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 خيهٍــد

ملُيٌ ضسؼ امؽأُج ملل خضنٔل  ٍؤج لتٔؼثأضضبء امؾبه منؿلبى ُامؿليّ ٔلخؿٓ إلى اإ
امؾونٔج  ُاؽخوبغا ؽنّ يخبئز ٍػً .ؿبليج تنغ وباقخضبغٔج م-ُامؿُؿُٔ امغٔوُغؼافٔجُظبػ ألم

ٔخه ُظؼ اموعععبح االقخضبغٔج ُاالسخوبؽٔج ؽنّ اموغِ  ُغٔؼٍب وى امغؼاؿبح املتؼِ
ٍغاف ألمّ اإل مُضُا تغٔج اموخُؿع ُامتؾٔغ ُٔخه امخغعل ؽنّ وعخنف اموؿخُٔبحُامقؼٔة 

 .ؿُاء ؽنّ امضؾٔغ امُعيٓ أُ امقعبؽٓ أُ امسَُْ امضلُؤج بحنؿٔبؿم ؿعؼثامو

 :ٔولى ضضؼٍب فٓ ؿخج وضبُؼ 2554إى األٍغاف امؼئٔؿٔج مإلضضبء امؾبه مؿيج 

 .خضغٔغ ؽغغ امؿلبى امقبيُئٔى ضؿة وعخنف امُضغاح اإلغاؼٔج منوونلج ♦
بؽٔج ُاالقخضبغٔج ضؿة وعخنـف اموؿـخُٔبح   ُاالسخو امغٔوُغؼافٔجوؾؼفج امتئبح  ♦
 .امسغؼافٔج
امعضـُتج   : خقٔٔه وؿخُٔبح ُتئبح امغُاٍؼ اموخضلوج فٓ اميوُ امغٔوغؼافٓ ُآمٔبخٌ ♦

 ...امُفٔبح  امَسؼث امغاعنٔج
 .ضضؼ ؽغغ امؿلبى ػُْ االضخٔبسبح امعبضج ضؿة يُػ امؾبٍج ♦
 .ؿؼخضغٔغ وعؽُى امؿلى ُأقغؤخٌ ُوؾؼفج غؼُف ؿلى األ ♦
ُظؼ قبؽغث منوؾعٔبح وى أسل اؿخعؼار امؾٔيبح منقٔبه توعخنف األتضبد اإلضضبئٔج  ♦
 .وؿخقتال

ُفٓ ٍػا امضغغ  التغ وى اإلشبؼث أيٌ ُألُل وؼث عالل ٍػا اإلضضبء مسأح تالغيب إمّ 
اؿخؾوبل خقئبح سغ وخعُؼث  ضٔد أى خضضٔل اموؾنُوبح اموسوؾج خه ؽى عؼٔـ  امقـؼاءث   

 .امشٓء امػْ ولى  وى خقنٔص آسبل فؼؽ ُيشؼ اموؾنُوبح(. LAD)منُذبئ   األخُوبخٔلٔج
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ُيغؼا مالٍخوبه اموخؽأغ تبمسَج ُتخغتٔؼ امشأى اموضنٓ  ُفٓ ؿتٔل خُفٔؼ ويبط ُإعبؼ 
 امغٔوُغؼافٔـج والئؤى متنُؼث االؿخؼاخٔسٔبح ُاموعععبح  لبى التغ وى خضنٔل اموؾعٔـبح  

وفضنج ؽنّ امضؾٔغٔى اإلقنٔوٓ ُامسَُْ مخلُى ؼٍى إشبؼث امغقٔقج ُام اقخضبغٔج-ُامؿُؿُٔ
 .ػُْ امقؼاؼ ُاموعععٔى ُوعخنف اموَخؤى تبمسَج ُولُيبخَب

 َُٔخه ٍػا امؾول امخضنٔنٓ وى عالل امُذٔقـج امخـٓ تـٔى أٔـغٔيب تـأٍه اموؤشـؼاح      
ُػمك وـى عـالل ؽـؼط وعخنـف      ؾوبمج ُسغث أيلبغم اقخضبغٔج-ُامؿُؿُٔ امغٔوُغؼافٔج
ُوؤؽاح امؿلبى تبإلقنٔه وؼ إتؼاؽ تؾط االعخالالح ُامفُاؼ  امخٓ الؽامح ؿبئغث عضبئص 

ُقغ خوح االؿخؾبيج قغؼ اإلولبى تؼؿـُه  . تٔى امُؿعٔى امضظؼْ ُامقؼُْ أُ تٔى امسيؿٔى
 .تٔبئج مخُظٔص وعخنف ٍػً امفُاؼ  ُامعضبئص

 :ج وضبُؼ أؿبؿٔجعوؿُٔخيبُل ٍػا اإلضغاؼ 
 .جامغٔوُغؼافٔامُظؾٔج  ♦
 .األؤج ُامخؾنٔه ♦
 .اميشبع االقخضبغْ ♦
 .األسر وممٌزات أرباب األسر ♦
      .    غؼُف ؿلى األؿؼ ♦ 

ُإػ خخشؼف اموغٔؼٔج امسَُٔج منويغُتٔج امؿبؤج منخععٔع تُسغث تئضغاؼ ُيشـؼ ٍـػً   
امُذٔقج ُُظؾَب تٔى أٔغْ وعخنف فئبح اموؿخؾونٔى  فئيَب خغل ؼٍى إشبؼخَه منـؼغ ؽنـّ   

اؿخفؿبؼاخَه ُخقتل والضغبخَه ُاقخؼاضبخَه امخٓ وى شأيَب خضؿٔى ُإغيبء إضـغاؼاخَب   سؤؼ
 .  جامالضق

 

 .وانهـه ونـي انتوفيـق                                                  
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 نهسكان اقتصادية-غرافية وانسوسيووأهـم انمؤشـرات انديم

 غرافيةوانوضعية انديم
 

 ةنسم  477155 السكاى 
  %  31, هعذل الٌوى السٌىي  
     %  86,1 ًسبت التوذى 
 الكلم املربعيف نسمة  278,4 الكثافت السكاًيت  
 %    4,4 ًسبت العشوبت املطلقت 
 سنة  3505 هتىسط  سي الشواج األول 
 امرأة/طفل  1,9 املؤشز التزكييب للخصىبت 
 األسرة/فرد  5,5 هتىسط حجن األسزة 

 األمية وانتعهيم
 

 %      ًسبت األهيت                                                
  
  
  
  
  
  
  

 

 وجذة أًكاد 
 ت الشزقيتهاجل 

 جموىع البالد 

3505 

4209 

4305 

 %                                        ًسبت األهيت لذي الٌساء 
  
  
  
  
  
  
  

 

 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

3901 

5402 

5407 
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 انىشاط االقتصادي
 

 %ًسبت الٌشاط                                                     
  
  
  
  
  
  
  

 

 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

3405 

3306 

3509 

 
 مميزات أرباب األسر

 

 %        أرباب األسز اإلًاث                                    

 وجذة أًكاد 
 لشزقيتت اهاجل 

1801 

1707 

 %         ًسبت األهيت لذي أرباب األسز  الذكىر                          

 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

3404 

4708 

 %ًسبت األهيت لذي أرباب األسز اإلًاث                                   

 وجذة أًكاد 
 ت الشزقيتهاجل 

 

7101 

8202 
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 ظروف انسكه
 

 %املالكت                                                                األسز 
  
  
  
  
  
  
  

 

 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

6509 

6406 

6501 

 %                               األسز اخلاضعت لٌظام الكزاء                  
 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

1507 

1201 

1803 

 %األسز املزتبطت بشبكت املاء الصاحل للشزب                                  
 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

8103 

5705 

5705 

 %   األسز املستفيذة هي الشبكت الكهزبائيت                                   
 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

8702 

7205 

7106 

 %  األسز املستفيذة هي شبكت عوىهيت لصزف املياٍ املستعولت              
 وجذة أًكاد 
 اجلهت الشزقيت 

 جموىع البالد 

7905 

4805 

4806 
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 اهٌيو اهدٍيوغرافٌ واهخوزٍػ اهيجبهٌ هوشنبً -1

 

تنغ ؽغغ ؿلبى ؽوبمج ُسغث أيسبغ  2554لبى ُامؿليّ ضؿة اإلضضبء امؾبه منؿ
وؿسنٔى تػمك يوُا غٔوُغؼافٔب   1994يؿوج فٓ ؿيج  419563وقبتل  يؿوج 477155

ُيخٔسج مػمك اؼخفؾح املذبفج  .فٓ اموخُؿع ؿئُب عالل ٍػً امفخؼث% 1.3تنغح يؿتخٌ 
قتل  244.5وقبتل  ؼتؼو ؼاملٔنُوخيؿوج فٓ  278.4ُسغث أيلبغ مخضل إمّ  جامؿلبئج تؾوبم
 .يؿوج فٓ املٔنُوخؼ اموؼتؼ امُاضغ 34  أْ تؽٔبغث ؽشؼ ؿيُاح

 

 خوزٍػ شنبً ؼيبهج وجدث أٌجبد دشة وشظ اإلكبيج 
 2004و 1994خالل شٌخٌ 

 
 يؽدل اهخزاٍد 2004 1994 اهوشظ

 %1.2 415858 365582 اهدطرً -
 %2.2 66292 53481 اهلروً -

 %1.3 477100 419063 اهيجيوغ
 

فٓ % 86ُخخؤؽ ؽوبمج ُسغث أيسبغ تبؼخفبػ وؾغل امخضظؼ فَٔب  ضٔد ُضل إمّ 
ٍػا ُقغ خؽأغ ؿلبى . فٓ وسوُػ امتالغ% 55فٓ امسَج امشؼقٔج ُ% 62وقبتل  2554ؿيج 

 1994فٓ اموخُؿع عالل امفخؼث امووخغث تٔى % 1.2أيلبغ تيؿتج  امضُاظؼ تؾوبمج ُسغث
 .ؼُْفٓ امُؿع امق% 2.2وقبتل  2554ُ
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توزيع سكان عمالة وجدة أنكاد حسب الوسط

سنة 2004

وسط القروي ال

14%

وسط الحضري ال

86%

 
 

تبمسوبؽج امضظؼٔج مُسغث ُامخٓ خؿخقعة ُخخوؼلؽ يؿتج ؽبمٔج وى ؿلبى امؾوبمج 
فٓ % 1.2ُسغث تيؿتج  وغٔيجُقغ خؽأغ ؿلبى  .وى وسوُػ ٍؤالء امؿلبى% 84ضُامٓ 

ُٔالضغ أى ؽغغ ؿلبى تنغٔج اميؾٔوج خقنص . اموخُؿع ؿئُب وب تٔى اإلضضبءٔى األعٔؼٔى
فٓ ضٔى ؽؼف ؿلبى تنغٔج تيٓ غؼاؼ خؽأغا تنغح يؿتخٌ % ..3عالل امؾشؼ ؿيُاح تيؿتج 

 .فٓ اموخُؿع ؿئُب% 3
 

ُإػا لبيح سل امسوبؽبح امقؼُٔج امخبتؾج مؾوبمج ُسغث أيلبغ قغ ؽؼفح عالل ٍػً 
  فئى سوبؽخٓ إؿنٓ ُأٍل أيلبغ تؿتة امَسؼث إمّ اموغى امفخؼث خيبقضب فٓ ؽغغ ؿلبيَب

ُٔؾؽِ ٍػا امخؽأغ . ؽنّ امخُامٓ% 1.1ُ % 9تيؿتخٓ ك ؿسنخب خؽأغا فٓ ؽغغ امؿلبى ُػم
تبمعضُص  ُالؿٔوب تبميؿتج مسوبؽج إؿنٓ  إمّ يؽُش ؽغغ لتٔؼ وى ؿلبى امقؼِ 

وغٔيج تبألضٔبء امَبوشٔج امُاقؾج ؽنّ امضغُغ اموشخؼلج مَػً امسوبؽبح وؼ ُاؿخقؼاؼٍه 
 .ُسغث
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 بد دشة اهجيبؼبحنخوزٍػ شنبً ؼيبهج وجدث أٌ
 2004و 1994ٌخٌ خالل ش

 يؽدل اهخزاٍد   2004    1994    اهجيبؼج/اهتودٍج
 %ة  

 1.2 455738 357278 دثــــوج -

 -3.5 1151 1641 جـــاهٌؽٍي -

 3.5 8919 6663 ٌ درارــتٌ -

 1.1 16494 14766 بدــأهل أٌن -

 -1.2 5582 5727 ؼًٍ اهصفبء -

 -5.6 7154 7559 دـٌ خبهـتٌ -

 -2.6 2711 1122 برثـــهتص -

 7.3 11674 23217 ٌـــوـإش -

 -2.1 2611 3334 ٌــيشخفرن -

 -3.6 1314 1623 شٍدً توهٌوار -

 -3.5 1214 1461 شٍدً يوشي هيهبٍج -

 1.3 477100 419063 وغـــاهيجي   
 

فٓ % 2.4خؽأغُا توؾغل  ُوى سَج أعؼِ ٔالضغ أى ؿلبى ؽوبمج ُسغث أيلبغ
ج ـيقع 5.9مخؾؼف ٍػً امُخٔؼث تؾغ ػمك خؼاسؾب ة  1994ُ  1982تٔى اموخُؿع ؿئُب 

 .فقع% 1.3ضٔد أضتص وؾغل خؽأغ امؿلبى  2554ُ  1994ى ــتٔ
 
وسوُػ   فئى ُخٔؼث يوُ %(86)ألى غبمتٔج ؿلبى ؽوبمج ُسغث أيلبغ ٍه ضظؼُٔى ُ
ؼؿه ام أيغؼ) ؾوبمج خؿٔؼ تشلل وُاؽْ خقؼٔتب مُخٔؼث يوُ ؿلبيَب امضظؼٔٔى ؿلبى ام

 (. امتٔبيٓ أؿفنٌ
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تطور عدد سكان عمالة وجدة أنكاد منذ إحصاء 1982
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الوسط القروي

 
 
 1تٌٍج اهشنبً دشة اهشً واهجٌس -2
 اهتٌٍج اهؽيرٍج هوشنبً -2-1 

 
خقل أؽوبؼٍه ؽى  بويَ% 54.8فخٔج ضٔد أى ؿبليج خؾختؼ ؿبليج ؽوبمج ُسغث أيلبغ 

امخغٔؼاح امخٓ أضتص ٔؾؼفَب اموسخوؼ اموغؼتٓ ُاموخؾنقج تبمؿنُك ُتؿتة . ؿيج 35
فٓ وؼاضل االيخقبل امغٔوُغؼافٓ  فئى تئج األؽوبؼ مؿلبى امؾوبمج امخقغه امغٔوُغؼافٓ ُلػا 

 :وَوج ؽنّ وؿخُِ خؼلٔتخَب ُػمك وى عالل  عُؼاحأضتضح خؾؼف وؼ وؼُؼ امُقح خ
وى وسوُػ امؿلبى % 31.8امخٓ ايخقنح وى  (ؿيج 14 – 5) خقنص فئج األعفبل -

  2554ؿيج % 27.6إمّ  1994ؿيج 
وى وسوُػ امؿلبى % 21.1امخٓ ايخقنح وى ( يجؿ 24 – 15) شتبةفئج امخؼاسؼ  -

  2554ؿيج % 19.3إمّ  1994ؿيج 

                                                 
1
بالسكان البلدٌٌن فقط، أي مجموع السكان  ؼيق وتبئج هذا اىجشء واىفصىه اىمىاىُتتت  

 .(أنظر ملحق المفاهٌم والمصطلحات)القانونٌٌن باستثناء السكان المحسوبٌن على حدة 
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وى وسوُػ امؿلبى ؿيج % 62.3ؿيج وى  35خقنص فئج امؿلبى امتبمغٔى أقل وى  -
  2554ؿيج % 54.8إمّ  1994

وى وسوُػ % 35.4ضٔد أضتضح خوذل ( ؿيج 59 – 35)اخؿبػ امفئج امؾوؼٔج  -
  1994فٓ ؿيج % 29.9وقبتل  2554امؿلبى فٓ ؿيج 

وى % 62.7إمّ ( ؿيج 59 – 15)اؼخفبػ يؿتج امؿلبى فٓ ؿى اميشبع االقخضبغْ  -
  1994فٓ ؿيج % 65.5وقبتل  2554وسوُػ امؿلبى فٓ ؿيج 

 1994وى وسوُػ امؿلبى فٓ ؿيج % 7.7وى ( ؿيج فألذؼ 65)خؽأغ ؽغغ اموؿئى  -
 .2554ؿيج فٓ % 9.7إمّ 
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 اهنترى اهشنبً دشة اهفئبح اهدالهٍج ظورخ -2-2
 

 خظور أؼداد اهشنبً دشة اهفئبح اهدالهٍج اهنترى
 

 %يؽدل اهخزاٍد ة  2004   1994   فئبح األؼيبر

0 – 14 132295 135493 5.1  -
15 – 59 255121 297625 1.8 
 3.5 45391 32274 شٌج فأنذر 60
 

ى وسوُػ ؿلبى ؽوبمج ُسغث أيلبغ ُامخٓ الؽامح فئج األعفبل خوذل يؿتج وَوج و
أضتضح خخقنص وى ؿيج ألعؼِ تؿتة  جفئغٔؼ أى ٍػً ام%. 27.6خضل إمّ ضُامٓ 

االيعفبط امضبضل فٓ وؾغالح امعضُتج  إػ خه خؿسٔل خؼاسؼ فٓ ؽغغ األعفبل عالل 
 .  فٓ اموخُؿع ؿئُب% 5.1امؾشؼ ؿيُاح اموبظٔج توؾغل 

 
 %62.7ُامخٓ خوذل  بى فٓ ؿى اميشبع االقخضبغُْفٓ وقبتل ػمك ؽؼفح فئج امؿل

لوب ؽؼفح فئج اموؿئى . عالل يفؾ امفخؼث% 1.8اؼخفبؽب توؾغل وى وسوُػ امؿلبى 
ؿئُب  ضٔد أظضّ شعص ُاضغ فٓ لل ؽشؼث أشعبص % 3.5اؼخفبؽب ونوُؿب توؾغل 

 . وؿيب
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    توزيع السكان حسب فئات األعمار الكبرى

 60 سنة فأكثر

10%

0 - 14 سنة 

28%

 15 - 59 سنة

62%

 
 

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

 %يؽدل اهٌيو ة  2004 1994 
 اهٌشتج اهؽدد    اهٌشتج اهؽدد  

 1.1 48.7 235588 49.8 256756 اهذنور -

 1.6 51.3 243334 55.2 258184 اإلٌبد -
 1.3 100.0 473922 100.0 414890 اهيجيوغ

 
  أى يؿتج 2554ٔختٔى وى عالل قؼاءث يخبئز اإلضضبء امؾبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 

يقعج تؾغوب لبى امفؼ  ال  2.6ج ُسغث أيلبغ أضتضح خفُ  يؿتج امػلُؼ ة اإليبد تؾوبم
ُيخٔسج مػمك ؽؼف وؾغل امػلُؼث خيبقضب ونوُؿب . يقعج قتل ؽشؼ ؿيُاح 5.4ٔخسبُؽ 

إمّ  1994اوؼأث فٓ ؿيج  155ػلؼا ملل  99تٔى اإلضضبءٔى األعٔؼٔى  ضٔد ايخقل وى 
 .2554فقع فٓ ؿيج  95ضُامٓ 



 

 17 

ئز إمّ اؼخفبػ وؾغل اميوُ امغٔوُغؼافٓ مغِ اإليبد ُامػْ تنغ ُخؾؽِ ٍػً اميخب
تبميؿتج % 1.1وقبتل  2554ُ 1994فٓ اموخُؿع ؿئُب عالل امفخؼث امووخغث تٔى % 1.6

 .منػلُؼ
 
 اهٌشبء فٌ شً اإلٌجبة -2-4

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

 86.9 118557 دطرً -

 13.1 17857 كروً -

 100.0 136364 اهيجيوغ

 
  تنغ ؽغغ 2554ُعالل ؿيج . ؿيج 49ُ  15ٔخؼاُش ؿى اإليسبة مغِ اميؿبء تٔى 

ويَى تبمُؿع % 87خُسغ ضُامٓ  اوؼأث 136364ٍؤالء اميؿبء تؾوبمج ُسغث أيسبغ 
وقبتل وى وسوُػ اميؿبء تبمؾوبمج % 56 ُخوذل ٍػً امفئج وى اميؿبء. امضظؼْ منؾوبمج

  .1994فٓ ؿيج % 54.2
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 اهدبهج اهزواجٍج هوشنبً -3
 

 شٌج فأنذر دشة اهجٌس واهدبهج اهزواجٍج 15خوزٍػ اهشنبً ذوً 
 

 1994 2004 
 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور

 41.7 36.1 47.8 43.1 36.3 55.3 ؼزاة -
 50.5 55.3 55.8 49.6 55.8 48.4 يخزوجوً -
 2.0 3.1 5.7 1.9 3.2 5.6 يظولوً -
 5.8 15.5 5.7 5.4 9.8 5.8 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

اموخؽُسٔى الؽامح ٍٓ امغبمتج ؽنّ غؼاؼ ؿيج  فئجٔخظص وى عالل امسغُل أؽالً أى 
ؽنّ  ُؽالُث. ؿيج ٍه وخؽُسُى 15  ضٔد أى يضف امؿلبى امػٔى خفُ  أؽوبؼٍه 1994

ػمك  فئى يؿتج اموخؽُسٔى ؽؼفح اؼخفبؽب عفٔفب عالل امؾشؼ ؿيُاح اموبظٔج  ضٔد 
ُفٓ وقبتل ػمك  فئى  .2554فٓ ؿيج % 55.5إمّ  1994فٓ ؿيج % 49.6ايخقنح وى 

 .يؿتج امؾؽاة ؽؼفح تؾط امخؼاسؼ عالل ٍػً امفخؼث
 

إليبد أى يؿتج امػلُؼ اموخؽُسٔى أضتضح خفُ  يؿتج اوى سَج أعؼِ ُٔالضغ 
 .ؿيُاح 15اموخؽُسبح تؾغوب لبى امؾلؾ ؿبئغا قتل 
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 دشة وشظ اإلكبيج%( ة )يؽدل اهؽزوتج اهٌهبئٍج 
 1994 2004 

 اهيجيوغ اهلروً  اهدطرً اهيجيوغ اهلروً  اهدطرً 
 3.6 3.1 3.7 3.2 3.2 3.1 اهذنور -
 5.1 4.5 5.2 1.2-  1.4 اإلٌبد -

 ..4 3.8 4.5 2.0 1.6 2.1 اهيجيوغ
 

ؿيج إمّ وسوُػ  55امتبمغٔى ( امؾبؽتبح)ٔوذل وؾغل امؾؽُتج اميَبئٔج يؿتج امؾؽاة 
 .ؿيج فألذؼ 15امتبمغٔى ( امؾبؽتبح)امؾؽاة 
 

وؾغل امؾؽُتج اميَبئٔج أى  2554ُختٔى يخبئز اإلضضبء امؾبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 
فٓ وسوُػ % 3.5ُ فٓ امسَج امشؼقٔج % 4.3فٓ ؽوبمج ُسغث أيلبغ وقبتل % 4.4تنغ 
 :أى  إمّ ُخشٔؼ وؾعٔبح امسغُل أؽالً .امتالغ

 
  امُؿع امقؼُْ وؼ يؿتج امؾؽُتج اميَبئٔج وؼخفؾج فٓ امُؿع امضظؼْ وقبؼيج 
  اميؿبء أضتضى وؾؼظبح ألذؼ وى امؼسبل مغبٍؼث امؾؽُتج اميَبئٔج ضٔد تنغح

  %3.6ُ % 5.1اميؿة ؽنّ امخُامٓ 

 4.4إمّ  1994فٓ ؿيج % 2يَبئٔج ضٔد ايخقنح وى خيبوٓ غبٍؼث امؾؽُتج ام %
% 5.1َُٔه ٍػا االؼخفبػ تبمعضُص فئج اميؿبء ضٔد أضتضح اميؿتج . 2554فٓ ؿيج 
 .قتل ؽشؼ ؿيُاح% 1.2وقبتل 
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 يؽدل اهؽير ؼٌد أول زوار دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج
 

 1994 2004 
 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً اهيجيوغ اهلروً اهدطرً

 33.4 31.4 33.8 31.5 29.1 31.8 هذنورا -
 28.0 26.6 28.3 27.5 26.2 27.5 اإلٌبد -

 30.5 28.9 30.9 29.4 27.7 29.7 اهيجيوغ
 

توُاؽاث وؼ اؼخفبػ يؿتج امؾؽُتج اميَبئٔج  فئى وؾغل امؾوؼ ؽيغ أُل ؽُار أضتص 
لبغ ٔخؽُسُى فٓ ُختٔى اميخبئز أى ؿلبى ؽوبمج ُسغث أي .ٔخؽأغ ٍُ إعؼ وى ؿيج ألعؼِ

 .ؿيج 1.8ؿيج  ٍُػا اموؾغل ٔفُ  يغٔؼً امُعيٓ ة  35.5اموخُؿع ؽيغ ؿى 
 

أوب ضؿة امسيؾ  فئى وخُؿع امؾوؼ ؽيغ أُل ؽُار مغِ امؼسبل ٍُ أؽنّ وى 
 .ؿيُاح 5.4يغٔؼً مغِ اميؿبء ُٔضل امفؼ  تٔيَوب إمّ 

  
وقبؼيج وؼ  امؽُارنخأعؼ فٓ امؼسبل أضتضُا ألذؼ ؤال مُٔالضغ وى سَج أعؼِ أى 

مغِ امؼسبل  ؿيج 1.9ضٔد اؼخفؼ ٍػا اموؤشؼ عالل امؾشؼ ؿيُاح اموبظٔج ة اميؿبء  
 .ؿيج فقع تبميؿتج منيؿبء 5.5وقبتل 
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 اهخصوتج -4

 اهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخصوتج دشة وشظ اإلكبيج
 1994 2004 

 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً اهيجيوغ اهلروً اهدطرً
 1.9 2.5 1.8 2.7 4.4 2.4 ؼيبهج وجدث أٌنبد

 2.1 2.3 2.5 3.1 3.6 2.7 اهجهج اهشركٍج

 2.5 3.1 2.1 3.3 4.3 2.6 يجيوغ اهتالد

 
ٔوذل اموؤشؼ امخؼلٔتٓ منعضُتج وخُؿع ؽغغ األعفبل امػٔى ٔولى أى خنغٍه اوؼأث 

ؿيج عٔنج ضٔبخَب اإليسبتٔج خضح يفؾ غؼُف اإليسبة امخٓ عظؼ مَب  15ختنغ وى امؾوؼ 
 . فَبأؿال

 
وى عالل امسغُل أؽالً ٔختٔى أى اموؤشؼ امخؼلٔتٓ منعضُتج تؾوبمج ُسغث أيلبغ تنغ 

يقعج ؽى اموؾغل  5.2ُٔقل ٍػا اموؤشؼ ة . 2554عفال ملل اوؼأث عالل ؿيج  1.9
ُقغ ؽؼف ٍػا اموؤشؼ خؼاسؾب ونوُؿب فٓ ؽوبمج . يقعج ؽى اموؾغل امُعيٓ 5.6امسَُْ ُ
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عفال ملل اوؼأث فٓ ؿيج  2.7ُاح اموبظٔج  ضٔد ايخقل وى ُسغث أيلبغ عالل امؾشؼ ؿي
 .2554فٓ ؿيج  1.9إمّ  1994
 

عفال ملل اوؼأث  1.3أوب ضؿة ُؿع اإلقبوج  فئى ٍػا اموؤشؼ ؽؼف خؼاسؾب تيؿتج 
ُخؼسؼ أؿتبة ٍػا االيعفبط إمّ . فٓ ُؿعَب امضظؼْ 5.6فٓ امُؿع امقؼُْ منؾوبمج ُ

 .ؽيغ أُل ؽُار ُايعفبط وؾغالح امعضُتجامخأعؼ اموخؽأغ فٓ وؾغل امؾوؼ 
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 األيٍج  -1
 وشظ اإلكبيجاهجٌس ودشة %( ة )ٌشتج األيٍج 

 (شٌواح فأنذر 10اهشنبً اهتبهغوً )
 1994 2004 

 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً اهيجيوغ اهلروً  اهدطرً
 20.1 45.6 16.8 25.5 52.4 21.9 اهذنور -
 39.1 66.5 35.1 48.4 81.9 44.5 اإلٌبد -

 30.0 53.4 26.4 37.2 67.4 33.2 اهيجيوغ
 

 ٔىأؤذالذج    أْ توؾغل2554فٓ ؿيج  %35يؿتج األؤج تؾوبمج ُسغث أيلبغ  حتنغ
ُخؽغاغ ضغث . ؽنّ امضؾٔغٔى امسَُْ ُامُعيٓ% 43وقبتل ضُامٓ فٓ لل ؽشؼث أشعبص 

لوب . تبميؿتج منػلُؼ% 25.1وقبتل % 39.1مّ األؤج فٓ ضفُف اإليبد  ضٔد خضل إ
وى امؿلبى فٓ ضٔى ال خخؾغِ % 53.4خيخشؼ األؤج ألذؼ فٓ األُؿبع امقؼُٔج مخضل إمّ 

 .فٓ امضُاظؼ% 26.4ٍػً اميؿتج 
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خه امخعفٔف وى ضغث  فٓ إعبؼ وضبؼتج األؤج  فقغُتفظل اموسَُغاح امخٓ خه تػمَب 
ؿيُاح اموبظٔج  خه امخقنٔص وى يؿتج األؤج تؾوبمج ففٓ غظُى امؾشؼث . ٍػً امغبٍؼث

لوب ؽؼفح يؿتج األؤج فٓ امؾبمه امقؼُْ ايعفبظب %. 35إمّ % 37.2ُسغث أيلبغ وى 
تؾغوب لبى ذنذب امؿلبى امقؼُٔٔى  2554فٓ ؿيج  %53.4ضٔد أضتضح ال خخؾغِ  ونوُؿب

 .قتل ؽشؼ ؿيُاح أؤٔى%( 67.4)
 

ؤج خؼاسؾح تشلل ونضُغ عضُضب فٓ ضفُف يؿتج األُخسغؼ اإلشبؼث إمّ أى 
يقع  5.4وقبتل  2554ُ  1994يقع وب تٔى  9.3اميؿبء  ضٔد خه امخقنٔص وى ضغخَب ة 

 .تبميؿتج منؼسبل
 

 )%(اهشً  بحٌشتج األيٍج دشة فئ
 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور شًفئج اه

 4.1 5.2 3.1 شٌج 14 – 10
 12.7 16.9 8.5 شٌج 24 – 15
 23.2 35.5 14.6 شٌج 34 – 25
 35.4 46.7 23.1 شٌج 49 – 35
 64.1 85.5 46.3 شٌج فأنذر 50

 30.0 39.1 20.1 اهيجيوغ
 

يؿتج األؤج خؼخفؼ لنوب خغؼسيب يضُ األؽنّ فٓ ٔختٔى وى عالل امسغُل أؽالً أى 
ٍُلػا . غبٍؼث األؤج أضتضح خظوضل تخُامٓ األسٔبلُتؾتبؼث أعؼِ  فئى . ٍؼه األؽوبؼ

األشعبص امػٔى خسبُؽُا ؿى امعوؿٔى مفئج تبميؿتج تنغ أقضبٍب خ يؿتج األؤج ىيالضغ أ
مألعفبل اموخؼاُضج  تبميؿتج% 4.1  فٓ ضٔى ال خخسبُؽ ٍػً اميؿتج %64.1مخضل إمّ 
 .ؿيج 14ُ 15أؽوبؼٍه تٔى 
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الؿٔوب وؾغالح األؤج وؼخفؾج مغِ اميؿبء وقبؼيج وؼ امؼسبل ُخسغؼ اإلشبؼث إمّ أى 
اموخقغوج  ُٔؼسؼ ٍػا تبألؿبؾ إمّ قنج االٍخوبه تخوغؼؾ امفخٔبح فٓ األؽوبؼ فٓ فئبح 

  .امؿبت 
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 اهيؽرفج تبهوغبح -2

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

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهوغج اهيلروءث واهينخوتج
 30.0 39.1 25.1 ال شٌء -
 15.1 12.8 17.6 اهؽرتٍج وددهب -
 41.8 36.1 47.9 اهؽرتٍج واهفرٌشٍج -
 12.8 11.7 14.5 اهؽرتٍج، اهفرٌشٍج وهغبح أخرى -
 0.1 5.1 5.1 اهؽرتٍج وهغبح أخرى غٍر اهفرٌشٍج  -
 0.2 5.2 5.3 هغبح أخرى -
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ى فئ  ٍُٓ امنغج اموؾخوغث فٓ اموغاؼؾ نتالغم امنغج امؼؿؤج ٍٓامؾؼتٔج  تبؽختبؼ امنغج
. ؿيُاح فألذؼ ٔؾؼفُى قؼاءث ُلخبتج امنغج امؾؼتٔج 15وى امؿلبى امتبمغٔى % 75مٓ ضُا
 15امؿلبى امتبمغٔى  وى% 54.6امذبئج  إػ يسغ أى فٓ اموؼختج امنغج امفؼيؿٔج  ُخأخٓ

 .امنغجؿيُاح فألذؼ ٔؾؼفُى قؼاءث ُلخبتج ٍػً 
 
 أىإمّ  2554يّ خشٔؼ اموؾعٔبح اموضضل ؽنَٔب وى اإلضضبء امؾبه منؿلبى ُامؿلُ
ؿيُاح ٔؾؼفُى قؼاءث  15ى ألذؼ وى ُوى ؿلبى ؽوبمج ُسغث أيلبغ امتبمغ% 42ضُامٓ 

ُخؾختؼ ٍػً اميؿتج وؼخفؾج وقبؼيج وؼ اموؿخُٔٔى   .وؾب ُلخبتج امنغخٔى امؾؼتٔج ُامفؼيؿٔج
 %.35.3ُ % 31.3امسَُْ ُامُعيٓ ضٔد يؿسل ؽنّ امخُامٓ 

 
 اهخيدرس -3

 

 شٌواح فأنذر دشة اهيشخوى اهدراشٌ 10ً ٍاهشنبً اهتبهغخوزٍػ 
 2004شٌج 

 

 اهيجيوغ كروً دطرً 
 30.2 53.3 26.7 الشٌء -
 1.6 1.4 1.7 خؽوٍى أوهٌ -
 28.4 29.8 28.2 اتخدائٌ -
 18.9 15.9 25.2 إؼدادً -
 13.1 3.4 14.5 ذبٌوً -
 7.7 1.2 8.8 ؼبهٌ -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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وخؾنقج تبموؿخُِ امغؼاؿٓ أٍؤج تبمغج مإلضبعج تبموؿخُِ امذقبفٓ خلخؿٓ اموؤشؼاح ام
ُختٔى . ُخختبٔى ٍػً اموؤشؼاح وى ُؿع ٕعؼ تؿتة ؽغه خلبفؤ امفؼص فٓ امخؾنٔه. منؿلبى

 15يؿتج وى امؿلبى امتبمغٔى  ألتؼ أى 2554يخبئز اإلضضبء امؾبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 
 15وب ٔيبٍؽ يضف امؿلبى امتبمغٔى  غائٓ  ُأىاالتخؿيُاح فألذؼ خخوؼلؽ فٓ اموؿخُِ 

فقع وى % 7.7لوب أى  .ؿيُاح فألذؼ ال ٔخسبُؽ وؿخُاٍه امغؼاؿٓ اموؿخُِ اإلؽغاغْ
 . امؿلبى مَه وؿخُِ خؾنٔؤب ؽبمٔب ٍؤالء
 

تبميؿتج  تٔى امُؿعٔى اميؿة خلبغ خلُى وخؿبُٔجلبيح  ػاأوب ضؿة ُؿع اإلقبوج  فئ
  فئيٌ تبميؿتج منوؿخُٔبح األعؼِ يالضغ خفُقب ُاظضب مؿلبى موؿخُِ امخؾنٔه االتخغائٓ

أشعبص مٌ وؿخُِ  5ٍُلػا يسغ أى شعضب ُاضغا فٓ لل . اموغى وقبؼيج وؼ ؿلبى امقؼِ
. أشعبص فٓ امُؿع امقؼُْ 15خؾنٔؤب إؽغاغٔب فٓ امُؿع امضظؼْ وقبتل شعص فٓ لل 

أظؾبف تبميؿتج  7ٔه امذبيُْ ُأظؾبف تبميؿتج موؿخُِ امخؾن 4ُٔضل امفؼ  إمّ أؽٔغ وى 
 .منخؾنٔه امؾبمٓ
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 وٌشبظ اهيؽدل اهخبى ه -1
 

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

 اهيجيوغ    اهلروً   اهدطرً 

 ؼيبهج وجدث
 أٌنبد

 76.0 85.2 74.4 اهذنور -
 24.0 14.8 25.6 اإلٌبد -
 100.0 155.5 155.5 هيجيوغا

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

 100.0 155.5 155.5 اهيجيوغ

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

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

 يشٔعب 161288ج ُسغث أيلبغ تنغ ؽغغ امؿلبى اميشٔعٔى تؾوبم  2554عالل ؿيج 
أوب  .ؽنّ امخُامٓ% 14.2ُ % 85.8وُؽؽٔى تٔى امُؿعٔى امضظؼْ ُامقؼُْ تيؿتخٓ 

فقع % 24وى وسوُػ امؿلبى اميشٔعٔى وقبتل % 76ضؿة امسيؾ  فئى امػلُؼ ٔوذنُى 
 .تبميؿتج مإليبد
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 اهيؽدل اهخبى هوٌشبظ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 
 

 1994 2004 

 اهيجيوغ كروً دطرً اهيجيوغ وًكر دطرً
 53.1 58.4 52.3 55.8 54.9 55.2 اهذنور -
 15.9 15.4 16.8 11.9 5.2 12.9 اإلٌبد -

 34.0 34.8 33.9 31.2 29.7 31.4 اهيجيوغ
 

ٍُُ خقؼٔتب   %34  تنغ اموؾغل امعبه منيشبع تؾوبمج ُسغث أيلبغ 2554ُعالل ؿيج 
 1.9ُِ امسَج امشؼقٔج  لوب أيٌ ال ٔقل ؿُِ ة يفؾ اموؾغل امػْ خه خؿسٔنٌ ؽنّ وؿخ

 .يقعج ؽى اموؾغل امُعيٓ
 

 2.8ُعالل امؾشؼ ؿيُاح اموبظٔج  اؼخفؼ وؾغل اميشبع فٓ ؽوبمج ُسغث أيلبغ ة 
 .2554ؿيج % 34إمّ  1994ؿيج % 31.2ويخقال وى  يقعج

 
مغِ % 15.9مغِ امػلُؼ ُ % 53.1  فقغ تنغ وؾغل اميشبع أوب ضؿة امسيؾ

الؿٔوب فٓ  قخضبغْاال يشبعخؾلؾ ٍػً امُظؾٔج اموشبؼلج امظئٔنج مإليبد فٓ امُ. داإليب
 .امُؿع امقؼُْ ضٔد أى اوؼأث ُاضغث فقع فٓ لل ؽشؼث يؿبء خؾختؼ يشٔعج
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معدل النشاط حسب الجنس ووسط اإلقامة

0

10

20

30

40

50

60

70

حضري قروي المجموع

ذكور إناث  المجموع
  

ٔأعػ وؿبؼا خضبؽغٔب وؼ اؼخفبػ امؿى مٔتغأ  أوب ضؿة فئبح امؿى  فئى وؾغل اميشبع
ؿيج  فئى  25ضغ أيٌ تبميؿتج منتبمغٔى أقل وى ٍُلػا يال. فٓ االيعفبط تؾغ ؿى امعوؿٔى

 .ٍه يشٔعُى 15أشعبص فٓ لل  3أْ أى   2554فٓ ؿيج % 29.2تنغ وؾغل اميشبع 
 6ؿيج  ضٔد أى وب ٔقؼة وى  55ُ 25ُٔضل وؾغل اميشبع إمّ أقضّ وؿخُٔبخٌ تٔى ؿى 

ؿيج  أوب تبميؿتج مألشعبص امػٔى خسبُؽُا امؿخٔى . أشعبص فٓ لل ؽشؼث ٍه يشٔعُى
 .فقع% 11.6فئى وؾغل اميشبع ٔيعفط مغَٔه مٔضل إمّ 

  
ُخسغؼ اإلشبؼث إمّ أى وؾغل اميشبع مغِ فئج امػلُؼ ٔضل إمّ أؽنّ وؿخُٔبخٌ  

. ىُيشٔع ٍهخقؼٔتب ويَه % 97  ضٔد أى ؿيج 44ُ 35تبميؿتج منوخؼاُضج أؽوبؼٍه تٔى 
إمّ أؽنّ وؿخُاً فٓ امفئج  ُفٓ وقبتل ػمك  فئى وؾغل اميشبع تبميؿتج مفئج اإليبد ٔضل

 .ؿيج مٔتغأ فٓ االيعفبط ُتشلل وتلؼ وؼ اؼخفبػ امؿى 25-29
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 %(ة ) يؽدل اهٌشبظ دشة فئبح األؼيبر واهجٌس
 

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور فئج اهؽير تبهشٌواح
15-19  39.2 18.8 29.2 
20-24 72.6 31.3 51.7 
25-29 92.5 33.7 61.1 
30-34 96.3 28.8 59.5 
35-39 96.9 25.8 58.0 
40-44 97.1 24.1 58.8 
45-49 94.1 25.2 57.8 
50-54 95.8 14.1 52.9 
55-59 85.2 9.5 41.5 
 11.6 1.6 23.4 شٌج فأنذر 60

 
  اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج -2

 دشة اهوطؽٍج اهيشخغووً اهشنبً اهٌشٍظوً
 %(ة )فٌ اهيهٌج ووشظ اإلكبيج  

 

 اهيجيوغ روًك دطرً اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج
 2.6 2.2 2.6 يشغل -
 30.5 32.9 35.1 يشخلل -
 60.9 46.1 63.7 يشخأجر -
 4.5 17.7 2.5 يشبؼد ؼبئوٌ -
 1.6 1.1 1.7 يخؽوى -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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ٔختٔى وى عالل امسغُل أؽالً أى فئج ؽؼٔظج وى امؿلبى اميشٔعٔى اموشخغنٔى ٍه 
وى وسوُػ امؿلبى اميشٔعٔى اموشخغنٔى تؾوبمج ُسغث  %65.9وؿخأسؼُى  ضٔد ٔوذنُى 

% 46.1وقبتل % 63.7ُخؼخفؼ يؿتج اموؿخأسؼٔى فٓ امُؿع امضظؼْ مخضل إمّ . أيلبغ
 .فٓ امُؿع امقؼُْ

   
وى وسوُػ امؿلبى اميشٔعٔى اموشخغنٔى % 35.5أوب اموؿخقنُى فَه ٔوذنُى ضُامٓ 

أى ٍػً امفئج األعٔؼث وخُاسغث تشلل ُٔالضغ %. 4.5تيؿتج " وؿبؽغ ؽبئنٓ"خنَٔه فئج 
وى وسوُػ امؿلبى اميشٔعٔى % 17.7ونضُغ فٓ امُؿع امقؼُْ ضٔد خضل يؿتخَب إمّ 

 .فٓ امُؿع امضظؼْ% 2اموشخغنٔى تَػا امُؿع وقبتل 
  

توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة )%(

مستأجر 60,9% مستقل 30,5%

متعلم 1,6%

مشغل 2,6%

مساعد عائلي 

%4,5
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 األشر -1
 خظور ؼدد األشر تؽيبهج وجدث أٌنبد -1-1

 
ؽؼف ؽغغ األؿؼ تؾوبمج ُسغث أيلبغ  2554ُ  1994عالل امفخؼث امووخغث تٔى 

أوب ضؿة ُؿع اإلقبوج  فئى ؽغغ األؿؼ تبمؾبمه  .ؿئُب% 2.4خعُؼا تنغ فٓ اموخُؿع 
ؿئُب وقبتل % 3.6امقؼُْ منؾوبمج ؽؼف اؼخفبؽب ونضُغب عالل ٍػً امفخؼث ُػمك توؾغل 

 . فٓ امُؿع امضظؼْ% 2.4
 

 2004و  1994خظور ؼدد األشر تًٍ 
 

 %يؽدل اهٌيو ة    2004 1994 
 2.3 83994 66917 دطرً
 3.6 11425 8531 كروً

 2.4 95414 74948 اهيجيوغ
 

. ؽغغ األؿؼ أضتص ٔخؽأغ تُخٔؼث خفُ  ُخٔؼث خؽأغ امؿلبىُخسغؼ اإلشبؼث إمّ أى 
مألؿؼ امخقنٔغٔج اموخلُيج وى ؽغث أفؼاغ مخضل وضنَب أؿؼ  عخفبء اموخُاضلاالُٔؼسؼ ٍػا إمّ 

 .ؽغغ وضغُغ وى األفؼاغ وخلُيج وى
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تطور عدد األسر  بين 1994 و 2004
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 تؽيبهج وجدث أٌنبد ثخظور دجى األشر -1-2
 

أؽنّ وى ُخٔؼث خؽأغ امؿلبى إمّ خقنص ضسه األؿؼث  أغِ خؽأغ ؽغغ األؿؼ تُخٔؼث
إمّ  1994أفؼاغ فٓ ؿيج  5.6ٍُلػا يالضغ أى ضسه األؿؼث ايخقل وى . تؾوبمج ُسغث أيلبغ

ؼث فٓ امُؿع امقؼُْ ؿسل خؼاسؾب وَوب ضسه األؿ لوب أى .2554أفؼاغ فقع فٓ ؿيج  5
 .فؼغ فٓ امُؿع امضظؼْ منؾوبمج 5.6فؼغ وقبتل  5.9ضٔد خقنص ة  عالل ٍػً امفخؼث
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 2004و  1994تًٍ  ثخظور دجى األشر

 
 1994 2004 

 4.9 5.5 دطرً
 5.8 6.7 كروً

 5.5 5.6 اهيجيوغ
 
 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج ألرتبة األشر -2
 شر دشة اهجٌسأرتبة األ -2-1

 واهوشظ خوزٍػ أرتبة األشر دشة اهجٌس
 2004شٌج 

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور 
اهٌشتج  اهؽدد 

(%) 
اهٌشتج  اهؽدد

(%) 
اهٌشتج  اهؽدد

(%) 
 155.5 83994 19.5 16355 85.5 67639 اهدطرً
 155.5 11425 8.5 913 92.5 15557 اهلروً

 155.5 95414 18.1 17268 81.9 78146 اهيجيوغ
 

تؾوبمج وى أؼتبة األؿؼ % 82وب ٔقؼة وى  أى ؽالًٔختٔى وى عالل قؼاءث امسغُل أ
مه مجمىع أرببة األطز %  18.1ُخوذل اإليبد ؼتبح األؿؼ يؿتج  .ٍه ػلُؼُسغث أيلبغ 

أؿؼ  5ضُامٓ أؿؼث ُاضغث فٓ لل  ُخختبٔى ٍػً اميؿة وى ُؿع ٕعؼ  ضٔد أى. ببىؼمبىت
أوب فٓ امُؿع امقؼُْ فئى ٍػً . مَب ؼة األؿؼث وى سيؾ اإليبد فٓ امُؿع امضظؼْ

 .اميؿتج ال خخؾغِ أؿؼث ُاضغث فٓ لل ؽشؼث أؿؼ
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اب األسر حسب الجنس توزيع أرب

سنة 2004
الذكور

82%

اإلناث

18%

 
 

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍج -2-2
 

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ  
 

 المجموع اإلناث الذكور  

 النسبة العدد النسبة العدد بةالنس العدد 

 2.2 2132 2.1 137 2.2 2371 شٌج 52أكل يً 

 7.7 7223 4.5 2232 23.4 6142 شٌج 43 – 52

 42.1 36275 33.3 6521 41.5 27562 شٌج 29 – 42

 15.2 14212 22.4 5262 12.1 26721  فأنذرشٌج  06

 3.2 55 3.2 22 3.2 44 غٍر يصرح

  233.3 414 95 233.3 268 17 233.3 146 78 اهيجيوغ
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ُٔالضغ . ؿيج 59ُ  35 خخؼاُش أؽوبؼ غبمتٔج أؼتبة األؿؼ تؾوبمج ُسغث أيلبغ تٔى
ؿيج  ال خوذل ؿُِ يؿتج ظئٔنج وى  35امشتبة  أْ امػٔى خقل أؽوبؼٍه ؽى  أى فئج

ُفٓ وقبتل ػمك  فئى أؼتبة األؿؼ %. 11.3سوُػ أؼتبة األؿؼ  إػ أيَب ال خخسبُؽ و
 %.27.4ى ٔوذنُى يؿتج ٍبوج وى وسوُػ أؼتبة األؿؼ ُامخٓ خضل إمّ ٔوؿيام

 
ؿيج  59ُ  35ُوى سَج أعؼِ  ٔالضغ أى ؼتبح األؿؼ خخؼاُش أؽوبؼ يضفَى تٔى 

 65وى ؼتبح األؿؼ ٔخسبُؽ ؿيَى % 41.6لوب أى . تبميؿتج منػلُؼ% 63.7فٓ وقبتل 
  .لُؼؽيغ فئج امػ% 24.2ؿيج فٓ ضٔى ال خخؾغِ ٍػً اميؿتج 

 
فٔالضغ أى يؿتج أؼتبة األؿؼ امشتبة  أْ امػٔى خقل أوب ضؿة ُؿع اإلقبوج  

ؿيج  ٍٓ وؼخفؾج تبمُؿع امقؼُْ وقبؼيج تبمُؿع امضظؼْ منؾوبمج ضٔد  35أؽوبؼٍه ؽى 
ى يؿتج أؼتبة األؿؼ ئُؽنّ امؾلؾ وى ػمك  ف%. 15.5ُ % 16.7يؿسل ؽنّ امخُامٓ 

ؽنّ % 22ُ % 28.1) ؼخَب فٓ امُؿع امقؼُْ اموؿئى فٓ امُؿع امضظؼْ خفُ  يغٔ
فئى اميؿة خلبغ خلُى وخؿبُٔج إسوبال   ؿيج 59-35فئج األؽوبؼ أوب تعضُص (. امخُامٓ

 .فٓ لال امُؿعٔى
   
 اهدبهج اهزواجٍج ألرتبة األشر -2-3

 خوزٍػ أرتبة األشر دشة اهدبهج
 %(ة )اهزواجٍج واهجٌس  

 المجموع اإلناث الذكور 

 2.6 3.1 2.5 ؼزاة -

 63.6 11.1 71.6 يخزوجوً -

 1.6 21.6 3.4 يظولوً -

 22.4 37.5 3.7 أرايل -

 233.3 233.3 233.3 اهيجيوغ
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ُخختبٔى  .أؼتبة أؿؼ فٓ لل ؽشؼث ٍه وخؽُسُى 8ٔتٔى امسغُل أؽالً أى أؽٔغ وى 
وى أؼتبة األؿؼ امػلُؼ ٍه % 94اميؿة ضؿة امسيؾ  إػ يسغ أى وب ٔقؼة وى 

ُيالضغ وى سَج أعؼِ أى . وى ؼتبح األؿؼ ٍى وخؽُسبح% 22.2ب فقع وخؽُسُى  تٔيو
عؼٔ   ضٔبخَب امؽُسٔج ؿُاء ؽى خُقفٔأخٓ غبمتب تؾغ  اظعالػ اموؼأث تشؤُى األؿؼث

  %(.12.8)أُ امعال  %( 59.7)امخؼول 

 
 األيٍج واهيشخوى اهدراشٌ ألرتبة األشر -2-4

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

 

 اهيجيوغ اهوشظ اهلروً اهوشظ اهدطرً 
 34.4 63.4 29.8 اهذنور -
 71.1 92.6 69.9 اإلٌبد -

 41.5 65.7 37.6 اهيجيوغ

 
وقبتل ضُامٓ % 41خضل يؿتج األؤج مغِ أؼتبة األؿؼ تؾوبمج ُسغث أيلبغ إمّ 

ؼتبة األؿؼ خيخشؼ ألذؼ مغِ أاألؤج غبٍؼث لوب أى . فٓ وسوُػ امسَج امشؼقٔج% 54
 %(.37.6)ببىمقبروت مغ اىىطظ اىحضزٌ %( 65.7)امقؼُٔٔى 

 

يؿتج األؤج وؼخفؾج الؿٔوب فٓ ضفُف اميؿبء ؼتبح وتجذر اإلػبرة مذىل إىً أن 
ُخؽغاغ . مغِ امؼسبل% 34.4تٔيوب ال خخؾغِ ٍػً اميؿتج % 71.1األؿؼ ضٔد خضل إمّ 

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

 . فٍ اىىطظ اىحضزٌ 7هه أمُبث فٍ اىىطظ اىقزوٌ مقببو 
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خُفؼ ؽنّ أْ خوى أؼتبة األؿؼ تؾوبمج ُسغث أيلبغ ال % 41.6ُإػا لبيح يؿتج 
وى أؼتبة األؿؼ امووغؼؿٔى ال ٔخؾغِ وؿخُاٍه امغؼاؿٓ % 67وؿخُِ خؾنٔوٓ  فئى 

ويَه % 14فقع خؾنٔوٓ ذبيُْ ُويَه مَه وؿخُِ % 19 وؿخُِ امخؾنٔه اإلؽغاغْ  لوب أى
 .مَه وؿخُِ خؾنٔوٓ ؽبمٓ

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

ضؿة يخبئز % 67تنغ وؾغل اميشبع مغِ أؼتبة األؿؼ تؾوبمج ُسغث أيلبغ ضُامٓ 
ُووب خسغؼ . غل امسَُُْٔقل ٍػا اموؾغل تيقعخٔى ؽى اموؾ. 2554اإلضضبء امؾبه مؿيج 

اإلشبؼث إمٌٔ أى وؾغل يشبع أؼتبة األؿؼ فٓ امُؿع امقؼُْ ٔفُ  يغٔؼً فٓ امُؿع 
ؿلبى امقؼِ ؽنّ امؾوُه وقبؼيج وؼ  خؼسؼ ٍػً اميخٔسج إمّ اؼخفبػ وؾغل يشبعُ .امضظؼْ

ُايعفبط وؾغل اميشبع اموغى  ُأٔظب تؿتة اؼخفبػ يؿتج ؼتبح األؿؼ تبمُؿع امضظؼْ 
 .مغَٔى

أوب ضؿة امسيؾ  فئى وؾغل اميشبع ٔتقّ وؼخفؾب مغِ امؼسبل وقبؼيج وؼ اميؿبء  
أؼتبة أؿؼ فٓ لل ؽشؼث ٍه يشٔعُى تٔيوب ال خخؾغِ ٍػً اميؿتج  8وب ٔقؼة وى ضٔد أى 

 .مغِ اميؿبء  أْ أقل وى ؼتخٓ أؿؼث فٓ لل ؽشؼث 17.3%
 

 يؽدل اهٌشبظ هدى أرتبة األشر 
 دشة اهجٌس واهوشظ

 اهيجيوغ ٌبداإل اهذنور 
 64.7 17.4 76.1 دطرً -
 82.8 15.8 88.6 كروً -

 66.9 17.3 77.8 اهيجيوغ
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 اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج -2-5-2
 اهوطؽٍج فٌ اهيهٌج ألرتبة األشر اهيشخغوًٍ

 %(ة )دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 
 اهيجيوغ كروً دطرً 

 3.4 2.4 3.6 يشغل -
 34.4 45.8 32.4 يشخلل -
 61.3 55.8 63.1 يشخأجر -
 5.4 5.7 5.4 يشبؼد ؼبئوٌ -
 5.5 5.2 5.5 يخؽوى -

 155.5 155.5 155.5 اهيجيوغ
 

خوذل فئج أؼتبة األؿؼ اموؿخأسؼٔى يؿتج ٍبوج وى وسوُػ أؼتبة األؿؼ اموشخغنٔى 
ُفٓ اموؼختج امذبئج خأخٓ فئج اموؿخقنٔى امػٔى %. 61.3تؾوبمج ُسغث أيلبغ  ضٔد خضل إمّ 

 .أؼتبة األؿؼ اموشخغنٔىٔوذنُى ذند 
 

فئج اموؿخأسؼٔى ختقّ ٍٓ األٍه لػمك خنَٔب فئج أوب ضؿة ُؿع اإلقبوج  فئى 
ُوب ٔولى والضغخٌ فٓ ٍػا اإلعبؼ ٍُ . اموؿخقنٔى ؿُاء فٓ امُؿع امضظؼْ أُ امقؼُْ

ُفٓ وقبتل . يؿتج اموؿخقنٔى فٓ امُؿع امقؼُْ خفُ  يغٔؼخَب فٓ امُؿع امضظؼْأى 
 . اموؿخأسؼٔى فٓ امُؿع امضظؼْ خفُ  وذٔنخَب فٓ امُؿع امقؼُْ ػمك  فئى يؿتج
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 وغ اهيشنًٌ -1
 

 )%(خوزٍػ األشر دشة ٌوغ اهيشنً ووشظ اإلكبيج 

 ٌوغ اهيشنً        دطرً كروً اهيجيوغ

 أو ظبتق فٍال فٍال - 5.2 5.3 4.6

 فٌ ؼيبرث شلج - 3.3 - 2.9

 ار يغرتٍج خلوٍدٍجد - 25.1 22.4 24.8

 دار يغرتٍج ؼصرٍج - 65.3 18.6 55.3

 دور اهصفٍخيشنً تدائٌ أو  - 2.6 1.6 2.5

 يشنً كروً - 5.1 55.1 6.0

 أخرى - 3.4 7.5 3.8

 اهيجيوغ 100.0 100.0 100.0

 
بمُؿع امغاؼ اموغؼتٔج ؿُاء امخقنٔغٔج أُ امؾضؼٔج يُػ اموؿلى امؿبئغ تخؾختؼ 
أوب فٓ امُؿع . وى وسوُػ اموؿبلى% 85.4ضٔد خوذل  غث أيلبغؾوبمج ُسامضظؼْ م

% 55.1امقؼُْ فئى اموؿلى وى اميُػ امقؼُْ الؽال ٔضخل اموؼختج األُمّ ُػمك تيؿتج 
توؼُؼ امؿئى  ضٔد غٔؼ أى ٍػا اميُػ وى اموؿبلى أضتص ٔخيبقص . وى وسوُػ اموؿبلى
ُفٓ وقبتل ػمك . 2554يج فٓ ؿ% 55.1إمّ  1994فٓ ؿيج % 77.5ايخقنح يؿتخٌ وى 

اؼخفؾح يؿتج امغُؼ اموغؼتٔج امخقنٔغٔج ُامؾضؼٔج فٓ امُؿع امقؼُْ عالل ٍػً امفخؼث وى 
  %.41إمّ % 17
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توزيع األسر حسب نوع المسكن

 دار مغربية عصرية

55,3%

 مسكن قروي

6,0% 
 مسكن بدائي أو 

دور الصفيح

2,5%

 آخر

3,8% 
 فيال أو طابق فيال

4,6%
 شقة في عمارة

2,9%
 دار مغربية تقليدية

24,8%

 
 
 ٌعبى دٍبزث اهيشنً -2

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

 60.9 71.9 59.4 يالم أو يالم يشخرم -
 3.1 5.9 3.3 فٌ ظرٍق اهخيوم -
 15.7 3.4 17.4 ينخرً -
 2.3 2.7 2.2 يشنً اهوعٍفج -
 15.0 18.4 14.5 شنً يجبٌٌ -
 1.4 5.8 1.5 أخرى -
 1.7 2.5 1.7 غٍر يصرح -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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 وى أؿؼ% 65.9أى  2554خشٔؼ وؾعٔبح اإلضضبء امؾبه منؿلبى ُامؿليّ مؿيج 
ٍُػً اميؿتج ٍٓ أقل وى اميؿة  .ٔونلُى اموؿلى امػْ ٔقعيُى فٌٔ أيلبغ ؽوبمج ُسغث

%. 65.1ُ % 64.6اموؿسنج ؽنّ امضؾٔغٔى امسَُْ ُامُعيٓ ُامخٓ تنغح ؽنّ امخُامٓ 
خنَٔب األؿؼ امقبعيج % 15.7ُخأخٓ األؿؼ امخٓ خنسأ مإللخؼاء فٓ اموؼختج امذبئج تيؿتج 

 %.15تبموسبى توؾغل 
 

أؿؼ  6ضٔد أى ؾوبمج  نم ُامقؼُْ امضظؼْختبٔى تٔى امُؿعٔى  ُٔالضغ أى ٍيبك
أؿؼ فٓ  7وقبتل أؽٔغ وى  خونك اموؿلى امػْ خقعيٌ فٓ امُؿع امضظؼْفٓ لل ؽشؼث 
  خؿلى وسبيب وقبتل %18.4لوب أى يؿتج ٍبوج وى األؿؼ امقؼُٔج  أْ  .امُؿع امقؼُْ

ٓ األؼٔبف منلؼاء وقبتل وى األؿؼ ف% 3.4فٓ امُؿع امضظؼْ  ُال خنسأ ؿُِ % 14.5
 .فٓ اموغى% 17.4

 
 أكديٍج اهيشبنً -3

 اهيشنً فٌ اهوشظ اهدطرً دشة ؼير األشرخوزٍػ 
 %ة  ؼير اهيشنً

 5.42 شٌواح 01أكل يً 
 5.42 شٌج 01 – 01
 1.43 شٌج 91 – 01
 .334 شٌج فأنذر 01

 01101 اهيجيوغ

 
  أْ ؿيج 25ال ٔخؾغِ ؽوؼٍب ؾوبمج ُسغث أيلبغ امضظؼٔج موؿبلى امأؽٔغ وى يضف 
وى خقؼٔتب   أْ وؿلى ُاضغ وى اموؿبلى %24.5لوب أى يؿتج  .1984خه تيبؤٍب تؾغ ؿيج 

امخٓ ٔفُ  ؽوؼٍب وؿبلى ُخوذل ام .ؿيُاح 15تٔى لل أؼتؾج وؿبلى  ال ٔخسبُؽ ؽوؼً 
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  ؿيج 55اموؿبلى امقغٔوج ُامخٓ ٔفُ  ؽوؼٍب  أوب. وى وسوُػ اموؿبلى% 47.7ؿيج  25
وى وسوُػ اموؿبلى فٓ امُؿع  %11.6فَٓ خوذل   1954خه تيبؤٍب قتل ؿيج  أْ

  .امضظؼْ منؾوبمج
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 49 

 شغل اهيشنً -4

 

 %(ة )خوزٍػ األشر دشة ؼدد اهغرف اهيشغوهج ووشظ اإلكبيج 
 اهيجيوغ كروً دطرً 
 11.4 19.5 15.3 غرفج واددث -
 23.2 35.8 21.5 غرف 2 -
 35.1 25.5 35.8 غرف 3 -
 14.1 11.5 14.5 غرف 4 -
 7.7 3.7 8.3 غرف 5 -
 6.4 1.6 7.5 غرف 6 -
 2.7 5.6 3.5 غرف 7 -
 2.1 5.5 2.3 غرف فأنذر 8 -
 2.2 1.8 2.3 غٍر يصرح -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

ٔختٔى وى عالل ٍػا امسغُل أى أؽٔغ وى أؿؼث فٓ لل ؽشؼث أؿؼ الؽامح خقعى 
ٍػً ُخؽغاغ . أُ فٓ ُؿعَب امضظؼْ ؽوبمج ُسغث أيلبغفٓ وسوُػ ؿُاء غؼفج ُاضغث 

 أؿؼ خشغل غؼفج ُاضغث 2امُظؾٔج ضغث فٓ امُؿع امقؼُْ  ضٔد أى أؿؼث ُاضغث فٓ لل 
 .فقع

 
أؿؼث خقعى وؿليب ٔخلُى وى  فئىلل ذالذج أؿؼ منؾوبمج   وى تٔىٔالضغ لػمك أيٌ 

% 2241ٓ امقؼِ  ضٔد خضل إمّ ٍُػً اميؿتج ٍٓ سغ وؼخفؾج ف. غؼفخٔى ؽنّ األلذؼ
 .وى وسوُػ األؿؼ امقؼُٔج
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أُ  1وى األؿؼ خقعى فٓ وؿلى وخلُى وى % 45..ُوى سَج أعؼِ  فئى يؿتج 
 2وى األؿؼ خشغل وؿليب ٔخلُى وى ألذؼ وى % 3241غؼف  فٓ ضٔى أى يؿتج  .

 .غؼف
 

فقغ   وخُؿع األشعبص فٓ لل غؼفج ُامػْ ٔقٔؾشغل اموؿبلى  أوب تبميؿتج موؾغل
أى يؿتج  ُٔالضغ. .500لل غؼفج فٓ وسوُػ امؾوبمج فٓ ؿيج فٓ شعضب  .34تنغ 

خه إضضبء  ضٔد  وقبؼيج وؼ امُؿع امضظؼْتبمشغل امغؼف فٓ امُؿع امقؼُْ ٍٓ أؽنّ 
شعضب فٓ امُؿع  32غؼف فٓ امُؿع امقؼُْ وقبتل  30لل فٓ شعضب  51

 242)امقؼُْ  امُؿعيؿتٔب فٓ  اموؼخفؼسه األؿؼث ضخؼسؼ ٍػً اميخٔسج إمّ ُ .امضظؼْ
  (.أفؼاغ 41.) وقبؼيج وؼ امُؿع امضظؼْ منؾوبمج( أفؼاغ

 
 خجهٍزاح اهيشنً -0

 
. خلخؿٓ امخسَٔؽاح األؿبؿٔج منوؿلى أٍؤج تبمغج فٓ وؾؼفج غؼُف وؾٔشج األؿؼ

ُإػا لبيح اموؿبلى فٓ امُؿع امضظؼْ خخُفؼ ؽنّ وؾغه امخسَٔؽاح ُالؿٔوب امظؼُؼٔج 
 .بء ُاملَؼتبء  فئى ٍػً امخسَٔؽاح الؽامح يبقضج فٓ امُؿع امقؼُْ ُغٔؼ لبفٔجويَب لبمو
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 %(ة )خوزٍػ األشر دشة خجهٍزاح اهيشنً ووشظ اإلكبيج 
 0119شٌج 

 اهيجيوغ كروً   دطرً  

 92.8 88.4 93.4 يظتخ -

 93.1 61.3 97.4 يردبض -

 47.4 5.8 53.0 ديبى ؼصرً أو رشبشج -

 7.9 9.4 7.7 ٌديبى يدو -

 81.3 28.7 88.5 يبء صبهخ هوشرة -

 87.2 53.0 91.9 نهرتبء -

 

ٔتٔى خُؽٔؼ أؿؼ ؽوبمج ُسغث أيلبغ ضؿة امخسَٔؽاح امخٓ ٔخُفؼ ؽنَٔب وؿليَب أى 
. وؽُغث تبموبء امضبمص منشؼة% 81.3وى ٍبخٌ اموؿبلى خخُفؼ ؽنّ املَؼتبء ُ % 87.2

 .ويَب وسَؽث توعتظ% 92.8لوب أى 
 
وب ضؿة ُؿع اإلقبوج  فئى امُؿع امقؼُْ الؽال ٔؾبيٓ وى يقص لتٔؼ عضُضب أ

 .فقع ؽنّ امخُامٓ% 53ُ % 28.7فٔوب ٔخؾن  تبموبء ُاملَؼتبء ضٔد أى اميؿة خضل إمّ 
ؿقبٔج  ُأؼ ئُخنسأ وؾغه األؿؼ امخٓ ال ٔؼختع وؿليَب تشتلج ؽوُؤج منوبء إمّ ؤبً امت

يؿتج ٍبوج وى األؿؼ امخٓ ال ٔؼختع وؿليَب تشتلج لوب أى . ؽنّ ُسٌ امعضُص ؽوُؤج
 .خؿخؾول اإليبؼث تبمغبؽ أُ امقيغٔل ُامشوُػ ؽوُؤج مخُؽٔؼ املَؼتبء

 
أؿؼ  8ُفٔوب ٔعص عؼٔقج خضؼٔف امؤبً اموؿخؾونج  ختٔى اموؾعٔبح أى وب ٔيبٍؽ 

ألؿؼ  أوب تبقٓ ا. فٓ لل ؽشؼث ٔؼختع وؿليَب تشتلج ؽوُؤج مخضؼٔف امؤبً اموؿخؾونج
 .فئيَب خؿخؾول امضفؼ امضضٔج أُ عؼقب أعؼِ منخعنص وى امؤبً اموؿخؾونج
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فئػا . ُخسغؼ اإلشبؼث إمّ أى عؼ  خضؼٔف امؤبً اموؿخؾونج خعخنف وى ُؿع ٕعؼ
تبمشتلج امؾوُؤج مخضؼٔف % 88.4لبيح اموؿبلى فٓ امُؿع امضظؼْ وؼختعج تيؿتج 

فٓ امُؿع امقؼُْ مختقّ امضفؼ امضضٔج % 9.4ؾغِ امؤبً اموؿخؾونج  فئى ٍػً اميؿتج ال خخ
وذل اؿخؾوبل تبإلظبفج إمّ عؼ  أعؼِ فٓ امقؼِ أٍه عؼٔقج منخعنص وى ٍػً امؤبً 

 .قيُاح ؿعضٔج خضة فٓ امعالء
 

 خوزٍػ األشر دشة ظرٍلج خصرٍف اهيٍبٍ
 %(ة ) اهيشخؽيوج ووشظ اإلكبيج 

ظرٍلج خصرٍف اهيٍبٍ 
 اهيشخؽيوج

 غاهيجيو كروً دطرً

 79.0 9.4 88.4 شتنج ؼيويٍج -
 10.3 44.3 5.7 دفرث صدٍج -
 1.3 6.8 5.5 تئر يفلود -
 9.4 39.5 5.3 أخرى -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 
ُمنُقُف ألذؼ ؽنّ غؼُف وؾٔشج األؿؼ  اٍخه اإلضضبء امؾبه منؿلبى  

ُوى عالل . ُامؿليّ تتؾط امخسَٔؽاح امويؽمٔج امخٓ أضتضح وى ظؼُؼٔبح امؾضؼ
 : ؿخيخز وب ٔنٓي ٌؿفنقؼاءث امسغُل أ

  ُٓخضل ٍػً اميؿتج إمّ وب ٔقبؼة . وى األؿؼ خخُفؼ ؽنّ خنفبؽ% .2ضُام
 فٓ امُؿع امقؼُْ % .2فٓ امُؿع امضظؼْ وقبتل % 10

  فقع وى األؿؼ خخُفؼ ؽنّ % 0.ايخشبؼ قنٔل يؿتٔب منضضُى امَُائٔج ضٔد أى
 ٍػا امخسَٔؽ 
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 ُ اضغث فٓ لل ذالذج أؿؼ خخُفؼ ؽنّ ٍبخف ذبتح فٓ ضٔى يسغ أى أقل وى أؿؼث
لوب أى يضف األؿؼ امقؼُٔج خقؼٔتب (. ُاضغ ؽنّ األقل)ذنذب األؿؼ خخُفؼ ؽنّ ٍبخف يقبل 
 .أضتضح خخُفؼ ؽنّ امَبخف اميقبل

 
 ٌشتج األشر اهخٌ خخوفر ؼوي تؽض اهخجهٍزاح اهيٌزهٍج

 دشة وشظ اإلكبيج
 اهيجيوغ كروً دطرً اهخجهٍزاح اهيٌزهٍج

 85.7 56.9 89.7 خوفبز -
 39.9 6.3 44.4 صدً هوائٌ -
 31.9 3.5 35.8 هبخف ذبتح -
 66.0 49.4 68.2 (وادد ؼوي األكل)هبخف ٌلبل  -
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 مفاهيم ومصطهحات 
 

 انديمغرافيةانوضعية : انفصم األول
 

ذد اىظنبن اىقبوىوُُه فٍ منبن مب ػذد َقصذ بؼ: السكان القانونيون

تُبدَت بذىل اىمنبن وهم اىحبضزون اىذائمىن اػاألػخبؽ اىمقُمُه بصفت 

 .واىغبئبىن بصفت مؤقتت

 

هم مجمىع األػخبؽ اىمضطزون ىيؼُغ : السكان المحسوبون على حدة

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

ىد، رجبه اىذرك واىقىاث اىمظبػذة اىقبطىىن ببىثنىبث أو اىمزامش اىجى ♦

 .اىؼظنزَت أو اىمؼظنزاث أو مب َمبثيهب

 .أػهز 6األػخبؽ اىمؼبىجىن داخو اىمؤطظبث االطتؼفبئُت ىمذة تتجبوس  ♦

 .اىمؼتقيىن ببىظجىن ♦

 .وشالء دور اىتزبُت اىمحزوطت أو مزامش حمبَت اىطفىىت ♦

 .إَىاؤهم فٍ اىشواَب، دور اىبز واإلحظبن واىمالجئاألػخبؽ اىمببػز  ♦

اىتالمُذ واىطيبت اىذاخيُىن اىمىجىدون فٍ تبرَخ مزجغ اإلحصبء  ♦

 .بمؤطظت ىيتؼيُم اىؼمىمٍ أو اىحز

 .اىؼمبه اىمببػز إَىاؤهم فٍ أوراع األػغبه وىُض ىهم أٌ طنىً اػتُبدَت ♦

  

. جمىع اىظنبنحبصو قظمت اىظبمىت اىحضزَت ػيً م :نسبت التمدن

 .وَظتؼمو ىمؼزفت وسن اىظنبن اىحضزَُه فٍ مجمىع اىظنبن

 

هٍ ػذد اىظنبن ببىنيم: الكثافت السكانيت
2

وَتم حظببهب بقظمت طنبن . اىىاحذ 

 .دارَت مؼُىت ػيً مظبحتهبإوحذة 

 

وَتم حظببه بقظمت ػذد اىزجبه . امزأة 155ػذد اىذمىر ىنو  :معدل الذكورة

 .155زة اىىتُجت فٍ ػيً ػذد اىىظبء مغ ض
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هٍ وظبت اىظنبن فٍ فئت ػمزَت مؼُىت ضمه  :التزكيب العمزي للسكان

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

 .  اإلجمبىٍ، وَؼبز ػىه ببىىظبت اىمئىَت

 .طىت 14إىً  5مه : األطفبه ♦ 

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

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

 .طىت 65أمثز مه : طه اىؼُخىختاىظنبن فٍ  ♦ 

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

 .طىت11إىً  6مه : األطفبه فٍ طه اىتمذرص ببىظيل االبتذائٍ ♦

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

 
قد تضعهم  األحٌاء الذٌن مجموع الموالٌد :المؤشز التزكيبً للخصوبت

 .المرأة خالل حٌاتها تحت شروط خصوبة أسالفها
 

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

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

 15سنة على مجموع العزاب البالغٌن  55وٌتم حسابه بقسمة عدد العزاب عند 

 .سنة
 

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

 

 ية وانتعهيماألم: انفصم انثاوي
 

سنوات فأكثر،  15حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغٌن  :نسبت األميت

الذٌن ال ٌعرفون القراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذٌن تجاوزت 
 .سنوات 15أعمارهم  
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هً النسبة المئوٌة لمجموع  :معدل التمدرس الخام فً سلك دراسً معٌن
السكان ذوي السن القانونً لولوج هذا  التالمٌذ بسلك دراسً معٌن ضمن مجموع

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

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

 

 انىشاط االقتصادي: انفصم انثانث
 

ٌتكونون من السكان النشٌطٌن المشتغلٌن والسكان  :السكان النشٌطون
 .العاطلٌن

 
سنوات فأكثر  7البالغٌن  هم مجموع السكان: السكان النشٌطون المشتغلون

 .كانوا ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء
 

سنة  15البالغٌن  مجموع السكان منٌتكونون : ونالعاطل السكان النشٌطون

 .فأكثر ال ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء وٌبحثون عن عمل
 

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

 
ان النشٌطٌن العاطلٌن على حاصل قسمة مجموع السك : البطالةمعدل 

 .سنة فأكثر 15مجموع السكان النشٌطٌن البالغٌن 

 
 
 

 

 انجداول اإلحصائية
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 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج هوشنبً -

 شنبً ؼيبهج وجدث أٌنبد دشة اهجٌس وفئبح اهشً اهخيبشٍج

 يجيوغ اهؽيبهج

 اهيجيوغ إٌبد ذنور 

 6 – 3 
19833 

1906
1 

38894 

 2 – 9 
22502 

2212
1 

44623 

06 – 03 
23962 

2301
4 

46976 

02 – 09 
23285 

2259
6 

45881 

56 – 53 
22584 

2304
0 

45624 

52 – 59 
17606 

2019
9 

37805 

46 – 43 
16257 

1946
5 

35722 

42 – 49 
15473 

1877
6 

34249 

36 – 33 
16504 

1821
0 

34714 

32 – 39 
14596 

1407
8 

28674 

26- 23  
11151 

1088
3 

22034 

22 – 29 5843 7079 12922 

06 – 03 5488 7132 12620 

02 – 09 5125 6046 11171 

06 – 03 4612 5377 9989 
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 11611 6047 5564 فأنذر 02

 413 210 203 غٍر يصرح

23058 اهيجيوغ
8 

2433
34 

473922 

 
 

 شنبً ؼيبهج وجدث أٌنبد دشة اهجٌس وفئبح اهشً اهخيبشٍج

 اهوشظ اهدطرً
 

 اهيجيوغ إٌبد ذنور 

6 – 3 16547 15950 32497 

2 – 9 18781 18508 37289 

06 – 03 20157 19463 39620 

02 – 09 19641 19284 38925 

56 – 53 19034 19652 38686 

52 – 59 14847 17238 32085 

46 – 43 13876 16893 30769 

42 – 49 13503 16644 30147 

36 – 33 14481 16194 30675 

32 – 39 12821 12602 25423 

26- 23 9874 9740 19614 

22 – 29 5178 6357 11535 

06 – 03 4831 6399 11230 

02 – 09 4560 5498 10058 

06 – 03 4110 4874 8984 

 10288 5471 4817 فأنذر 02

 376 193 183 غٍر يصرح

40820 210960 197241 اهيجيوغ
1 
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 اهشً اهخيبشٍجشنبً ؼيبهج وجدث أٌنبد دشة اهجٌس وفئبح 

 اهوشظ اهلروً

 اهيجيوغ إٌبد ذنور 

 6 – 3 3286 3111 6397 

 2 – 9 3721 3613 7334 

06 – 03 3805 3551 7356 

02 – 09 3644 3312 6956 

56 – 53 3550 3388 6938 

52 – 59 2759 2961 5720 

46 – 43 2381 2572 4953 

42 – 49 1970 2132 4102 

36 – 33 2023 2016 4039 

32 – 39 1775 1476 3251 

26- 23  1277 1143 2420 

22 – 29 665 722 1387 

06 – 03 657 733 1390 

02 – 09 565 548 1113 

06 – 03 502 503 1005 

 1323 576 747 فأنذر 02

 37 17 20 غٍر يصرح

 65721 32374 33347 اهيجيوغ

 



 

 61 

 
 
 
 
 

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

 -يجيوغ اهؽيبهج  -

 

 اهيجيوغ إٌبد ذنور اهدبهج اهزواجٍج
 41.7 36.1 47.8 ؼزاة -
 50.5 50.3 50.8 يخزوجوً -
 2.0 3.1 0.7 يظولوً -
 5.8 10.5 0.7 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
 

 
 شٌج فأنذر 15خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 

 %(ة )اهزواجٍج  دشة اهجٌس واهدبهج
 -اهوشظ اهدطرً  -

 اهيجيوغ إٌبد ذنور اهدبهج اهزواجٍج
 41.6 36.1 47.7 ؼزاة -
 50.2 49.6 50.8 يخزوجوً -
 2.1 3.4 0.7 يظولوً -
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 6.1 11.0 0.7 أرايل -
 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ

 
 
 
 

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

 -اهوشظ اهلروً  -

 اهيجيوغ إٌبد ذنور اهدبهج اهزواجٍج
 42.4 36.7 47.9 ؼزاة -
 53.1 55.1 51.2 يخزوجوً -
 0.8 1.3 0.3 يظولوً -
 3.8 6.9 0.7 أرايل -

 100.0 100.0 100.0 اهيجيوغ
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 شٌج( 29 – 25)، (24 – 20)، (19 – 15)ٌشتج اهؽزاة اهتبهغًٍ 
 ووشظ اإلكبيجدشة اهجٌس 

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

 83.5 97.5 99.5 ذنور -     
 49.6 72.3 93.8 إٌبد -     
 65.1 84.5 96.7 اهيجيوغ -     
 ًلرواهوشظ اه    

 72.3 93.7 99.3 ذنور -     
 43.5 63.3 89.3 إٌبد -     
 57.1 78.8 94.6 وغاهيجي -     
 يجيوغ اهؽيبهج    

 81.3 96.5 99.5 ذنور -     
 48.6 71.5 93.1 إٌبد -     
 63.9 83.6 96.4 اهيجيوغ -     
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 دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج%( ة )يؽدل اهؽزوتج اهٌهبئٍج 
 اموسوُػ امقؼُْ امضظؼْ 

 ؼيبهج وجدث أٌنبد
 3.6 3.1 3.7 اهذنور -
 5.1 4.5 5.2 بداإلٌ -

 4.4 3.8 4.5 اهيجيوغ

 اهجهج اهشركٍج
 3.1 2.8 3.3 اهذنور -
 5.5 5.7 5.3 اإلٌبد -

 4.3 4.3 4.4 اهيجيوغ

 يجيوغ اهتالد
 3.5 2.2 3.5 اهذنور -
 3.5 1.7 3.9 اإلٌبد -

 3.5 1.9 3.7 اهيجيوغ
 

0 
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 ٌج فأنذرش 15يؽدل اهشً ؼٌد أول زوار هوشنبً اهتبهغًٍ 
 دشة وشظ اإلكبيج واهجٌس

 يؽدل اهشً ؼٌد أول زوار اهوشظ واهجٌس

 ًاهوشظ اهدطر  
 33.8 ذنور -     
 28.3 إٌبد -     
 35.9 اهيجيوغ -     
 ًاهوشظ اهلرو  

 31.4 ذنور -     
 26.6 إٌبد -     
 28.9 اهيجيوغ -     

 يجيوغ اهؽيبهج  
 33.4 ذنور -     
 28.5 إٌبد -     

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

 
 4002 فئبح اهشً 

 اهيجيوغ كروً دطرً

 7.4 27.3 6.3 شٌج 51 – 51

 43.7 73.4 42.5 شٌج 42 – 40

 74.4 212.1 72.7 شٌج 41 – 41

 231.2 213.2 233.3 شٌج 02 – 00

 53.2 77.3 44.6 شٌج 01 – 01

 15.4 11.1 14.7 شٌج 22 – 20

 5.5 23.1 5.3 شٌج 21 – 21

 5.1 4.1 5.1 اهيؤشر اهخرنٍتٌ هوخصوتج
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 ييٍزاح اهخرتٍج واهخؽوٍى -
 

 شٌواح فأنذر  01خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 دشة اهوغبح اهيلروءث واهينخوتج واهجٌس

 
 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهيلروءث واهينخوتجاهوغج 

 اهٌشتج اهؽدد اهٌشتج اهؽدد اهٌشتج اهؽدد
 35.5 116986 39.1 79572 25.1 37914 ال شٌء -
 15.1 58993 12.8 25895 17.6 33598 اهؽرتٍج وددهب -
 41.8 163132 36.1 72974 47.9 95158 اهؽرتٍج واهفرٌشٍج -
 12.8 49935 11.7 23621 14.5 26314 ح أخرىاهؽرتٍج، اهفرٌشٍج وهغب -
 5.1 386 5.1 144 5.1 242 اهؽرتٍج وهغبح أخرى غٍر اهفرٌشٍج  -
 5.2 973 5.2 446 5.3 527 هغبح أخرى -

 155.5 395455 155.5 252152 155.5 188253 اهيجيوغ

 
 ٌشتج األيٍج دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج

 

 اموسوُػ امقؼُْ امضظؼْ 
 25.1 45.6 16.8 اهذنور -
 39.1 66.5 35.1 اإلٌبد -
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 35.5 53.4 26.4 اهيجيوغ
 
 
 
 

 )%(ٌشتج األيٍج دشة فئبح اهشً 
 يجيوغ اهؽيبهج

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهشً بحفئ
 4.1 5.2 3.1 شٌج 14 – 10
 12.7 16.9 8.5 شٌج 24 – 15
 23.2 35.5 14.6 شٌج 34 – 25
 35.4 46.7 23.1 شٌج 49 – 35
 64.1 85.5 46.3 شٌج فأنذر 50

 35.5 39.1 25.1 اهيجيوغ
 

 )%(ٌشتج األيٍج دشة فئبح اهشً 
 اهوشظ اهدطرً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهشً بحفئ
 2.1 2.4 1.9 شٌج 14 – 10
 8.5 11.2 5.7 شٌج 24 – 15
 17.8 24.1 15.4 شٌج 34 – 25
 35.4 41.5 18.5 شٌج 49 – 35
 61.6 78.2 42.6 شٌج فأنذر 50
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 26.4 35.1 16.8 اهيجيوغ
 

 
 
 
 

 )%(ٌشتج األيٍج دشة فئبح اهشً 
 اهوشظ اهلروً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور اهشً بحفئ
 14.9 25.8 9.7 شٌج 14 – 10
 36.5 55.3 23.7 شٌج 24 – 15
 54.5 75.5 37.8 شٌج 34 – 25
 73.4 88.5 58.8 شٌج 49 – 35
 85.3 96.4 74.6 شٌج فأنذر 50

 53.4 66.5 45.6 جيوغاهي
 

 شٌواح فأنذر 01خوزٍػ اهشنبً اهتبهغًٍ 
 دشة اهيشخوى اهدراشٌ ووشظ اإلكبيج

 اهيجيوغ كروً دطرً اهيشخوى اهدراشٌ
 35.2 53.3 26.7 الشٌء -
 1.6 1.4 1.7 خؽوٍى أوهٌ -
 28.4 29.8 28.2 إتخدائٌ -
 18.9 15.9 25.2 إؼدادً -
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 13.1 3.4 14.5 ذبٌوً -
 7.7 1.2 8.8 ٌؼبه -

 155.5 155.5 155.5 اهيجيوغ
 
 
 
 
 اهٌشبظ االكخصبدً هوشنبً -

 
 )%(خوزٍػ اهشنبً اهٌشٍظًٍ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج 

 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً  

 أٌنبد ؼيبهج وجدث
 76.5 85.2 74.4 اهذنور -
 24.5 14.8 25.6 اإلٌبد -

.155 155.5 155.5 اهيجيوغ

5 

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

.155 155.5 155.5 اهيجيوغ

5 

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

.155 155.5 155.5 اهيجيوغ

5 
 
 



 

 71 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اهيؽدل اهخبى هوٌشبظ دشة اهجٌس ووشظ اإلكبيج
 اهيجيوغ اهلروً اهدطرً  

 أٌنبد وجدث ؼيبهج
 53.1 58.4 52.3 اهذنور -
 15.9 15.4 16.8 اإلٌبد -

 34.5 34.8 33.9 اهيجيوغ

 اهجهج اهشركٍج
 54.5 56.5 53.3 اهذنور -
 13.8 12.5 14.9 اإلٌبد -

 33.6 33.7 33.6 اهيجيوغ

 يجيوغ اهتالد
 54.7 55.1 54.4 اهذنور -
 17.6 14.9 19.8 اإلٌبد -

 35.9 34.9 36.8 اهيجيوغ
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 اهييٍزاح اهدٍيوغرافٍج ألرتبة األشر-
 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ 

 يجيوغ اهؽيبهج
 المجموع اإلناث الذكور  

 النسبة      العدد    النسبة     العدد النسبة العدد 

 6 – 3 0 3.3 0 0,0  0 0,0  

 2 – 9 0 3.3 0 0,0  0 0,0  

06 – 03 4 0,0 0 0,0  4 0,0  

02 – 09 163 0,2 31 0,0  194 0,2  

56 – 53 925 1,0 178 0,2  1 103 1,2  

52 – 59 2 606 2,7 454 0,5  3 060 3,2  

46 – 43 5 655 5,9 700 0,7 6 355 6,7 

42 – 49 8 625 9,0 1 107 1,2 9 732 10,2 

36 – 33 12 362 13,0 1 687 1,8 14 049 14,7 

32 – 39 12 796 13,4 2 030 2,1 14 826 15,5 

26- 23  10 404 10,9 2 215 2,3 12 619 13,2 

22 – 29 5 597 5,9 1 674 1,8 7 271 7,6 

06 – 03 5 255 5,5 2 030 2,1 7 285 7,6  

02 – 09 4 882 5,1  1 739 1,8  6 621 6,9  

06 – 03 4 257 4,5  1 728 1,8  5 985 6,3  
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  6,5 233 6  1,8 684 1  4,8 549 4 فأنذر 02

  0,1 77  0,0 11  0,1 66 غٍر يصرح

  100,0 414 95  18,1 268 17  81,9 146 78 اهيجيوغ

 
 
 
 
 
 
 

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ 
 اهوشظ اهدطرً

 اهيجيوغ اإلٌبد اهذنور  

  اهٌشتج اهؽدد اهٌشتج اهؽدد  اهٌشتج اهؽدد 
 0 – 4 0 0,0  0 0,0  0 0,0  

 5 – 9 0 0,0  0 0,0  0 0,0  

10 – 14 4 0,0  0 0,0  4 0,0  

15 – 19 124 0,1  29 0,0  153 0,2  

20 – 24 730 0,9  170 0,2  900 1,1  

25 – 29 2 050 2,4  428 0,5  2 478 3,0  

30 – 34 4 626 5,5  640 0,8  5 266 6,3  

35 – 39 7 288 8,7  1 048 1,2  8 336 9,9  

40 – 44 10 660 12,7  1 603 1,9  12 263 14,6  

45 – 49 11 178 13,3  1 896 2,3  13 074 15,6  

50- 54  9 192 10,9  2 085 2,5  11 277 13,4  

55 – 59 4 960 5,9  1 602 1,9  6 562 7,8  

60 – 64 4 628 5,5  1 944 2,3  6 572 7,8  
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65 – 69 4 347 5,2  1 675 2,0  6 022 7,2  

70 – 74 3 812 4,5  1 642 2,0  5 454 6,5  

  6,6 561 5  1,9 583 1  4,7 978 3 فأنذر 75

غٍر 
 يصرح

62 0,1  10 0,0  72 0,1  

  100,0 994 83  19,5 355 16  80,5 639 67 اهيجيوغ

  
 
 
 
 

 أرتبة األشر دشة اهفئبح اهؽيرٍجخوزٍػ 
 اهوشظ اهلروً

 وغاهيجي اإلٌبد اهذنور  

 هٌشتجا  اهؽدد اهٌشتج  اهؽدد اهٌشتج  اهؽدد 

 0 – 4 0 0,0  0 0,0  0 0,0  

 5 – 9 0 0,0  0 0,0  0 0,0  

10 – 14 0 0,0  0 0,0  0 0,0  

15 – 19 39 0,3  2 0,0  41 0,4  

20 – 24 195 1,7  8 0,1  203 1,8  

25 – 29 556 4,9  26 0,2  582 5,1  

30 – 34 1 029 9,0  60 0,5  1 089 9,5  

35 – 39 1 337 11,7  59 0,5  1 396 12,2  

40 – 44 1 702 14,9  84 0,7  1 786 15,6  

45 – 49 1 618 14,2  134 1,2  1 752 15,3  

50- 54  1 212 10,6  130 1,1  1 342 11,8  

55 – 59 637 5,6  72 0,6  709 6,2  

60 – 64 627 5,5  86 0,8  713 6,2  
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65 – 69 535 4,7  64 0,6  599 5,2  

70 – 74 445 3,9  86 0,8  531 4,6  

  5,9 672  0,9 101  5,0 571 فأنذر 75

  0,0 5  0,0 1  0,0 4 غٍر يصرح

  100,0 420 11  8,0 913  92,0 507 10 اهيجيوغ

 
 
 
 

 سنة  15توزٌع أرباب األسر الذٌن ٌعادل سنهم أو ٌفوق 
 2004سنة   -)%( ب  ة ووسط اإلقامةحسب الحالة الزواجٌ

 مجموع الوسطين الوسط القروي الوسط الحضري  

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور  

 7.5 4.4 7.4 7.4 4.3 7.4 7.6 4.7 7.4 العزاب

 52.5 44.4 64.5 56.4 44.4 67.5 46.4 44.2 64.3 المتزوجون

 4.5 14.5 2.3 2.4 3.4 2.4 4.1 14.1 2.4 المطلقون

 11.3 46.4 2.6 4.5 37.4 2.4 14.4 46.7 1.2 األرامل

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

 
 خوزٍػ أرتبة األشر دشة اهيشخوى اهدراشٌ

 2004ووشظ اإلكبيج شٌج 
 المجموع القروي الحضري  

 41.6 66.2 38.3 تدوً      

 4.7 4.4 4.7 وهٌاهخؽوٍى األ      

 23.9 21.1 24.3 اهخؽوٍى االتخدائٌ      

 15.6 4.9 11.4 اهخؽوٍى اإلؼدادً      

 11.1 2.5 12.2 اهخؽوٍى اهذبٌوً      

 8.1 5.8 9.5 اهخؽوٍى اهؽبهٌ      
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 عروف شنً األشر -
 يويٍج هخوزٍػ اهيبءخوزٍػ األشر اهخٌ ال ٍرختظ يشنٌهب تشتنج ؼ

 اهخزود تبهيبء ووشظ اإلكبيج يصدردشة 
  

اهخزود تبهيبء اهصبهخ  يصدر
 هوشرة

 اهيجيوغ كروً دطرً

 36.4 44.1 29.9 يبء اهتئر -
 4.5 8.3 5.4 ؽًٍيبء اه -
 34.8 39.7 35.7 ؼيويٍج شلبٍج -
 13.2 6.3 18.9 خريصدر آ -

 
 ج ؼيويٍج هخوزٍػ اهنهرتبءخوزٍػ األشر اهخٌ ال ٍرختظ يشنٌهب تشتن

 اإلٌبرث ووشظ اإلكبيج يصدردشة 
  

 اهيجيوغ كروً دطرً اإلٌبرث يصدر
 5.7 5.9 5.5 إٌبرث تبهتخرول -
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 29.2 31.3 27.6 غبزإٌبرث تبه -
 43.8 65.7 35.5 كٌدٍل، شيوغ -
 3.3 6.4 5.8 شيشٍجاهظبكج اه -
 1.2 1.7 5.8 ءنهرتبهويوهد  -
 8.3 ..3 12.1 خريصدر آ -

 
 
 

 اهيٍبٍ اهيشخؽيوج ووشظ اإلكبيج فرٍصدشة ظرٍلج خزٍػ األشر 1خو
اهيٍبٍ  فرٍصظرٍلج خ

 اهيشخؽيوج
 اهيجيوغ كروً دطرً

 79.5 9.4 88.4 شتنج ؼيويٍج -
 15.3 44.3 5.7 دفرث صدٍج -
 1.3 6.8 5.5 تئر يفلود -
 9.4 39.5 5.3 أخرى -

 155.5 155.5 155.5 اهيجيوغ
 

 شر اهخٌ خخوفر ؼوي تؽض اهخجهٍزاح اهيٌزهٍجٌشتج األ
 دشة وشظ اإلكبيج

 اهيجيوغ كروً دطرً اهخجهٍزاح اهيٌزهٍج
 85.7 56.9 89.7 خوفبز -
 39.9 6.3 44.4 صدً هوائٌ -
 31.9 3.5 35.8 هبخف ذبتح -
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 66.5 49.4 68.2 (وادد ؼوي األكل)هبخف ٌلبل  -
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