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 د يهـ مت

همٌة كبٌرة لكونه حجر الزاوٌة لكل تحلٌل أحصاء العام للسكان والسكنى ٌكتسً إلن اإ

العملٌااة  واعتماااما علااى نتااا   هاا   .ساااكنة بلاام مااااقتصااامٌة ل-وضاااا المٌمػراةٌااة والسوسااٌوألل

الماام   ٌااتم وضاام المت  ااا  ايقتصااامٌة وايجتماعٌااة علااى وغٌرهااا ماان المراسااا  الكباار 

هااماؼ أللااى اإلوصااول ا بػٌااة المتوساا  والبعٌاام وٌااتم التاامتل علااى متتلااؼ المسااتوٌا والقرٌاا  

 .سواء على الصعٌم الو نً أو الق اعً أو الجهوي الحكومٌة ا لسٌاسل س رةالم

 :ٌمكن حصرها ةً ستة محاور 4002إن األهماؼ الر ٌسٌة لإلحصاء العام لسنة 

 .حس  متتلؼ الوحما  اإلمارٌة للمملكة تحمٌم عمم السكان القانونٌٌن ♦

معرةااة البنٌااا  المٌمػراةٌااة وايجتماعٌااة وايقتصااامٌة حساا  متتلااؼ المسااتوٌا   ♦

 .الجػراةٌة

التصاوبة  : تقٌٌم مستوٌا  وبنٌا  الظواهر المتحكماة ةاً النماو الامٌمػراةً وتلٌاتاه ♦

 ...الوةٌا   الهجرة الماتلٌة

 .  التاصة حس  نوا العاهةحصر عمم السكان  وي ايحتٌاجا ♦

 .تحمٌم متزون السكن وأقممٌته ومعرةة ظروؼ سكن األسر ♦

وضم قاعمة للمع ٌا  من أجل استتراج العٌنا  للقٌام بمتتلؼ األبحاث اإلحصا ٌة  ♦

 .مستقبال

وةً ه ا الصمم  يبم من اإلشارة أنه وألول مرة تالل ه ا اإلحصاء لجؤ  بالمنا إلى 

م مت ااورة  حٌااث أن تحصااٌل المعلومااا  المجمعااة تاام عاان  رٌاا  القااراءة اسااتعمال تقنٌااا  جاا

 .الشًء ال ي مكن  من تقلٌص تجال ةرز ونشر المعلوما (. LAD)األتوماتٌكٌة للوثا   

ونظرا لالهتمام المتزاٌم بالجهة وبتمبٌر الشؤن المحلً  وةً سبٌل تاوةٌر منااو وإ اار 

المٌمػراةٌاااة كاااان يبااام مااان تحلٌااال المع ٌاااا   مال ماااٌن لبلاااورة ايساااتراتٌجٌا  والمت  اااا  

المقٌقاة والمصصالة علاى الصاعٌمٌن اإلقلٌماً والجهاوي لتكاون رهان إشاارة  اقتصاامٌة-والسوسٌو

 . وي القرار والمت  ٌن ومتتلؼ المهتمٌن بالجهة ومكوناتها
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ٌاة المٌمػراة وٌهتم ه ا العمل التحلٌلً من تالل الوثٌقة التً بٌن أٌمٌنا بؤهم المإشارا 

و لك من تالل عرض متتلؼ تصا ص وممٌزا  السكان  النبضىرإلقلٌم  اقتصامٌة-والسوسٌو

باااإلقلٌم ماام إبااراز بعااض ايتااتالي  والصااوار  التااً يزالاا  سااا مة بااٌن الوساا ٌن الحضااري 

وقم تم  ايستعانة قامر اإلمكاان برساوم بٌانٌاة لتوضاٌل متتلاؼ ها   . والقروي أو بٌن الجنسٌن

 .ا صالصوار  والتص

 :محاور أساسٌة تمسة وٌتناول ه ا اإلصمار 

 .الوضعٌة المٌمػراةٌة ♦

 .األمٌة والتعلٌم ♦

 .النشا  ايقتصامي ♦

 .األسر وممٌزا  األسر ♦

      .    ظروؼ سكن األسر ♦

وإ  تتشرؼ الممٌرٌة الجهوٌاة للمنموبٌاة الساامٌة للتت اٌ  بوجامة ب صامار ونشار ها   

متتلؼ ة ا  المستعملٌن  ة نها تظل رهان إشاارتهم للارم علاى جمٌام الوثٌقة ووضعها بٌن أٌمي 

 .  ةاستصساراتهم وتقبل مالحظاتهم واقتراحاتهم التً من شؤنها تحسٌن وإغناء إصماراتها الالحق

 

 .وانهـه ونـي انتوفيـق                                                                      
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 اقتصادية-رات انديمغرافية وانسوسيوأهـم انمؤشـ
 انوضعية انديمغرافية

 نسمة   446832                   السكاى 
 %   0,8 هعدل الٌوو السٌوي  
 %   50,4 ًسبت التودى 
 املربع نسمة بالكلم 6,1,, الكثافت السكاًـت  

 %    2,5 ًسبت العزوبت املطلقت 
 سنة   30,5 هتوسط  سي الزواج األول 
 امرأة/طفل   4,0 شؤرز التزيـ ي للصووبتامل 

 األسرة/فرد  5,4 هتوسط حجن األسزة 

 األمية وانتعهيم
 %                                         ًسبت األهـت                               

 
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

24,3 

24,1 

23,0 

 %                                                        ًسبت األهـت لدى الٌساء 
 

 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

80,2 

52,4 

52,4 

 اننشاط االقتصادي
 %                             ًسبت الٌشاط                                         

 
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

32,0 

33,8 

35,1 
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 مميزات أرباب األسر
 %أرباب األسز اإلًاث                                                              

 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 

,4,5 

,4,4 

 %ًسبت األهـت لدى أرباب األسز  الذيور                                         

 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهجلا 

50,8 

24,6 

 %ًسبت األهـت لدى أرباب األسز اإلًاث                                           
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 

 
64,8 

64,4 

 ظروف انسكن
 %                                    األسز املالكت                                  

 
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

88,4 

82,8 

85,, 

 %                             األسز اخلاضعت لٌظام الكزاء                       
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

,4,0 

,4,, 

,6,3 

 %                     األسز املزتبطت بشبكت املاء الواحل للشزب                
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

34,3 

54,5 

54,5 

 %                           األسز املستفـدة هي الشبكت الكيهزبائـت              
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

40,4 

44,5 

4,,8 

 %                   األسز املستفـدة هي ربكت عووهـت لوزف املـاٍ املستعولت 
 الٌاضور إقلـن 
 ت الشزقـتيهاجل 
 جمووع البالد 

44,, 

26,5 

26,8 
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 ل األولـالفص

 الدٌوغزافٍتالممٌزات 
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 :للسكان  و التوزٌع المجالً  الدٌوغزافًاٌد التز -1

نساامة  446832قلااٌم الناضااور ا إلىالظاانبا النااب ى ُ بلااع عاامم 4002شااتنبر  فااب   ةااً

مساجال با لك تزاٌاما  112,اإلحصاء العام للسكان و السكنى لسنة نسمة مقارنة ب 22440بزٌامة 

على % 2,,و  على المستو  الجهوي%  0,6مقابل %  0,8مٌموغراةٌا بمعمل سنوي ٌقمر   

 . المستو  الو نً

و سانوٌة متباٌناة حٌاث ٌصال أعلاى نماجماعا  اإلقلٌم نجام معامي  نماو لى مستو  ع

التً أصبح  تضم مركزا حضرٌا كبٌرا  الجماعة إحمامسبة بالن%  2,5مٌموغراةً سنوي إلى 

بٌنماا ٌصال أمناى معامل نماو علاى مساتو  جماعاا  اإلقلاٌم . نسمة 45260ٌقمر عمم سكانه   

التً تكون به ا المعمل قم عرة  انتصاضاا ملحوظاا ةاً عامم  بالنسبة لجماعة أمجاو% -2,4إلى

 .سكانها

متباٌناة حسا  كال ما ارة  بحٌاث نجام أن بالنسبة لباقً الجماعاا  نالحاظ أن معاميتها 

ةااً عاامم السااكان  انتصاضاااالمنتمٌااة إلااى ما اارة الرٌااؼ عرةاا   عشاار ةالتمساا أغلبٌااة الجماعااا 

و جماعاة %( 0,2)و جماعاة مٌضاار %( 4,,)باستثناء جماعة بن ال ٌا   112,رنة بسنة امق

اضاا علاى مساتو  رةا  بامورها انتصالتاً ع   و ك لك بالنسبة لما رة المرٌوش%(0,2)ورمانة 

 %.0,6جماعة المرٌوش التً عرة  ارتصاعا    ة أغلبٌة الجماعا  المنتمٌة لها ماعماساكن

جاورة لهاا ارتصاعاا ةاً عامم مبٌنما عرة  الجماعا  الحضرٌة و الجماعا  القروٌة ال

 21243,السكان  حٌاث ارتصام عامم ساكان ما ارة قلعٌاة المحٌ اة باؤربم جماعاا  حضارٌة مان 

مساجلة با لك نماوا مٌموغراةٌاا بمعامل نماو   4002نسامة سانة  ,43,6,إلاى  112,نسمة سنة 

 %. 5,,سنوي ٌقمر  

 تطور السكان حسب الدوائر و البلدٌات

 %معدل النمو السكانً السنوي ب 2004 إحصاء 1994 إحصاء 

 8,, 422080 406346 البلدٌات

- 0,15 42231 6,134 دائرة الدرٌوش

 21,, ,43,6, 21243, دائرة قلعٌة

 0,43 66208 68351 دائرة لوطا

- ,0,8 26526, 54644, دائرة الرٌف
 0,82 446832 8631,2 اإلقلٌم مجموع
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علااى مسااتو  اإلقلااٌم  4002و عناام تحلٌلنااا لنتااا   اإلحصاااء العااام للسااكان و السااكنى 

 :نلتص أهمها ةٌما ٌلً حس  الوس  ٌمكن التوقؼ عنم مجموعة من المالحظا  المتراب ة

عمم السكان الحضرٌٌن بااإلقلٌم تجااوز ألول مارة عتباة النصاؼ  :لمالحظة األولىا ■

و ٌتجلااى  لااك ةااً انتقااال نساابة التماامن  األتٌاارة عشاار ساانوا لاحٌااث شااهم تماامنا مهمااا تااالل 

بالنسااابة ( الحضاااري) مااام العلااام أن مصهاااوم  4002سااانة  %,507 إلاااى 112,سااانة  %38مااان

المنتمٌة لإلقلٌم ( جماعا  حضرٌة) بلمٌا  ؼ إلى التمسلإلحصاء العام للسكان و السكنى ٌضٌ

: تجمعااا سااكانٌا متواجااما بجماعااا  قروٌااة كمراكااز حضاارٌة وهااً  8, حساا  التقسااٌم اإلماري 

بان  -رأس المااء -قرٌة أركمان -تز و ٌن -ةرتانة -بنً شٌكر -توٌمة -سلوان– اإحمام-جعمار 

 .ومار الكبمانًالمرٌوش  -كرونة -قسٌ ة -تصرسٌ  -مٌضار -ال ٌ 

و تتشااكل مكونااا  هاا ا ايرتصاااا ةااً الساااكنة الحضاارٌة باااإلقلٌم ماان التزاٌاام ال بٌعااً 

للسكان الحضرٌٌن و تحول بعض المجاي  القروٌة إلى مجاي  حضرٌة كما سب  اإلشارة إلى 

 . لك ثم الهجرة القروٌة  و أتٌرا توسٌم حموم المجاي  الحضرٌة

مركازا  8,إلاى  112,مراكاز سانة  8مان  إلقلٌمابا لحضرٌةالمراكز او لقم انتقل عمم 

%  5,2,إلقلٌم مان باامجموا الساكنة الحضارٌة إلى  و انتقل  نسبة ساكنتها 4002حضرٌا سنة 

 .نسمة 45024,أي ما ٌمثل %  33,1نسمة إلى  34465ٌمثل  أي ما 112,سنة 

 2004و سنة  1994عدد سكان المراكز الحضرٌة مابٌن سنة  تطور

 2004إحصاء  1994صاء إح 

 
عدد 
 المراكز

عدد 
 السكان

 %
السكان 

(1) 

عدد 
 المراكز

 عدد السكان
 %

السكان 
(1) 

 33,1 45024, 8, 5,2, 34465 08 إقلٌم الناضور

 2,5, 44043, 42 4,2 44516 2, الجهة الشرقٌة

 8,3 035826, 54, ,,2 ,52424 ,4, مجموع البالد

(,) 
 إلى مجموا الساكنة الحضرٌة نسبة سكان المراكز الحضرٌة



 

 ,0 

كاان أسارا مماا هاو مساجل علاى المساتو    أن التمامن المالحاظ :المالحظاة الثانٌاة ■

وهو  %,,2 ةً الوس  الحضري السنوي ة قلٌمٌا كان معمل التزاٌم السكانً و الجهوي الو نً

 (.%,,4)المعمل الو نً  و %(1,,)المعمل الجهوي  أعلى بكثٌر من

هاو عكاس ماا حصال ةاً  الوسا  القاروي علاىوهاً أن ماا  ارأ  :ثةة الثالالمالحظ ■

 على عكاس ماا حصال % 4,0   نتصاضااالحواضر   ةقم شهم  البامٌة ةً اإلقلٌم على العموم 

بعامما  4002نسامة سانة  351534  بااإلقلٌم قروٌاةالسااكنة ال  ةً باقً أقاالٌم الجهاة حٌاث بلػا

الكبٌر ةً عمم سكان الوس  القاروي با قلٌم  و ه ا اينتصاض. 112,نسمة سنة  ,23460كان  

علاى المساتو  الجهاوي  للسااكنة القروٌاة الناضور كان له أثار سالبً علاى معامل النماو السانوي

و ٌعااز  هاا ا إلااى النساابة التااً تمثلهااا الساااكنة القروٌااة إلقلااٌم الناضااور إلااى الساااكنة  %(-0,6)

 %.26,1القروٌة للجهة و التً تقمر   

 2004و سنة  1994بٌن سنة  ما وسط اإلقامة حسبن اتطور السك

 
 إحصاء
1994 

 إحصاء
2004 

متوس  معمل 
النمو السكانً 
 %السنوي  

 0,6 728634 683914 إقلٌم الناضور

 ,,2 381,04 3,,428 الحضري 

- 4,0 351534 ,23460 القروي

 0,8 1918094 1768691 الجهة الشرقٌة

 1,, 63355,, 145146 الحضري

- 0,6 432431 4144,3 القروي

 1,4 29891708 26073717 مجموع البالد

 ,,4 8283832, 3241856, الحضري 

 0,8 3246042, 4822051, القروي



 

 ,, 

امة ناضور حسب و سط اإلق تطور عدد السكان بإقليم ال
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ا

الحضري القروي المجموع
 

ثالث إقلٌم ةً الجهة من حٌث ارتصاا معمل الكثاةاة الساكانٌة   إقلٌم الناضور ٌعتبر  و

و إقلاٌم ( مة ةاً الكلام مربامنسا 446,2)نسمة ةً الكلم المربم وراء عمالة وجامة أنجاام  6,1,,

وٌبقااى هاا ا المعاامل مرتصعااا بشااكل كبٌاار بالمقارنااة ماام ( نساامة ةااً الكلاام مرباام 38,4,)بركااان 

نسامة ةاً الكلام  %,,24)المساتو  الاو نً و( نسمة ةاً الكلام المربام% 43,4)الجهة  امجمو

 (.مربم

و  علااى المساات%( 4,2)إ ا كاناا  مساااحة اإلقلااٌم راباام مساااحة ماان حٌااث الحجاام و 

ماان مجمااوا سااكان % 36,0ةاا ن ساااكنتها هااً األولااى ماان حٌااث العاامم بنساابة تقاامر   الجهااوي 

 .الجهة

 السكان و المساحة و الكثافة السكانٌة

 إحصاء 

2004 

 الكثافة السكانٌة المساحة بالكلم مربع

 (نسمة بالكلم مربع)

 6,1,, 8,30 446832 إقلٌم الناضور

 43,4 64640 1,6012, الجهة الشرقٌة 

 ,,24 4,0650 4161,406 مجموا البالم

  %4,2 %36,0 الجهة/اإلقلٌم
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توزيع عدد السكان بالجهة الشرقية سنة 2004

إقليم الناضور

38%
باقي أقاليم الجهة

62%

 

 1رالبنٌة السكانٌة حسب الجنس و فئات األعما -2

 الذَمغزافُا معلوم أن البنٌة السكانٌة حس  الجنس و العمر تبرز بكل وضوح التشكٌلة 

لااى تلبٌااة حاجٌااا  الهامةاة إ للساكان  و تكااون ركٌاازة أساساٌة لكاال المت  ااا  و ايسااتراتٌجٌا 

 .السكان ةً متتلؼ المٌامٌن ايجتماعٌة وايقتصامٌة

% 21,1الوس  الحضري على التوالً  بةب قلٌم الناضور بلػ  نسبة ال كور و اإلناث 

نق اة  6,,صاعٌم الجهاة وعلاى  نق ة 4,6نق ة مقابل  0,4 ٌقمر   أي بصار   صٌؼ% ,,50و

الوسا  القاروي ب ة ال كور و اإلناث ب قلٌم الناضاورةً المقابل بلػ  نسب. على المستو  الو نً

نق ااة علااى صااعٌم الجهااة و  4,8نق ااة مقاباال  2,2أي بصااار  % 54,4و % 24,6علااى التااوالً

 .نق ة على الصعٌم الو نً 0,6

أما بالنسبة لمعمل ال كورة و ال ي ٌقٌس النسبة الم وٌة لل كور مقارنة باإلناث ةاً سان 

 :ا هو مبٌن ةً الجمول أسصلهعمرٌة كممعٌن ةٌتتلؼ حس  الص ا  ال

 

 

                                                 
1

بالسكان البلمٌٌن ةق   أي مجموا السكان   تؼلق  تبئج هذا الجشء والفصىل المىالُ  
 .(أنظر ملح  المصاهٌم والمص لحا )القانونٌٌن باستثناء السكان المحسوبٌن على حمة 
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 حسب فئات األعمار ذكورةمعدل ال

  1994 2004 

 102,9 103,1 سنة 14 -0

 94,6 90,4 سنة 15-59

 80,6 85,4 سنة فما فوق  60

 95,6 94,5 المجموع

و من تالل ه   المع ٌا  نجم أن معمل ال كورة ب قلٌم الناضور عرؼ ارتصاعاا  صٌصاا 

 رجاال 18إلاى  112,امرأة سنة  00,لكل  رجال 15بحٌث انتقل من ءٌن األتٌرٌن بٌن اإلحصا

و ٌنتصض ه ا المعمل مم التقمم ةً السن حٌث ٌبلع لم  ة ة السكان الا ٌن تقال  .امرأة 00,لكل 

 51-5,امارأة بٌنماا ٌانتصض لام  الص اة العمرٌاة  00,لكل  رجال 04,1,سنة  5,أعمارهم عن 

 (سانة ةماا ةاو  80)سانٌن امرأة لٌبلاع لام  ة اة الساكان الم 00,لكل رجال 12,8سنة إلى معمل 

 .امرأة 00,لكل  رجال 60,8معمل 

ٌمكن تصسٌر ه ا ايتتالؼ إلى ايرتصاا ةً معمل وةٌا  ال كور بحٌث أمم حٌاتهم أقل 

 .ةً سن النشا  من أمم حٌاة اإلناث من جهة و إلى ظاهرة الهجرة التً تمس تصوصا الرجال

نساابة الشاابا  الاا ٌن تتااراوح   بلػاا 4002إلحصاااء العااام للسااكان و السااكنى اساا  و 

تتااراوح % 076,ماان عاامم سااكان اإلقلااٌم ماان بٌاانهم % 4,,4ساانة  45و  5,أعمااارهم مااابٌن 

الوزن  وٌمثل سنة  42و  40تتراوح أعمارهم مابٌن % 072,سنة و  1,و  5,أعمارهم مابٌن 

سااتراتٌجٌا  ةااً مجااال التربٌااة و التكااوٌن ا  وايلهاا   الص ااة حاااةزا لكاال المت  اا الااذَمغزافٍ

 .والشػل و اينمماج ةً مسلسل التنمٌة ايجتماعٌة و ايقتصامٌة

بااٌن أن نساابة تو بتصااوص توزٌاام سااكان اإلقلااٌم حساا  ة ااا  األعمااار الكباار  ة نااه ٌ

و  112,سانة % 34,0مقابل  4002سنة % 41,3تبلع ( سنة 2,-0)السكان ةً سن  التممرس 

تتااراوح   ٌنتتااوزا هاا   النساابة بااٌن األ صااال الاا .%4,,ساانوٌا بمعاامل رةاا  انتصاضااا باا لك ع

 4002من مجموا سااكنة اإلقلاٌم تاالل سانة % 0,5,سنوا  و التً تمثل  8و  0أعمارهم بٌن 

ماان مجمااوا % 6,1,ساانة و التااً تمثاال  2,و  4و بااٌن األ صااال الاا ٌن تتااراوح أعمااارهم بااٌن 

 .ساكنة اإلقلٌم

 2004الوظٌفٌة لألعمار حسب الجنس لسنة  الفئبث حسبتوزٌع السكان 
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 المجموع اإلناث الذكور 

 10,5 10,1 10,9 سنوات 6أقل من 

7-41 19,5 18,2 18,9 

15-59 61,3 61,9 61,6 

 9,1 9,8 8,3 سنة فما فوق 66

 100,0 51,1 48,9 المجموع

وظيفية لألعمار فئات ال    توزيع السكان حسب ال

ت 6 سنوا ن  ل م أق

14 سنة ى  7 إل ن  م

59 سنة ى  15 إل ن  م

6 سنة 0 ن  ر م ث أك

 

مان ( سانة 51-5,)امي نسابة ساكان اإلقلاٌم ةاً سان النشاا  ايقتصا مقابل انتقل ةً ال

   و ها ا ماا%8,,و  لك بمعمل نماو سانوي بلاع  4002سنة  %8,,8إلى  112,سنة % 55,1

 .ٌمثل تزانا مهما من الٌم العاملة و عب ا على سٌاسة التشػٌل بالبالم

بالوساا  ( ساانة 51-5,)و حساا  وساا  اإلقامااة عاارؼ عاامم السااكان ةااً ساان النشااا  

مقارناة % 2,6سانوي ٌقامر    نماو اٌما متسارعا بمعملالحضري بٌن اإلحصاءٌن األتٌرٌن تز

 %.-0,1مم الوس  القروي ال ي عرؼ معمل نمو سلبً ٌقمر   

حسا  إحصااء % 4,0ة نهاا ارتصعا  مان ( سنة ةماا ةاو  80)أما بالنسبة لص ة الشٌوو 

  و حسا  النسبة على صعٌم الجهة قار  نصسو هً ت 4002حس  إحصاء % 170إلى  112,

بٌنماا بلاع ها ا % 4,8   ٌقامر عرؼ عمم المسنٌن بالوسا  الحضاري نماوا سانوٌا وس  اإلقامة

 .بالوس  القروي% 0,5المعمل 
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ةً كلتا الص تٌن على حسا  شرٌحة السكان مون التامسة عشرة كماا ٌؤتً ه ا التزاٌم و

و ها ا بساب  التراجام ةاً مإشارا  التصاوبة وايرتصااا ةاً أمام . هو مبٌن ةاً الجامول أساصله

 .ةالحٌا

 و الجنس توزٌع السكان حسب فئات األعمار

  1994 2004 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

0-4  5,8 5,8 11,7 4,4 4,3 8,7 

5-9  6,4 6,1 12,5 5,0 4,9 9,9 

10-14  6,6 6,3 12,9 5,4 5,3 10,7 

0-14  18,8 18,2 37,0 14,9 14,4 29,3 

15-19  5,8 5,6 11,4 5,5 5,2 10,8 

20-24  4,7 5,0 9,7 5,4 5,0 10,4 

25-29  3,8 4,4 8,2 4,1 4,3 8,4 

30-34  3,6 4,1 7,7 3,4 4,0 7,3 

35-39  3,1 3,4 6,5 3,0 3,7 6,6 

40-44  2,1 2,2 4,4 3,1 3,7 6,8 

45-49  1,1 1,3 2,4 2,7 2,8 5,5 

50-54  1,0 1,6 2,6 1,9 1,9 3,8 

54-59  1,3 1,7 3,0 0,9 1,1 2,0 

15-59  26,6 29,4 55,9 29,9 31,7 61,6 

60-64  1,2 1,4 2,6 0,9 1,3 2,2 

65-69  0,8 0,7 1,5 1,1 1,3 2,5 

70-74  0,6 0,7 1,3 0,9 1,1 2,0 

+75 0,7 0,9 1,6 1,0 1,2 2,3 

 9,0 5,0 4,0 7,0 3,8 3,2 سنة فما فوق  60

 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 غٌر مصرح

 100,0 51,1 48,9 100,0 51,4 48,6 المجموع
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أمااا عاامم النساااء ةااً ساان التصااوبة  و ٌعنااً النساااء اللااواتً هاان معرضااا  يحتمااال 

مجمااوا و انتقلا  نساابتهم مان  112,  ةقاام عارؼ ت ااورا مقارناة بساانة (سانة 21-5,) اإلنجاا 

  و علااى مسااتو  وساا  اإلقامااة عرةاا  هاا   النساابة %46,4إلااى % 48,0اإلناااث باااإلقلٌم ماان 

% 41,0إلاى % 45,4بالوسا  الحضاري و مان % ,,46إلى % 48,8ت ورا حٌث انتقل  من 

 .بالوس  القروي

بمأ ٌصقم  4002نجم أن الهرم العمري النوعً لسكان إقلٌم الناضور لسنة  ه   األسبا ل

بٌنماا    تقلصااةاسانة عر 40حٌث أن الص ا  العمرٌة األقل من  112,لمقارنة مم سنة قاعمته با

 112,ٌبٌنه الرسم البٌانً الموالً لهرم السكان لسانتً  او ه ا م بمأ ٌتوسم كلما ارتصم إلى أعلى

 :4002و 
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  1994 

 المجموع اإلناث الذكور

0-2  39694 39843 79537 

5-1  43706 41232 84938 

,0-,2  44663 43102 87765 

0-,2  128063 124177 252240 

,5-,1  39752 38013 77765 

40-42  32294 33939 66233 

45-41  25642 30123 55765 

30-32  24860 27926 52786 

35-31  20996 23374 44370 

20-22  14388 15282 29670 

25-21  7471 8971 16442 

25-21  6693 10925 17618 

50-52  8783 11601 20384 

,5-51  180879 200154 381033 

80-82  7891 9640 17531 

85-81  5322 5060 10382 

40-42  3871 4930 8801 

+75 4790 5980 10770 

 47484 25610 21874 سنة ةما ةو   80

 420 220 200 غٌر مصرح

 681177 350161 331016 المجموع

 

  2004 

 المجموع اإلناث الذكور

0-2 32007 31141 63148 
5-1 36594 35456 72050 

,0-,2 39402 38381 77783 
0-,2 108003 104978 212981 

,5-,1 40246 38067 78313 
40-42 39431 36310 75741 
45-41 29682 31493 61175 
30-32 24340 28788 53128 
35-31 21556 26534 48090 
20-22 22679 26612 49291 
25-21 19731 20247 39978 
25-21 13477 13812 27289 
50-52 6417 8213 14630 
,5-51 217559 230076 447635 
80-82 6606 9604 16210 
85-81 8337 9617 17954 
40-42 6740 7955 14695 

+75 7491 9007 16498 
 65357 36183 29174 سنة ةما ةو   80

 547 299 248 غٌر مصرح
 726520 371536 354984 المجموع
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 :الحالة الزواجٌة-3

ور ضاا  أصاابل سااكان إقلااٌم النا 4002ماان تااالل اإلحصاااء العااام للسااكان و السااكنى 

. نق ة  4,3و  لك بزٌامة تقمر    112,سنة % 24,8من العزا  مقابل % 22,1ٌتكونون من 

أماا ة اة الم لقاٌن و . نق اة 4,6ن انتصاضاا   ًٌ مقابل  لك عرة  نسابة األشاتاص المتازوجة

 .112,سنة % 8,2مقابل % 8,1حٌث ي تمثل سو  نسبة  األرامل ةتبقى ضعٌصة ةً المتوس 

و تنتشر العزوبة أكثر ةً صصوؼ الرجال  حٌث أن نسبة العزا  تصاو  نظٌرتهاا عنام 

% 2870بالنساابة للوساا  الحضااري و % 23,1)الوساا ٌن معااا و تمااس  نق ااة  8,,, اإلنااث  

 .(بالنسبة للوس  القروي

و يباام ماان التؤكٌاام علٌهااا  و ٌتعلاا  األماار بالتصشااً  هناااك ظاااهرة أتاار  تثٌاار اينتبااا 

على عكس الرجال  إ  نالحظ أن نسبة الترمل عنم  النسبً لظاهرة الترمل و ال ال  عنم النساء

و نساابة ال ااال  عناام النساااء تمثاال هااً . بالنساابة للرجااال% 0,5 مقاباال% 0,0,اإلناااث تمثاال 

رنااة او ٌمكاان تصسااٌر هاا ا بارتصاااا وةٌااا  الرجااال مق. ماارة نظٌرتهااا عناام الرجااال 2,2األتاار  

 .باإلناث و إلى سهولة رب هم عالقة زواجٌة  من جمٌم

 
 سنة  15الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق )%( توزٌع السكان ب 

 2004ووسط اإلقامة سنة  حسب الحالة الزواجٌة

 :من تالل الجمول أسصله ٌتبٌن أن

الحالة 
 الزواجية

 مجموعلا الوسط القروي الوسط الحضري

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 44,9 39,3 50,9 46,0 41,8 50,8 43,9 36,9 51,1 العزاب

 48,2 48,4 48,1 47,7 47,1 48,3 48,7 49,6 47,8 المتزوجون

 1,4 2,2 0,5 1,0 1,5 0,4 1,8 3,0 0,5 قونالمطل

 5,5 0,0, 0,5 5,4 9,5 0,5 5,6 10,6 0,5 األرامل

 46606 46606 46606 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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لػ  و بجما إلى حموم الثالثٌنا  عنم الص ا  العمرٌة تظل مرتصعة نسبة العزوبة  -  

و تبلع نسبة العازبا  ةً الص ة العمرٌة %. 18,4سنة بنسبة  1,-5,أقصاها لم  الص ة العمرٌة 

 %.15,6من ه   الص ة  بٌنما تصل لم  ال كور% 5,,4 سنة  40-42

سنة  41-45سبة العزوبة تنتصض مم ارتصاا السن بحٌث بلػ  لم  الص ة العمرٌة ن  -

مقابل % 41,4  من ال كور لم  نصس الص ةبلػ  و تتتلؼ حس  الجنس حٌث  85,0%

 .بالنسبة لإلناث% 4,,5

ا ٌع ً للشبا  حٌاة عزوبة أ ول حٌث ٌتمكن كال الجنسٌن من العمل تالل ه ا م 

ه   الصترة و من التعلٌم المتقمم و التصكٌر ةً المستقبل و ما ٌتص ايتتٌارا  و الحقو  

 .اإلنجابٌة

 2004سنة حسب الجنس و وسط اإلقامة سنة  29إلى  15من )%( نسبة العزاب ب 

ن المالحاظ لها   ةا  و اإلنااث رغم أن الزواج ي ٌزال ٌعتبر ظاهرة عامة لام  الا كور

و مقارناة  112,مقارناة بسانة  سانة 55عنام   ظاة  الؼشوةا ةً الظاهرة ٌمكن أن ٌشاهم ارتصاعا 

مقاباال % 2,5 ىباااإلقلٌم إلاا معااملهابحٌااث بلااع   علااى مسااتو  الجهااة و مجمااوا الاابالم بمعااميتها

و علاى صاعٌم المػار  % 2,3علاى مساتو  الجهاة  ا المعامل  بٌنما بلع ه  112,سنة % 6,,

3,0.% 

 

 

 سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة  55عند  ًسبت العشوبت

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري 

الحالة 

 الزواجية

 اامجموع الوسط القروي الوسط الحضري

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

41-49 @@9; @999 @=99 @@9< @:9; @=9< @@9; @99@ @=99 

06-01 @<9? =?9< ?:9: @<9? >;9< ?<98 @<9? >89< ?;99 

01-09 >@9: ;>9< =:9= >@99 <<5@ ==9> >@99 <89> =<99 
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 >9; ?9; :9; إقليم الناضور

 2,8 2,5 3,0 الذكور

 6,1 6,7 5,5 اإلناث

 :9; :9; ;9; الجهة الشرقية

 3,1 2,8 3,3 الذكور

 5,5 5,7 5,3 اإلناث

 99: @89 <9: المغرب

 3,0 2,2 3,5 الذكور

 3,0 1,7 3,9 اإلناث

 

السن  معمل اإلحصاء العام للسكان و السكنى وةرها لناالتً ٌ من بٌن المإشرا  الهامة

و حسا  اإلحصااء العاام للساكان و   ؤثٌر مباشار علاى اإلنجاا عنم الزواج األول  لماا لاه مان تا

 .سنة لإلناث 46,3سنة مقابل  34,6باإلقلٌم بالنسبة لل كور  بلع ه ا المإشر 4002السكنى 

ٌبرز تقاربا كبٌارا حس  وس  اإلقامة  باإلقلٌم رنة ه ا المإشراٌر باإلشارة أن مقمو ج

 .كما هو مبٌن ةً الجمول أسصله لجهةو ما بٌن اإلقلٌم و ا و اإلناث  كورعنم ال

 معدل سن الزواج حسب الجنس و وسط اإلقامة

 1994 2004 

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور 

     مجموع الوسطين

 28,3 32,8 26,9 30,3 إقليم الناضور

 27,7 32,8 26,5 30,6 الجهة الشرقية

 26,3 31,2 25,8 30,0 المغرب

     الوسط الحضري

 27,6 32,9 26,5 30,6 الناضورإقليم 

 27,7 33,1 26,8 31,1 الجهة الشرقية

 27,1 32,2 26,9 31,2 المغرب

     الوسط القروي

 28,9 32,7 26,9 29,9 إقليم الناضور

 27,8 32,1 26,3 29,9 الجهة الشرقية

 25,5 29,5 24,2 28,3 المغرب



 

 4, 

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

الوسط الحضري قروي الوسط ال مجموع ال

  معدل سن الزواج  األول سنة 2004

 حسب الجنس و وسط اإلقامة

الذكور اث اإلن مجموع ال

 

 

 :الخصوبة-4

 4002  لهاا اإلحصااء العاام للساكان و الساكنى نجم من بٌن الجوان  الهامة التً ت ر

التصوبة و التً تتؤثر بتصاعال مجموعاة مان العوامال السوساٌولوجٌة وايقتصاامٌة و الثقاةٌاة  و 

 .سٌاسا  التت ٌ  العا لً إن معرةة مستو  التصوبة ٌسمل بتقٌٌم نجاعة

ل لكال صا  ,,3إشر التركٌبً للتصاوبة با قلٌم الناضاور انتصاضاا مان مو لقم عرؼ ال

سانة  ( صل لكال امارأة بالوسا  القاروي 3,4 صل لكل امرأة ةً الوس  الحضري و  4,1)امرأة 

 .4002سنة   ةً مجموا اإلقلٌم و كال الوس ٌنل لكل امرأة  ص 4,0إلى  112,

 و المؤشر التركٌبً لخصوبة النساء( oo/o)نسبة الخصوبة ب 

 فً سن اإلنجاب حسب وسط اإلقامة 

 القروي الحضري المجموع 

 0,6, ,,,, 0,,, سنة 15-19

 82,5 42,6 81,8 سنة 20-24

 14,6 05,4, 5,,0, سنة 25-29

 01,2, 06,1, 01,4, سنة 30-34

 48,8 44,0 42,4 سنة 35-39

 34,4 48,8 41,3 سنة 40-44

 1,0 6,3 6,8 سنة 45-49

 4,0 4,0 4,0 المؤشر التركٌبً للخصوبة باإلقلٌم

 ,,4 4,3 4,0 لخصوبة بالجهةالمؤشر التركٌبً ل

 4,5 ,,3 ,,4 المؤشر التركٌبً للخصوبة بالمغرب
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ساانة هاان  32-30ٌتبااٌن أن النساااء المنتمٌااا  للص ااة العمرٌااة  عااال و بتحلٌلنااا للجاامول أ

 صاال بالوساا   06,1,) 01,4,اماارأة   000,األكثاار إنجابااا بحٌااث ٌصاال عاامم األ صااال لكاال 

بٌنما ٌصل ه ا المعمل حم  األمنى لم  الص ة العمرٌة ( ي صل بالوس  القرو 01,2,الحضري و 

 :سنة كما هو مبٌن ةً الرسم البٌانً التالً 1,-5,سنة و لم  الص ة العمرٌة  25-21

نسبة الخصوبة حسب فئات األعمار ووسط اإلقامة سنة 2004
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 :األمٌــة-1

وٌااة حٌااث مناا  الساانوا  األولااى لالسااتقالل حضااً ق اااا التعلااٌم ةااً المػاار  باألول

تصصاا  لتنمٌتااه وسااا ل  مالٌااة هامااة بالمقارنااة ماام حجاام اإلنتاااج الااماتلً التااام و لتقٌااٌم هاا ا 

 .و معمل التممرس ةً الزمان و المكان  ظة  األمُ المجهوم الجبار ٌتم تحلٌل 

  112,عرة  نسبة األمٌة ب قلٌم الناضور انتصاضا ملحوظا مقارنة ب حصاء سانة و قم 

  إي أن ه ا التراجم لم ٌتم بانصس  4002سنة % 24,3إلى  112,سنة % 80,3حٌث انتقل من 

 :الوتٌرة بالوس  القروي و الوس  الحضري

%  ,,40مقابل % 56,8إلى  4002ةبالوس  القروي تصل نسبة األمٌة حس  إحصاء 

  و 112,سانة % 23,2مقابال  4002سانة % 38,5  بٌنما بلػ  بالوس  الحضري 112,سنة 

ثاار ممااا هااو علٌااه الحااال بالنساابة للرجااال أك%( 80,2)ةااة تاصااة بااٌن النساااء تنتشاار هاا   اآ

(33,2.)% 

و تعتباار هاا   النساابة باااإلقلٌم مرتصعااة نساابٌا بالمقارنااة ماام نساابتها علااى مسااتو  الجهااة 

 (.23,0)و على صعٌم مجموا البالم %( 24,1)

 سنوات 10لدى السكان الذٌن ٌتجاوز سنهم  ًسبت األهٍت

 ط اإلقامةحسب الجنس ووس 

 المجموع اإلناث الذكور 

 24,3 80,2 33,2 إقلٌم الناضور

 38,5 26,2 42,2 الحضري

 56,8 ,,44 23,3 القروي

 24,1 52,4 30,6 الجهة الشرقٌة

 34,4 23,0 5,,4 الحضري

 80,0 44,8 28,3 القروي

 23,0 52,4 30,6 مجموا البالم

 41,2 31,5 6,6, الحضري

 80,0 42,5 28,0 القروي
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ٌتضل تصشً ه   الظاهرة مام  و الجنس و بمراسة معمي  األمٌة حس  ة ا  األعمار

  و إ ا كان ه ا اإلثبا  ٌبرز المجهوم المب ول ةً التممرس من  ةجر ايساتقالل  التقمم ةً السن

ي ساانة  42و  5,م مااابٌن ماان الشاابا  المتراوحااة أعماااره% 46,8ة نااه ٌثٌاار انتباهنااا إلااى أن 

  .112,رنة ب حصاء سنة اٌعانون من ه   الظاهرة بالرغم من تقلصها مقٌزالون 

باإلضاةة إلً  لك نالحظ أن نسبة األمٌة لم  النساء تصو  مثٌلتها لام  الرجاال و  لاك 

بالنساابة لجمٌاام الص ااا  العمرٌااة رغاام المجهااوم المباا ول ماان  اارؼ المولااة ماان أجاال الرةاام ماان 

 .  تممرس الصتاةمستو

 

 2004حسب فئات األعمار و الجنس سنة )%( نسبة األمٌة ب 
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امة سنة  نسبة األمية بالمغرب لدى السكان الذين يتجاوز سنهم 10 سنوات  حسب الجنس ووسط اإلق

2004

الوسط الحضري الوسط القروي المجموع اإلناث المجموع
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 المجموع اإلناث الذكور 

 11,7 15,3 8,1 سنة  10-14

 28,6 38,5 19,3 سنة 15-24

 46,4 60,2 31,0 سنة 25-34

 62,6 78,8 44,0 سنة 35-39

 81,2 94,7 65,3 سنة فأكثر 50

 47,3 60,4 33,4 المجموع

 

 0,ماان سااكان اإلقلااٌم البااالػٌن ماان العماار  40,6%النساابة للػااا   ةاا ن حااوالً أمااا ب

 قااراءة و كتابااة ٌعرةااون  % 45,8ساانوا  ةمااا ةااو  ٌعرةااون قااراءة و كتابااة اللػااة العربٌااة  و 

اللػتاٌن العربٌاة و  َنازووا و َنتةاىا اللػتٌن العربٌة و الصرنسٌة بٌنما تصل نسبة السكان الا ٌن 

 %.5,5ر  إلى الصرنسٌة و لػا  أت

 

 سنوات  10توزٌع السكان الذٌن ٌتجاوز سنهم 

 حسب اللغات المقروءة و المكتوبة و حسب الجنس

 المجموع اإلناث الذكور اللغات المقروءة و المكتوبة

 24,3 80,2 33,2 بدون

 40,6 5,8, 48,2 العربٌة وحدها

 45,8 1,4, 6,,3 العربٌة و الفرنسٌة

 5,5 3,6 4,2 غات أخرىالعربٌة و الفرنسٌة و ل

العربٌة و لغات أخرى من غٌر 
 الفرنسٌة

0,4 0,3 0,5 

 0,3 0,4 0,2 لغات أخرى

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 

 :التمدرس-2
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نسابة الساكان الباالػٌن مان  مازالا لاه المولاة ةاً ق ااا التعلاٌم  رغم المجهوم الا ي تب

   تقااامر ة ومسااتو  مراسااً مرتصعااساانوا  ةمااا ةااو  و الاا ٌن ي ٌتاااوةرون علااى  0,العماار 

و تبلاع ها   النساابة  .صاعٌم الاو نًعلاى المساتو  الجهاوي  و علااى ال 24,4%مقابال % 28,4

 .بالوس  القروي% ,,38مقابل  الوس  القرويب % 54,8

سنوا  و ال ٌن لهم مستو  مراسً ابتما ً  0,و ٌبلع عمم السكان ال ٌن ٌتجاوز سنهم 

ماان مجمااوا السااكان البالػااة % 8,5,إعاامامي و ثااانوي ةٌبلااع  أمااا الاا ٌن لهاام مسااتو 7 0%,,3

  .أعمارهم عشرة سنوا  ةما ةو 

تمكنااوا ماان باااإلقلٌم ساانوا  ةمااا ةااو   0,ماان السااكان البااالػٌن % 3,0نجاام ةقاا  بٌنمااا 

و تتتلاؼ ها   النسابة حسا  وسا  اإلقاماة بحٌاث بلػا  ةاً الوسا  . ولوج أ وار التعلٌم العالً

 .ةً الوس  القروي% 0,,م تبلع سو  بٌنما ل%  5,0الحضري 

 

 

 سنوات  10توزٌع السكان الذٌن ٌتجاوز سنهم 

 حسب المستوى الدراسً ووسط اإلقامة
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 46 

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري  

    إقليم الناضور
 46,7 57,6 36,1 بدون

 2,9 3,2 2,6 التعليم األولي

 31,0 29,0 32,9 ئيالتعليم االبتدا

 11,2 7,1 15,1 التعليم اإلعدادي

 5,3 2,1 8,3 التعليم الثانوي

 3,0 1,0 5,0 التعليم العالي

    الجهة الشرقية

 42,7 59,3 32,7 بدون

 2,1 2,3 2,0 التعليم األولي

 28,8 26,8 30,0 التعليم االبتدائي

 14,0 8,0 17,7 التعليم اإلعدادي

 7,8 2,4 11,0 التعليم الثانوي

 4,5 1,1 6,6 التعليم العالي

    مجموع البالد

 42,7 59,8 29,5 بدون

 2,7 3,3 2,3 التعليم األولي

 26,8 25,3 28,0 التعليم االبتدائي

 14,0 7,9 18,8 التعليم اإلعدادي

 8,7 2,6 13,4 التعليم الثانوي

 5,0 1,1 8,0 التعليم العالي
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 ثـل الثالـــالفص

 النشاط االقتصادي
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 :ًسبت الٌشبط-1

  ظة  النؼبطمن أجل تحلٌل عمٌ  لتاصٌا  النشا  ايقتصامي ٌتم اللجوء إلى حسا  

و لقم بلاع ها ا المعامل با قلٌم . و ال ي ٌمثل النسبة الم وٌة للسكان النشٌ ٌن على مجموا السكان

علاى المساتو  الجهاوي    النؼابط ظاةو هو ٌقاار  % 32,0حوالً  4002الناضور تالل سنة 

 %.35,1و على المستو  الو نً % 33,8

و تشٌر المعمي  إلى حجم الهوة الكبٌرة ةً معمي  المشاركة ةً النشا  ايقتصاامي 

أن الساكنة  بحٌث بٌن الرجال و النساء و إلى ضآلة و تمنً مساهمة المرأة ةً ايقتصام الو نً

الا كور ماامام مان باٌن كال عشارة أشاتاص نشاٌ ٌن نجام ةقا   النشٌ ة بااإلقلٌم  ا  أغلبٌاة مان

ةاً مقابال %  58,4لم  الرجاال    بلػ 4002 تالل سنة  باإلقلٌم  ظة  النؼبط امرأتٌن كما أن

و ٌعوم ه ا التمنً ألسبا  كثٌرة مان أهمهاا العااما  والتقالٌام ايجتماعٌاة . لم  اإلناث% 4,6,

ة ايقتصاامٌة غٌار التقلٌمٌاة و تامنً المساتو  التعلٌماً التً تحم من مساهمة النسااء ةاً األنشا 

بٌن النساء  عمم وجوم المهارا  الم لوبة و المال مة لساو  العمال  الازواج المبكار للنسااء كماا 

هو مبٌن ةً ةصل ساب  ال ي ٌعٌقهن عن مواصلة التعلٌم و العمل  كماا ٌصضال أصاحا  العمال 

لتزامااا  التااً تتحملهااا الماارأة ماان تااالل مورهااا الاا كور عاان اإلناااث أثناااء التوظٌااؼ بسااب  اي

 .اإلنجابً

 حسب الجنس ووسط اإلقامة  ًسبت الٌشبط

 المجموع األناث الذكور 

 34,0 12,8 56,7 إقلٌم الناضور

 33,4 ,,3, 58,4 الحضري

 32,0 4,5, 55,4 القروي

 33,6 13,8 54,5 الجهة الشرقٌة

 33,8 2,1, 53,3 الحضري

 33,4 470, 58,5 القروي

 35,9 17,6 54,7 مجموع البالد

 38,6 1,6, 52,2 الحضري

 32,1 2,1, ,,55 القروي

لٌم قباااإل  ظااة  النؼاابطا تصحصاانا ت ااور النشااا  حساا  ة ااا  األعمااار  نالحااظ أن  و إ

 41-45سانة و  42-40سنة بحٌث بلع لم  الص تٌن العمرٌتٌن  41و  40مابٌن  ها روت صل إلىت



 

 3, 

ساانة ةمااا ةااو   80بٌنمااا بلااع أمنااا  لاام  الص ااة العمرٌااة  %  51,4و % 51,2ساانة علااى التااوالً 

 %.2,2,بمعمل ٌبلع 

رنة مم ال كور و  لك على مستو  جمٌم ابالمق ةلم  النساء ضعٌص  ظة  النؼبطعتبر تو

 .تناقص مم التقمم ةً السنتالص ا  العمرٌة و 

 2004سنة  الجنسفئة األعمار و  حسب ًسبت الٌشبط

 المجموع اإلناث الذكور مارفئات األع

15-19 56,4 41,, 22,, 

20-24 68,3 30,4 51,2 

25-29 15,3 48,0 51,4 

30-34 18,8 ,1,4 52,1 

35-39 18,4 ,5,4 54,0 

40-44 18,4 ,4,2 50,1 

45-49 15,4 1,3 5,,1 

50-54 13,2 4,5 21,1 

55-59 64,, 2,2 20,4 

 2,2, 2,, 30,8 سنة فأكثر 60
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 :البنٌة المهنٌة للسكان النشٌطٌن -2

ماان تااالل المع ٌااا  المبٌنااة ةااً الجاامول التااالً ٌظهاار هٌمنااة ة ااة المسااتؤجرٌن بنساابة 

 . %32,1ن تلٌها ة ة المستقلٌن بنسبة ٌالمشتػل ٌنمن السكان النشٌ %  ,,53 إلى تصل

ةاً من مجموا السكان النشٌ ٌن معظمهم ٌعٌشون % 6,1و تشكل ة ة المعٌن العا لً 

 بالوس  الحضري% 4,8بالوس  القروي و % 5,8, تهم ظةبلع تالوس  القروي حٌث 

بٌنما ٌشكل المشاػلون و المتعلماون نسابة ضاعٌصة مان الساكان النشاٌ ٌن حٌاث ٌمثلاون 

 . من مجموا الساكنة النشٌ ة% 0,1و % 4,3على التوالً 

لمهناة تتػٌار مان و من المالحظ أٌضا  أن توزٌم السكان النشاٌ ٌن حسا  الحالاة ةاً ا

تصاو  نظٌرتهاا بالوسا  %(  4,,8)ةنسبة األجراء ةاً الوسا  الحضاري . الحواضر إلى القر 

أكبار مان  %( 36,0) بٌنما نالحظ نسبة المهنٌٌن المساتقلٌن بالوسا  القاروي%( 23,1)القروي 

و  لك بحكم وةرة المالكٌن الصاػار و العااملٌن لحساابهم %( 1,,3)نظٌرتها بالوس  الحضري 

 .التاص

 

 ن حسب الحالة فً المهنة ووسط اإلقامةٌتوزٌع السكان النشٌطون المشتغل

 المجموع القروي الحضري الحالة ةً المهنة

 4,3 8,, 4,1 مشغل

 32,1 36,0 1,,3 مستقل

 ,,53 23,1 4,,8 أجٌر

 6,1 5,8, 4,8 معٌن عائلً

 0,1 0,6 0,1 متعلم

 00,0, 00,0, 00,0, المجموع
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 عــل الرابــالفص

 ممٌزات أرباب األسرألسر وا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :راألس -1
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 112,عرة  األسار القا ناة با قملٌم الناضاور ارتصاعاا مهماا ةاً أعامامها ماابٌن سانتً 

 4002أسارة سانة   20688,إلاى  112,أسارة سانة  8048,,حٌث انتقل عممها مان   4002و

 %.4,0 :  ل زٌامة سنوي ٌقمرمأي بمع

و  %(0,8)و ةً عمم األسار هاو أكثار سارعة مان نظٌار  التااص بالساكان و ه ا النم

ٌتتلااؼ حساا  وساا  اإلقامااة حٌااث بلااع معاامل النمااو الساانوي لعاامم األساار مااا بااٌن اإلحصاااءٌن 

 %.-0,1بٌنما عرؼ تقلصا بالوس  القروي بنسبة تبلع % 5,2األتٌرٌن بالوس  الحضري 

عارؼ متوسا   الساكان عامم ناة مامراو نتٌجة له ا الت ور السارٌم ةاً عامم األسار مق

حجم األسر بالنسبة إلقلٌم الناضور تقلصا   صٌصا ماا باٌن اإلحصااءٌن األتٌارٌن حٌاث انتقال مان 

و هاا ا مااا ٌعكااس صااالبة األساارة المػربٌااة و  4002ةاارم ساانة  5,4إلااى  112,ةاارم ساانة  5,1

إ  ٌقاال  و ٌتتلااؼ متوساا  حجاام األساار حساا  وساا  اإلقامااة .محاةظتهااا علااى تماسااكها األسااري

و ٌرجم (. ةرم باألسرة 5,8)عن نظٌر  بالوس  القروي (  ةرم باألسرة 2,6)بالوس  الحضري 

 . وجوم األسر المتعممة النو  ا باألساس إلى ه

 توزٌع أعداد و أحجام األسر حسب وسط اإلقامة

 1994 2004 

 حجم األسر عدد األسر حجم األسر عدد األسر 

 5,2 140866 5,9 116026 إقلٌم الناضور

 2,6 48453 5,2 ,2216 الحضري

 5,8 828,3 8,4 4,025 القروي

 5,2 368449 5,9 301015 الجهة الشرقٌة

 2,1 4311,0 5,8 45624, الحضري

 5,4 46531, 8,3 45,43, القروي

 5,2 5665264 5,9 4444271 مجموع البالد

 2,6 3231601 5,3 45,1865 الحضري

 8,0 4445255 8,8 142568, القروي

 

 

 :س و الفئات العمرٌة ألرباب األسرالبنٌة السكانٌة حسب الجن-2
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بلػ  نسبة أربا  األسر ب قلٌم الناضاور  4002حس  اإلحصاء العام للسكان و السكنى  

% 8,4,من مجماوا أرباا  األسار بااإلقلٌم مان بٌانهم % 42,3 ٌن هم ةً سن النشا  ال

 .سنة 32و  5,تتراوح أعمارهم مابٌن 

تتتلؼ ه   النس  إ ا ما قمنا بتحلٌل النتا   حس  الجانس حٌاث بلػا  نسابة اإلنااث  و

مان مجماوا رباا  األسار علاى صاعٌم اإلقلاٌم مان بٌانهن % 84,4ربا  األسر ةً سان النشاا  

سنة  بٌنما ترتصم ها   النسابة لام  الا كور حٌاث أن  32و  5,تتراوح أعمارهن مابٌن % 5,,,

سنة ٌمثل من بٌنهم أربا  األسر المتراوحاة أعماارهم  51-5,ا  هم ةً سن النش هممن% 48,6

 %.4,6,سنة  32و  5,مابٌن 

بمقارنة ه   النس  حس  الوس  نالحظ أن نسبة أربا  األسر بالوسا  القاروي الا ٌن 

نسابة هم ةً سن النشاا  هاً أقال مماا علٌاه بالوسا  الحضاري  ةاً مقابال  لاك نالحاظ ارتصااا 

 .رنة بالوس  الحضرياسنة بالوس  القروي مق 80وز سنهم أربا  األسر ال ٌن ٌتجا

مان مجماوا أسار اإلقلاٌم % 4,5, و تمثل األسار التاً تترأساها امارأة با قلٌم الناضاور

و هاً نسابة متقارباة مام المساتو  ( بالوسا  القاروي % 8,6,بالوس  الحضاري و %  6,0,)

بالوسا  % 3,6,و  بالوس  الحضري% 1,0,)مم  اتتالؼ حس  الوس  %  4,4,الجهوي  

 .(القروي

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزٌع أرباب األسر حسب الجنس

 )%(ب  و وسط اإلقامة و الفئات العمرٌة

سنة 41-41                  سنة 41-19  سنة 66أكثر من    المجموع 
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        الحضري

 999? 20,6 79,3 19,6 الذكور     

 99?8 34,8 65,1 12,7 اإلناث     

 89999 23,1 76,8 18,4 المجموع     

     القروي

 99:? 26,2 73,8 15,6 الذكور     

 ?9=8 40,3 59,6 9,9 اإلناث     

 89999 28,5 71,4 14,7 المجموع     

     المجموع

 >99? 23,1 76,8 17,8 الذكور    

 >9<8 37,2 62,7 11,5 اإلناث    
 89999 25,6 74,3 16,7 المجموع    

 :اجٌة ألرباب األسرالحالة الزو -3

بتحلٌلنااا للجااماول المبٌنااة أسااصله نالحااظ أن الساامة األساسااٌة للحالااة الزواجٌااة ألربااا  

% 10,0األسر ال كور ب قلٌم الناضور هً الزواج حٌث ٌمثل أربا  األسار الا كور المتازوجٌن 

علاى  %14,3ال كور على صعٌم اإلقلٌم بٌنماا ترتصام ها   النسابة إلاى  من مجموا أربا  األسر

 .صعٌم الجهة

سمتً الزواج والترمل  حٌث تبلع نسبة النساء رباا   هٌمنة أما بالنسبة لإلناث ةنالحظ

ماان ربااا  البٌااو  األراماال و % 53,3موزعااة مااابٌن % 63,2األساار المتزوجااا  و األراماال 

 .من النساء ربا  األسر المتزوجا % ,,30

ا  األسر بااإلقلٌم بٌنماا تقامر من مجموا رب% ,,1تبلع نسبة ربا  األسر الم لقا  و

 .بالجهة% 0,6,ه   النسبة   

 

 

 
 سنة  15الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق )%( ب  أرباب األسرتوزٌع 

 2004حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة سنة 

 مجموع الوسطين الوسط القروي الوسط الحضري  

 المجموع ناثاإل الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور  
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 8,6 7,5 8,8 6,8 6,5 6,8 10,2 8,3 10,6 العزاب

 79,5 30,1 90,0 82,4 34,8 92,0 77,0 26,3 88,2 المتزوجون

 2,0 9,1 0,5 1,2 5,1 0,4 2,7 12,3 0,6 المطلقون

 9,9 53,3 0,7 9,6 53,7 0,7 10,1 53,1 0,6 األرامل

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

 :المستوى التعلٌمً ألرباب األسر األمٌة و -4

التعلٌماً لار  األسارة مإشارا مهماا لتحلٌال بعاض الظاواهر المنتشارة ٌشكل المستو  

 ....تممرس األ صال  ظاهرة عمالة األ صال  التصوبة: لم  األسر

ٌاة لام  أرباا  نسابة األمإلاى أن  4002للسكان و الساكنى  العام  تشٌر نتا   اإلحصاء

ان اإلقلاٌم الا ٌن كو هاً نسابة تصاو  نظٌرتهاا لام  جمٌام سا% ,,54األسر ب قلٌم الناضور تبلع 

و تصو  ك لك نسبة األمٌاة لام  أرباا  األسار علاى صاعٌم  %(24,3) سنوا  0,ٌتجاوز سنهم 

 .%(53,1) الجهة

نسااء رباا  و بتحلٌل ه   النتا   على مستو  الجنس نالحظ تصاقم ه   الظاهرة لام  ال

و % 64,8األسااار مقارناااة بالرجاااال أرباااا  األسااار حٌاااث تقااامر هااا   النسااابة علاااى التاااوالً   

50,8.% 

و حس  وس  اإلقامة نالحظ أن نسابة األمٌاة لام  أرباا  األسار تساتصحل بشاكل كبٌار 

 (.لم  ال كور% ,,85لم  اإلناث و % 15,4% )40,4بالوس  القروي حٌث تبلع 

 

 

 حسب الجنس ووسط اإلقامة% األسر بنسبة األمٌة لدى أرباب 

 المجموا اإلناث ال كور  

 57,1 87,6 50,6 إقلٌم الناضور

 46,0 81,6 38,2 الحضري     

 70,2 95,2 65,1 القروي     
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 53,9 82,2 47,8 الجهة

 44,5 77,5 36,3 الحضري     

 71,5 94,8 67,8 القروي     

% ,,28% ) 58,1ون علاى مساتو  مراساً ٌبلع عامم أرباا  األسار الا ٌن ي ٌتاوةر

بالوساا  الحضااري % 25,0% )52,4مقاباال (  بالوساا  القااروي% 81,8بالوساا  الحضااري و 

رنا  وعلى المستو  الجهوي و تبقى ه   النسبة جم مرتصعة إ ا ما ق( بالوس  القروي% 3,,4و

مساتو  مراساً  سنوا  و ال ٌن ي ٌتوةرون علاى 0,مم نسبة سكان اإلقلٌم ال ٌن ٌتجاوز سنهم 

(28,4)%. 

: أن نساا  أربااا  األساار باااإلقلٌم الاا ٌن لهاام المسااتوٌا  المراسااٌةةااً المقاباال نالحااظ 

ايبتما ً و اإلعمامي و الثانوي أقل مما هً علٌه لام  جمٌام ساكان اإلقلاٌم الا ٌن ٌتجااوز سانهم 

 .سنوا  0,

 سنوات  10توزٌع أرباب األسر الذٌن ٌتجاوز سنهم 

 حسب المستوى الدراسً ووسط اإلقامة

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري  

    إقلٌم الناضور
 56,9 69,6 46,1 بدون      

 7,4 8,1 6,8 التعلٌم األولً      

 20,9 16,4 24,6 التعلٌم االبتدائً      

 5,5 3,0 7,7 التعلٌم اإلعدادي      

 5,2 1,8 8,0 التعلٌم الثانوي      

 4,1 1,1 6,7 التعلٌم العالً      

    ةـــــالجه
 54,2 71,3 45,0 بدون      

 5,8 6,3 5,5 التعلٌم األولً     

 20,9 16,1 23,4 التعلٌم االبتدائً      

 7,1 3,3 9,2 التعلٌم اإلعدادي      

 6,9 2,0 9,6 التعلٌم الثانوي      

 5,1 1,0 7,3 التعلٌم العالً      

 :و الحالة فً المهنة النشاط -5
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و هااً نساابة تصااو  % 81,4بلػاا  نساابة النشااا  لاام  أربااا  األساار باا قلٌم الناضااور 

بالضاعؼ  بٌنماا تقاار  نسابة النشاا  لام  أرباا  %( 32,0)نظٌرتها لم  جمٌام ساكان اإلقلاٌم 

 %(.,,81)األسر على الصعٌم الجهوي 

ا نالحااظ ارتصاعهااا لام  أربااا  األساار وإ ا قمناا بتحلٌاال هاا   النسابة حساا  الجاانس ة ننا

من النساء ربا  األسر النشٌ ا   و تتتلاؼ ها   النسا  % 373,ةً مقابل %( 8,,6) رال كو

بٌنماا لام % 6,5,تاصة لم  اإلناث حٌاث بلػا  لامٌهن بالوسا  الحضاري حس  وس  اإلقامة 

 .بالوس  القروي% 8,4تتجاوز 

 ط اإلقامةلدى أرباب األسر حسب الجنس ووس ًسبت الٌشبط

 الوجووع اإلًبث الذكور 

 69,7 13,3 81,6 إقلُم النبضىر

 70,4 18,5 81,8 الحضزٌ      

 68,8 6,7 81,4 النزوٌ      

 69,1 14,6 80,8 الجه 

 66,3 16,5 78,6 الحضزٌ      

 74,2 9,5 84,6 النزوٌ      

 تااً األجااراء و و ماان تااالل المع ٌااا  المبٌنااة ةااً الجاامول أسااصله ٌظهاار هٌمنااة ة 

% 23,5و % 54,3المستقلٌن لم  أربا  األسر ب قلٌم الناضور حٌث بلػ  نسبهم على التوالً 

  و تتتلااؼ هاا   النساا  حساا  الجاانس بحٌااث بلػاا  نساابة األجااراء ماان أربااا  األساار الاا كور 

لاام  اإلناااث بٌنمااا تقاامر نساابة أربااا  األساار الاا كور المسااتقلٌن % ,,80ةااً مقاباال % 54,0

 .لم  النساء% 38,1مقابل  ةً% 23,4

 

 توزٌع السكان النشٌطون المشتغلون حسب الحالة فً المهنة والجنس

 المجموع اإلناث الذكور الحالة في المهنة

 3,6 1,0 3,7 مشغل  

 43,5 36,9 43,7 مستقل  

 52,3 60,1 52,0 أجٌر  
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 0,4 1,8 0,4 معٌن عائلً  

 0,2 0,2 0,2 متعلم  

 100,0 100,0 100,0 المجموع  

 



 

 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصــل الخامس

 ظروف سكن األسر
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  :ظروف السكن -1

تحمٌاام الظااروؼ السااكنٌة لكاال  4002ماان أهااماؼ اإلحصاااء العااام للسااكان و السااكنى 

لتحقٌ  ه ا الهمؼ برمج  سلسلة من األس لة حول تاصٌا  المساكن و كٌصٌاة اساتعمال و. أسرة

حااول المسااكن وظااروؼ السااكن ماان بااٌن المإشاارا   تعتباار هاا   المعلومااا    وبعااض تجهٌزاتااه

 . المهمة األكثر ميلة على مستو  عٌش السكان

مان األسار القا ناة با قلٌم الناضاور تساكن % 50,0إن قارئ الجمول أسصله ٌالحاظ أن 

مان أسار % 8,8,بمساكن من نوا مار مػربٌة عصرٌة ةً حٌن تؤوي الامار المػربٌاة التقلٌمٌاة 

 .اإلقلٌم

النسابة التاً  هً تامنً الحظة األساسٌة التً ٌمكن استنبا ها من ه ا الجمولإي أن الم

 قارويمان ساكان اإلقلاٌم بالوسا  ال% 21,3ن تواجام باالرغم ما% 44,3كن القروي سٌمثلها الم

المػربٌاة  رسر القروٌاة بااإلقلٌم للامور الساكنٌة مان ناوا الامااألوٌرجم ه ا باألساس إلى اتتٌار 

 .من األسر %25,4 ؤوي به ا الوس التً ت

مان % 3,6أما النس  التً تمثلها األنواا األتر  من المساكن ةتبقى ضعٌصة حٌث أن 

 .من األسر تق ن بالمور البما ٌة أو مور الصصٌل% 4,5أسر اإلقلٌم تسكن بالعمارا   و 

و ماان تااالل مقارنتنااا لنااوا المسااكن بالوساا ٌن الحضااري و القااروي ٌمكاان اسااتنبا  

 :سٌة التالٌةالمالحظا  األسا

المٌزة التاصاة بالمامن المػربٌاة تتؤكام بااإلقلٌم و تتجلاى ةاً انتشاار الامور المػربٌاة  -

ماان األساار  %8,0,و % 86,4علااى التااوالً  تااؤويالعصاارٌة والاامور المػربٌااة التقلٌمٌااة التااً 

 .الحضرٌة باإلقلٌم

ي تساتق    الملكٌة المشاتركة بااإلقلٌم يزالا  محامومة اينتشاار حٌاث أن العماارا  -

 .من أسر الوس  القروي% 0,4من أسر الوس  الحضري و % 8,1سو  

الاامار المػربٌاااة العصااارٌة و التقلٌمٌااة اقتحمااا  المجاااال القااروي و أصااابح  تاااؤوي  -

 .سر القروٌة باإلقلٌماألمن % 25,4
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% 4,5السكن الػٌر الال   المتمثل ةً المور البما ٌة و مور الصاصٌل ي ٌاؤوي ساو   -

و أقل مما هو علٌه  %(4,4)رنة مم مجموا البالم ااإلقلٌم و هً نسبة جم ضعٌصة بالمقمن أسر 

  %(.3,8)بالجهة الشرقٌة 

 2004سنة  حسب نوع المسكن ووسط اإلقامة)%( توزٌع األسر ب 

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري نوع المسكن

 0,8 0,6 1,0 فيال أو طابق فيال

 3,8 0,2 6,9 شقة

 16,6 17,4 16,0 غربية تقليديةدار م

 50,0 27,8 68,7 دار مغربية عصرية

 2,5 2,8 2,3 دار بدائية أو دور صفيح

 22,3 48,4 0,1 سكن قروي

 4,0 2,9 5,0 أخرى

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 

 

 

توزيع األسر الحضرية ب )%( حسب 

نوع المسكن ووسط اإلقامة سنة 2004

ية عصرية دار مغرب

يدية ل ق ية ت دار مغرب

شقة
أخرى

يال يال أو طابق ف ف
ية أو دور  دائ دار ب

صفيح

سكن قروي

توزيع األسر القروية باإلقليم ب )%( حسب 

نوع المسكن ووسط اإلقامة سنة 2004

أخرى
يدية ل ق ية ت دار مغرب

ية عصرية دار مغرب

ية أو دور  دائ دار ب

صفيح

سكن قروي

يال يال أو طابق ف ف

شقة

توزيع األسر  باإلقليم ب )%( حسب نوع المسكن ووسط اإلقامة سنة 2004

دار مغربية تقليدية

دار مغربية عصرية

دار بدائية أو دور 

صفيح

سكن قروي

أخرىشقة
فيال أو طابق فيال
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م ٌتمثال ةاً أقممٌاة ت رقه لمإشر مه 4002إن مٌزة اإلحصاء العام للسكان و السكنى 

و ه ا ما ٌع ً إلى الهٌ ا  المعنٌة بالساكن نظارة علاى ظاروؼ معٌشاة األسار و كا ا . المساكن

 .وثٌرة ت ور البرام  العمرانٌة باإلقلٌم

 :و من تالل تحلٌل الجمول أسصله نالحظ

البنٌااة العمرٌااة لمساااكن اإلقلااٌم تتشااابه ماام نظٌرتهااا بالجهااة الشاارقٌة ماام اتتالةااا   -

 .ة صٌص

% 54,3ٌرة المسااكن بااإلقلٌم ضاالمساكن الحمٌثة المنشؤ تمثال أكثار مان نصاؼ ح -

و مساااكن %( 43,3)ساانوا   0,حٌااث تتااوزا مااابٌن مساااكن تقاال أعمارهااا ماان 

 %(.41,0)سنة  40سنوا  و  0,تتراوح أعمارها مابٌن 

تتاوزا ماابٌن مسااكن % 24,6سنة تمثل  40عمرها  زالمساكن القمٌمة التً ٌتجاو -

 50و مساااكن ٌصااو  عمرهااا %( 36,1)ساانة  50ساانة و  40ٌتااراوح عمرهااا مااابٌن 

   %(. 6,1)سنة 

 

 توزٌع األسر الحضرٌة حسب أقدمٌة المسكن

 المغرب الجهة الشرقٌة إقلٌم الناضور عمر المسكن

 22,5 23,8 23,3 سنوا  0,أقل من 

 27,6 27,6 29,0 سنة 40سنوا  إلى أقل من  0,من 

 36,7 39,2 38,9 سنة 50ى أقل من سنة إل 40من 

 13,2 9,4 8,9 سنة 50أكثر من 

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 

ٌبقى اماتالك المساكن هاجساا لام  العمٌام مان األسار المػربٌاة التاً تساعى جاهامة إلاى 

 .تحقٌ  ه   الرغبة باستعمال الوسا ل المتاحة لها
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بااإلقلٌم % 88,4ملكٌاة و التاً تهام و ٌمكن القول أن صصة الحٌازة األكثر ترمما هاً ال

ساكن ال   تلٌهاا صاصة حٌاازة%(,,85)و باالمػر  %( 82,8)و هً نسبة تقار  مثٌلتها بالجهة 

 و بمجمااوا الاابالم %(5,3,) و هااً نساابة أكباار ماان مثٌلتهااا بالجهااة% 4,6,بالمجااان بنساابة 

 .اإلقلٌمو ه ا ما ٌشٌر إلى ظاهرة التضامن بٌن أسر  %(6,8)

و هااً نساابة تقااار  % 4,0,لتااً تق اان مساااكنها بصااصة مكترٌااة ةتمثاال أمااا األساار ا

و ه   النسبة تتصً  %(6,3,)و أقل مما هً علٌه بمجموا البالم  %(,,4,)المستو  الجهوي 

% 0,,4اتتالي واضحا بٌن الوس ٌن  إ  تبلع نسبة األسر الحضرٌة باإلقلٌم المكترٌة لمساكنها 

 %.3,,بٌنما تصل لم  األسر القروٌة 

 

 

 حسب صفة حٌازة المسكن ووسط اإلقامة)%( توزٌع األسر ب

 صفة الحٌازة

مالك أو 
مالك 
 مشترك

فً 
طرٌق 
 التملك

 مكتري
سكن 
 وظٌفً

سكن 
 بالمجان

حاالت 
 أخرى

غٌر 
 مصرح

 1,5 0,6 17,8 1,2 12,0 0,7 66,2 الناضـور

 1,5 0,6 15,6 1,6 21,0 1,0 58,8 حضري 

 1,6 0,7 20,3 0,8 1,3 0,3 75,0 القروي 

 1,7 1,1 15,3 2,1 12,1 1,5 64,6 هةــــالج

 1,5 1,0 14,4 2,6 17,8 2,1 60,6 حضري 

 2,0 1,2 17,0 1,4 1,4 0,5 71,9 القروي 

 1,6 1,3 8,6 1,8 18,3 3,1 65,1 ربــالمغ

 1,5 1,7 8,7 2,2 29,2 4,7 52,1 حضري 

 1,7 0,8 8,5 1,1 1,6 0,6 85,2 القروي 

 

غارؼ تمثال أعلاى  3أن األسار التاً تق ان ع ٌا  المبٌنة ةً الجمول أساصله تظهر الم

 من أسر اإلقلٌم بػرةتٌن على األكثر% 30,2بٌنما ٌق ن % 48,5نسبة   

  و تتتلؼ ه   النسبة باٌن %,,1,التً تق ن بؤربم غرؼ  باإلقلٌم و تبلع نسبة األسر

 .بالوس  القروي% ,87,بالوس  الحضري بٌنما تبلع % 44,4الوس ٌن حٌث تبلع 
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مقارنااة نساا  األساار حساا  عاامم الػاارؼ المشااػولة بالنساا  علااى مسااتو  الجهااة و و ب

نسبة األسر بالجهة و على صعٌم المػر  التً تق ن بػرةة واحمة إلاى أن مجموا البالم نالحظ 

ن على صعٌم اإلقلٌم بٌنما تنعكس ه   القاعمة بالنسبة لألسر التً تق  هاثالث غرؼ تصو  نظٌرت

  و ها ا ماا ٌصسار صاػر متوسا  األةارام بالػرةاة الواحامة علاى صاعٌم اإلقلاٌم غرؼ ةما ةاو  2

 .بالمقارنة مم الجهة و مجموا البالم

 

 

 

 

 

 حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة)%( توزٌع األسر ب

 المجموع القروي الحضري عدد الغرف

 1,,, 1,8 3,6, غرفة واحدة

 6,5, 4,5, 1,3, غرفتان

 48,5 43,4 46,6 ثالث غرف

 ,,1, 44,4 8,2, أربع غرف

 1,3 1,,, ,,4 خمسة غرف

 8,3 ,,4 5,4 ستة غرف

 4,5 4,4 4,3 سبعة غرف

 2,4 2,0 2,5 ثمانٌة غرف

 4,, 3,, 4,4 غٌر مصرح

 00,0, 00,0, 00,0, المجموع

 

 معدل أفراد األسر بالغرفة الواحدة حسب وسط اإلقامة

 لمجموعا القروي الحضري 

 5,, 5,, 2,, إقلٌم الناضور

 8,, 6,, 5,, الجهة الشرقٌة

 4,, 6,, 8,, المغرب

إن توةر المسكن على المراة  الضرورٌة و استصامته من التجهٌزا  التحتٌاة األساساٌة 

و لتقٌٌم ما . من ماء صالل للشر  و كهرباء و غٌرهما ٌإهالنه لضمان ظروؼ الراحة لساكنٌه

اكن علااى المسااتو  الااو نً و كاا ا الوحااما  اإلمارٌااة قضااى اإلحصاااء العااام وصاال  إلٌااه المساا
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ٌمكاان ماان األساا لة التااً تتااص هاا ا الجاناا  وبوضاام مجموعااة  4002للسااكان و السااكنى لساانة 

 :تلتٌصها بالنسبة إلقلٌم الناضور و الجهة ةً الجمول التالً

 

 

 

 

 

 

 

 وسط اإلقامةو حسب توفرها على بعض تجهٌزات المسكن%( ) توزٌع األسر ب

 عناصر الراحة فً المسكن
 المجموع القروي الحضري

 الجهة اإلقلٌم الجهة اإلقلٌم الجهة اإلقلٌم

 61,0 5,,1 63,3 6,,1 14,0 3,,1 مطبخ

 65,6 10,0 ,,88 64,6 18,2 18,0 مرحاض

 34,4 35,3 0,4, 1,,, 54,2 55,4 حمام عصري أو رشاشة

 2,0, ,407 44,0 ,,34 1,4 2,,, حمام محلً

 54,5 34,3 3,4, ,,2 60,1 85,5 شبكة عمومٌة لتوزٌع الماء

 44,5 40,4 20,4 25,4 61,6 2,,1 شبكة عمومٌة لتوزٌع الكهرباء

 :و بتحلٌلنا له ا الجمول نالحظ

علااى % 10,0وباااإلقلٌم تتااوةر علااى م ااب   ساار القا نااةماان األ% 5,,1أن  -      

 .مستو  الجهة كما هو مبٌن بالجمولمرحاض وه   النس  تصو  نظٌرتها على 

األساار باااإلقلٌم التااً تسااتصٌم بالماااء الصااالل للشاار  عاان  رٌاا  ارتبااا  نساابة  -     

و هااً نساابة ضااعٌصة بالمقارنااة ماام الجهااة التااً تبلااع بهااا % 34,3مساااكنها بشاابكة عمومٌااة تبلااع 

% 85,5قلاٌم و تتباٌن ه   النسابة ماا باٌن الوسا ٌن حٌاث تبلاع بالوسا  الحضاري لإل%. 54,5

 .بالوس  القروي% ,,2بٌنما ي تتجاوز 
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نسبة األسر بااإلقلٌم التاً تساتصٌم مان اإلناارة عان  رٌا  ارتباا  مسااكنها بشابكة  -    

علاى عكاس %( 44,5)و هاً نسابة تقاار  المساتو  الجهاوي % 40,4تبلاع  للكهربااء عمومٌة

الا ي قاما  باه المولاة بالوسا   المجهاوم و تظهر ه   النتا  . شبكة توزٌم الماء الصالل للشر 

و هاً نسابة % 25,4الا ي بلػا  باه نسابة األسار المرتب اة بشابكة الكهربااء و القروي بااإلقلٌم 

 %(.20,4)تصو  مثٌلتها بالجهة 

أمااا بالنساابة لألساار الػٌاار مرتب ااة بشاابكة عمومٌااة للماااء الصااالل للشاار  ة نهااا تلجااؤ  

ػٌر مرتب ة به   الشبكة حس  لٌبٌن توزٌم األسر ال ر  متعممة للتزوم بالماء و الجمول التالً 

 . ر  التزوم بالماء و حس  وس  اإلقامة

 نسبة األسر التً ال تتوفر على شبكة الماء الصالح للشرب

 حسب طرق التزود بالماء ووسط اإلقامة 

طرٌقة التزود بالماء 
 الشروب

 المجموع القروي الحضري

 26,3 ,,26 26,4 آبار

 2,1, ,407 4,8 منابع

 ,,6 4,2 1,4 حنفٌات عمومٌة

 44,5 45,0 33,5 أخرى

اآبااار و تعتباار هاا   النساابة ماان مجمااوا هاا   األساار تسااتعمل مٌااا  % 26,3نجاام أن 

 .متقاربة بٌن الوس ٌن

للتازوم بالمااء  إلاى المناابم األسر الػٌر مرتب اة بشابكة المااء  من% 2,1,بٌنما تلجؤ  

بالوسا  القاروي ةاً % ,,40 إلى بة بٌن الوس ٌن حٌث تصلالصالل للشر  و تتباٌن ه   النس

 .بالوس  الحضري% 4,8مقابل 

القا نة بمساكن غٌر مرتب ة بشابكة عمومٌاة للكهربااء  من جان  تتر  تستعمل األسر

الػااز والقنامٌال و الشاموا التاً تساتعملهما  :ًها اساتعماي أكثرهاا وسا ل متعاممة لإلناارة إي أن

 .ٌر مرتب ة بشبكة الكهرباءمن األسر الػ% 14,0

و ٌبقى استعمال ال اقة الشمسٌة من  رؼ ها   األسار جام ضاعٌؼ حٌاث ي ٌساتعملها 

 .من مجموا األسر الػٌر مرتب ة بشبكة الكهرباء أغلبهم من الوس  القروي% 3,4سو  
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 نسبة األسر التً ال تتوفر على الشبكة الكهربائٌة 

 حسب وسائل اإلنارة ووسط اإلقامة

 المجموع القروي الحضري ة اإلنارةطرٌق

 3,3 3,8 4,0 البترول

 84,3 88,5 20,4 الغاز

 41,4 8,,3 1,5, الشمعة, القندٌل 

 3,4 3,4 0,5 الطاقة الشمسٌة

 1,, ,,4 0,1 المولدات الكهربائٌة

 2,8 4,4 4,3, أخرى

و  4002من بٌن المإشارا  المهماة التاً مامنا بهاا اإلحصااء العاام للساكان و الساكنى 

التااً لاام ٌسااب  لإلحصاااءا  السااابقة أن تناولتااه توزٌاام األساار حساا   رٌقااة تصاارٌؼ المٌااا  

نساابة األساار باااإلقلٌم التااً  أن و بتحلٌلنااا للنتااا   المبٌنااة ةااً الجاامول التااالً ٌتبااٌن لنااا. المسااتعملة

الجهاة و ا بشبكة عمومٌة لتصرٌؼ المٌا  المستعملة ضعٌصة بالمقارناة مام مثٌلتهاا بهترتب  مساكن

و ٌرجم % 26,8 مجموا البالمو ب% 26,5بٌنما تبلع بالجهة % ,,44مجموا البالم حٌث تبلع 

ه ا ايتتالؼ إلى التباٌن الكبٌر الموجوم بالوس  الحضري بٌنما تبقى ه   النس  متقاربة نسابٌا 

 .بالوس  القروي

ة  اار  و تسااتعمل األساار الػٌاار مرتب ااة بشاابكة عمومٌااة لتصاارٌؼ المٌااا  المسااتعمل

من األسر بالوسا  الحضاري و % 46,3) تستعمل حصرة صحٌة  نهام% 30,4متتلصة حٌث أن 

 صقااومماان األساار تسااتعمل  رٌقااة الب اار الم% 41,2و ( ماان األساار بالوساا  القااروي% 33,8

 (.بالوس  القروي% 24,5بالوس  الحضري و% ,,2,)

 

 توزٌع األسر حسب طرٌقة تصرٌف المٌاه المستعملة

 2004سنة  اإلقامةحسب وسط  و 

 حاالت أخرى بئر مفقود حفرة صحٌة شبكة عمومٌة 

 12,7 29,4 30,7 27,1 إقليم الناضور

 8,5 14,1 28,3 49,1 الحضري

 17,7 47,5 33,6 1,2 القروي

 14,7 14,4 20,7 48,5 الجهة الشرقية
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 6,7 5,9 14,3 73,1 الحضري

 29,8 30,3 32,7 2,7 القروي

 21,0 9,3 21,0 48,6 المغرب

 6,9 3,1 11,0 79,0 الحضري

 42,7 18,8 36,4 1,7 القروي
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الحضري قروي ال مجموع ال

توزيع األسر حسب طريقة تصريف المياه المستعملة

 و حسب وسط اإلقامة سنة 2004

الناضور الجهة الشرقية مغرب ال

 

 

التلصاز و الصحن الهوا ً و : أما ةٌما ٌتص بعض التجهٌزا  المنزلٌة األتر  

الهاتؼ الثاب  و الهاتؼ النقال ة ننا نالحظ أن نس  األسر التً تتوةر علٌها باإلقلٌم تتتلؼ بٌن 

باإلقلٌم التً تتوةر على ه   التجهٌزا  تصو   القروٌة   األسروس ً اإلقامة  حٌث نجم أن نس

بٌنما نجم العكس بالوس  الحضري باستثناء مثٌالتها بالوس  القروي للجهة و مجموا البالم 

   .ألقل على هاتؼ نقالا نسبة األسر التً تتوةر على

 اللوازم المنزلٌةتوفرها على بعض توزٌع األسر حسب 

 2004سنة حسب وسط اإلقامة  

 التلفاز 
الصحن 
 الهوائي

الهاتف 
 الثابت

 الهاتف النقال

 6804 4400 4400 7008 إقليم الناضور

 @9:< ?999 >89; >9;? الحضري

 ?89= :9; @9?8 99@> القروي

 6106 4804 4409 7407 الجهة الشرقية

 999< 99=9 >9;; :9>? الحضري

 >99> <9: :9;8 @89> القروي

 6606 4101 4408 7601 المغرب



 

 5, 

 ;99< :999 =9=; >9?? الحضري

 :99; 998 99;8 =9<> القروي
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 مفاهيم ومصطهحات 
 

 انوضعية انديمغرافية: انفصم األول
 

َنصذ ةؼذد الظنبا النب ى ُُن فٍ منبا مب ػذد األػخبؽ المنُمُن ةصف  : السكبى القبًوًٍوى

 .ا وهم الحبضزوا الذائمىا والغبئةىا ةصف  مؤقت اػتُبدَ  ةذلك المنب

 

هم مجمىع األػخبؽ المضطزوا للؼُغ جمبػُب  ظزا لظزوف : السكبى الوحسوبوى على حدة

 :الؼمل أو ألطةبة صحُ  أو ألطةبة أخزي، وهم كبلتبلٍ

الجنىد، رجبل الذرك والنىات المظبػذة النبطنىا ةبلثننبت أو المزاكش الؼظنزَ  أو  ♦

 .ظنزات أو مب َمبثلهبالمؼ

 .أػهز 8األػخبؽ المؼبلجىا داخل المؤطظبت االطتؼفبئُ  لمذة  تجبوس  ♦

 .المؼتنلىا ةبلظجىا ♦

 . شالء دور التزةُ  المحزوط  أو مزاكش حمبَ  الطفىل  ♦

 .األػخبؽ المةبػز إَىاوهم فٍ الشواَب، دور الةز واإلحظبا والمالجئ ♦

المىجىدوا فٍ  برَخ مزجغ اإلحصبء ةمؤطظ  للتؼلُم التالمُذ والطلة  الذاخلُىا  ♦

 .الؼمىمٍ أو الحز

 .الؼمبل المةبػز إَىاوهم فٍ أوراع األػغبل ولُض لهم أٌ طننً اػتُبدَ  ♦

  

وَظتؼمل لمؼزف  وسا .  حبصل قظم  الظبكن  الحضزَ  ػلً مجمىع الظنبا: ًسبت التودى

 .الظنبا الحضزَُن فٍ مجمىع الظنبا

 

هٍ ػذد الظنبا ةبلنلم: سكبًٍتالكثبفت ال
4

وَتم حظبةهب ةنظم  طنبا وحذة إدارَ  مؼُن  . الىاحذ 

 .ػلً مظبحتهب

 

وَتم حظبةه ةنظم  ػذد الزجبل ػلً ػذد النظبء مغ . امزأة 00,ػذد الذكىر لنل  :هعدل الذكورة

 .00,ضزة النتُج  فٍ 

 

وَتم . ضمن الظبكن  اإلجمبلُ  هٍ  ظة  الظنبا فٍ فئ  ػمزَ  مؼُن  :التزكٍب العوزي للسكبى

 .  الحظبة ةنظم  ػذد طنبا كل فئ  ػلً ػذد الظنبا اإلجمبلٍ، وَؼةز ػنه ةبلنظة  المئىَ 

 .طن  2,إلً  0من : األطفبل ♦ 

 .طن  42إلً  5,من : الظنبا فٍ طن الؼةبة ♦ 

 .طن  51إلً  5,من : طن النؼبط االقتصبدٌالظنبا فٍ  ♦ 

 .طن  80أكثز من : ىخ طن الؼُخالظنبا فٍ  ♦ 

 .طن  21إلً  5,من : النظبء فٍ طن اإل جبة ♦

 .طن ,,إلً  8من : األطفبل فٍ طن التمذرص ةبلظلك االةتذائٍ ♦

حاصل قسمة مجموا الويما  التً تع ٌها النساء من ة ة : المعدل العام للخصوبة حسب السن
 .عمرٌة معٌنة على مجموا النساء من نصس الص ة
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قم تضعهم المرأة تالل حٌاتها تح   حٌاء ال ٌناأل مجموا الموالٌم :تزكٍبً للخصوبتالوؤشز ال
 .شرو  تصوبة أسالةها

 
العمر المتوس  ال ي ٌمكن لشتص أن ٌعٌشه من  الويمة تح  شرو   :أمد الحٌاة عند الوالدة

 .وةٌا  الصترة التً نحن بصمم مراستها
 

وٌتم حسابه بقسمة عمم . سنة عنم الرجال والنساء 55نسبة العزا  ةً  :العزوبة المطلقة نسبة
 .سنة 5,سنة على مجموا العزا  البالػٌن  55العزا  عنم 

 
 . حبصل قظم  ػذد الظنبا ػلً مجمىع ػذد األطز :متوسط حجم األسرة

 

 األمية وانتعهيم: انفصم انثاني
 

ل ٌن ي ٌعرةون سنوا  ةؤكثر  ا 0,حاصل قسمة مجموا األشتاص البالػٌن  :ًسبت األهٍت
 .سنوا  0,القراءة والكتابة على مجموا األشتاص ال ٌن تجاوز  أعمارهم  

 
هً النسبة الم وٌة لمجموا التالمٌ  بسلك مراسً  :معدل التمدرس الخام فً سلك دراسً معٌن

وٌستعمل . معٌن ضمن مجموا السكان  وي السن القانونً لولوج ه ا السلك تالل سنة مراسٌة
وٌبٌن قمرة نظام مراسً على تسجٌل  لبة . مستو  العام للمشاركة ةً مستو  مراسًلتبٌان ال

 .سن معٌنة ةً الممرسة
 

حاصل قسمة مجموا تالمٌ  السلك ايبتما ً على  :سنة 11إلى  6معدل تمدرس األطفال من 
 . سنة ,,إلى  8مجموا األ صال من 

 

 اننشاط االقتصادي: انفصم انثانث
 

 .ٌتكونون من السكان النشٌ ٌن المشتػلٌن والسكان العا لٌن :السكان النشٌطون
 

ٌشتػلون  كانوا سنوا  ةؤكثر 4هم مجموا السكان البالػٌن : السكان النشٌطون المشتغلون
 .أثناء ةترة اإلحصاء

 
سنة ةؤكثر ي ٌشتػلون  5,ٌتكونون من مجموا السكان البالػٌن : السكان النشٌطون العاطلون

 .صاء وٌبحثون عن عملأثناء ةترة اإلح
 

حاصل قسمة مجموا السكان النشٌ ٌن  أي مجموا السكان المشتػلٌن   :ًسبت الٌشبط
 .والعا لٌن الراغبٌن ةً إٌجام عمل على مجموا السكان

 
حاصل قسمة مجموا السكان النشٌ ٌن العا لٌن على مجموا السكان  :معدل البطالة 

 .سنة ةؤكثر 5,النشٌ ٌن البالػٌن 

 ل انمهحقةانجداو
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 السكبى القبًوًٍوى للبلدٌبث و الجوبعبث القزوٌت إلقلٍن الٌبضور: 01الجدول رقن 

 حسب اإلحصبء العبم للسكبى و السكٌى  

 البلدٌات و الجماعات القروٌة
 معدل 0661 4991

 األسر السكبى األسر السكبى النمو

 2,9 6923 36021 4561 27049 العروي

 2,9 6799 31800 4410 23897 بنً أنصار

 1,2 26961 126207 20649 112450 الناضور

 1,4 6067 29851 4759 25920 زاٌو

 0,6 4242 20181 3616 19012 ازغنػان

 0,3- 1754 11258 1592 11616 عٌن الزهرة

 1,9- 1224 7188 1356 8693 أٌ  ماٌ 

 4,7- 1038 5977 1542 9653 أمجاو

 0,7- 2023 10674 2029 11399 مار الكبمانً

  1423 7684   الساكنة القروٌة

  600 2990   مار الكبمانً: ساكنة مركز

 0,8 5183 28545 4157 26329 المرٌوش

  3105 18164   الساكنة القروٌة

  2078 10381   المرٌوش: ساكنة مركز 

 3,1- 915 5765 1043 7924 أويم بوبكر

 2,3- 910 5032 930 6318 تازغٌن

 1,9 3537 17090 2684 14213 وٌصروربنً ب

  1519 7593   :الساكنة القروٌة

  2018 9497   جعمار: ساكنة مركز

 0,3 4464 23050 3948 22327 بنً شٌكر

  3583 18862   :الساكنة القروٌة

  881 4188   بنً شٌكر: ساكنة مركز

 0,8- 1890 9623 1830 10448 بنً سٌمال الجبل

 1,8- 1475 7331 1512 8835 بنً سٌمال لو ا

 2,2 4385 23379 3063 18841 بوعرك

  2987 16470   :الساكنة القروٌة

  1398 6909   تاوٌمة: ساكنة مركز

 1,3 3900 20433 3158 18028 ةرتانة

  1766 9439   :الساكنة القروٌة

  2134 10994   ةرتانة: ساكنة مركز 

 0,1 2305 11815 2059 11725 إعزانن

 4,5 5119 26582 3001 17170 إحماما

  194 1102   :الساكنة القروٌة

  4925 25480   إحماما: ساكنة مركز

 0,5- 1744 9001 1676 9502 إكسان

 3,1 4878 24877 3283 18334 سلوان

  2914 15666   :الساكنة القروٌة

  1964 9211   سلوان: ساكنة مركز

 نونٌون للبلدٌات و الجماعات القروٌة إلقلٌم الناضورالسكان القا: 01الجدول رقم 
 حسب اإلحصاء العام للسكان و السكنى 
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 :تببع

 البلدٌات و الجماعات لقروٌة
 معدل 2004 1994

 األسر السكبى األسر السكبى النمو
 2,6- 493 3413 551 4432 أةسو

 2,4- 298 1619 337 2058 البركانٌٌن

 0,3 3720 18998 3145 18520 أركمان

  2636 13732   :الساكنة القروٌة

  1084 5266   قرٌة أركمان: ساكنة مركز

 1,5 1804 10496 1365 9061 بنً اوكٌل أويم امحمم

 0,4- 1344 8113 1211 8483 حاسً بركان

 1,6- 750 3666 784 4303 أويم ماووم الزتانٌن

 1,8 3875 22173 2917 18548 أويم ستو 

 0,8- 2064 9888 1852 10678 اءراس الم

  1031 5356   :الساكنة القروٌة

  1033 4532   راس الماء: ساكنة مركز

 0,2- 1732 10040 1487 10276  ٌز و ٌن

  1005 5990   :الساكنة القروٌة

  727 4050    ٌز و ٌن: ساكنة مركز

 1,9- 1004 5337 992 6439 أزيؼ

 1,7 3928 20891 2992 17727 بن ال ٌ 

  1872 10445   :الساكنة القروٌة

  2056 10446   بن ال ٌ : ساكنة مركز

 0,5- 1416 7158 1319 7532 بنً مرغنٌن

 0,7- 1957 10504 1844 11324 بومٌنار

 3,4- 1356 7527 1622 10594 إةرنً

 2,1- 1789 11288 2008 13990 إجرماوس

 0,4 3155 16022 2602 15396 مٌضار

  510 2793   :اكنة القروٌةالس

  2645 13229   مٌضار: ساكنة مركز

 4,2- 619 3232 858 4958 امهاجر

 0,4 1242 6921 1073 6630 ورمانة

 1,6- 1005 6342 1170 7464 أويم أمػار

 1,0- 2005 10403 1940 11452 تصرسٌ 

  1272 6848   الساكنة القروٌة

  733 3555   تصرسٌ : ساكنة مركز

 1,5- 1115 6161 1246 7172 تلٌلٌ 

 0,2- 2928 14937 2662 15314 تمسمان

  2405 12749   :الساكنة القروٌة

  523 2188   كرونة: ساكنة مركز

 0,0 1745 11541 1628 11491 تروكو 

 0,1- 1786 10284 1563 10389 تساة 

  1324 8158   :الساكنة القروٌة

  462 2126   كسٌ ة: ساكنة مركز
 0,6 140866 728634 116026 683914 مجموع اإلقلٌم 
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 2004و سنة  1994عدد و سكان المراكز الحضرٌة مابٌن سنة  تطور: 02الجدول رقم 

 
 2004إحصاء  1994إحصاء 

 
عدد 
 المراكز

عدد 
 السكان

 %
السكان 

(1) 

عدد 
 المراكز

عدد 
 السكان

 %
السكان 

(1) 

 33,1 45024, 8, 5,2, 34465 08 إقلٌم الناضور

 2,5, 44043, 42 4,2 44516 2, الجهة الشرقٌة

 8,3 035826, 54, ,,2 ,52424 ,4, مجموع البالد

 نسبة سكان المراكز الحضرٌة إلى مجموا الساكنة الحضرٌة( ,)

 توسٌع السكبى حسب فئبث األعوبر و الجٌس :  30الجدول 

  و وسظ اإلقبهت

 :هجووع الوسطٍي

  1994 2004 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث ذكورال

0-2 39694 39843 79537 32007 31141 63148 

5-1 43706 41232 84938 36594 35456 72050 

,0-,2 44663 43102 87765 39402 38381 77783 

,5-,1 39752 38013 77765 40246 38067 78313 

40-42 32294 33939 66233 39431 36310 75741 

45-41 25642 30123 55765 29682 31493 61175 

30-32 24860 27926 52786 24340 28788 53128 

35-31 20996 23374 44370 21556 26534 48090 

20-22 14388 15282 29670 22679 26612 49291 

25-21 7471 8971 16442 19731 20247 39978 

50-52 6693 10925 17618 13477 13812 27289 

55-51 8783 11601 20384 6417 8213 14630 

80-82 7891 9640 17531 6606 9604 16210 

85-81 5322 5060 10382 8337 9617 17954 

40-42 3871 4930 8801 6740 7955 14695 

+45 4790 5980 10770 7491 9007 16498 

 547 299 248 420 220 200 الػٌر مصرح

 726520 371536 354984 681177 350161 331016 المجموا
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 توسٌع السكبى حسب فئبث األعوبر و الجٌس و وسظ اإلقبهت:  30الجدول 

 الوسظ الحضزي

  1994 2004 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور 

0-2 14174 13603 27777 15871 15785 31656 

5-1 14396 13492 27888 17614 17057 34671 

,0-,2 15133 14772 29905 18947 18523 37470 

,5-,1 14142 13343 27485 20171 18155 38326 

40-42 12684 12029 24713 20979 17810 38789 

45-41 10322 11243 21565 16243 15897 32140 

30-32 10350 10846 21196 13557 14477 28034 

35-31 8946 8884 17830 11823 13658 25481 

20-22 6328 5662 11990 12284 13649 25933 

25-21 3111 3501 6612 10876 10215 21091 

50-52 2543 3695 6238 7262 7106 14368 

55-51 3183 4051 7234 3442 4263 7705 

80-82 2551 3100 5651 3385 4740 8125 

85-81 1722 1630 3352 4105 4667 8772 

40-42 1191 1570 2761 3137 3641 6778 

+45 1330 2010 3340 3428 4340 7768 

 337 173 164 220 110 110 الػٌر مصرح

 367444 184156 183288 245757 123541 122216 الوس  الحضري
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 توسٌع السكبى حسب فئبث األعوبر و الجٌس و وسظ اإلقبهت:  30الجدول 

 :الوسظ القزوي

  1994 2004 

 المجموع ناثاإل الذكور المجموع اإلناث الذكور 

0-2 25520 26240 51760 16136 15356 31492 

5-1  29310 27740 57050 18980 18399 37379 

,0-,2  29530 28330 57860 20455 19858 40313 

,5-,1  25610 24670 50280 20075 19912 39987 

40-42  19610 21910 41520 18452 18500 36952 

45-41  15320 18880 34200 13439 15596 29035 

30-32  14510 17080 31590 10783 14311 25094 

35-31  12050 14490 26540 9733 12876 22609 

20-22  8060 9620 17680 10395 12963 23358 

25-21  4360 5470 9830 8855 10032 18887 

50-52  4150 7230 11380 6215 6706 12921 

55-51  5600 7550 13150 2975 3950 6925 

80-82  5340 6540 11880 3221 4864 8085 

85-81  3600 3430 7030 4232 4950 9182 

40-42  2680 3360 6040 3603 4314 7917 

+45  3460 3970 7430 4063 4667 8730 

 210 126 84 200 110 90 الػٌر مصرح

 359076 187380 171696 435420 226620 208800 الوس  القروي

 

حسب  2004و  1994عدد النساء فً سن الخصوبة مابٌن سنتً تطور : 40الجدول رقم 
 الوسط

 

 المجموع القروي الحضري 

1994 48,8 45,4 48,0 

2004 46,, 41,0 46,4 
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 سنة 15الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق )%( توزٌع السكان ب :  50الجدول رقم 
 2004حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة سنة  

 :هجووع الوسطٍي

 
1994 2004 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 44,9 39,3 50,9 42,6 36,8 49 العزاب

 48,2 48,4 48,1 51 51,8 50,1 المتزوجون

 1,4 2,2 0,5 1,3 2 0,4 المطلقون

 5,5 10 0,5 5,2 9,4 0,4 األرامل

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
 سنة 15الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق )%( لسكان ب توزٌع ا:  50الجدول رقم 

 2004حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة سنة 
 :الوسظ الحضزي

 
1994 2004 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 43,9 36,9 51,1 42,3 35,3 49,6 العزاب

 48,7 49,6 47,8 50,7 52,0 49,4 المتزوجون

 1,8 3,0 0,5 1,7 2,8 0,5 المطلقون

 5,6 10,6 0,5 5,3 9,9 0,5 األرامل

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

 

 سنة 15الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق )%( توزٌع السكان ب :  50الجدول رقم 
 2004حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة سنة  

 :الوسظ القزوي

 
1994 2004 

 المجموع اإلناث ذكورال المجموع اإلناث الذكور

 46,0 41,8 50,8 42,8 37,7 48,7 العزاب

 47,7 47,1 48,3 51,2 51,7 50,6 المتزوجون

 1,0 1,5 0,4 1,0 1,5 0,3 المطلقون

 5,4 9,5 0,5 5,1 9,1 0,4 األرامل

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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 2004سنة  سب الجنس ووسط اإلقامةسنة ح  55عند  ًسبت العشوبت: 60الجدول رقم  

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري 

 >9; ?9; :9; إقليم الناضور

 2,8 2,5 3,0 الذكور

 6,1 6,7 5,5 اإلناث

 :9; :9; ;9; الجهة الشرقية

 3,1 2,8 3,3 الذكور

 5,5 5,7 5,3 اإلناث

 99: @89 <9: المغرب

 3,0 2,2 3,5 الذكور

 3,0 1,7 3,9 اإلناث

 

 سنة حسب الجنس 29إلى  15من )%( نسبة العزاب ب : 70الجدول رقم  

 2004و وسط اإلقامة سنة  

 

 سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة  55عند  ًسبت العشوبت: 08الجدول رقم 

 

1994 2004 

الوسط 
 الحضري

الوسط 
 القروي

 المجموع
الوسط 
 الحضري

الوسط 
 القروي

 المجموع

 2,8 2,5 3,0 1,6 1,3 1,9 الذكور

 6,1 6,7 5,5 2,0 2,1 1,7 اإلناث

 4,5 4,8 4,3 1,8 1,8 1,8 المجموع

 

الحالة 
 الزواجية

 اامجموع الوسط القروي الوسط الحضري

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

41-49 @@9; @999 @=99 @@9< @:9; @=9< @@9; @99@ @=99 

06-01 @<9? =?9< ?:9: @<9? >;9< ?<98 @<9? >89< ?;99 

01-09 >@9: ;>9< =:9= >@99 <<5@ ==9> >@99 <89> =<99 



 

 8, 

 و المؤشر التركٌبً لخصوبة النساء( oo/o)نسبة الخصوبة ب : 90الجدول رقم  

 2004سنة  فً سن اإلنجاب حسب وسط اإلقامة

 القروي الحضري المجموع 

 0,6, ,,,, 0,,, سنة 15-19

 82,5 42,6 81,8 سنة 20-24

 14,6 05,4, 5,,0, سنة 25-29

 01,2, 06,1, 01,4, سنة 30-34

 48,8 44,0 42,4 سنة 35-39

 34,4 48,8 41,3 سنة 40-44

 1,0 6,3 6,8 سنة 45-49

 4,0 4,0 4,0 المؤشر التركٌبً للخصوبة باإلقلٌم

 ,,4 4,3 4,0 المؤشر التركٌبً للخصوبة بالجهة

التركٌبً للخصوبة المؤشر 
 بالمغرب

4,, 3,, 4,5 

 

 (ببلسٌواث)حسب الجٌس و وسظ اإلقبهت  هتوسظ السي عٌد الشواج األول: 10الجدول رقن 

 

1994 2004 

الوسط 
 الحضري

الوسط 
 القروي

 المجموع
الوسط 
 الحضري

الوسط 
 القروي

 المجموع

 32,8 32,7 32,9 30,3 29,9 30,6 الذكور

 28,3 28,9 27,6 26,9 26,9 26,5 اإلناث

 30,5 30,9 30,4 28,5 28,3 28,5 المجموع
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 سنوات 10لدى السكان الذٌن ٌتجاوز سنهم  ًسبت األهٍت: 11الجدول رقم 

 2004سنة  حسب الجنس ووسط اإلقامة  

 المجموع اإلناث الذكور 

 47,3 60,4 33,4 إقلٌم الناضور

 38,5 26,2 42,2 الحضري

 56,8 4471 23,3 القروي

 42,9 54,2 30,8 الجهة الشرقٌة

 34,4 23,0 5,,4 الحضري

 80,0 44,8 28,3 القروي

 43,0 54,7 30,8 مجموع البالد

 41,2 31,5 6,6, الحضري

 80,0 42,5 28,0 القروي

 

 2004حسب فئات األعمار و الجنس سنة )%( نسبة األمٌة ب  : 12 الجدول رقم

 :الوسطٌن

 جموعالم اإلناث الذكور 

 11,7 15,3 8,1 سنة  10-14

 28,6 38,5 19,3 سنة 15-24

 46,4 60,2 31,0 سنة 25-34

 62,6 78,8 44,0 سنة 35-39

 81,2 94,7 65,3 سنة فأكثر 50

 47,3 60,4 33,4 المجموع
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 2004حسب فئات األعمار و الجنس سنة )%( نسبة األمٌة ب : 21الجدول رقم 

 :الوسظ الحضزي

 المجموع اإلناث ورالذك 

 4.3 5.3 3.4 سنة  10-14

 16.8 22.0 12.3 سنة 15-24

 32.2 43.1 21.1 سنة 25-34

 49.7 66.5 31.7 سنة 35-39

 73.8 91.0 53.8 سنة فأكثر 50

 36.5 48.4 24.4 المجموع

 

 2004حسب فئات األعمار و الجنس سنة )%( نسبة األمٌة ب : 21الجدول رقم 

 :الوسظ القزوي

 المجموع اإلناث الذكور 

 18.4 24.6 12.5 سنة  10-14

 40.4 54.0 26.8 سنة 15-24

 62.2 77.6 43.1 سنة 25-34

 77.1 91.7 58.9 سنة 35-39

 88.7 98.3 77.1 سنة فأكثر 50

 58.6 72.1 43.3 المجموع
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 سنوات  10توزٌع السكان الذٌن ٌتجاوز سنهم :  31الجدول رقم 

 2004سنة  ات المقروءة و المكتوبة و حسب الجنسحسب اللغ 

 المجموع اإلناث الذكور اللغات المقروءة و المكتوبة

 24,3 80,2 33,2 بدون

 40,6 5,8, 48,2 العربٌة وحدها

 45,8 1,4, 6,,3 العربٌة و الفرنسٌة

 5,5 3,6 4,2 العربٌة و الفرنسٌة و لغات أخرى

 0,5 0,3 0,4 سٌةالعربٌة و لغات أخرى من غٌر الفرن

 0,3 0,4 0,2 لغات أخرى

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 

 سنوات 10توزٌع السكان الذٌن ٌتجاوز سنهم : 41الجدول رقم 

 2004سنة  حسب المستوى الدراسً ووسط اإلقامة

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري  

 46,7 57,6 36,1 بدون

 2,9 3,2 2,6 التعلٌم األولً

 31,0 29,0 32,9 ٌم االبتدائًالتعل

 11,2 7,1 15,1 التعلٌم اإلعدادي

 5,3 2,1 8,3 التعلٌم الثانوي

 3,0 1,0 5,0 التعلٌم العالً

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 

  2004سنة  توزٌع السكان النشٌطٌن فً الوسطٌن حسب الجنس: 51الجدول رقم 

 المجموع األناث الذكور 

 00.0, 6.1, ,.,6 الحضري

 00.0, 1.4, 603 القروي

 100.0 19.3 80.7 المجموا

 

 2004سنة  حسب الجنس ووسط اإلقامة  ًسبت الٌشبط: 61الجدول رقم 
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 المجموع األناث الذكور 

 33,4 ,,3, 58,4 الحضري

 32,0 4,5, 55,4 القروي

 34,0 12,8 56,7 المجموع

 

 2004لجنس سنة حسب فئة األعمار و ا ًسبت الٌشبط: 71الجدول رقم 

 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

15-19 56,4 41,, 22,, 

20-24 68,3 30,4 51,2 

25-29 15,3 48,0 51,4 

30-34 18,8 ,1,4 52,1 

35-39 18,4 ,5,4 54,0 

40-44 18,4 ,4,2 50,1 

45-49 15,4 1,3 5,,1 

50-54 13,2 4,5 21,1 

55-59 64,, 2,2 20,4 

 2,2, 2,, 30,8 رسنة فأكث 60

 

 ن حسب الحالة فً المهنة ووسط اإلقامةٌن المشتغلٌتوزٌع السكان النشٌط: 81الجدول رقم 

 2004سنة 

 المجموع القروي الحضري الحالة فً المهنة

 4,3 8,, 4,1 مشغل

 32,1 36,0 1,,3 مستقل

 ,,53 23,1 4,,8 أجٌر

 6,1 5,8, 4,8 معٌن عائلً

 0,1 0,6 0,1 متعلم

 00,0, 00,0, 00,0, جموعالم

 

 توزٌع أعداد و أحجام األسر حسب وسط اإلقامة: 20الجدول رقم 
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 1994 2004 

 حجم األسر عدد األسر حجم األسر عدد األسر 

 5,2 140866 5,9 116026 إقلٌم الناضور

 2,6 48453 5,2 ,2216 الحضري

 5,8 828,3 8,4 4,025 القروي

 5,2 368449 5,9 301015 الجهة الشرقٌة

 2,1 4311,0 5,8 45624, الحضري

 5,4 46531, 8,3 45,43, القروي

 5,2 5665264 5,9 4444271 مجموع البالد

 2,6 3231601 5,3 45,1865 الحضري

 8,0 4445255 8,8 142568, القروي

 

 توزٌع أرباب األسر حسب الجنس: 21الجدول رقم 

 2004 سنة )%(و وسط اإلقامة و الفئات العمرٌة ب 

سنة 41-41                  سنة 41-19  سنة 66أكثر من    

       الحضري

 20,6 79,3 19,6 الذكور     

 34,8 65,1 12,7 اإلناث     

 23,1 76,8 18,4 المجموع     

    القروي

 26,2 73,8 15,6 الذكور     

 40,3 59,6 9,9 اإلناث     

 28,5 71,4 14,7 المجموع     

    وع الوسطينمجم

 23,1 76,8 17,8 الذكور    

 37,2 62,7 11,5 اإلناث    

 25,6 74,3 16,7 المجموع    

 

 
 
 

 سنة  15الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق )%( توزٌع أرباب األسر ب : 22الجدول رقم  
 2004حسب الحالة الزواجٌة ووسط اإلقامة سنة 
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 نمجموع الوسطي الوسط القروي الوسط الحضري  

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور  

 8,6 7,5 8,8 6,8 6,5 6,8 10,2 8,3 10,6 العزاب

 79,5 30,1 90,0 82,4 34,8 92,0 77,0 26,3 88,2 المتزوجون

 2,0 9,1 0,5 1,2 5,1 0,4 2,7 12,3 0,6 المطلقون

 9,9 53,3 0,7 9,6 53,7 0,7 10,1 53,1 0,6 األرامل

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

 

 (%)نسبة األمٌة لدى أرباب األسر ب: 23الجدول رقم 
 2004سنة  حسب الجنس ووسط اإلقامة 

 المجموع اإلناث الذكور  

 57,1 87,6 50,6 إقلٌم الناضور

 46,0 81,6 38,2 الحضري     

 70,2 95,2 65,1 القروي     

 53,9 82,2 47,8 الجهة

 44,5 77,5 36,3 الحضري     

 71,5 94,8 67,8 القروي     

 

 سنوات  10توزٌع أرباب األسر الذٌن ٌتجاوز سنهم : 24الجدول رقم 
 2004سنة  حسب المستوى الدراسً ووسط اإلقامة

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري  

    إقلٌم الناضور

 56,9 69,6 46,1 بدون      
 7,4 8,1 6,8 التعلٌم األولً      
 20,9 16,4 24,6 التعلٌم االبتدائً      
 5,5 3,0 7,7 التعلٌم اإلعدادي      
 5,2 1,8 8,0 التعلٌم الثانوي      
 4,1 1,1 6,7 التعلٌم العالً      

    ةـــــالجه

 54,2 71,3 45,0 بدون      
 5,8 6,3 5,5 األولًالتعلٌم      

 20,9 16,1 23,4 التعلٌم االبتدائً      
 7,1 3,3 9,2 التعلٌم اإلعدادي      
 6,9 2,0 9,6 التعلٌم الثانوي      
 5,1 1,0 7,3 التعلٌم العالً      

 نسبة النشاط لدى أرباب األسر حسب الجنس: 25الجدول رقم 

 2004سنة  ووسط اإلقامة 
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 المجموع اإلناث الذكور 

 69,7 13,3 81,6 إقلٌم الناضور

 70,4 18,5 81,8 الحضري      

 68,8 6,7 81,4 القروي      

 69,1 14,6 80,8 الجهة

 66,3 16,5 78,6 الحضري      

 74,2 9,5 84,6 القروي      

 

 نٌن المشتغلٌتوزٌع السكان النشٌط: 26الجدول رقم 

 2004سنة  حسب الحالة فً المهنة والجنس 

 المجموع اإلناث الذكور الحالة فً المهنة

 3,6 1,0 3,7 مشغل  

 43,5 36,9 43,7 مستقل  

 52,3 60,1 52,0 أجٌر  

 0,4 1,8 0,4 معٌن عائلً  

 0,2 0,2 0,2 متعلم  

 100,0 100,0 100,0 المجموع  

 

 0420حسب نوع المسكن ووسط اإلقامة سنة )%( توزٌع األسر ب : 27الجدول رقم 

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري نوع المسكن

 0,8 0,6 1,0 ةٌال أو  اب  ةٌال

 3,8 0,2 6,9 شقة

 16,6 17,4 16,0 مار مػربٌة تقلٌمٌة

 50,0 27,8 68,7 مار مػربٌة عصرٌة

 2,5 2,8 2,3 مار بما ٌة أو مور صصٌل

 22,3 48,4 0,1 سكن قروي

 4,0 2,9 5,0 أتر 

 100,0 100,0 100,0 المجموا

 

 حسب عدد الغرف المشغولة)%( توزٌع األسر ب: 82الجدول رقم 

 2004سنة  ووسط اإلقامة 
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 المجموع القروي الحضري عدد الغرف

 1,,, 1,8 3,6, غرفة واحدة

 6,5, 4,5, 1,3, غرفتان

 48,5 43,4 46,6 ثالث غرف

 ,,1, 44,4 8,2, أربع غرف

 1,3 1,,, ,,4 خمسة غرف

 8,3 ,,4 5,4 ستة غرف

 4,5 4,4 4,3 سبعة غرف

 2,4 2,0 2,5 ثمانٌة غرف

 4,, 3,, 4,4 غٌر مصرح

 00,0, 00,0, 00,0, المجموع

 

 

 2004سنة  معدل أفراد األسر بالغرفة الواحدة حسب وسط اإلقامة: 92الجدول رقم 

 المجموع القروي الحضري

,,2 ,,5 ,,5 

 

 2004سنة  سب أقدمٌة المسكنتوزٌع األسر الحضرٌة ح: 30الجدول رقم 

 المغرب الجهة الشرقٌة إقلٌم الناضور عمر المسكن

 44,5 43,6 43,3 سنوا  0,أقل من 

 44,8 44,8 41,0 سنة 40سنوا  إلى أقل من  0,من 

 38,4 31,4 36,1 سنة 50سنة إلى أقل من  40من 

 3,4, 1,2 6,1 سنة 50أكثر من 

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 

 

 حسب صفة حٌازة المسكن)%( توزٌع األسر ب: 31دول رقم الج

 2004سنة  ووسط اإلقامة 
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 صفة الحٌازة
مالك أو 
مالك 
 مشترك

فً طرٌق 
 التملك

 مكتري
سكن 
 وظٌفً

سكن 
 بالمجان

حاالت 
 أخرى

غٌر 
 مصرح

 1,5 0,6 17,8 1,2 12,0 0,7 66,2 الناضـور

 1,5 0,6 15,6 1,6 21,0 1,0 58,8 لحضريا 

 1,6 0,7 20,3 0,8 1,3 0,3 75,0 القروي 

 1,7 1,1 15,3 2,1 12,1 1,5 64,6 هةــــالج

 1,5 1,0 14,4 2,6 17,8 2,1 60,6 لحضريا 

 2,0 1,2 17,0 1,4 1,4 0,5 71,9 القروي 

 1,6 1,3 8,6 1,8 18,3 3,1 65,1 ربــالمغ

 1,5 1,7 8,7 2,2 29,2 4,7 52,1 لحضريا 

 1,7 0,8 8,5 1,1 1,6 0,6 85,2 القروي 

 

 حسب توفرها على بعض تجهٌزات المسكن)%( توزٌع األسر ب : 32الجدول 

 2004سنة  ووسط اإلقامة 

 عناصر الراحة فً المسكن
 المجموع القروي الحضري

 الجهة اإلقلٌم الجهة اإلقلٌم الجهة اإلقلٌم

 61,0 5,,1 63,3 6,,1 14,0 3,,1 مطبخ

 65,6 1070 ,,88 64,6 18,2 18,0 مرحاض

 34,4 35,3 0,4, 1,,, 54,2 55,4 حمام عصري أو رشاشة

 2,0, 40,1 44,0 ,,34 1,4 2,,, حمام محلً

 54,5 34,3 3,4, ,,2 60,1 85,5 شبكة عمومٌة لتوزٌع الماء

 44,5 40,4 20,4 25,4 61,6 2,,1 شبكة عمومٌة لتوزٌع الكهرباء

 

 

 

 

 

 

 ى شبكة الماء الصالح للشربنسبة األسر التً ال تتوفر عل: 33الجدول 

 2004سنة  حسب طرق التزود بالماء ووسط اإلقامة  



 

 4, 

طرٌقة التزود بالماء 
 الشروب

 المجموع القروي الحضري

 26,3 ,,26 26,4 آبار

 2,1, ,,40 4,8 منابع

 ,,6 4,2 1,4 حنفٌات عمومٌة

 44,5 45,0 33,5 أخرى

 

 بكة الكهربائٌةنسبة األسر التً ال تتوفر على الش: 34الجدول 

 2004سنة  حسب وسائل اإلنارة ووسط اإلقامة  

 المجموع القروي الحضري طرٌقة اإلنارة

 3,3 3,8 4,0 البترول

 84,3 88,5 20,4 الغاز

 41,4 8,,3 1,5, الشمعة, القندٌل 

 3,4 3,4 0,5 الطاقة الشمسٌة

 1,, ,,4 0,1 المولدات الكهربائٌة

 2,8 4,4 4,3, أخرى

 

 توزٌع األسر حسب طرٌقة تصرٌف المٌاه المستعملة: 35ل الجدو

 2004و حسب وسط اإلقامة سنة   

 
شبكة 
 عمومٌة

 حاالت أخرى بئر مفقود حفرة صحٌة

 12,7 29,4 30,7 27,1 إقليم الناضور

 8,5 14,1 28,3 49,1 الحضري

 17,7 47,5 33,6 1,2 القروي

 14,7 14,4 20,7 48,5 الجهة الشرقية

 6,7 5,9 14,3 73,1 الحضري

 29,8 30,3 32,7 2,7 القروي

 21,0 9,3 21,0 48,6 المغرب

 6,9 3,1 11,0 79,0 الحضري

 42,7 18,8 36,4 1,7 القروي

 

 توفرها على بعض اللوازم المنزلٌةتوزٌع األسر حسب 
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 2004حسب وسط اإلقامة سنة  

 التلفاز 
الصحن 
 الهوائي

الهاتف 
 الثابت

 الهاتف النقال

 6804 4400 4400 7008 يم الناضورإقل

 @9:< ?999 >89; >9;? الحضري

 ?89= :9; @9?8 99@> القروي

 6106 4804 4409 7407 الجهة الشرقية

 999< 99=9 >9;; :9>? الحضري

 >99> <9: :9;8 @89> القروي

 6606 4101 4408 7601 المغرب

 ;99< :999 =9=; >9?? الحضري

 :99; 998 99;8 =9<> القروي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


