘ضبك٧ٜٙ ي٤ٙ ف١بغاح ال خخًغ٣ 

٢خت٤ٕ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج ٛختب٧ٝج ت٧ٜ ا٘ػ٢ٗؼ . ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ٧َؼ ا٘ٛٛغؼؿ٧ٜ تب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج
. تب٘ٝؿتج ٘إلٝبد% 12تب٘ٝؿتج ٘ٙػ٢ٗؼ ٦ّ ض٧ٜ ال خخًغ٣ % 35 ٢اإلٝبد ض٧د خكل إ٤٘

ال خخًغ٣ ف١بغخ١ٚ % ٧ّ٢79ٛب ٧عق ا٘ؿٗبٜ ا٘ضبك٧ٜٙ ي٤ٙ ف١بغاح  ّئٜ ٛب ٧ٕؼة ٜٛ 
أٛب ا٘ضبك٢ٜٙ . ٢خت٤ٕ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج ٛخٕبؼتج ت٧ٜ ا٘ػ٢ٗؼ ٢اإلٝبد. ٛؿخ٣٢ ا٘خ٧ًٙٚ األؿبؿ٦

 اهيسيوػ إٌبد ذنور اهشهبدث اهيضضل ؽوٍهب
 071129 111198 163311 اهخؾوٍى األشبشٌ
 33622 13331 12168 اهخؾوٍى اهذبٌوً
 07161 11235 16416 اهخؾوٍى اهسبيؾٌ

 3182 732 1452 اهيدارس واهيؾبهد اهؾوٍب
 3911 1313 1641 خلٌٍوً وأعر يخوشعج

 066 66 122 خلٌٍوً يخخضضوً
 1170 1681 1892 اهخأهٍل اهيهٌٌ

 303 14 199 اهخخضص اهيهٌٌ
 81 48 36 االشخئٌبس اهيهٌٌ

 901108 539619 384529 تدوً شهبدث، غٍر يضرش، غٍر يؾٌٌ
 1070277 679217 193232 اهيسيوػ
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ٜٛ % 211ٝؿتخ١ٚ خت٤ٕ مئ٧ٙج ال خخسب٢ؽ  ي٤ٙ ف١بغاح ا٘خ٧ًٙٚ اً٘ب٦٘ ٢اً٘ٛب٠غ ا٧ًٙ٘ب ّئٜ
 .ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ٧َؼ ا٘ٛٛغؼؿ٧ٜ تب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج

 
ّٕن ٜٛ ؿٗبٜ إ٘ؼ٣ ٧َؼ % ٧ّ٢1318ٛب ٧عق ٢ؿن اإلٔبٛج  ّئٜ 

٦ّ % 3614ا٘ٛٛغؼؿ٧ٜ ٠ٚ ضبك٢ٜٙ ي٤ٙ ف١بغاح ت٧ٝٛب خكل ٠ػٞ ا٘ٝؿتج إ٤٘ 
 (.اٝهؼ ا٘سغا٢ل ٦ّ ا٘ٛٙضٓ)ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ ٘ٙس١ج ا٘فؼ٧ٔج 

 
 ٌشتج اهخيدرس -3-0
 

يؼّح ٝؿتج ا٘خٛغؼؾ تب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج خضؿٝب ٢ٛٙٛؿب عالل اً٘فؼ ؿ٢ٝاح األع٧ؼث 
٢خسغؼ اإلفبؼث . ٦ّ1224 ؿٝج % 8218إ٤٘  ٦ّ1994 ؿٝج % 6814ض٧د اٝخٕٙح ٜٛ 

ٛٙض٢ه ٘خٕخؼة أٗذؼ ؽا٧غ ٜٛ ؿٝج ألعؼ٣ ٢تفٗل خخ حخٛغؼؾ اْ٘خ٧بح أكتض ٝؿتج إ٤٘ أٜ
% 5918ٕٛبتل  1224ضؿة إضكبء % 7814 إ٤٘ ٙح٧د ٢كٜٛ ٝؿتج خٛغؼؾ ا٘ػ٢ٗؼ ض

٦ّ % 7616أٛب تب٘ٝؿتج ٘ٙػ٢ٗؼ  ّٕغ اٝخٕٙح ٝؿتج ا٘خٛغؼؾ ٘غ١٧ٚ ٜٛ . ٦ّ1994 ؿٝج ّٕن 
  .٦ّ1224 ؿٝج % 8311إ٤٘  1994ؿٝج 

 
 

 ٌشتج اهخيدرس ضشة اهسٌس
 
 
 
 
 

 1991 0221 
 8311 7616 اهذنور
 7814 5918 اإلٌبد

 82.8 68.1 اهيسيوػ
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 وٌشبع اهيؾدل اهخبى ه -1
 )%( خوزٍؼ اهشنبً اهٌشٍعًٍ ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج

 0221شٌج 
 اهيسيوػ    اهلروً   اهضظرً 

 اهسهج اهشركٍج
 78.9 8118 7711 اهذنور -
 01.1 1811 1118 اإلٌبد -

 122.2 12212 12212 اهيسيوػ

 يسيوػ اهتالد
 71.1 7814 7116 اهذنور -
 01.9 1116 1714 اإلٌبد -

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
 

 ٝف٧نب 641361 ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجتٍٙ يغغ ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ت  1224عالل ؿٝج 
أٛب  .ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘% ٢3815 % ٢ٛ6115ؽي٧ٜ ت٧ٜ ا٢٘ؿن٧ٜ ا٘ضمؼ٥ ٢إ٘ؼ٥٢ تٝؿتخ٦ 

% 1111ٕٛبتل  ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ% 7819ضؿة ا٘سٝؾ  ّئٜ ا٘ػ٢ٗؼ ٧ٛذ٢ٜٙ 
 .ّٕن تب٘ٝؿتج ٘إلٝبد

 
 اهيؾدل اهخبى هوٌشبع ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج

 

 1991 0221 

 اهيسيوػ كروً ضظرً اهيسيوػ كروً ضظرً
 11.1 5615 5313 5216 5112 4916 اهذنور -
 13.8 1112 1419 717 319 1217 اإلٌبد -

 33.6 33.7 33.6 08.7 07.3 09.9 اهيسيوػ
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٢٠٢ ٧ٕل   %3316 ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجبٚ ٘ٙٝفبن تـٍ اً٘ٛغل ا٘عـتٙ 1224عالل ؿٝج 
٧٢ت٤ٕ ًٛغل ا٘ٝفبن ٛخؿب٧٢ب خٕؼ٧تب ت٧ٜ ا٢٘ؿن٧ٜ  .ٕٝنج يٜ اً٘ٛغل ا٢٘ن٦ٝ 113ة 

 .ا٘ضمؼ٥ ٢إ٘ؼ٥٢ ٘ٙس١ج
 

 ٕٝنج 419ة  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج٢عالل اً٘فؼ ؿ٢ٝاح ا٘ٛبم٧ج  اؼخْى ًٛغل ا٘ٝفبن ٦ّ 
 .1224ؿٝج % ٤٘3316 إ 1994ؿٝج % 1817ٛٝخٕال ٜٛ 

 
٘غ٣ % 1318٘غ٣ ا٘ػ٢ٗؼ ٢ % 5415  ّٕغ تٍٙ ًٛغل ا٘ٝفبن أٛب ضؿة ا٘سٝؾ

ٕٛبؼٝج ٛى  ٔخكبغ٥اال ٝفبن٦ّ ا٘ ٛؼأثخًٗؾ ٠ػٞ ا٢٘م٧ًج ا٘ٛفبؼٗج ا٘مئ٧ٙج ٢ٙ٘. اإلٝبد
 .ا٘ؼسل
 

معدل النشاط حسب الجنس ووسط اإلقامة

0

10

20

30

40

50

60

حضري قروي المجموع

ذكور إناث  المجموع
 
٧أعػ ٛؿبؼا خكبيغ٧ب ٛى اؼخْبو ا٘ؿٜ  أٛب ضؿة ّئبح ا٘ؿٜ  ّئٜ ًٛغل ا٘ٝفبن 

٠٢ٗػا ٝالضه أٟٝ تب٘ٝؿتج ٘ٙتب٧ُٜ٘ . تًغ ؿٜ ا٘عٛؿ٧ٜ ٢تفٗل ٛٙض٢ه ٝعْبل٧٘تغأ ٦ّ اال
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 ؼة أؼتًجبٛب ٧ٕأ٥ أٜ   ٦ّ1224 ؿٝج % 3819تٍٙ ؿٝج  ّئٜ ًٛغل ا٘ٝفبن  12أٔل ٜٛ 
تب٘ٝؿتج ٘ٙؿٗبٜ ٤ ٛؿخ٧٢بخٟ ي٧٢ٙكل ًٛغل ا٘ٝفبن إ٤٘ أ .٠ٚ ٝف٧ن٢ٜ 12أفعبق ٦ّ ٗل 

٠ٚ ؽ٧غ يٜ ٝكِ ٠ؤالء ا٘ؿٗبٜ ض٧د أٜ ٛب ٧ؿٝج   ٢52 15ت٧ٜ ؿٜ ا٘ٛخؼا٢ضج أيٛبؼ٠ٚ 
أٛب تب٘ٝؿتج ٘ألفعبق ا٘ػ٧ٜ خسب٢ؽ٢ا ا٘ؿخ٧ٜ ؿٝج  ّئٜ ًٛغل ا٘ٝفبن ٧ٝعْل . ٝف٧ن٢ٜ

 .ّٕن% 15٘غ١٧ٚ ٧٘كل إ٤٘ 
  
٢خسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ ًٛغل ا٘ٝفبن ٘غ٣ ّئج ا٘ػ٢ٗؼ ٧كل إ٤٘ أي٤ٙ ٛؿخ٧٢بخٟ  

. ٢ٜٝف٧ن ٠ٚخٕؼ٧تب ١ٝٛٚ % 97أٜ    ض٧دؿٝج ٢44 32تب٘ٝؿتج ٘ٙٛخؼا٢ضج أيٛبؼ٠ٚ ت٧ٜ 
٦ّ٢ ٕٛبتل ػٖ٘  ّئٜ ًٛغل ا٘ٝفبن تب٘ٝؿتج ْ٘ئج اإلٝبد ٧كل إ٤٘ أي٤ٙ ٛؿخ٢اٞ ٦ّ اْ٘ئج 

 .ا٘ؿٜ ٧غاؽؿٝج ٧٘تغأ ٦ّ االٝعْبل ٢تفٗل ٛتٗؼ ٛى خ 12-14
 

 %(ة ) يؾدل اهٌشبع ضشة فئبح األؽيبر واهسٌس
 

 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور فئج اهؾير تبهشٌواح
11-19  5118 1517 38.9 
02-01 8114 3211 16.2 
01-09 9415 1811 19.1 
32-31 9616 1116 16.1 
31-39 9711 1913 11.1 
12-11 9618 1615 13.8 
11-19 9511 1311 11.1 
12-11 9115 918 12.6 
11-19 8413 618 11.1 
 11.2 117 3218 شٌج فأنذر 62
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خٛؼٗؽ ٝؿتج تخخ٧ٛؽ  ٙؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜج ا٧ٝ١ٛ٘ج ٘ا٘ت٧٧ٝخت٧ٜ ٜٛ عالل ا٘سغ٢ل أؿْٟٙ أٜ 
  ض٧د ٠بٛج ٜٛ ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ٦ّ ّئج ا٘ضؼ٧٧ّٜ ٢اً٘ٛبل ا٘ٛؤ٧ٙ٠ٜ ٦ّ ا١ٜٛ٘ ا٘ضؼث

%. 1914اً٘ٛبل اْ٘الض٧٧ٜ ٢يٛبل ا٘ك٧غ تٝؿتج   خ١٧ٙب ّئج %1118خكل ٠ػٞ ا٘ٝؿتج إ٤٘ 
٦ ا٘ٛؼختج ا٘ذب٘ذج تٝؿتج ٢خأخ٦ ّئج اً٘ٛبل ا٧٘غ٧٧٢ٜ ٢يٛبل ضٛل ا٘تمبئى ٢يٛبل ا١ٜٛ٘ ّ

  ٧ّٛب خضخل األٝفنج ا٘ٛؼختنج تب٘خسبؼث ٢ا٢٘ؿبنج ا٘خسبؼ٧ج ٢ا٘ٛب٧٘ج ا٘ٛؼختج 1419%
 %.٢1117ػٖ٘ تٝؿتج  ا٘ؼاتًج
 

أٛب تب٘ٝؿتج ْ٘ئج األنؼ ا٧ًٙ٘ب ٢أيمبء ا١ٜٛ٘ ا٘ضؼث ٢ّئج األنؼ ا٘ٛخ٢ؿنج ّئ١ٝٛب ال 
    1ػيً اىتىاى1ٍ% ٢5% 116خٛذالٜ ؿ٣٢ ٝؿتج م٧ًْج  أ٥ 

 
 اهشنبً اهٌشٍعوً ضشة اهيسيوؽبح اهيهٌٍج اهنترى واهسٌس

 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور 
0 111 217 1.1 
1 115 113 1.6 
2 413 1411 1.8 
3 815 1117 9.2 
4 1411 412 10.7 
5 916 112 8.1 
6 1117 1317 00.8 
7 1817 1311 19.1 
8 416 216 1.2 
9 1415 1715 11.9 

 2.1 211 211 س
 122.2 12212 12212 اهيسيوػ
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أيمبء ا٧١٘ئج ا٘خفؼ٧ً٧ج  ا٘ٛٝخعت٢ٜ ا٘ٛض٢٧ٜٙ  ٛؿؤ٢٘٢ٜ خؿٙؿ٢٧ٜٙ ٦ّ اإلغاؼاح  -2

 .ا٧ٛ٢ًٛ٘ج  ٛغ٧ؼ٢ ا٘فؼٗبح ٢فتٟ ا٘فؼٗبح ٢أؼتبة إ٘ٛب٢الح ا٘كُؼ٣
 .األنؼ ا٧ًٙ٘ب ٢أيمبء ا١ٜٛ٘ ا٘ضؼث -1

 .األنؼ ا٘ٛخ٢ؿنج -1

 .ا٘ٛؿخعغ٢ٜٛ -3

 .٘ٛب٢٧ٜ٘ا٘خسبؼ ٢ا٢٘ؿنبء ا٘خسبؼ٢٧ٜ ٢ا -4

 .ا٘ٛف٢ُٜٙ اْ٘الض٢٧ٜ  ك٧بغ٢ ا٘ؿٖٛ  َبت٢٧٢ٜ  ٔٝبك٢ٜ ٢ٜٛ ٧فبت١ٝ٢١ٚ -5

 .ا٘ضؼ٢٧ّٜ ٢اً٘ٛبل ا٘ٛؤ٢ٙ٠ٜ ٦ّ ا١ٜٛ٘ ا٘ضؼ٧ّج -6

 .اً٘ٛبل اْ٘الض٢٧ٜ ٢يٛبل ا٘ك٧غ -7

 .ٛؿ٧ؼ٢ ا٘خس٧١ؽاح ٢ا٨الح ٢يٛبل ا٘خس٧ٛى -8

 .اً٘ٛبل ا٧٘غ٢٧٢ٜ  يٛبل ضٛل ا٘تمبئى ٢يٛبل ا١ٜٛ٘ -9

 .ٚ ضؿة ا١ٜٜٛ٘ٛٗ خك٧١ْ٧ٝأفعبق ال  -ؾ
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 اهشنبً اهٌشٍعوً ضشة اهيسيوؽبح اهيهٌٍج اهنترى
 واهوظؾٍج فٌ اهيهٌج 

   اهوظؾٍج فٌ اهيهٌج  

 اهيسيوػ آخر يخؾوى يشبؽد ؽبئوٌ يشخأسر يشخلل يشغل  

0 1443 948 7647 848 848 848 18848 

1 748 1449 7841 848 848 848 18848 

2 848 548 9442 848 848 848 18848 

3 847 543 9144 143 845 848 18848 

4 246 7543 1645 542 844 848 18848 

5 649 9341 848 848 848 848 18848 

6 344 3347 6847 146 847 848 18848 

7 848 1249 4642 4847 843 848 18848 

8 848 3343 6446 149 842 848 18848 

9 848 2844 6849 545 542 848 18848 

 18848 845 243 648 5543 3541 848 س

 18848 848 141 1848 5346 3342 241 اهيسيوػ

 
تب٘ٝؿتج  تؿ٧نؼث ّئج ا٘ٛؿخأسؼ خخ٧ٛؽ ت٧ٝج ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ تب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج

 ٢9 ٢6خًختؼ ا٘ٛس٢ٛيخبٜ . ٢5  4 ٘س٧ٛى ا٘ٛس٢ٛيبح ا٧ٝ١ٛ٘ج تبؿخذٝبء ا٘ٛس٢ٛيخ٧ٜ
% 61  ض٧د خكل ا٘ٝؿتخبٜ ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘ أ٠ٚ ا٘ٛس٢ٛيبح ٜٛ ض٧د يغغ ا٘ٛؿخأسؼ٧ٜ

ا٘ٛف٢ُٜٙ "أٛب ٧ّٛب ٧عق ّئج ا٘ٛؿخٕل  ّئ١ٝب خت٤ٕ ٦٠ ا٘ؿبئغث تب٘ٝؿتج ْ٘ئج  %.٢53
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٢أ٧مب تب٘ٝؿتج ْ٘ئج " اْ٘الض٢٧ٜ  ك٧بغ٢ ا٘ؿٖٛ  َبت٢٧٢ٜ  ٔٝبك٢ٜ ٢ٜٛ ٧فبت١ٝ٢١ٚ
ّئ١ٝب " ٦ٙئا٘ٛؿبيغ اً٘ب"أٛب تب٘ٝؿتج ْ٘ئج ". ا٘خسبؼ ٢ا٢٘ؿنبء ا٘خسبؼ٢٧ٜ ٢ا٘ٛب٢٧ٜ٘"

   .ا٘خ٦ خمٚ اً٘ٛبل اْ٘الض٧٧ٜ ٢يٛبل ا٘ك٧غ 7ٛخ٢اسغث تٗذؼث ٦ّ ا٘ٛس٢ٛيج 

 

  اهوظؾٍج فٌ اهيهٌج -0
 ضشة اهوظؾٍج اهيشخغووً اهشنبً اهٌشٍعوً

 %(ة )فٌ اهيهٌج ووشع اإلكبيج  

 

 اهيسيوػ كروً ضظرً اهوظؾٍج فٌ اهيهٌج
 0.1 114 116 يشغل -
 33.0 3611 3111 يشخلل -
 13.6 4215 6116 خأسريش -
 12.2 1111 113 يشبؽد ؽبئوٌ -
 1.1 218 113 يخؾوى -

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ

 
٧خت٧ٜ ٜٛ عالل ا٘سغ٢ل أيالٞ أٜ ّئج يؼ٧مج ٜٛ ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ ٠ٚ 

ب٘س١ج ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ ت% 5316ٛؿخأسؼ٢ٜ  ض٧د ٧ٛذ٢ٜٙ 
ٕٛبتل % 6116ٝؿتج ا٘ٛؿخأسؼ٧ٜ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ ٘خكل إ٤٘ ٢خؼخْى . ا٘فؼ٧ٔج

 .٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢% 4215
   

ٛؿبيغ "ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ خ١٧ٙٚ ّئج ذٙد  أٛب ا٘ٛؿخ٢ٕٜٙ ١ّٚ ٧ٛذ٢ٜٙ ض٢ا٦٘
٧٢الضه أٜ ٠ػٞ اْ٘ئج األع٧ؼث ٛخ٢اسغث تفٗل ٛٙض٢ه ٦ّ ا٢٘ؿن %. 12تٝؿتج " يبئ٦ٙ
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ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ؿٗبٜ ا٘ٝف٧ن٧ٜ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ ت١ػا % 1111 إ٘ؼ٥٢ ض٧د خكل ٝؿتخ١ب إ٤٘
 .٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥% 113ا٢٘ؿن ٕٛبتل 

  

 
 

توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة )%(

مستأجر

10%
مشغل

2%

مساعد عائلي

1%

مستقل

33%

متعلم

54%

 
 
 ع االكخضبدًباهٌش كعبػضشة  اهيشخغووً اهشنبً اهٌشٍعوً -3
 

 ا٘عغٛبحا٘خسبؼث ٢) ا٘ذب٘د ٕنبوا٧٘خت٧ٜ ٜٛ عالل ٔؼاءث ًٛن٧بح ا٘سغ٢ل أؿْٟٙ أٜ 
تؼ ضكج ٜٛ ٛٝبكة ا٘فُل ٦ّ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج إ٘نبو ا٘ػ٥ ٢٧ّؼ أٗ ٧ت٤ٕ (تٗل أ٢ٝاي١ب
٦ّ ا٘ٛؼختج ا٘ذب٧ٝج  ا٘تضؼ٥اْ٘الضج ٢اُ٘بتبح ٢ا٘ك٧غ ٧٢أخ٦ ٔنبو %. ٢4711ػٖ٘ تٝؿتج 

٢أع٧ؼا ٔنبو % 1315ٛخت٢يب تٕنبو ا٘تٝبء ٢األفُبل ا٧ٛ٢ًٛ٘ج تضكج % 1715تٝؿتج 
 %.1217ا٘كٝبيج ة 
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٧غ ٜٛ ٝكِ ا٘ٛفخُالح ٜ ٔنبو ا٘عغٛبح ٢٧ّؼ ا٘فُل ألؽئأٛب ضؿة ا٘سٝؾ   ّ
أٜ ٔنبو ٧الضه ٗٛب  .٦ّ ك٢ِْ ا٘ػ٢ٗؼ% 4517ٕٛبتل % 5413ا٘ٝف٧نبح  أ٥ تٝؿتج 

اْ٘الضج ٢٧ّؼ ا٘فُل ٘ٗال ا٘سٝؿ٧ٜ تٝؿة ٛخٕبؼتج  ٦ّ ض٧ٜ خْمل ٝؿتج ١ٛٛج ٜٛ اإلٝبد 
 . ّٕن تب٘ٝؿتج ٘ٙػ٢ٗؼ% 911ٕٛبتل %( 1914)االفخُبل ٦ّ ٔنبو ا٘كٝبيج 

 
 كعبػغووً ضشة اهشنبً اهٌشٍعوً اهيشخ

 %(ة ) اهٌشبع االكخضبدً واهسٌس

 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور كعبػ اهٌشبع االكخضبدً
 07.1 1319 1811 اهفالضج، اهغبتبح واهضٍد اهتضرً -
 2.6 211 217 اهيؾبدً -
 9.7 1912 811 اهضٌبؽج -
 2.1 211 214 اهيبء، اهنهرتبء واهعبكج -
 13.1 111 1516 اهتٌبء واألشغبل اهؾيويٍج -
 19.1 819 1111 اهخسبرث -
 1.7 116 511 اهٌلل واهيواضالح -
 9.1 1916 717 اهخديبح -
خؾوٍى، اهضضج واألؽيبل اإلدارث اهؾيويٍج، اه -

 13.1 1411 1116 االسخيبؽٍج

أٌشعج يزاوهج خبرر اهخراة اهيغرتٌ أو  -
 1.0 113 111 يتهيج

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
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 األشر -1
 بهسهج اهشركٍجخعور ؽدد األشر ت -1-1

 
  تٍٙ يغغ األؿؼ تب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج 1224ضؿة اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٘ؿٝج 

 .١ٝٛب تب٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ ٘ٙس١ج% 65أؿؼث خ٢سغ ٝؿتج  368449
 
خن٢ؼا  ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجيؼِ يغغ األؿؼ ت ٢1224  1994عالل اْ٘خؼث ا٘ٛٛخغث ت٧ٜ ٢
ا٘ضمؼ٥  ٢ؿنأٛب ضؿة ٢ؿن اإلٔبٛج  ّئٜ يغغ األؿؼ تب٘ .ؿ٧٢ٝب% 1ا٘ٛخ٢ؿن تٍٙ ٦ّ 

٦ّ % 213ؿ٧٢ٝب ٕٛبتل % 3.1ج يؼِ اؼخْبيب ٛٙض٢هب عالل ٠ػٞ اْ٘خؼث ٢ػٖ٘ تًٛغل س١٘ٙ
 . إ٘ؼ٥٢ا٢٘ؿن 
 

 0221و  1991خعور ؽدد األشر تًٍ 
 

 %يؾدل اهٌيو ة    0221 1991 
 311 139912 175841 ضظرً
 213 118539 115173 كروً

 112 368449 321215 اهيسيوػ
 

. يغغ األؿؼ أكتص ٧خؽا٧غ ت٢خ٧ؼث خ٢ْٓ ٢خ٧ؼث خؽا٧غ ا٘ؿٗب٢ٜخسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ 
٘ألؿؼ ا٘خ٧ٕٙغ٧ج ا٘ٛخ٢ٗٝج ٜٛ يغث أّؼاغ ٘خضل ٛض١ٙب أؿؼ  عخْبء ا٘ٛخ٢اكلاال٧٢ؼسى ٠ػا إ٤٘ 

 .ٛخ٢ٗٝج ٜٛ يغغ ٛضغ٢غ ٜٛ األّؼاغ
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تطور عدد األسر  بين 1994 و 2004
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 سهج اهشركٍجبهت ثخعور ضسى األشر -1-0
 

أي٤ٙ ٜٛ ٢خ٧ؼث خؽا٧غ ا٘ؿٗبٜ إ٤٘ خٕٙق ضسٚ األؿؼث  أغ٣ خؽا٧غ يغغ األؿؼ ت٢خ٧ؼث
إ٤٘  1994أّؼاغ ٦ّ ؿٝج  ٠٢5.9ٗػا ٝالضه أٜ ضسٚ األؿؼث اٝخٕل ٜٛ . ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجت

ؿسل خؼاسًب ا٘ضمؼ٥ ضسٚ األؿؼث ٦ّ ا٢٘ؿن  ٗٛب أٜ .1224أّؼاغ ّٕن ٦ّ ؿٝج  511
إ٘ؼ٥٢ ّؼغ ٦ّ ا٢٘ؿن  216ّؼغ ٕٛبتل  2.7ض٧د خٕٙق ة  ٞ اْ٘خؼثعالل ٠ػ تْٝؾ إ٘ٛغاؼ

 .جس١٘ٙ
 0221و  1991تًٍ  ثخعور ضسى األشر

 1991 0221 
 419 516 ضظرً
 517 613 كروً

 511 519 اهيسيوػ
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 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج ألرتبة األشر -0
 أرتبة األشر ضشة اهسٌس -0-1

 
 واهوشع خوزٍؼ أرتبة األشر ضشة اهسٌس

 0221شٌج 
 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور 
اهٌشتج  اهؾدد 

(%) 
اهٌشتج  اهؾدد

(%) 
اهٌشتج  اهؾدد

(%) 
 12212 139899 1919 47619 8211 191172 اهضظرً
 12212 118552 1318 17738 8611 112811 اهلروً

 12212 368449 1711 65367 8113 323281 اهيسيوػ
 

ب٘س١ج تٜٛ أؼتبة األؿؼ % 81ٓ ٢ْٛب ٧ أٜ يال٧ٞخت٧ٜ ٜٛ عالل ٔؼاءث ا٘سغ٢ل أ
مه مجمىع أرببة األطز % ٢1711خٛذل اإلٝبد ؼتبح األؿؼ ٝؿتج  .٠ٚ ػ٢ٗؼ ا٘فؼ٧ٔج

ّٕن ٜٛ أؼتبة األؿؼ ٦ّ % 1318 ٢خختب٧ٜ ٠ػٞ ا٘ٝؿة ٜٛ ٢ؿن ٨عؼ  ض٧د أ1ٜ تجهببى
ض٢ا٦٘ أؿؼث ٢اضغث ٦ّ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥  أ٥ % 1919ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٠ٚ إٝبد ٕٛبتل 

 .أؿؼ ١٘ب ؼة األؿؼث ٜٛ سٝؾ اإلٝبد 5 ٗل
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اب األسر حسب الجنس توزيع أرب

سنة 2004

اإلناث

17,7%

الذكور

82,3%

 
 

 أرتبة األشر ضشة اهفئبح اهؾيرٍج -0-0
 

 أرتبة األشر ضشة اهفئبح اهؾيرٍجخوزٍؼ  
 

 المجموع اإلناث الذكور  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 52أكل يً 
 شٌج

7313 284 1257 189 8578 283 

 1282 45874 889 5848 1289 39234 شٌج 43 – 52

 5988 217513 5182 33478 6887 184843 شٌج 29 – 42

 2683 97814 3789 24758 2388 72264  فأنذرشٌج  06

 881 278 881 58 881 228 غٍر يضرش

  18888 368449 18888 65367 18888 383882 اهيسيوػ
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ه أٜ ٧٢الض. ؿٝج ٢59  35 ت٧ٜ ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجخخؼا٢ش أيٛبؼ َب٘ت٧ج أؼتبة األؿؼ ت
س٢ٛو ٛؿٝج  ال خٛذل ؿ٣٢ ٝؿتج مئ٧ٙج ٜٛ  35ا٘فتبة  أ٥ ا٘ػ٧ٜ خٕل أيٛبؼ٠ٚ يٜ  ّئج

ٜ ٦ّ٢٧ ٕٛبتل ػٖ٘  ّئٜ أؼتبة األؿؼ ا٘ٛؿٝ%. 1415أؼتبة األؿؼ  إػ أ١ٝب ال خخسب٢ؽ 
 %.٧1613ٛذ٢ٜٙ ٝؿتج ٠بٛج ٜٛ ٛس٢ٛو أؼتبة األؿؼ ٢ا٘خ٦ خكل إ٤٘ 

 
٢  35ٝك١ْٜ ت٧ٜ  أؽ٧غ ٜٛ ٢ٜٛ س١ج أعؼ٣  ٧الضه أٜ ؼتبح األؿؼ خخؼا٢ش أيٛبؼ

ٜٛ ؼتبح األؿؼ ٧خسب٢ؽ % 38ض٢ا٦٘ ٗٛب أٜ . تب٘ٝؿتج ٘ٙػ٢ٗؼ% ..62ؿٝج ٦ّ ٕٛبتل  59
  .يٝغ ّئج ا٘ػ٢ٗؼ% 14ؿٝج ٦ّ ض٧ٜ ال خخًغ٣ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج  62ؿ١ٜٝ 
 

٘ػ٧ٜ خخؼا٢ش أيٛبؼ٠ٚ ت٧ٜ ّئػا ٗبٝح ٝؿتج أؼتبة األؿؼ اأٛب ضؿة ٢ؿن اإلٔبٛج  
٧ّالضه أٜ ا٘ضمؼ٥ خ٢ْٓ ٝه٧ؼخ١ب ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٘ٙس١ج   نؿٝج ٦ّ ا٢٘ؿ ٢59  35

ؿٝج  ٦٠ ٛؼخًْج تب٢٘ؿن  35ٝؿتج أؼتبة األؿؼ ا٘فتبة  أ٥ ا٘ػ٧ٜ خٕل أيٛبؼ٠ٚ يٜ 
%. ٢14 % 1516ج ض٧د ٝؿسل ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘ س١ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ ٘ٙٛى إ٘ؼ٥٢ ٕٛبؼٝج 

 (.ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘% ٢1519 % 1711) ٝؿتج ألؼتبة األؿؼ ا٘ٛؿ٧ٜٝ ْٝؾ ا٘ف٦ء تب٢٘
   
 اهضبهج اهزواسٍج ألرتبة األشر -0-3

 خوزٍؼ أرتبة األشر ضشة اهضبهج
 %(ة )اهزواسٍج واهسٌس  

 المجموع اإلناث الذكور 

 683 688 684 ؽزاة -

 8889 2882 9283 يخزوسوً -

 284 1888 886 يعولوً -

 1884 5588 888 أرايل -

 18888 18888 18888 اهيسيوػ
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٢خختب٧ٜ  .أؼتبة أؿؼ ٦ّ ٗل يفؼث ٠ٚ ٛخؽ٢س٢ٜ ٧8ت٧ٜ ا٘سغ٢ل أيالٞ أٜ أؽ٧غ ٜٛ 
ٜٛ أؼتبة األؿؼ ا٘ػ٢ٗؼ ٠ٚ ٛخؽ٢س٢ٜ  % 91ٓ ٢ْا٘ٝؿة ضؿة ا٘سٝؾ  إػ ٝسغ أٜ ٛب ٧

٢ٝالضه ٜٛ س١ج أعؼ٣ أٜ امنالو . ٜٛ ؼتبح األؿؼ ٠ٜ ٛخؽ٢سبح% ..18ت٧ٝٛب ّٕن 
نؼ٧ٓ ا٘خؼٛل  ض٧بخ١ب ا٘ؽ٢س٧ج ؿ٢اء يٜ خ٧ِٔ٢أخ٦ َب٘تب تًغ  األؿؼثا٘ٛؼأث تفؤ٢ٜ 

  %(...12)أ٢ ا٘نالٓ %( 55)

 
 األيٍج واهيشخوى اهدراشٌ ألرتبة األشر -0-1

 ٌشتج األيٍج هدى أرتبة األشر 
 %(ة )ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج 

 

 اهيسيوػ اهوشع اهلروً اهوشع اهضظرً 
 4718 6718 3613 اهذنور -
 8111 9418 7715 اإلٌبد -

 5319 7115 4415 اهيسيوػ

 
خٝخفؼ ٢%. 54 ض٢ا٦٘ إ٤٘ ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجخكل ٝؿتج األ٧ٛج ٘غ٣ أؼتبة األؿؼ ت

ببىمقبروت مغ اىىطظ اىحضزٌ %( 7115)أٗذؼ ٘غ٣ أؼتبة األؿؼ إ٘ؼ٧٧٢ٜ األ٧ٛج هب٠ؼث 

(44151)% 

 

ا٘ٝؿبء ؼتبح ٝؿتج األ٧ٛج ٛؼخًْج الؿ٧ٛب ٦ّ ك٢ِْ وتجذر اإلػبرة مذىل إىً أن 
ت٧ٝٛب ال خخًغ٣ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج  ؼتبح أؿؼ ٦ّ ٗل يفؼث ٠ٜ أ٧ٛبح 8أٜ ٛب ٢ْ٧ٓ األؿؼ ض٧د 

ىذي رببث األطز مه وطظ  ٢خؽغاغ ضغث األ٧ٛج. ٘غ٣ ا٘ؼسبلأؼتبة أؿؼ ٦ّ ٗل يفؼث  5

 %7715أمُبث فٍ اىىطظ اىقزوٌ مقببو  هه طزاألمه رببث % 95مب َىبهش ِخز، حُث أن 

 1 ٌفٍ اىىطظ اىحضز
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خ٢ّؼ ي٤ٙ أ٥ ٛؿخ٣٢ خال  ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجٜٛ أؼتبة األؿؼ ت% ٢5411إػا ٗبٝح ٝؿتج 
ٜٛ أؼتبة األؿؼ ا٘ٛٛغؼؿ٧ٜ ال ٧خًغ٣ ٛؿخ٢ا٠ٚ ا٘غؼاؿ٦ ٛؿخ٣٢ % 74خ٦ٛ٧ًٙ  ّئٜ 

١٘ٚ ١ٝٛٚ % 11ّٕن خ٦ٛ٧ًٙ ذب٥٢ٝ ١ٝٛ٢ٚ ١٘ٚ ٛؿخ٣٢ % 15ا٘خ٧ًٙٚ اإليغاغ٥  ٗٛب أٜ 
 .ٛؿخ٣٢ خ٦ٛ٧ًٙ يب٦٘

 
 خضبدً ألرتبة األشراهٌشبع االك -0-1
 يؾدل ٌشبع أرتبة األشر -0-1-1

ضؿة ٝخبئز % 69ض٢ا٦٘  ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجتٍٙ ًٛغل ا٘ٝفبن ٘غ٣ أؼتبة األؿؼ ت
أٜ ًٛغل ٝفبن أؼتبة األؿؼ ٦ّ ا٢٘ؿن  ٤خسغؼ اإلفبؼث إ٢٘. 1224اإلضكبء اً٘بٚ ٘ؿٝج 

 ًٛغل ٝفبنخؼسى ٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج إ٤٘ اؼخْبو ٢ .إ٘ؼ٥٢ ٢ْ٧ٓ ٝه٧ؼٞ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥
 .ؿٗبٜ إ٘ؼ٣ ي٤ٙ ا٢ًٛ٘ٚ ٕٛبؼٝج ٛى ا٘ٛغٜ

 
أٛب ضؿة ا٘سٝؾ  ّئٜ ًٛغل ا٘ٝفبن ٧ت٤ٕ ٛؼخًْب ٘غ٣ ا٘ؼسبل ٕٛبؼٝج ٛى ا٘ٝؿبء  

 %1416 ًٛغل ا٘ٝفبنخًغ٣ ٧أؼتبة أؿؼ ٦ّ ٗل يفؼث ٠ٚ ٝف٧ن٢ٜ ت٧ٝٛب ال  8ض٧د أٜ 
 .٘غ٣ ا٘ٝؿبء  أ٥ أٔل ٜٛ ؼتخ٦ أؿؼث ٦ّ ٗل يفؼث

 
 أرتبة األشر يؾدل اهٌشبع هدى 

 ضشة اهسٌس واهوشع
 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور 

 6613 1615 7816 ضظرً -
 7411 915 8416 كروً -

 6911 1416 8218 اهيسيوػ
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 اهوظؾٍج فٌ اهيهٌج -0-1-0
 اهوظؾٍج فٌ اهيهٌج ألرتبة األشر اهيشخغوًٍ

 %(ة )ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج 
 اهيسيوػ كروً ضظرً 

 ..3 111 316 يشغل -
 4114 5315 3411 يشخلل -
 5418 4315 6115 يشخأسر -
 214 217 213 يشبؽد ؽبئوٌ -
 213 211 213 يخؾوى -

 12212 12212 12212 اهيسيوػ
 

خٛذل ّئج أؼتبة األؿؼ ا٘ٛؿخأسؼ٧ٜ ٝؿتج ٠بٛج ٜٛ ٛس٢ٛو أؼتبة األؿؼ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ 
خأخ٦ ّئج ا٘ٛؿخ٧ٕٜٙ ا٘ػ٧ٜ  ٦ّ٢ ا٘ٛؼختج ا٘ذب٧ٝج%. 5418  ض٧د خكل إ٤٘ ب٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجت

 .أؼتبة األؿؼ ا٘ٛفخ٧ُٜٙ ٜٛ% ٧4114ٛذ٢ٜٙ 
 

ا٢٘ؿن ٦ّ ٦٠ األ٠ٚ ّئػا ٗبٝح ّئج ا٘ٛفخ٧ُٜٙ ا٘ٛؿخ٧ٕٜٙ أٛب ضؿة ٢ؿن اإلٔبٛج  
خت٤ٕ ٦٠ األ٠ٚ  ّئٜ ّئج ا٘ٛؿخأسؼ٧ٜٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ٛفخ٧ُٜٙ  % 5315 ٢ا٘خ٦ خٛذل إ٘ؼ٥٢

  .سؼ٢ٜٛؿخأ٦ّ ٗل يفؼث ٠ٚ  ٛفخ٧ُٜٙ 6ض٧د أٜ أؽ٧غ ٜٛ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ 
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 وػ اهيشنًٌ -1
 

 )%(خوزٍؼ األشر ضشة ٌوػ اهيشنً ووشع اإلكبيج 

 ٌوػ اهيشنً        ضظرً كروً اهيسيوػ

 أو عبتق فٍال فٍال - 117 214 1.9

 فٌ ؽيبرث شلج - 318 211 0.6

 دار يغرتٍج خلوٍدٍج - 1918 1412 17.8

 دار يغرتٍج ؽضرٍج - 6513 1213 19.6

 دور اهضفٍصيشنً تدائٌ أو  - 318 311 3.6

 يشنً كروً - 211 5118 18.1

 أخرى - 414 416 1.1

 اهيسيوػ 122.2 122.2 122.2

 
ب٢٘ؿن ا٘غاؼ اُ٘ٛؼت٧ج ؿ٢اء ا٘خ٧ٕٙغ٧ج أ٢ اً٘كؼ٧ج ٢ٝو ا٘ٛؿٜٗ ا٘ؿبئغ تخًختؼ 

أٛب ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ . ا٘ٛؿبٜٜٗٛ ٛس٢ٛو % 85.1ض٧د خٛذل  س١ج ا٘فؼ٧ٔجٙا٘ضمؼ٥ ٘
ٜٛ % 5118ّئٜ ا٘ٛؿٜٗ ٜٛ ا٢ٝ٘و إ٘ؼ٥٢ الؽال ٧ضخل ا٘ٛؼختج األ٤٘٢ ٢ػٖ٘ تٝؿتج 

تٛؼ٢ؼ ا٘ؿ٧ٜٝ  ض٧د ٧َؼ أٜ ٠ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ ا٘ٛؿبٜٗ أكتص ٧خٝبٔق . ٛس٢ٛو ا٘ٛؿبٜٗ
٦ّ٢ ٕٛبتل ػٖ٘ . ٦ّ1224 ؿٝج % 5118إ٤٘  ٦ّ1994 ؿٝج % 6719اٝخٕٙح ٝؿتخٟ ٜٛ 

ج ا٘غ٢ؼ اُ٘ٛؼت٧ج ا٘خ٧ٕٙغ٧ج ٢اً٘كؼ٧ج ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ عالل ٠ػٞ اْ٘خؼث ٜٛ اؼخًْح ٝؿت
  %.3413إ٤٘ % 1419

 



 

 55 

توزيع األسر حسب نوع المسكن

 مسكن بدائي أو دور 

الصفيح; %3,60

 دار مغربية عصرية; 

49,60%

 دار مغربية تقليدية; 

17,80%

 شقة في عمارة; %3

 فيال أو طابق فيال; 

 آخر; 1,90%%5

 مسكن قروي; %18,50

 
 
 ٌغبى ضٍبزث اهيشنً -0

 )%( خوزٍؼ األشر ضشة ٌغبى ضٍبزث اهيشنً
 اهيسيوػ كروً ضظرً ٌوػ اهضٍبزث     

 61.6 7119 6216 يالم أو يالم يشخرم -
 1.1 215 111 فٌ عرٍق اهخيوم -
 10.1 114 1718 ينخرً -
 0.1 114 116 يشنً اهوغٍفج -
 11.3 1712 1414 شنً يسبٌٌ -
 1.1 111 112 أخرى -
 1.7 112 115 غٍر يضرش -

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
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 ٜٛ أؿؼ% 64.6أٜ  1224خف٧ؼ ًٛن٧بح اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ ٘ؿٝج 
ا٘ٛؿسٙج  ج٠٢ػٞ ا٘ٝؿتج ٦٠ أٔل ٜٛ ا٘ٝؿت .٧ّٟ ٢ٗٙٛ٧ٜ ا٘ٛؿٜٗ ا٘ػ٥ ٧ٕن٢ٜٝ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج

إ٘بنٝج تب٘ٛسبٜ ٦ّ ا٘ٛؼختج ٢خأخ٦ األؿؼ %. 6511ا٢٘ن٦ٝ ٢ا٘خ٦ تُٙح ا٘ك٧ًغ ي٤ٙ 
 %.1111 ضكجت ٘الٗخؼاءا٘خ٦ خٙسأ ٛخت٢يج تبألؿؼ % 15.3ا٘ذب٧ٝج تٝؿتج 

 
٦ّ أؿؼ  6ض٧د أٜ ج  س١ٙ٘ ٢إ٘ؼ٥٢ ا٘ضمؼ٥ختب٧ٜ ت٧ٜ ا٢٘ؿن٧ٜ ٧٢الضه أٜ ٠ٝبٖ 

أؿؼ ٦ّ ا٢٘ؿن  7ٕٛبتل أؽ٧غ ٜٛ  خٖٛٙ ا٘ٛؿٜٗ ا٘ػ٥ خٕنٟٝ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ل يفؼث ٗ
٦ّ % 14.4  خؿٜٗ ٛسبٝب ٕٛبتل %17ٗٛب أٜ ٝؿتج ٠بٛج ٜٛ األؿؼ إ٘ؼ٧٢ج  أ٥  .إ٘ؼ٥٢

ٜٛ األؿؼ ٦ّ األؼ٧بِ ٘ٙٗؼاء ٕٛبتل % 114 ٝؿتج ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥  ٢ال خٙسأ ؿ٣٢
 .٦ّ ا٘ٛغٜ% 17.8

 
 أكديٍج اهيشبنً -3

 اهيشنً فٌ اهوشع اهضظرً ضشة ؽير األشرخوزٍؼ 
 %ة  ؽير اهيشنً

 8.32 شٌواح 01أكل يً 
 8.32 شٌج 01 – 01
 38.. شٌج 91 – 01
 39. شٌج فأنذر 01

 01101 اهيسيوػ

 
  أ٥ خٚ ؿٝج 12ال ٧خًغ٣ يٛؼ٠ب  ٙس١ج ا٘فؼ٧ٔجا٘ضمؼ٧ج ٘ٛؿبٜٗ ا٘أؽ٧غ ٜٛ ٝكِ 

ٜٛ ت٧ٜ خٕؼ٧تب   أ٥ ٛؿٜٗ ٢اضغ ٜٛ ا٘ٛؿبٜٗ %1318ٗٛب أٜ ٝؿتج  .1984تٝبؤ٠ب تًغ ؿٝج 
 12ا٘خ٦ ٢ْ٧ٓ يٛؼ٠ب ٛؿبٜٗ ٢خٛذل ا٘ .ؿ٢ٝاح 12ٗل أؼتًج ٛؿبٜٗ  ال ٧خسب٢ؽ يٛؼٞ 

أ٥   ؿٝج 52ا٘ٛؿبٜٗ إ٘غ٧ٛج ٢ا٘خ٦ ٢ْ٧ٓ يٛؼ٠ب  أٛب. ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ٛؿبٜٗ% 4816ؿٝج 
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ؿن ا٘ضمؼ٥ ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘ٛؿبٜٗ ٦ّ ا٢٘ %٦١ّ914 خٛذل   1954خٚ تٝبؤ٠ب ٔتل ؿٝج 
  .جس١٘ٙ
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 شغل اهيشنً -1

 

 %(ة )خوزٍؼ األشر ضشة ؽدد اهغرف اهيشغوهج ووشع اإلكبيج 
 اهيسيوػ كروً ضظرً 
 1116 1412 1119 غرفج واضدث -
 1117 1111 1115 غرف 0 -
 1711 1119 1915 غرف 3 -
 1613 1714 1518 غرف 1 -
 719 814 716 غرف 1 -
 515 ..4 612 غرف 6 -
 111 118 114 غرف 7 -
 119 115 311 غرف فأنذر 8 -
 112 116 111 غٍر يضرش -

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
 

٧خت٧ٜ ٜٛ عالل ٠ػا ا٘سغ٢ل أٜ أؽ٧غ ٜٛ أؿؼث ٦ّ ٗل يفؼث أؿؼ الؽا٘ح خٕنٜ 
٠ػٞ ٢خؽغاغ . أ٢ ٦ّ ٢ؿن١ب ا٘ضمؼ٥ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔجؿ٢اء ٦ّ ٛس٢ٛو َؼّج ٢اضغث 
 .ّٕن ؿؼ خفُل َؼّج ٢اضغثٜٛ األ% 49ث ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢  ض٧د أٜ ا٢٘م٧ًج ضغ

خٕنٜ ٛؿٗٝب ٧خ٢ٜٗ ٜٛ  ٢اضغث أؿؼث ّئٜج  س١ٗل ذالذج أؿؼ ٘ٙ ٜٛ ت٧ٜ٧الضه ٗػٖ٘ أٟٝ ٢
 .َؼّخ٧ٜ ي٤ٙ األٗذؼ

 
أ٢  .ٜٛ األؿؼ خٕنٜ ٦ّ ٛؿٜٗ ٛخ٢ٜٗ ٜٛ % ٢9.34ٜٛ س١ج أعؼ٣  ّئٜ ٝؿتج 

 4ؿؼ خفُل ٛؿٗٝب ٧خ٢ٜٗ ٜٛ أٗذؼ ٜٛ ٜٛ األ% 8.34َؼِ  ٦ّ ض٧ٜ أٜ ٝؿتج  9
 .َؼِ
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  ّٕغ ٛخ٢ؿن األفعبق ٦ّ ٗل َؼّج ٢ا٘ػ٥ ٧ٕ٧ؾفُل ا٘ٛؿبٜٗ  أٛب تب٘ٝؿتج ً٘ٛغل
أٜ ٝؿتج  ٧٢الضه. 9..8ج ٦ّ ؿٝج س١ٗل َؼّج ٦ّ ٛس٢ٛو ا٦ّ٘ فعكب  432تٍٙ 

خٚ إضكبء  ض٧د  ٕٛبؼٝج ٛى ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥تب٘فُل اُ٘ؼِ ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٦٠ أي٤ٙ 
فعكب ٦ّ ا٢٘ؿن  44َؼِ ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٕٛبتل  .4ٗل ٦ّ كب فع .4

 ..4)إ٘ؼ٥٢  ا٢٘ؿنا٘ٛؼخْى ٝؿت٧ب ٦ّ سٚ األؿؼث ضخؼسى ٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج إ٤٘ ٢ .ا٘ضمؼ٥
  (.أّؼاغ ..9) جس١ٕٛبؼٝج ٛى ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ ٘ٙ( أّؼاغ

 
 خسهٍزاح اهيشنً -0

 
. ٢ِ ٧ًٛفج األؿؼخٗخؿ٦ ا٘خس٧١ؽاح األؿبؿ٧ج ٘ٙٛؿٜٗ أ٧ٛ٠ج تبُ٘ج ٦ّ ًٛؼّج هؼ

٢إػا ٗبٝح ا٘ٛؿبٜٗ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ خخ٢ّؼ ي٤ٙ ًٛهٚ ا٘خس٧١ؽاح ٢الؿ٧ٛب ا٘مؼ٢ؼ٧ج 
 .١ٝٛب ٗب٘ٛبء ٢ا١ٗ٘ؼتبء  ّئٜ ٠ػٞ ا٘خس٧١ؽاح الؽا٘ح ٝبٔكج ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٧َ٢ؼ ٗب٧ّج

 
 %(ة )خوزٍؼ األشر ضشة خسهٍزاح اهيشنً ووشع اإلكبيج 

 0119شٌج 
 اهيسيوػ كروً   ضظرً  

 0.98 8383 9288 يعتخ -

 0.90 6681 9684 يرضبط -

 7393 1882 5284 ضيبى ؽضرً أو رشبشج -

 0.98 2288 987 ضيبى يضوٌ -

 .39. 1387 8889 يبء ضبهص هوشرة -

 .3.9 4882 8988 نهرتبء -
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ضؿة ا٘خس٧١ؽاح ا٘خ٦ ٧خ٢ّؼ ي١٧ٙب ٛؿ١ٝٗب أٜ  ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج٧ت٧ٜ خ٢ؽ٧ى أؿؼ 
. ٛؽ٢غث تب٘ٛبء ا٘كب٘ص ٘ٙفؼة% 5715٘ٛؿبٜٗ خخ٢ّؼ ي٤ٙ ا١ٗ٘ؼتبء ٢ ٜٛ ٠بخٟ ا% 7115

 .ٛنتظخخ٢ّؼ ي٤ٙ ١ٝٛب % 89ٗٛب أٜ 
 

أٛب ضؿة ٢ؿن اإلٔبٛج  ّئٜ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ الؽال ٧ًب٦ٝ ٜٛ ٕٝق ٗت٧ؼ عك٢كب 
ّٕن ي٤ٙ % ٢4211 % ٧ّ1317ٛب ٧خًٙٓ تب٘ٛبء ٢ا١ٗ٘ؼتبء ض٧د أٜ ا٘ٝؿة خكل إ٤٘ 

 ٢أؼ ئؿؼ ا٘خ٦ ال ٧ؼختن ٛؿ١ٝٗب تفتٗج ي٧ٛ٢ٛج ٘ٙٛبء إ٤٘ ٧ٛبٞ ا٘ت٢خٙسأ ًٛهٚ األ .ا٘خ٢ا٦٘
ٗٛب أٜ ٝؿتج ٠بٛج ٜٛ األؿؼ ا٘خ٦ ال ٧ؼختن ٛؿ١ٝٗب . ي٤ٙ ٢سٟ ا٘عك٢ق ؿٕب٧ج ي٧ٛ٢ٛج

 .خؿخًٛل اإلٝبؼث تبُ٘بؽ أ٢ إ٘ٝغ٧ل ٢ا٘ف٢ٛو تفتٗج ي٧ٛ٢ٛج ٘خ٢ؽ٧ى ا١ٗ٘ؼتبء
 

ث ًٛن٧بح أٜ ٛب ٧ٝب٠ؽ أؿؼ٧ّ٢ٛب ٧عق نؼ٧ٕج خكؼ٧ِ ا٧ٛ٘بٞ ا٘ٛؿخًٛٙج  خت٧ٜ ا٘
. ٧ؼختن ٛؿ١ٝٗب تفتٗج ي٧ٛ٢ٛج ٘خكؼ٧ِ ا٧ٛ٘بٞ ا٘ٛؿخًٛٙج أؿؼخ٧ٜٗل ٢اضغث ّٕن ٜٛ ت٧ٜ 

أٛب تب٦ٔ األؿؼ  ّئ١ٝب خؿخًٛل ا٘ضْؼ ا٘كض٧ج أ٢ نؼٔب أعؼ٣ ٘ٙخعٙق ٜٛ ا٧ٛ٘بٞ 
 .ا٘ٛؿخًٛٙج

 
ا ّئػ. ٢خسغؼ اإلفبؼث إ٤٘ أٜ نؼٓ خكؼ٧ِ ا٧ٛ٘بٞ ا٘ٛؿخًٛٙج خعخِٙ ٜٛ ٢ؿن ٨عؼ

تب٘فتٗج ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٘خكؼ٧ِ % 7311ٗبٝح ا٘ٛؿبٜٗ ٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥ ٛؼختنج تٝؿتج 
٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٘خت٤ٕ ا٘ضْؼ ا٘كض٧ج % 117ا٧ٛ٘بٞ ا٘ٛؿخًٛٙج  ّئٜ ٠ػٞ ا٘ٝؿتج ال خخًغ٣ 

تبإلمبّج إ٤٘ نؼٓ أعؼ٣ ٦ّ إ٘ؼ٣ نؼ٧ٓ ٘ٙخعٙق ٜٛ ٠ػٞ ا٧ٛ٘بٞ ا٘أ٠ٚ ٢ا٨تبؼ ا٢ْٕٛ٘غث 
 .ض٧ج خكة ٦ّ ا٘عالءٛذل اؿخًٛبل ٢ٝٔاح ؿن
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 خوزٍؼ األشر ضشة عرٍلج خضرٍف اهيٍبٍ
 %(ة ) اهيشخؾيوج ووشع اإلكبيج 

عرٍلج خضرٍف اهيٍبٍ 
 اهيشخؾيوج

 اهيسيوػ كروً ضظرً

 18.1 117 7311 شتنج ؽيويٍج -
 02.7 3117 1413 ضفرث ضضٍج -
 11.1 3213 519 تئر يفلود -
 11.7 1918 617 أخرى -

 122.2 122.2 122.2 اهيسيوػ
 
٢ٔ٢ٙ٘٢ِ أٗذؼ ي٤ٙ هؼ٢ِ ٧ًٛفج األؿؼ  ا٠خٚ اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ  

٢ٜٛ عالل . ٢ا٘ؿ٤ٝٗ تتًل ا٘خس٧١ؽاح ا٘ٛٝؽ٧٘ج ا٘خ٦ أكتضح ٜٛ مؼ٢ؼ٧بح اً٘كؼ
 : ؿخٝخز ٛب ٦ٙ٧ٝ ٟؿْٙٔؼاءث ا٘سغ٢ل أ

  ٦ّ % .٢243خكل ٠ػٞ ا٘ٝؿتج إ٤٘ . ٜٛ األؿؼ خخ٢ّؼ ي٤ٙ خْٙبؽ% 9.ض٢ا٦٘
 ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ % .443ضمؼ٥ ٕٛبتل ا٢٘ؿن ا٘
  ٜأؿؼث ٢اضغث ّٕن ٦ّ ٗل ذالذج أؿؼ اٝخفبؼ ٧ٙٔل ٝؿت٧ب ٘ٙكض٢ٜ ا٢١٘ائ٧ج ض٧د أ

 خخ٢ّؼ ي٤ٙ ٠ػا ا٘خس٧١ؽ 

  أؿؼ خخ٢ّؼ ي٤ٙ ٠بخِ ذبتح ٦ّ ض٧ٜ ٝسغ أٜ  4أٔل ٜٛ أؿؼث ٢اضغث ٦ّ ٗل
ٝكِ األؿؼ ؽ٧غ ٜٛ أٗٛب أٜ (. ٢اضغ ي٤ٙ األٔل)األؿؼ خخ٢ّؼ ي٤ٙ ٠بخِ ٕٝبل  ٜٛ% 29

 .إ٘ؼ٧٢ج أكتضح خخ٢ّؼ ي٤ٙ ا١٘بخِ إ٘ٝبل
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 ٌشتج األشر اهخٌ خخوفر ؽوي تؾط اهخسهٍزاح اهيٌزهٍج
 ضشة وشع اإلكبيج

 اهيسيوػ كروً ضظرً اهخسهٍزاح اهيٌزهٍج
 73.7 5119 8513 خوفبز -
 33.9 1413 4415 ضضً هوائٌ -
 18.3 317 1611 هبخف ذبتح -
 61.2 5115 7211 (اضد ؽوي األكلو)هبخف ٌلبل  -
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ً٘ٛؼّج ٛؿخ٣٢ ٧ًٛفج األؿؼ خٗخؿ٦ ا٘ٛؤفؼاح ا٘ٛخًٕٙج تهب٠ؼث إْ٘ؼ أ٧ٛ٠ج تبُ٘ج 
. ٢ا٘س٧٢١ج ٦ّ ٛسبل ا٘خ٧ٛٝج ا٘تفؼ٧ج٢٢مى ا٘تؼاٛز ا٘ٛٝبؿتج ٘ٙضغ ٜٛ ا٢ْ٘اؼٓ االسخٛبي٧ج 

ْٕٝبح االؿخ١الٖ ٗٛؤفؼ ٘ٛؿخ٣٢ ا٧ًٛ٘فج االيخٛبغ ي٤ٙ يبغث ٧خٚ ْٕ٘ؼ ٧ٕ٘٢بؾ ٛؿخ٣٢ ا
٦ّ٢ ٠ػا ا٘كغغ  يٛٙح ا٘ٛٝغ٢ت٧ج ا٘ؿب٧ٛج ٘ٙخعن٧ن ي٤ٙ إٝسبؽ عؼ٧نج  .ا٘ض٦ٕ٧ٕ ٘ألؿؼ

٢ا٘تضد ا٢٘ن٦ٝ ض٢ل  1224ْٕ٘ٙؼ ايخٛبغا ي٤ٙ ٝخبئز اإلضكبء اً٘بٚ ٘ٙؿٗبٜ ٢ا٘ؿ٤ٝٗ 
االيخٛبغ ي٤ٙ عؼ٧نج إْ٘ؼ ٠ػٞ ٜٛ أسل ٢ٔغ خٚ . 1222/1221اؿخ١الٖ ٢ْٕٝبح األؿؼ 

خ٧ْٝػ األ٠غاِ ا٘ٛخ٢عبث ٜٛ تؼاٛز ا٘ٛتبغؼث ا٢٘ن٧ٝج ٘ٙخ٧ٛٝج ا٘تفؼ٧ج ٢ا٘خ٦ خؼ٦ٛ إ٤٘ 
 .ٛضبؼتج إْ٘ؼ ٢ا٘خ٧ٛ١ـ ٢ا٢١ٝ٘ل تب٘سٛبيبح ا٧ْٕ٘ؼث

 
 يؤشراح اهفلر واههشبشج -1
 

٦ّ  %1411ٕٛبتل % 1719 إْ٘ؼ ٦ّ ا٘س١ج ا٘فؼ٧ٔج ٝؿتج حتُٙ 1224عالل ؿٝج 
 .ٕٝن 317ٛس٢ٛو ا٘ٛٛٙٗج  أ٥ تْبؼٓ 

 
كل إ٤٘ خ٦ّ ا٢٘ؿن إ٘ؼ٥٢ ٘ٙس١ج ٘ جهل ٛؼخًْخإْ٘ؼ  ٝؿتجأٛب ضؿة ا٢٘ؿن  ّئٜ 

٦ّ٢ ٕٛبتل ػٖ٘  ال . ٜٛ ا٘ؿٗبٜ  أ٥ أؿؼث ٢اضغث ٦ّ ٗل أؼتًج أؿؼ خًختؼ ٧ّٕؼث% 1418
ْٕ٘ٙؼ  ٝؿتجأي٤ٙ خت٤ٕ ٛى ػٖ٘ ٢% 1318 ٘ٙس١ج٦ّ ا٢٘ؿن ا٘ضمؼ٥  خخًغ٣ ٝؿتج إْ٘ؼ

 .تبٕ٘ٛبؼٝج ٛى تب٦ٔ س١بح ا٘ٛٛٙٗج
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 %(ة ) يؤشراح اهفلر ضشة اهؾيبهج واألكبهٍى
 ٌشتج اههشبشج ٌشتج اهفلر 

 اهٌبظور
 

1713 1211 
 1818 1411 ترنبً 

 1619 1117 وسدث أٌنبد
 خبورٍرح

 ز\\ئ
1713 1118 

 1312 1913 سرادث
 فسٍز

 
 
 

 

1711 
 

1214 
 - 1719 اهسهج

 - 1411 الديسيوػ اهت
 

. هب٠ؼث إْ٘ؼ خٝخفؼ تضغث ٦ّ س٢ٝة ا٘س١ج ٕٛبؼٝج ٛى فٛب١٘با٘سغ٢ل أيالٞ أٜ  ٧ت٧ٜ
ّٕن ٦ّ % 1117ٕٛبتل % ٢1913خؿسل أي٤ٙ ٝؿتج ْٕ٘ٙؼ ٦ّ إ٧ٙٔٚ سؼاغث ض٧د خكل إ٤٘ 

ئ١ٝب خخؼا٢ش ت٧ٜ ٛب ٧عق ٝؿتج ا١٘فبفج  ّأٛب ٧ّ .ٕٝنج 1616  أ٥ تْبؼٓ يٛب٘ج ٢سغث أٝٗبغ
٘خت٤ٕ ا٢ْ٘اؼٓ ت٧ٜ أٔب٧٘ٚ ا٘س١ج أٔل  ٦ّ إ٧ٙٔٚ سؼاغث% 13ب٘ج ٢سغث أٝٗبغ ٢ يٛ ٦ّ% 1619

أؿؼث ٢اضغث ٦ّ ٜ أٛب ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘س١ج  ٢تفٗل خٕؼ٧ت٦  ّئ. ضغث ٕٛبؼٝج ٛى هب٠ؼث إْ٘ؼ
 .ٗل عٛؿج أؿؼ خت٤ٕ ١ٛغغث تبْٕ٘ؼ

 
 اهخوزٍؼ اهيسبهٌ هغبهرث اهفلر -0

 :ٜٛٗ اؿخعالق ا٘ٛالضهبح ا٘خب٧٘جٜٛ عالل ٔؼاءث ٢خض٧ٙل ًٛن٧بح عؼ٧نج إْ٘ؼ ٧
خخؼا٢ش تب٘ٝؿتج ٘ٛس٢ٛو ا٘سٛبيبح ا٘ضمؼ٧ج ٢إ٘ؼ٧٢ج ا٘ٛٝخ٧ٛج ٘ٙس١ج ا٘فؼ٧ٔج   -

 ٗأي٤ٙ ٝؿتج ْٕ٘ٙؼ % 6619ٗأٔل ٝؿتج ٢ % 516ت٧ٜ  ٝؿتج إْ٘ؼ

 113) ّٕن ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘سٛبيبح ا٘ٛٝخ٧ٛج ٘ٙس١ج ا٘فؼ٧ٔج أ٥ أؼتى سٛبيبح% 315 -
  %12يٜ خٕل ١٧ّب ٝؿتج إْ٘ؼ  (سٛبيج
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٢ % 12ٝؿتب ٛخ٢ؿنج ْٕ٘ٙؼ أ٥ ٛب ت٧ٜ  ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘سٛبيبح خًؼِ% 3811 -
12%  

  %12ٜٛ سٛبيبح ا٘س١ج خ٢ْٓ ١٧ّب ٝؿتج إْ٘ؼ % 5814 -

 سٛبيبح ٦٠٢ ١ٙٗب سٛبيبح ٔؼ٧٢ج  43غاعل % 15خ٢ْٓ ٝؿتج إْ٘ؼ  -

 %.52ْٕ٘ٙؼ خخسب٢ؽ ٛؼخًْج  بٝؿتٔؼ٧٢ج سٛبيبح  7خًؼِ  -
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 مفبهيم ومصطهحبد 
 

 انديمغرافيخانىضعيخ : انفصم األول
 

َقصذ بؼذد اىظنبن اىقبوىوُُه فٍ منبن مب ػذد : السكان القانىنٍىن

تُبدَت بذىل اىمنبن وهم اىحبضزون اىذائمىن اػاألػخبؽ اىمقُمُه بصفت 

 1واىغبئبىن بصفت مؤقتت

 

ألػخبؽ اىمضطزون ىيؼُغ هم مجمىع ا: السكان المحسىبىن على حدة

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

اىجىىد، رجبه اىذرك واىقىاث اىمظبػذة اىقبطىىن ببىثنىبث أو اىمزامش  ♦

 1اىؼظنزَت أو اىمؼظنزاث أو مب َمبثيهب

 1هزأػ 6األػخبؽ اىمؼبىجىن داخو اىمؤطظبث االطتؼفبئُت ىمذة تتجبوس  ♦

 1اىمؼتقيىن ببىظجىن ♦

 1وشالء دور اىتزبُت اىمحزوطت أو مزامش حمبَت اىطفىىت ♦

 1األػخبؽ اىمببػز إَىاؤهم فٍ اىشواَب، دور اىبز واإلحظبن واىمالجئ ♦

اىتالمُذ واىطيبت اىذاخيُىن اىمىجىدون فٍ تبرَخ مزجغ اإلحصبء  ♦

 1بمؤطظت ىيتؼيُم اىؼمىمٍ أو اىحز

 1ىاؤهم فٍ أوراع األػغبه وىُض ىهم أٌ طنىً اػتُبدَتاىؼمبه اىمببػز إَ ♦

  

1 حبصو قظمت اىظبمىت اىحضزَت ػيً مجمىع اىظنبن :نسبت التمدن

 1وَظتؼمو ىمؼزفت وسن اىظنبن اىحضزَُه فٍ مجمىع اىظنبن

 

هٍ ػذد اىظنبن ببىنيم: الكثافت السكانٍت
1

وَتم حظببهب بقظمت طنبن 1 اىىاحذ 

 1ظبحتهبدارَت مؼُىت ػيً مإوحذة 

 

وَتم حظببه بقظمت ػذد اىزجبه 1 امزأة 122ػذد اىذمىر ىنو  :معدل الذكىرة

 1221ػيً ػذد اىىظبء مغ ضزة اىىتُجت فٍ 
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هٍ وظبت اىظنبن فٍ فئت ػمزَت مؼُىت ضمه  :التزكٍب العمزي للسكان

وَتم اىحظبة بقظمت ػذد طنبن مو فئت ػيً ػذد اىظنبن 1 اىظبمىت اإلجمبىُت

 1  َؼبز ػىه ببىىظبت اىمئىَتاإلجمبىٍ، و

 1طىت 14إىً  2مه : األطفبه ♦ 

 1طىت 14إىً  15مه : اىظنبن فٍ طه اىؼببة ♦ 

 1طىت 59إىً  15مه : طه اىىؼبط االقتصبدٌاىظنبن فٍ  ♦ 

 1طىت 62أمثز مه : طه اىؼُخىختاىظنبن فٍ  ♦ 

 1طىت 49إىً  15مه : اىىظبء فٍ طه اإلوجبة ♦

 1طىت11إىً  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 التزكٍبً للخصىبت

 .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  55 عند سننسبة العزاب  :العزوبة المطلقة نسبة

عزاب سنة على مجموع ال 55سن وٌتم حسابه بقسمة عدد العزاب عند . والنساء
 .فأكثر سنة 15البالغٌن 

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

 

 األميخ وانتعهيم: انفصم انثبوي
 

سنوات فأكثر،  12حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغٌن  :نسبت األمٍت

الذٌن ال ٌعرفون القراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذٌن تجاوزت 
 .سنوات 12 أعمارهم 
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هً النسبة المئوٌة لمجموع  :معدل التمدرس الخام فً سلك دراسً معٌن
التالمٌذ بسلك دراسً معٌن ضمن مجموع السكان ذوي السن القانونً لولوج هذا 

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

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

 

 انىشبط االقتصبدي: انفصم انثبنث
 

ٌتكونون من السكان النشٌطٌن المشتغلٌن والسكان  :السكان النشٌطون
 .العاطلٌن

 
سنوات فأكثر  7البالغٌن  هم مجموع السكان: المشتغلون السكان النشٌطون

 .كانوا ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء
 

سنة  15البالغٌن  مجموع السكان منٌتكونون : العاطلون السكان النشٌطون

 .فأكثر ال ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء وٌبحثون عن عمل
 

جموع السكان حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن، أي م  :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 اإلحصبئيخ
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 انمميساد انديمىغرافيخ نهسكبن -
 حست فئبد األعمبر وانجىس تىزيع سكبن انجهخ انشرقيخ

 مجمىع انجهخ
 0221خ ــسى                                                                            

فئبد 
 األعمبر

 انىست انعدد
 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور

2-1 86201 83264 169465 4.5 4.4 8.9 

1-9 97731 94701 192432 5.1 5.0 10.1 

12-11 102255 98728 200983 5.4 5.2 10.5 

11-19 100632 97803 198435 5.3 5.1 10.4 

02-01 96384 94957 191341 5.0 5.0 10.0 

01-09 73704 82960 156664 3.9 4.3 8.2 

32-31 63508 76893 140401 3.3 4.0 7.4 

31-39 57404 70812 128216 3.0 3.7 6.7 

12-11 60050 69184 129234 3.1 3.6 6.8 

11-19 52553 52593 105146 2.8 2.8 5.5 

12-11 38292 39360 77652 2.0 2.1 4.1 

11-19 20136 24814 44950 1.1 1.3 2.4 

62-61 19883 26721 46604 1.0 1.4 2.4 

61-69 20427 23567 43994 1.1 1.2 2.3 

72-71 17374 20382 37756 0.9 1.1 2.0 

+71 20947 23283 44230 1.1 1.2 2.3 

 0.1 0.0 0.0 1402 741 661 غير مصرح

 12212 5114 4816 1928925 982763 918141 انمجمىع

 تىزيع سكبن انجهخ انشرقيخ حست فئبد األعمبر وانجىس
 انىسظ انحضري
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 0221خ ــسى                                                                            

فئبد 
 األعمبر

 انىست انعدد
 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور

2-1 50492 49040 99532 4.3 4.2 8.5 
1-9 56885 55051 111936 4.8 4.7 9.5 
12-11 60396 58371 118767 5.1 5.0 10.1 
11-19 60398 58415 118813 5.1 5.0 10.1 
02-01 58811 57446 116257 5.0 4.9 9.9 
01-09 45381 51159 96540 3.9 4.4 8.2 
32-31 40293 48191 88484 3.4 4.1 7.5 
31-39 37330 45914 83244 3.2 3.9 7.1 
12-11 39268 44894 84162 3.3 3.8 7.2 
11-19 34879 33977 68856 3.0 2.9 5.9 
12-11 25284 25531 50815 2.2 2.2 4.3 
11-19 13002 16288 29290 1.1 1.4 2.5 
62-61 12514 17063 29577 1.1 1.5 2.5 
61-69 12594 15100 27694 1.1 1.3 2.4 
72-71 10659 12820 23479 0.9 1.1 2.0 
+71 12607 14859 27466 1.1 1.3 2.3 

 0.1 - - 972 505 467 غير مصرح

 100.0 51.4 48.6 1175884 604624 571260 انمجمىع

 
 
 
 

 خ انشرقيخ حست فئبد األعمبر وانجىستىزيع سكبن انجه   
 انىسظ انقروي

 0221سنـة 
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فئبد 
 األعمبر

 انىست انعدد
 اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور اهيسيوػ اإلٌبد اهذنور

2-1 35709 34224 69933 4.9 4.7 9.5 
1-9 40846 39650 80496 5.6 5.4 11.0 
12-11 41859 40357 82216 5.7 5.5 11.2 
11-19 40234 39388 79622 5.5 5.4 10.9 
02-01 37573 37511 75084 5.1 5.1 10.2 
01-09 28323 31801 60124 3.9 4.3 8.2 
32-31 23215 28702 51917 3.2 3.9 7.1 
31-39 20074 24898 44972 2.7 3.4 6.1 
12-11 20782 24290 45072 2.8 3.3 6.1 
11-19 17674 18616 36290 2.4 2.5 5.0 
12-11 13008 13829 26837 1.8 1.9 3.7 
11-19 7134 8526 15660 1.1 1.2 2.1 
62-61 7369 9658 17027 1.0 1.3 2.3 
61-69 7833 8467 16300 1.1 1.2 2.2 
72-71 6715 7562 14277 0.9 1.0 1.9 
+71 8340 8424 16764 1.1 1.1 2.3 

 0.1 - - 430 236 194 غير مصرح

 100.0 51.3 48.7 733021 376139 356882 انمجمىع

      
     

 شٌج فأنذر 11خوزٍؼ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 %(ة )ضشة اهسٌس واهضبهج اهزواسٍج 

 -اهوشع اهضظرً  -
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 اهيسيوػ إٌبد ذنور اهضبهج اهزواسٍج
 42.4 36.4 49.1 ؽزاة -

 49.6 49.6 49.7 يخزوسوً -

 2.0 3.3 0.6 يعولوً -

 5.9 10.7 0.6 أرايل -

 12212 12212 12212 اهيسيوػ

 
 شٌج فأنذر 11خوزٍؼ اهشنبً اهتبهغًٍ 

 %(ة )ضشة اهسٌس واهضبهج اهزواسٍج 
 -اهوشع اهلروً  -

 ا٘ٛس٢ٛو إٝبد ػ٢ٗؼ ا٘ضب٘ج ا٘ؽ٢اس٧ج
 43.6 38.7 49.0 ؽزاة -

 50.4 50.8 50.0 يخزوسوً -

 1.1 1.7 0.4 يعولوً -

 4.9 8.8 0.6 أرايل -

 12212 12212 12212 اهيسيوػ

 
 
 

 شٌج( 09 – 01)، (01 – 02)، (19 – 11)ٌشتج اهؾزاة اهتبهغًٍ 
 ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج

 شٌج 09 – 01 شٌج 01 – 02 شٌج 19 – 11 اهوشع واهسٌس
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 ًاهوشع اهضظر    
 8215 9613 9915 ذنور -     
 4718 6913 9114 إٌبد -     
 6311 8119 9612 اهيسيوػ -     
 ًاهوشع اهلرو    
 7412 9316 9913 ذنور -     

 4819 6618 8917 إٌبد -     
 6217 8211 9416 اهيسيوػ -     
 جسهيسيوػ اه    

 7812 9511 9914 ذنور -     
 4811 6813 9113 إٌبد -     

 6111 8119 9514 اهيسيوػ -     
 

 ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج%( ة )يؾدل اهؾزوتج اهٌهبئٍج 
 ا٘ٛس٢ٛو ٥إ٘ؼ٢ ا٘ضمؼ٥ 

 اهسهج اهشركٍج
 311 118 313 اهذنور - 
 515 517 513 اإلٌبد - 
 413 413 414 اهيسيوػ 

 يسيوػ اهتالد
 312 111 315 اهذنور - 

 312 117 319 اإلٌبد - 
 312 1.9 3.7 اهيسيوػ 

 يؾدل اهخضوتج واهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخضوتج 
 هوٌشبء فٌ شً اإلٌسبة ضشة وشع اإلكبيج

 



 

 76 

 .88. فئبح اهشً 

 اهيسيوػ كروً ضظرً

 1381 1781 1885 شٌج .0 – .0

 7682 8483 7888 شٌج .. – 8.

 18681 11788 9887 شٌج .. – ..

 11888 11988 18486 شٌج .7 – 78

 7581 8385 7886 شٌج .7 – .7

 3181 3687 2881 شٌج .. – 8.

 983 1887 885 شٌج .. – ..

 90. 97. 98. تجاهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخضو

 
 مميساد انترثيخ وانتعهيم -

 وسجخ األميخ ثبنىسظ انحضري حست انجىس
 )%(وفئبد األعمبر

 0221ة ـسن                                                                

 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

 315 411 118 سنة 12-14

 1315 1812 911 سنة 15-14

 1616 3513 1615 سنة 15-34

 4119 5519 1611 سنة 35-49

 6911 8514 5211 فأكثر سنة 52

 30.7 13.2 01.1 المجموع

 وسجخ األميخ ثبنىسظ انقروي حست انجىس
 )%(فئبد األعمبر

 0221ة ـسن
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 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

 1411 3215 1719 سنة 12-14

 4318 5618 3219 سنة 15-14

 6111 7617 4419 سنة 15-34

 7711 9112 6111 سنة 35-49

 8813 9718 7716 فأكثر سنة 52

 62.2 70.6 16.3 المجموع

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اهشنبً غٍر اهييدرشًٍ اهضبضوًٍ ؽوي شهبداح
 ضشة ٌوػ اهشهبدث واهسٌس
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 اهوشع اهضظرً
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اهشنبً غٍر اهييدرشًٍ اهضبضوًٍ ؽوي شهبداح
 ضشة ٌوػ اهشهبدث واهسٌس

 اهيسيوػ إٌبد ذنور اهشهبدث اهيضضل ؽوٍهب
 012179 89882 112199 اهخؾوٍى األشبشٌ
 32910 11618 18314 اهخؾوٍى اهذبٌوً
 01031 12564 14671 اهخؾوٍى اهسبيؾٌ

 3273 711 1351 اهيدارس واهيؾبهد اهؾوٍب
 3631 1151 1383 خلٌٍوً وأعر يخوشعج

 010 64 178 خلٌٍوً يخخضضوً
 1162 1618 0110 اهخأهٍل اهيهٌٌ

 068 01 011 اهخخضص اهيهٌٌ
 71 13 31 ٌاالشخئٌبس اهيهٌ

 181668 087793 197871 تدوً شهبدث، غٍر يضرش، غٍر يؾٌٌ
 763171 121186 318889 اهيسيوػ
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 اهوشع اهلروً
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 انىشبط االقتصبدي نهسكبن -

 

 اهيسيوػ إٌبد ذنور اهشهبدث اهيضضل ؽوٍهب
 61332 11318 43211 اهخؾوٍى األشبشٌ
 0618 724 1954 اهخؾوٍى اهذبٌوً
 0006 471 1755 اهخؾوٍى اهسبيؾٌ

 127 9 98 اهيدارس واهيؾبهد اهؾوٍب
 302 61 158 خلٌٍوً وأعر يخوشعج

 01 1 11 خلٌٍوً يخخضضوً
 110 61 318 اهخأهٍل اهيهٌٌ

 11 2 11 اهخخضص اهيهٌٌ
 12 1 1 االشخئٌبس اهيهٌٌ

 138162 011806 186631 تدوً شهبدث، غٍر يضرش، غٍر يؾٌٌ
 128620 071161 031111 اهيسيوػ
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 )%(خوزٍؼ اهشنبً اهٌشٍعًٍ ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج 
 اهيسيوػ اهلروً اهضظرً  

 اهسهج اهشركٍج
 7819 8118 7711 اهذنور -
 1111 1811 1118 اإلٌبد -

 12212 12212 12212 اهيسيوػ

 يسيوػ اهتالد
 7511 7814 7116 اهذنور -
 1419 1116 1714 اإلٌبد -

 12212 12212 12212 اهيسيوػ

 
 اهيؾدل اهخبى هوٌشبع ضشة اهسٌس ووشع اإلكبيج

 اهيسيوػ اهلروً اهضظرً  

 اهسهج اهشركٍج
 5415 5615 5313 اهذنور -
 1318 1112 1419 اإلٌبد -

 3316 3317 3316 اهيسيوػ

 اهتالد يسيوػ
 5417 5511 5414 اهذنور -
 1716 1419 1918 اإلٌبد -

 3519 3419 3618 اهيسيوػ
 
 
 
 
 

 انمميساد انديمىغرافيخ ألرثبة األسر -
 0221سىخ )%( تىزيع أرثبة األسر حست فئبد األعمبر وانجىس    
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فئات 
 األعمار

 المجموع اإلناث الذكور

 النسب العدد النسب العدد النسب العدد

2-1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1-9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12-11 24 0,0 7 0,0 31 0,0 

11-19 1 376 0,4 236 0,1 1 612 0,4 

02-01 5 913 1,6 1 014 0,3 6 927 1,9 

01-09 13 928 3,8 2 276 0,6 16 204 4,4 

32-31 25 306 6,9 3 564 1,0 28 870 7,8 

31-39 35 118 9,5 5 137 1,4 40 255 10,9 

12-11 46 773 12,7 7 229 2,0 54 002 14,7 

11-19 46 783 12,7 7 809 2,1 54 592 14,8 

12-11 35 999 9,8 7 688 2,1 43 687 11,9 

11-19 19 370 5,3 5 607 1,5 24 977 6,8 

62-61 19 139 5,2 6 711 1,8 25 850 7,0 

61-69 19 572 5,3 6 073 1,6 25 645 7,0 

72-71 16 188 4,4 5 924 1,6 22 112 6,0 

+71 17 365 4,7 6 042 1,6 23 407 6,4 

 0,1 278 0,0 50 0,1 228 غير مصرح

 100,0 449 368 17,7 367 65 82,3 082 303 انمجمىع

 
 سنة  11توزٌع أرباب األسر الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق 

 0221سنة   -)%( ب  حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة

وسط الحضريال    مجموع الوسطين الوسط القروي 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور  

 9.6 9.7 9.7 8.7 8.7 8.7 ;.9 9.6 7.: العزاب

 >.7; 5.;5 5.6> 8.7; 65.9 6.7> :.;: 59.8 9..> المتزوجون

 5.7 ;.7. 7.9 5.. ..9 7.7 6.7 5.8. 7.9 المطلقون

 7.7. 88.7 ;.7 7.; >.88 :.7 8... :.87 ;.7 األرامل

 77.7. 77.7. 77.7. 77.7. 77.7. 77.7. 77.7. 77.7. 77.7. المجموع

 

 خوزٍؼ أرتبة األشر ضشة اهيشخوى اهدراشٌ
 0221ووشع اإلكبيج شٌج 
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 المجموع القروي الحضري  

 5411 7113 4512 تدوً      

 ..5 613 515 وهٌاهخؾوٍى األ      

 1219 1611 1314 اهخؾوٍى االتخدائٌ      

 711 313 911 اهخؾوٍى اإلؽدادً      

 619 112 916 اهخؾوٍى اهذبٌوً      

 511 112 713 اهخؾوٍى اهؾبهٌ      

 

 ءحتىزيع أرثبة األسر حست انهغبد انمقرو
 وانمكتىثخ وحست انجىس

 0221سىخ 
 الذكور اإلناث المجموع

 اللغات المحلية
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 بدون 69829 36,3 36901 77,5 106730 4485

 العربية وحدها 38439 20,0 4096 8,6 42535 1787

 العربية و الفرنسية 59531 31,0 5153 10,8 64684 2788

988 23460 2,7 1279 11,5 22181 
العربية و الفرنسية 

 ولغات أخرى

885 1292 0,1 55 0,6 1237 
العربية و لغات أخرى 

 غير الفرنسية

 لغات أخرى 1053 0,5 145 0,3 1198 885

 المجموع 192270 100,0 47629 100,0 239899 08898

 
 
 
 

 أرباب األسر حسب الجنسلدى مٌة األ نسبة
 )%( وفئات األعمار

 0221سنة 
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 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 10-14  سنة 8.3 28.6 12.9

 15-24 سنة 32.2 48.2 34.5

 25-34 سنة 34.9 57.6 37.9

 35-49 سنة 40.6 74.0 45.1

 سنة  58 فأكثر 60.0 91.4 67.2

 المجموع 47.8 82.2 53.9

 

 )%(وفئات األعمار أرباب األسر حسب الجنس لدى مٌةاأل نسبة
 الىسظ الحضزي - 0221سنة  

 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 14-10  10.5 16.7 12.0

 سنة 24-15  21.6 40.6 24.9

 سنة 34-25  22.8 49.6 26.9

 سنة 49-35  28.2 67.1 34.0

 فأكثر سنة 58  49.5 88.6 59.5

 المجموع 36.3 77.5 44.5

 

 

 )%(وفئات األعمار أرباب األسر حسب الجنس لدى مٌةاألنسبة 
 الىسظ القزوي - 0221سنة 

 فئات األعمار كورالذ اإلناث المجموع

 10-14  سنة 0.0 100.0 16.7

 15-24 سنة 47.5 68.9 49.7

 25-34 سنة 54.1 79.7 56.5

 35-49 سنة 63.4 93.2 66.6

 سنة  58 فأكثر 77.7 98.6 81.5

 المجموع 67.8 94.8 71.5

 تىزيع أرثبة األسر انىشيطيه حست
 0221سىخ  - )%(انجىس ووسظ اإلقبمخ
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 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 95.1 4.9 18888
 القروي 98.2 1.8 18888
 المجموع 96.2 3.8 08898

 
 وسجخ وشبط أرثبة األسر حست فئبد األعمبر

 1224سنة  - )%(وانجىس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انىشيطيه حست انحبنخ أرثبة األسرتىزيع 
 0221سنة  - %()في انمهىخ ووسظ اإلقبمخ 

 وسط اإلقامة الحضري القروي  المجموع

 مشغل 3.6 2.2 3.1
 مستقل 34.2 53.5 41.4
 مستأجر 61.5 43.5 54.8
 معين عائلي 0.3 0.7 0.4
 متعلم 0.3 0.2 0.3

 المجموع 08808 08808 08808

 ظروف سكه األسر -
 بءخوزٍؼ األشر اهخٌ ال ٍرختع يشنٌهب تشتنج ؽيويٍج هخوزٍؼ اهي

 األعمارفئات    العدد  
 الذكور اإلناث المجموع بالسنوات

73.6 22.9 82.3 15-19  

85.8 32.3 95.0 24-20 

89.4 30.4 99.0 29-25 

90.2 26.3 99.2 34-30 

89.7 26.2 99.0 39-35 

88.6 25.0 98.5 44-40 

85.3 21.0 96.0 49-45 

79.9 17.2 93.3 54-50 

68.3 11.5 84.7 59-55 

 60 سنة فأكثر 32.5 3.1 25.0
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 ضشة يضدر اهخزود تبهيبء ووشع اإلكبيج
  

يضدر اهخزود تبهيبء اهضبهص 
 هوشرة

 اهيسيوػ كروً ضظرً

 4315 4514 3911 يبء اهتئر -
 1319 1817 115 يبء اهؾًٍ -
 1516 1414 1814 شلبٍج ؽيويٍج -

 1112 1715 1911 يضدر آخر -

 
 ٍؼ اهنهرتبءخوزٍؼ األشر اهخٌ ال ٍرختع يشنٌهب تشتنج ؽيويٍج هخوز

 ضشة يضدر اإلٌبرث ووشع اإلكبيج
  

 اهيسيوػ كروً ضظرً يضدر اإلٌبرث
 111 114 114 إٌبرث تبهتخرول -
 5112 5517 3611 إٌبرث تبهغبز -
 3417 3611 3215 كٌدٍل، شيوػ -
 417 519 217 اهعبكج اهشيشٍج -
 111 113 218 يوهد هونهرتبء -

 417 111 1311 يضدر آخر -

 
 

 ٍؼ األشر ضشة عرٍلج خضرٍف اهيٍبٍ اهيشخؾيوج ووشع اإلكبيجزخو
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عرٍلج خضرٍف اهيٍبٍ 
 اهيشخؾيوج

 اهيسيوػ كروً ضظرً

 4815 117 7311 شتنج ؽيويٍج -
 1217 3117 1413 ضفرث ضضٍج -
 1414 3213 519 تئر يفلود -
 1417 1918 617 أخرى -

 12212 12212 12212 اهيسيوػ

 
 فر ؽوي تؾط اهخسهٍزاح اهيٌزهٍجٌشتج األشر اهخٌ خخو

 ضشة وشع اإلكبيج
 اهيسيوػ كروً ضظرً اهخسهٍزاح اهيٌزهٍج

 7317 5119 8513 خوفبز -
 3319 1413 4415 ضضً هوائٌ -
 1813 317 1611 هبخف ذبتح -
 6412 5115 7211 (واضد ؽوي األكل)هبخف ٌلبل  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشراد انفقر وانتىميخ انجشريخ -
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 اح اهفلر ضشة اهسيبؽبحيؤشر
 إكوٍى ترنبً

 

 

 اهسيبؽج           

 يؤشر اهخٌيٍج )%(يؤشر  )%(ٌشتج 

 االسخيبؽٍج اهتشرٍج اهاليشبواث ضدث اهفلر اههشبشج اهفلر

 0,655 0,490 35,84 5,84 24,02 39,13 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج خب٢َّب٘ح

 0,629 0,587 34,27 2,82 23,41 23,70 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ؿ٧غ٥ ت٢٠٢ؼ٧ج

 0,460 0,582 33,13 2,29 23,90 21,36 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ؼؿالٜ

 0,620 0,576 33,39 2,29 23,67 21,24 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ّؽ٢اٜ

 0,725 0,609 33,83 2,33 23,23 21,23 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج أَتبل

 0,686 0,564 34,22 2,13 22,77 19,50 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ٛغاٌ

 0,709 0,569 33,23 1,86 22,34 17,78 ؼ٧٢ج ؽٗؽلا٘سٛبيج إ٘

 0,553 0,567 33,04 1,67 20,79 16,11 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ا٘ف٧٢ض٧ج

 - 0,660 39,91 1,68 19,10 15,96 تٙغ٧ج أ٧ٙٗٚ

 - 0,638 36,19 1,51 20,92 15,17 ٙغ٧ج ي٧ٜ ا٘ؼٗبغثت

 - 0,636 37,24 1,38 21,07 14,90 فؼايجا٘ٙغ٧ج ؿ٧غ٥ ؿ٧ٙٛبٜ ت

 - 0,641 43,58 1,43 18,86 14,79 ٛؼٗؽ ت٠٢غ٧ٙج

 0,588 0,570 33,33 1,29 19,84 13,97 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ت٢َؼ٧تج

 0,801 0,606 33,89 1,20 19,13 12,98 ا٘سٛبيج إ٘ؼ٧٢ج ً٘خبٛٝج

 - 0,652 38,72 0,99 16,22 10,53 تٙغ٧ج أض٧ْؼ

 - 0,674 40,97 0,82 14,91 9,21 تٙغ٧ج تؼٗبٜ

 - 0,680 36,20 0,70 13,90 8,17 ؼٗؽ ٛغاٌٛ

 - 0,678 42,84 0,45 10,82 5,56 تٙغ٧ج ا٘ؿ٧ًغ٧ج

. 1224خزَطت اىفقز : اىمصذر  
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 يؤشراح اهفلر ضشة اهسيبؽبح
 إقليم فجيج

 

 

 الجماعة

 مؤشر التنمية )%(مؤشر  )%(نسبة 

 االجتماعية البشرية الالمساواة حدة الفقر الهشاشة الفقر

 0,758 0,424 22,99 17,65 16,07 66,85 عبو لكحل اعة القروٌةالجم

 0,197 0,325 33,59 13,34 20,32 62,68 بومربم الجماعة القروٌة

 0,188 0,405 37,78 13,71 19,42 62,53 معتركة الجماعة القروٌة

 0,358 0,338 29,71 8,24 22,55 48,93 تندرارة الجماعة القروٌة

 0,377 0,493 37,40 7,54 22,77 44,47 عنانبو الجماعة القروٌة

 0,208 0,375 35,40 7,19 23,81 43,81 تالسٌنت الجماعة القروٌة

 0,400 0,468 34,88 6,35 24,23 39,85 بنً تاجٌت الجماعة القروٌة

 0,219 0,288 34,25 5,71 24,64 37,74 بوشاون لجماعة القروٌةا

 0,696 0,495 35,37 4,48 22,49 31,67 بنً كٌل الجماعة القروٌة

 - 0,637 41,25 2,47 22,89 22,31  مركز تندرارة

 - 0,661 43,62 2,21 20,02 19,32  بلدٌة بوعرفة

 - 0,512 39,12 1,97 20,07 17,89 مركز تالسٌنت

 - 0,652 40,94 1,73 17,40 15,46  بلدٌة فجٌج

 0,969 0,571 27,98 1,22 19,50 13,33 عٌن الشواطر الجماعة القروٌة

 - 0,660 40,30 1,19 18,21 12,28  مركز بوعنان

 - 0,653 41,80 0,91 15,89 9,85  مركز بنً تاجٌت

1224خزَطت اىفقز : اىمصذر  
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 يؤشراح اهفلر ضشة اهسيبؽبح

 إقليم جرادة
 

 

 الجماعة

 مؤشر التنمية )%(مؤشر  )%(نسبة 

 االجتماعية البشرية لالمساواةا حدة الفقر الهشاشة الفقر

 0,215 0,399 35,48 13,67 19,90 62,44 أوالد غزٌل لجماعة القروٌةا

 0,441 0,479 33,28 8,28 22,96 49,03 لبخاتة لجماعة القروٌةا

 0,379 0,430 36,13 6,83 24,50 42,99 مرٌجة لجماعة القروٌةا

 0,247 0,446 33,25 6,26 25,04 41,88 تبولً لجماعة القروٌةا

 0,456 0,453 34,16 5,33 25,18 37,03 بنً مطهر لجماعة القروٌةا

 0,316 0,509 30,47 4,21 26,21 33,45 رأس عصفور لجماعة القروٌةا

 0,071 0,404 28,23 4,11 26,56 32,90 أوالد سٌدي عبد الحاكم لجماعة القروٌةا

 0,503 0,534 34,62 4,28 25,13 32,01 كنفودة لجماعة القروٌةا

 0,594 0,514 34,94 3,79 22,97 28,21 لعوبنات لجماعة القروٌةا

 - 0,634 37,32 3,65 21,89 27,18  مركز واد الحٌمر

 - 0,639 39,55 2,77 22,94 23,83 بلدٌة جرادة

 - 0,638 40,38 2,43 22,15 21,79 بلدٌة عبن بنً مطهر

 0,748 0,466 33,38 2,64 22,31 21,72 كفابت لجماعة القروٌةا

 - 0,705 56,50 2,23 21,28 20,28 مركز سٌدي بوبكر

 - 0,663 38,71 1,92 20,88 18,16 بلدٌة توٌسٌت

 0,654 0,522 29,75 1,85 19,57 16,42 سٌدي بوبكر لجماعة القروٌةا

1224خزَطت اىفقز : اىمصذر  
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 يؤشراح اهفلر ضشة اهسيبؽبح
 ورإقليم الناض
 

 

 الجماعة

 مؤشر التنمية )%(مؤشر  )%(نسبة 

 االجتماعية البشرية الالمساواة حدة الفقر الهشاشة الفقر

 0,109 0,469 33,53 6,24 26,09 41,79 أوالد أمغار لجماعة القروٌةا

 0,237 0,384 33,62 5,92 25,90 41,69 أوالد بوبكر لجماعة القروٌةا

 0,114 0,467 33,38 4,65 27,19 35,63 إجرماوس لجماعة القروٌةا

 0,279 0,488 33,39 4,69 26,33 35,54 حاسً بركان لجماعة القروٌةا

 0,169 0,424 31,17 4,18 28,07 34,78 أفسو لجماعة القروٌةا

 0,386 0,521 36,02 4,55 24,54 33,71 تازاغٌن لجماعة القروٌةا

 0,153 0,464 33,04 4,26 26,66 33,57 تروكوت لجماعة القروٌةا  

 0,334 0,515 35,45 4,39 25,27 33,11 بودٌنار لجماعة القروٌةا

 0,214 0,527 33,61 3,54 26,38 30,14 بنً وكٌل أوالد محند لجماعة القروٌةا

 0,494 0,506 35,08 4,03 24,29 30,00 عٌن الزهرة لجماعة القروٌةا

 0,078 0,501 32,29 2,98 26,78 26,52 أمجاو لجماعة القروٌةا

 - 0,630 46,13 3,24 22,45 26,42 مركز تٌزطوطٌن

 0,613 0,515 33,63 3,08 23,98 26,36 تالٌلٌت لجماعة القروٌةا

 0,316 0,544 34,88 3,06 24,23 25,38 بنً سٌدل لوطا لجماعة القروٌةا

 0,412 0,520 35,11 2,86 23,42 24,35 درٌوش لجماعة القروٌةا

 0,318 0,454 33,15 2,66 25,49 24,00 أٌت ماٌت قروٌةلجماعة الا

 0,325 0,560 33,82 2,73 23,80 23,70 بنً مرغنٌن لجماعة القروٌةا

 0,254 0,573 34,62 2,65 23,83 23,58 دار الكبدانً لجماعة القروٌةا

 0,401 0,513 33,51 2,47 24,64 23,15 تٌزطوطٌن لجماعة القروٌةا

 0,173 0,413 31,91 2,22 24,17 21,42 مهاجر لجماعة القروٌةا

 0,546 0,576 33,45 2,57 22,37 21,38 مٌضار لجماعة القروٌةا

 0,530 0,526 32,38 2,18 24,91 21,23 راس الماء لجماعة القروٌةا

 0,396 0,368 30,05 2,13 24,48 21,17 البركانٌٌن لجماعة القروٌةا

 - 0,611 39,60 2,16 23,40 20,62 مركز تافرسٌت

 0,573 0,528 34,25 2,25 22,60 19,96 سلوان لجماعة القروٌةا

 0,280 0,526 34,35 2,09 21,89 19,38 تمسمان لجماعة القروٌةا

 0,323 0,532 30,21 1,98 23,04 19,06 احدادن لجماعة القروٌةا

 - 0,633 36,42 1,78 24,27 18,95 مركز فرخانة

 - 0,645 40,80 1,96 21,35 18,85  بلدٌة العروي

 0,408 0,528 32,81 1,83 22,99 18,24 تسافت لجماعة القروٌةا

 0,569 0,558 32,98 1,90 22,21 18,15 وردانة لجماعة القروٌةا

 0,398 0,554 34,16 1,78 22,50 18,11 بوعرك لجماعة القروٌةا

 - 0,582 41,87 1,88 20,15 17,58 مركز الدرٌوش

 - 0,643 41,83 1,92 20,40 17,55 بدانًمركز دار الك

 0,409 0,564 33,52 1,78 22,29 17,40 بن الطٌب لجماعة القروٌةا

 0,216 0,539 32,24 1,71 22,78 17,37 أوالد داود الزخانٌن لجماعة القروٌةا

 0,485 0,524 33,72 1,82 21,86 17,35 أوالد ستوت لجماعة القروٌةا
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 يؤشراح اهفلر ضشة اهسيبؽبح
 ورإقليم الناض
 

 

 الجماعة

 مؤشر التنمية )%(مؤشر  )%(نسبة 

 االجتماعية البشرية الالمساواة حدة الفقر الهشاشة الفقر

 - 0,638 40,14 1,69 20,94 16,91  بلدٌة زاٌو 

 0,440 0,501 33,37 1,77 21,47 16,81 تافرسٌت لجماعة القروٌةا

 0,365 0,597 35,01 1,77 20,58 16,69 بنً شٌكر لجماعة القروٌةا

 - 0,627 39,74 1,71 21,05 16,63  مركز بن الطٌب

 - 0,626 37,22 1,56 22,90 16,61 مركز بوٌزازارن احدادن

 0,402 0,574 33,58 1,58 20,20 15,48 إفرنً روٌةلجماعة القا

 0,524 0,575 33,02 1,58 20,59 15,38 أزالف لجماعة القروٌةا

 - 0,672 41,19 1,60 18,99 15,02 مركز مٌضار

 0,666 0,621 35,53 1,55 18,91 14,70 فرخانة لجماعة القروٌةا

 0,635 0,626 33,81 1,46 19,74 14,28 إكسان لجماعة القروٌةا

 0,508 0,594 34,17 1,36 20,19 14,17 بنً سٌدل الجبل لجماعة القروٌةا

 - 0,679 39,41 1,31 19,46 13,49 مركز جعدر

 - 0,668 41,72 1,39 17,35 13,48 مركز قاسٌطا

 - 0,681 38,36 1,28 18,39 13,36 مركز بنً شٌكر

 0,668 0,577 32,75 1,25 19,58 13,08 بنً بوٌفرور لجماعة القروٌةا

 0,330 0,598 33,61 1,19 19,06 12,48 أركمان لجماعة القروٌةا

 - 0,702 37,98 1,14 17,94 12,27 مركز تاوٌمة

 - 0,651 42,29 1,06 17,30 11,73 مركز قرٌة أركمان

 - 0,691 43,38 1,06 17,39 11,64  بلدٌة بنً نصار

 0,533 0,618 34,01 1,09 17,48 11,57 اعزانن لجماعة القروٌةا

 - 0,643 38,78 0,95 16,26 10,28  بلدٌة زغنغان

 - 0,679 38,69 0,81 17,25 9,51  مركز راس الماء

 - 0,703 42,08 0,76 11,65 8,12 مركز كرونة

 - 0,714 43,00 0,74 11,76 7,78 مركز سلوان

 - 0,679 42,66 0,65 12,95 7,44 بلدٌة الناضور

1224ىفقز خزَطت ا: اىمصذر  
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 يؤشراح اهفلر ضشة اهسيبؽبح
 عمالة وجدة انكاد

 

 مؤشر التنمية )%(مؤشر  )%(نسبة  الجماعة

 االجتماعية البشرية الالمساواة حدة الفقر الهشاشة الفقر

 0,471 0,492 34,19 6,34 25,65 42,71 مستفركً لجماعة القروٌةا

 0,395 0,444 32,35 4,19 26,19 32,70 سٌدس بولنوار لجماعة القروٌةا

 0,437 0,567 33,18 3,41 22,37 25,31 لبصارة لجماعة القروٌةا

 0,457 0,529 33,29 2,84 25,56 25,17 عٌن صفا لجماعة القروٌةا

 0,528 0,534 32,77 2,53 23,26 22,03 سٌدي موسى لمهاٌة لجماعة القروٌةا

 0,802 0,588 33,68 2,42 23,02 21,25 إسلً لجماعة القروٌةا

 - 0,657 37,29 2,08 24,07 20,48  بلدٌة بنً درار

 0,541 0,557 34,33 1,96 20,91 17,60 أهل انكاد لجماعة القروٌةا

 0,645 0,566 32,72 1,75 21,78 16,92 بنً خالد لجماعة القروٌةا

 - 0,695 42,20 1,02 15,75 10,86 بلدٌة وجدة

 - 0,700 34,41 0,96 14,70 9,53 بلدٌة نعٌمة

1224خزَطت اىفقز : اىمصذر  

 

 

 يؤشراح اهفلر ضشة اهسيبؽبح
 إقليم تاوريرت

 

 مؤشر التنمية )%(مؤشر  )%(نسبة  الجماعة

 االجتماعية البشرية الالمساواة حدة الفقر الهشاشة الفقر

 0,003 0,322 31,81 11,98 21,22 59,07 أوالد امحمد لجماعة القروٌةا

 0,239 0,308 30,68 10,83 23,28 58,03 العطف لقروٌةلجماعة اا

 0,254 0,445 38,63 9,48 22,06 51,71 سٌدي علً بلقاسم لجماعة القروٌةا

 0,227 0,451 33,55 6,18 25,98 41,83 سٌدي لحسن لجماعة القروٌةا

 0,248 0,432 31,61 4,14 27,71 34,51 تانشرفً لجماعة القروٌةا

 0,390 0,509 32,49 3,07 28,40 29,58 مشرع حمادي لجماعة القروٌةا

 0,530 0,503 35,20 3,49 23,50 26,55 أهل واد زا لجماعة القروٌةا

 - 0,635 42,25 2,97 21,69 24,93 بلدٌة تاورٌرت

 - 0,629 41,29 2,61 22,78 23,42 بلدٌة العٌون سٌدي ملوك

 0,341 0,492 33,53 2,34 23,90 21,99 مستكمر لجماعة القروٌةا

 0,387 0,521 32,30 2,21 24,43 21,41 عٌن لحجر لجماعة القروٌةا

 0,619 0,544 32,40 1,67 21,75 16,67 ملقى الوٌدان لجماعة القروٌةا

 0,323 0,522 32,56 1,57 21,25 15,93 قططٌر لجماعة القروٌةا

 - 0,617 38,73 1,32 19,34 13,53 بلدٌة دبدو 

1224اىفقز خزَطت : اىمصذر  
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 يؤشراح اهفلر ضشة اهؾيبهج واألكبهٍى
 الجهة الشرقية

 

 مؤشر التنمية )%(مؤشر حدة الفقر  )%(نسبة  اإلقليم/العمالة

 االجتماعية البشرية الهشاشة الفقر

 0,428 0,431 4,09 22,97 29,28 جرادة

 0,368 0,485 3,52 22,84 27,29 تاوريرت

 0,318 0,294 4,08 20,41 09, 27 فجيج

 0,396 0,504 1,89 20,08 17,30 الناضور

 662, 0 0,527 1,42 18,80 14,17 بركان

 0,628 0,609 1,27 16,90 66, 12 وجدة انكاد

1224خزَطت اىفقز : اىمصذر  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


