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I.مــــــــتقدی  

التشغیل للثالثیة الرابعة من سنة السكان وأهّم نتائج المسح الوطني حولتحتوي هذه الوثیقة على 

أكتوبر 03انطلقت األشغال المیدانیة یوم، حیث المعهد الوطني لإلحصاء هقام بإنجاز الذي  2011

المسح عّینة تعّد قرابة . وقد شمل هذا دیسمبر من نفس السنة24وتواصلت إلى حدود 2011

مقاطعة من كّل الوالیات بمدنها 2290أسرة ممّثلة لكامل األسر بالجهات وموّزعة على 57.000

وقراها وأریافها.

منها ر یتعّلق المحور األول هذه الوثیقة إلى ثالثة محاو بالمضمنةنتائج ال قد تم تبویب جملةو 

العاطلین عن بأّما المحور الثالث فیتعّلق بالسكان المشتغلینوالمحور الثاني بالسكان النشیطین

العمل.

أهداف المسح.1

وخاصة منها عدد النشیطین والبطالة المؤّشرات المتعّلقة بالتشغیل  إعدادیهدف هذا المسح إلى 

شغل وعدد المشتغلین وخصائصهم وعدد إحداثات الشغل الطلبات اإلضافیة للعدد و وخصائصهم 

إلى جانب ذلك .وتوزیعها حسب عدید المتغیراتوخصائص العاطلین عن العمل ونسبة البطالة

یتطرق المسح إلى محاور تتعلق بالخصائص الدیمغرافیة والتربویة والتكوینیة للسكان.

البطالةمنهجیة احتساب مؤشرات التشغیل و و مفاهیم تعریفیة .2

على مفاهیم الكلي یقوم المعهد الوطني لإلحصاء بإعداد مؤشرات حول التشغیل والبطالة باالعتماد 

وخاّصة منها المتعّلقة بتحدید العاطلین عن التابع لمنظمة األمم المتحدة مكتب العمل الدولي 

حث عن شغل فعلّیا لدى مكتب العمل الدولي بأن یكون البالعاطلین عن العملمفهوم . ویتمثل العمل

ویشترط بموجبه القیام بإجراء فعلي للبحث عن شغل (تسجیل في مكتب التشغیل، إرسال طلبات 

)....الشغل،

وفي ما یلي بسطة عن المفاهیم التعریفیة المتعلقة بالتشغیل والبطالة:



8

األقل سنة فما فوق ویكون قد إشتغل على15یعتبر مشتغال كّل فرد یبلغ من العمر المشتغلین:

لیوم واحد (ولو لساعة واحدة بمقابل أو بدون مقابل بإستثناء األعمال التطّوعیة) خالل األسبوع 

.المرجعي

، كل فرد یبلغ من العمر حسب المفاهیم المعتمدة یعتبر عاطال عن العملالعاطلین عن العمل:

تتوفر فیه الشروط التالیة:سنة فما فوق 15

لم یشتغل خالل األسبوع السابق لیوم اإلستجواب

یبحث عن شغل خالل الشهر السابق لیوم اإلستجواب

مستعّد ومتفّرغ لإلشتغال خالل األسبوعین الموالیین لیوم اإلستجواب

قام بإجراء فعلي للبحث عن شغل خالل الشهر السابق لیوم اإلستجواب

سنة فما فوق ویكون خالل األسبوع 15غ من العمر یعتبر نشیطا كّل فرد یبلالسّكان النشیطین:

المرجعي مشتغال أو عاطال عن العمل.

تحتسب نسبة البطالة من خالل قسمة عدد العاطلین عن العمل على عدد السكان نسبة البطالة:

النشیطین.

سنة فما فوق.15مجموع السكان من الفئة العمریة السّكان في سّن النشاط:

سنة فما فوق وال یكون 15یعتبر غیر ناشط كّل فرد یبلغ من العمر یطین:السكان غیر النش

ناشطا مشتغال أو عاطال عن العمل.

تحتسب نسبة النشاط من خالل قسمة السكان النشیطین على السكان في سّن نسبة النشاط:

النشاط.
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II.السّكان النشیطون

ألف في 8175.2سنة فما فوق) بـ 15للسكان في سن النشاط (الفئة العمریة  یقدر العدد الجملي

ألف  28.6غ مسجـّال بذلك زیادة تبل2011 في ماي 8146.6مقابل  2011 نوفمبرمنتصف شهر 

.2011نوفمبر و  ماي يمنتصف شهر شخص بین 

العدد (باأللف)  -2005-2011سنة فما فوق" حسب الجنس  15: تطور عدد السكان في سن النشاط "1جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

3652.13727.23798.43868.83923.13969.14019.14027.4ذكور

3730.63798.73878.33937.34008.84069.14127.54147.8إناث

7382.77525.97676.77806.17931.98038.28146.68175.2المجموع

2005-2011سنة فما فوق" حسب الجنس  15: تطور عدد السكان في سن النشاط "1رسم توضیحي 

المعهد  إلى أن تجدر اإلشارةفسنة فما فوق"  15السّكان النشیطین من الفئة العمریة "بخصوص أما 

التشغیل والبطالة باإلعتماد على و النشاط اإلقتصادي بإعداد مؤشرات یقوم الوطني لإلحصاء 

ستجواب كّل من إشتغل خالل األسبوع السابق لیوم اإلویعتبر ناشطا  .مفاهیم مكتب العمل الدولي

كّل هو المعتمدة من قبل المعهد المفاهیم والعاطل عن العمل حسب  .أو من كان عاطال عن العمل

من:
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لم یشتغل خالل األسبوع السابق لیوم اإلستجواب

یبحث عن شغل خالل الشهر السابق لیوم اإلستجواب

مستعّد ومتفّرغ لإلشتغال خالل األسبوعین الموالیین لیوم اإلستجواب

قام بإجراء فعلي للبحث عن شغل خالل الشهر السابق لیوم اإلستجواب

.2011زیادة بین ماي ونوفمبر *

نوفمبرألف ناشط في منتصف شهر 3909.1الجملي للنشیطین العدد  بلغساس هذا األوعلى 

حجم وتكون بذلك الزیادة في.2011في منتصف شهر مايألف ناشط 3844.6مقابل 2011

.2011منتصف شهر ماي وشهر نوفمبرناشط بینألف 64.5النشیطین في حدود 

النشیطون حسب الجنس.3

1067.0ألف رجل و2842.1إلى  2011نوفمبرفي شهر یتوّزع السكان النشیطون حسب الجنس 

من مجموع النشیطین. وبالمقارنة مع نتائج 27.3%و 72.7%ألف امرأة وهو ما یمّثل على التوالي 

ألف 40.3ألف للذكور و  24.2فإّن عدد الطلبات اإلضافیة للشغل یبلغ 2011منتصف شهر ماي

لإلناث. 

2005-2011تطور عدد السكان النشیطین (باأللف) :2جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

3359.13434.63521.73603.83689.23769.23844.63909.1عدد النشیطین

75.587.182.185.480.075.464.5الزیادة 

*2.242.532.332.362.172.00(%)نسبة الزیادة 1.67
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2005-2011: توّزع النشیطین والطلبات اإلضافیة للشغل حسب الجنس 3جدول 

عدد النشیطین (باأللف)

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

2478.12508.02570.92630.12695.12758.22817.92842.1  ذكور

881.0926.6950.8973.7994.11011.01026.71067.0إناث

3359.13434.63521.73603.83689.23769.23844.63909.1المجموع

الطلبات اإلضافیة (باأللف )

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 

29.962.959.265.063.159.724.2  ذكور

45.624.222.920.416.915.740.3إناث

75.587.182.185.480.075.464.5المجموع

2005-2011: توّزع النشیطین حسب الجنس 2رسم توضیحي 
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(%): التوزع النسبي للنشیطین حسب الجنس 4جدول 

2005-2011: توّزع الطلبات اإلضافیة للشغل حسب الجنس 3رسم توضیحي 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

73.873.073.073.073.173.273.372.7ذكور

26.227.027.027.026.926.826.727.3إناث

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

سنة فما فوق" قد  15تفید البیانات أّن نسبة النشاط من بین مجموع السكان من الفئة العمریة " و

إلى ارتفاع  ویعود ذلك 47.8%لتبلغ  2011نوفمبر و  2011 ماينقطة بین  0.6سجلت زیادة بـ 

 .النساءنقطة لدى  0.8نسبة النشاط بـ 

2005-2011حسب الجنس  (%): نسبة النشاط 5جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

67.967.367.768.068.769.570.170.6ذكور

23.624.424.524.724.824.824.925.7إناث

45.545.645.846.246.546.947.247.8المجموع
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النشیطون حسب المستوى التعلیمي.4

للنشیطین لمستوى ا تواصل تحسن هذاع السكان النشیطین حسب المستوى التعلیمي یبرز تطور توز 

دون المستوى االبتدائي حیث تقّلصت نسبة النشیطین.2011نوفمبر -2011ماي خالل الفترة

وفي المقابل ارتفعت نسبة النشیطین .2011نوفمبرفي 8.4%إلى  2011في ماي9.5%من 

حیث بلغ 2011نوفمبرفي  20.4%إلى  2011في ماي19.5%من مستوى التعلیم العالي من 

ألف ناشط خالل هذه السنة.796.7عددهم 

2005-2011حسب الجنس (%): نسبة النشاط 4رسم توضیحي 
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2005-2011: عدد السّكان النشیطین حسب المستوى التعلیمي 6جدول 

)عدد النشیطین (باأللف 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

427.2437.1410.7391.1391.7382.3364.0326.8ال شيء

1272.71263.81284.71289.21268.21282.41271.51251.6ابتدائي

1211.91242.81288.01337.61386.31412.81457.71530.0ثانوي

443.9487.4533.8581.0636.2687.6746.9796.7 عالي

3.43.54.54.96.84.14.57.6غیر مصرح به

3359.13434.63521.73603.83689.23769.23844.63909.1المجموع

(%)التوزیع النسبي 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

12.712.711.710.910.610.19.58.4ال شيء

37.936.836.535.834.434.133.132.1ابتدائي

36.136.236.637.237.837.537.939.2ثانوي

13.314.315.216.117.218.319.520.4 عالي

--------غیر مصرح به

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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III.السكان المشتغلون

3170.7سنة فما فوق" یقّدر بـ15ة العمریة "ـنتائج إلى أّن عدد السكان المشتغلین من الفئالتشیر 

للثالثیة الثانیة من سنة. وبالمقارنة مع نتائج المسح األخیر 2011نوفمبرفي  ألف ناشط مشتغل

وهو ما ألف مشتغل30.9بما قدرهنوفمبر-مايخالل الفترة إرتفعلمشتغلین قد ا عدد فإنّ 2011

.2011نوفمبرو  2011مايبین إحداثهاالتي تّم لمواطن الشغل العدد الصافي یمثل

المشتغلون حسب الجنس.1

ألف ناشط مشتغل من بین 2405.0أفادت نتائج المسح أن عدد السكان المشتغلین یتوزعون إلى 

فإن العدد  2011مايألف من بین اإلناث. وبالمقارنة مع نتائج مسح 765.7الذكور وٕالى 

ألف موطن شغل مقابل10.9من بین الرجال یقدر بـ إحداثهاالتي تّم لمواطن الشغل الصافي 

.لدى النساءموطن شغلألف  20.0

2005-2011: توّزع عدد المشتغلین وٕاحداثات الشغل حسب الجنس 7جدول 

عدد المشتغلین (باأللف)

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

2177.62218.62279.32336.82391.42457.82394.12405.0  ذكور

750.9786.3805.8818.6807.5819.6745.7765.7إناث

2928.53004.93085.13155.43198.93277.43139.83170.7المجموع

إحداثات الشغل (باأللف)

2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 
نوفمبر 

2011

63.710.9-41.060.757.554.666.4  ذكور

73.920.0-12.1-35.419.512.811.1إناث

30.9-76.480.270.343.578.5137.6المجموع
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2011-2006: إحداثات الشغل5رسم توضیحي 

2005-2011الجنس لعدد المشتغلین حسب(%):التوزیع النسبي 8جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

74.473.873.974.174.875.076.375.9  ذكور

25.626.226.125.925.225.023.724.1إناث

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

حسب المستوى التعلیميالمشتغلون .2

وى التعلیمي المستالتوزع النسبي للمشتغلین حسب ر نتائج المسح إلى التحسن المتواصل في ـتشی

.2011ونوفمبر2011ماي رةللمشتغلین خـالل الفت

العدد (باأللف)-2005-2011: توّزع المشتغلین حسب المستوى التعلیمي 9جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

419.0409.3392.5374.8367.9360.3334.8296.4ال شيء

1078.61099.71137.11153.21136.21164.01113.71089.2ابتدائي

1046.11087.81114.41158.01191.81219.21157.91227.3ثانوي

381.6404.8436.8464.9496.9530.3529.1553.9 عالي

3.23.34.34.56.13.64.33.9غیر مصرح به

2928.53004.93085.13155.43198.93277.43139.83170.7المجموع
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(%)التوزیع النسبي 

2011 نوفمبر2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

14.313.612.711.911.511.010.79.4ال شيء

36.936.636.936.635.635.635.534.4ابتدائي

35.736.336.236.737.337.236.938.7ثانوي

13.113.514.214.815.616.216.917.5عالي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

2005-2011لمشتغلین حسب المستوى التعلیمي النسبي ل توّزعال: 6رسم توضیحي 

المشتغلون حسب قطاع النشاط اإلقتصادي.3

صّحة التربیة و الأّن قطاع أفرزت النتائج الخاصة بتوّزع المشتغلین حسب قطاع النشاط االقتصادي

ألف ثّم 573.6ألف مشتغل ویلیه قطاع الصناعات المعملیة بـ  611.2ضّم دارّیة یاإلخدمات الو 

ألف مشتغل. وٕاّن ما یمكن إستخالصه من 425.1ألف فقطاع البناء بـ  534.5قطاع الفالحة بـ 

أّن قطاع الفالحة 2011 الثالثي الثاني من سنةمقارنة هذه النتائج بمثیالتها المستخرجة من مسح 

تراجع حین  في ألف موطن شغل 24.5بـ   2011نوفمبر و  2011بین ماي  إرتفاعاقد سّجل 

9.4; ال شيء

34.4; ابتدائي

38.7; ثانوي

17.5; عالي
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مواد قطاع ألف موطن شغل بالرغم من الزیادة المسجلة في 4.4الصناعات المعملیة بـ قطاع

ألف). كما 4.9الصناعات المیكانیكّیة والكهربائیة (قطاع ألف) و  1.8(البناء والخزف والبلور

وكذلك قطاع النقل واإلتصاالت الف موطن شغل 7.3بـ عودة طفیفةالنزل والمطاعمقطاع  سّجل

.ألف موطن شغل 16.6 ـالبناء تراجعا بفي حین سّجل قطاعألف  9.3بـ 

2007-2011: توّزع المشتغلین (باأللف ) حسب قطاع النشاط االقتصادي 10جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 

565.9557.8578.9575.8510.0534.5والصید البحريالفالحة

581.1602.6564.7598.2578.0572.7المعملیةالصناعات

66.470.267.171.172.368.2غذائیةصناعات

37.340.636.439.035.037.1البناء والخزف والبلورمواد

98.5110.1103.2117.5119.1124.0صناعات میكانیكیة وكهربائیة

26.829.724.929.128.028.0صناعات كیمیائیة

264.1262.0243.5249.7236.0228.4النسیج والمالبس واألحذیةصناعات

88.090.089.691.887.687.0أخرىصناعات معملیة

412.8435.1448.4474.0473.3457.7غیر المعملیة الصناعات

34.436.635.233.531.632.0المناجم والطاقة

378.4398.5413.2440.5441.7425.7واألشغال العامةالبناء

1496.11531.51578.01599.41555.81595.8الخدمات

353.4362.6379.5386.9388.1387.5التجارة

177.1181.2189.1194.2175.3182.8النقل واإلتصاالت

121.7125.2129.6125.0106.1114.6النزل والمطاعم

26.526.427.227.225.727.1والتأمینالبنوك

111.0119.1127.8131.9133.6139.9تصلیح وخدمات عقاریة وخدمات أخرى للمؤّسسات

137.5139.9140.0142.7138.9132.5اجتماعیة وثقافیةخدمات

568.6577.1584.8591.5588.1611.4تربیة وصحة وخدمات إداریة

29.228.428.930.022.710.0بهغیر مصرح

3085.13155.43198.93277.43139.83170.7المجموع
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2007-2011: توّزع المشتغلین (باأللف ) حسب قطاع النشاط االقتصادي 7رسم توضیحي 

-2011: توّزع المشتغلین (باأللف ) حسب قطاع النشاط االقتصادي 8رسم توضیحي 
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2007-2011: توّزع إحداثات الشغل (باأللف) حسب قطاع النشاط االقتصادي 11جدول 

2011نوفمبر-ماي2007-20082008-20092009-20102010-2011

24.5-65.8-21.13.1-8.1والصید البحريالفالحة

-5.3-33.520.2-21.537.9المعملیةالصناعات

-4.01.24.1-3.83.1غذائیةصناعات

2.1-2.64-3.34.2البناء والخزف والبلورمواد

14.31.64.9-11.66.9صناعات میكانیكیة وكهربائیة

0.0-4.21.1-2.94.8صناعات كیمیائیة

-7.6-6.213.7-18.5-2.1النسیج والمالبس واألحذیةصناعات

0.6--2.24.2-2.00.4أخرىصناعات معملیة

-15.6-22.313.325.60.7غیر المعملیة الصناعات

0.4-1.9-1.7-2.21.4المناجم والطاقة

-20.114.727.31.216.0واألشغال العامةالبناء

40.0-35.446.521.443.6الخدمات

-9.216.97.41.20.6التجارة

7.5-3.88.25.118.9واإلتصاالتالنقل 

8.5-18.9-3.54.44.6النزل والمطاعم

1.4-0.801.5-0.1والتأمینالبنوك

8.18.74.11.76.3تصلیح وخدمات عقاریة وخدمات أخرى للمؤّسسات

6.4--2.40.12.73.8اجتماعیة وثقافیةخدمات

23.3-8.57.76.73.4وخدمات إداریةتربیة وصحة

-12.7-0.51.17.3-0.8بهغیر مصرح

30.9-70.343.578.5137.6المجموع
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: توّزع إحداثات الشغل (باأللف) حسب قطاع النشاط االقتصادي9رسم توضیحي 

المشتغلون حسب الوضعیة في المهنة.4

المهنة  المتعّلقة بتوّزع المشتغلین حسب الوضعیة في2011سنة الثالثي الرابع لأفرزت نتائج مسح 

م للذین یعملون لحسابه 24.8%ن مقابل من مجموع المشتغلی %70.3أّن نسبة األجراء قد بلغت 

 من بین 67.3%للمعینین العائلیین. وتبلغ نسبة األجراء  4.9%اص (أعراف أو مستقلین) والخ

لدى النساء. في حین تبلغ نسبة المشتغلین لحسابهم الخاص لدى الرجال %80.0الرجال و

فقط لدى النساء المشتغالت. 11.4%مقابل  %29.0

(2011)سنة فما فوق" حسب الوضعیة في المهنة  15: توّزع المشتغلین من الفئة العمریة " 12جدول 

(%)التوزع النسبي )باأللف العدد (

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

697.087.5784.529.011.424.8یعمل لحسابه الخاص

1617.7612.12229.867.380.070.3أجیر

89.965.7155.53.78.64.9معین عائلي

---0.50.40.9غیر مصرح به

2405.0765.73170.7100.0100.0100.0المجموع

2011سنة الثالثي الثاني لویستخلص من مقارنة هذه المعطیات مع مثیالتها المستخرجة من مسح 

. كما نقطة 0.3بقرابة إرتفعتأّن نسبة المشتغلین لحسابهم الخاص (أعراف ومستقلین) قد 
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إرتفعت نسبة في حین  .2011نوفمبرو  2011 ماينقطة بین  0.9األجراء بـ نسبة تراجعت 

 خالل نفس الفترة.نقطة  0.6 المعینین العائلیین بـ 

سنة فما فوق" حسب الوضعیة في المهنة 15: توّزع المشتغلین من الفئة العمریة "10رسم توضیحي 

2005-2011سنة فما فوق"حسب الوضعیة في المهنة  15العمریة ": عدد المشتغلین (باأللف ) من الفئة 13جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

721.4745.7757.0796.2802.6839.8768.4784.5یعمل لحسابه الخاص

2013.32048.72144.02186.62209.22245.02234.52229.8أجیر

186.8207.7178.6145.1158.6191.4134.7155.5معین عائلي

7.02.85.527.528.51.22.20.9غیر مصرح به

2928.53004.93085.13155.43198.93277.43139.83170.7المجموع

(%)التوزیع النسبي 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

24.724.924.625.525.325.624.524.8یعمل لحسابه الخاص

68.968.269.669.969.768.571.270.3أجیر

6.46.95.84.65.05.94.34.9معین عائلي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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2005-2011سنة فما فوق"حسب الوضعیة في المهنة  15:التوزع النسبي لللمشتغلین من الفئة العمریة "11رسم توضیحي 

شتغلون حسب طبیعة عقد العملمال.5

طبیعة عقد العمل و الجنسحسب : عدد المشتغلین 14جدول 

المجموع إناث ذكور

361.6 137.2 224.4 عقد لمدة محدودة

1376.1 385.0 991.1 عقد لمدة غیر محدودة

1395.8 220.9 1174.9 لیس مرتبطا بعقد

37.2 22.6 14.6 غیر مصرح به

3170.7 765.7 2405.0 المجموع
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طبیعة عقد العمل و الجنسحسب عدد المشتغلین  :12رسم توضیحي 

النتائج الخاصة بتوّزع المشتغلین حسب طبیعة عقد العمل والجنس أّن عدد  منیستخلص 

یمثل قرابة خمسة أضعاف هذا ألف  1174.9والمقدر بـ ن بعقد یالغیر مرتبطالذكور لمشتغلین ا

ناحیة أخرى یتضاعف عدد المشتغلین الذكور المرتبطین بعقد لمدة غیر  العدد لإلناث. ومن

محدودة بـ قرابة ثلث مرات مقارنة بنفس العدد لإلناث. 

والوسط طبیعة عقد العملحسب : عدد المشتغلین 15جدول 

المجموع غیر البلدي البلدي

361.6 99.0 262.6 عقد لمدة محدودة

1376.1 264.3 1111.8 عقد لمدة غیر محدودة

1395.8 635.0 760.8 لیس مرتبطا بعقد

37.2 9.0 28.2 غیر مصرح به

3170.7 1007.3 2163.4 المجموع
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طبیعة عقد العمل والوسطحسب عدد المشتغلین  :13رسم توضیحي 

لمشتغلین اأّن عدد  والوسطالنتائج الخاصة بتوّزع المشتغلین حسب طبیعة عقد العمل  یستنتج من

لإلناث.  هیمثل قرابة ثالث أضعافألف  262.ـ6والمقدر ب لمدة محدودة ن بعقدیمرتبطالالذكور 

ومن ناحیة أخرى یتضاعف عدد المشتغلین الذكور المرتبطین بعقد لمدة غیر محدودة بـ قرابة 

ت مقارنة بنفس العدد لإلناث.األربع مرا

طبیعة عقد العمل و المستوى التعلیميحسب : عدد المشتغلین 16جدول 

المجموع غیر مصرح به عالي ثانوي إبتدائي الشيء

361.6 0.2 62.2 162.7 117.6 18.9 عقد لمدة محدودة

1376.1 3.0 381.8 546.8 362.2 82.3 محدودةغیرعقد لمدة 

1395.8 0.6 99.3 501.4 600.6 193.9 لیس مرتبطا بعقد

37.2 0.0 10.6 16.4 8.9 1.3 غیر مصرح به

3170.7 3.8 553.9 1227.3 1089.3 296.4 المجموع

یقّدر  بعقد لمدة غیر محدودة ولهم مستوى تعلیم عالينتائج إلى أّن عدد السكان المشتغلین التشیر 

بعقد لمدة غیر محدودة و لیس لهم مستوى تعلیمي عدد المشتغلین ألف في حین الیمثل  381.8 بـ

ألف. 82.3سوى 
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IV.الةــالبط  

نوفمبرسنة فما فوق" في منتصف شهر 15عدد العاطلین عن العمل من الفئة العمریة "یقّدر

رنة مع معطیات مسح . وبالمقا18.9%ألف وتكون بذلك نسبة البطالة في حدود 738.4بـ 2011

كما ارتفع عدد العاطلین عن العمل نقطة 0.6ـ بإرتفاعافإّن نسبة البطالة قد سجلت 2011ماي

.2011نوفمبرو  2011خالل الفترة ماي ألف  33.5بما قدره

2011-2005: توزع العاطلین عن العمل (باأللف) ونسبة البطالة (%) 17جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

432.4429.7436.4448.4490.3491.8704.9738.4عدد العاطلین

12.912.512.412.413.313.018.318.9نسبة البطالة

2011-2005عن العمل (باأللف) ونسبة البطالة (%) : توزع العاطلین14رسم توضیحي 

البطالة حسب الجنس.1

حسب المنهجّیة 2011نوفمبرفي سنة فما فوق" 15یتوّزع عدد العاطلین عن العمل من الفئة "

ألف من النساء وتكون بذلك نسبة البطالة في حدود 301.3ألف من الرجال و437.1إلى الجدیدة 

بالنسبة للنساء. 28.2%بالنسبة للرجال و%15.4
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2005-2011: عدد العاطلین عن العمل ونسبة البطالة حسب الجنس 18جدول 

العدد باأللف

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

298.8289.4291.4293.2303.7300.3423.8437.1ذكور

133.6140.3145.0155.2186.6191.5281.1301.3إناث

432.4429.7436.4448.4490.3491.8704.9738.4المجموع

نسبة البطالة

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

12.111.511.311.211.310.915.015.4ذكور

15.215.115.315.918.818.927.428.2إناث

12.912.512.412.413.313.018.318.9المجموع

2005-2011: التوزع النسبي للعاطلین عن العمل حسب الجنس 15رسم توضیحي 

البطالة حسب المستوى التعلیمي.2

أن هیكلة البطالة حسب المستوى التعلیمي في تغیر  2011 الثالثیة الرابعة لسنةأفرزت نتائج مسح 

ن عن العمل حیث ارتفع عدد العاطلی 2011سنة الثالثیة الثانیة لملحوظ بالمقارنة مع نتائج مسح 
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2011نوفمبرفي ألف  242.8لیبلغ 2011ماي ونوفمبر الل الفترة خ1من مستوى تعلیم عالي

وذلك نظرا لتزاید عدد المتخرجین سنویا من الجامعات 2011في مايألف  217.8مقابل 

.األولى من بنامج أمد اتوبصفة خاصة خریجي الدفعومؤّسسات التعلیم العالي

2011-2005: توّزع العاطلین عن العمل حسب المستوى التعلیمي 19جدول 

العدد باأللف

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

26.827.718.216.323.721.929.230.4ال شيء

181.6164.1147.5136.0132.0118.5157.9162.4ابتدائي 

161.6155.1173.6179.6194.5193.6299.8302.7ثانوي 

62.382.697.0116.1139.4157.3217.8242.8  عالي

0.10.20.10.40.70.50.20.1غیر مصرح به

432.4429.7436.4448.4490.3491.8704.9738.4المجموع

(%)التوزیع النسبي 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

6.26.64.23.64.84.54.24.1ال شيء

42.038.333.830.327.024.122.422.0ابتدائي 

37.436.139.840.139.739.442.541.0ثانوي 

14.419.022.226.028.532.030.932.9  عالي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

تجاوزوا بنجاح السنة األولى من التعلیم العالي1
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2005-2011المستوى التعلیمي : التوزع النسبي للعاطلین عن العمل حسب 16رسم توضیحي 

لسنة للثالثیة الرابعة وفیما یخّص نسب البطالة حسب المستوى التعلیمي فقد بّینت نتائج المسح 

وتلیها فئتا  30.5%أّن فئة النشیطین من مستوى التعلیم العالي تسّجل أعلى نسبة بطالة 2011

19.9%النشیطین من مستوى التعلیم الثانوي والتعلیم االبتدائي بنسبة تقّدر على التوالي بـ 

.13.0%و

2005-2011من الناشطین حسب المستوى التعلیمي  (%): نسبة البطالة 20جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

6.36.44.44.26.15.78.09.3ال شيء

14.313.011.510.610.49.212.413.0ابتدائي 

13.312.513.513.414.013.720.619.9ثانوي 

14.016.918.220.021.922.929.230.5عالي

12.912.512.412.413.313.018.318.9المجموع

4.1; ال شيء

22; ابتدائي 

41; ثانوي 

32.9; عالي
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2005-2011من الناشطین حسب المستوى التعلیمي (%): نسبة البطالة 17سم توضیحي 

وتجدر المالحظة من جهة أخرى أّن عدد العاطلین عن العمل من بین حاملي الشهادات العلیا 

ألف مجاز 32.5ألف تقني سامي و101.2منهم 2011نوفمبرألف عاطل في 223.7یقدر بـ

لدیهم  ألف 19.0ألف مجاز في اإلنسانیات وقرابة 31.8في الحقوق واالقتصاد والتصّرف و

شهادة الماجستیر،...). ویتوّزع هؤالء العاطلین شهادات علیا أخرى (طبیب، صیدلي، مهندس،

(یقدر عدد العاطلین عن ألف إمرأة أو فتاة.145.2ألف رجل و78.5حاملي الشهادات العلیا إلى 

)2011في ماي 202.4العمل لحاملي الشهادات العلیا بـ 

: توّزع العاطلین عن العمل من بین حاملي شهادات التعلیم العالي (باأللف ) حسب نوع الشهادة والجنس 21جدول 

2011نوفمبر 

(%)التوزیع النسبي المجموعإناث  ذكور

101.245.2  66.0  35.2  اشهادة تقني سامي أو ما یعادله

7.524.331.814.2اإلجازة في اإلنسانیات

11.421.132.514.5اإلجازة في الحقوق واالقتصاد والتصرف

15.923.239.217.6اإلجازة في العلوم الصحیحة (ریاضیات، فیزیاء، كیمیاء...)

8.510.519.08.5صیدلي، مهندس، ماجستیر،....)شهادة تعلیم عالي أخرى (طبیب، 

78.5145.2223.7100.0المجموع
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لعاطلین عن العمل من بین حاملي شهادات التعلیم العالي حسب نوع الشهادةل النسبي : توّزع18رسم توضیحي 

أّن عدد 2011 في مايویستخلص من مقارنة هذه البیانات مع مثیالتها المستخرجة من المسح األخیر 

العاطلین عن العمل في ارتفاع على مستوى مختلف أصناف الشهائد وبصفة خاّصة على مستوى 

.32التقنیین السامین كما هو مبّین بالجدول 

شهادة تقني سامي أو 

45.2; ما یعادلها

;  اإلجازة في اإلنسانیات

14.2

اإلجازة في الحقوق 

;  واالقتصاد والتصرف
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2005-2011حسب نوع الشهادة العاطلین من بین حاملي شهادات التعلیم العالي: توّزع 22جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

17.925.333.141.052.257.987.1101.2  اشهادة تقني سامي أو ما یعادله

10.412.414.917.218.321.132.031.8اإلجازة في اإلنسانیات

14.717.518.020.722.622.930.832.5اإلجازة في الحقوق واالقتصاد والتصرف

اإلجازة في العلوم الصحیحة (ریاضیات، 

فیزیاء، كیمیاء...)
8.511.213.218.923.927.236.939.2

شهادة تعلیم عالي أخرى (طبیب، 

صیدلي، مهندس، ماجستیر،....)
4.34.85.87.08.09.915.519.0

55.871.285.0104.8125.0139.0202.3223.7المجموع

(%)التوزیع النسبي 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

32.135.538.939.141.841.643.145.2  اشهادة تقني سامي أو ما یعادله

18.617.417.516.414.615.215.814.2اإلجازة في اإلنسانیات

26.323.921.219.718.116.515.214.5اإلجازة في الحقوق واالقتصاد والتصرف

اإلجازة في العلوم الصحیحة (ریاضیات، 

فیزیاء، كیمیاء...)
15.215.715.518.019.119.618.217.6

أخرى (طبیب، شهادة تعلیم عالي 

صیدلي، مهندس، ماجستیر،....)
7.86.86.96.86.47.17.78.5

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

33.6%مقابل 2011نوفمبرفي  33.1%وتقّدر نسبة البطالة من بین حاملي الشهادات العلیا بـ 

في نوفمبر44.2%وتبلغ هذه النسبة أقصاها لدى اإلناث وذلك في حدود 2011مايفي 

2011.

2005-2011من بین حاملي الشهادات العلیا حسب الجنس (%): نسبة البطالة 23جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

10.311.312.913.914.615.823.722.6ذكور

21.626.027.430.034.932.943.844.2إناث

14.617.018.720.623.423.333.633.1المجموع
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2011-2005: نسبة البطالة (%) من بین حاملي الشهادات العلیا حسب الجنس 19رسم توضیحي 

البطالة حسب الجهات الكبرى.3

نوفمبرفي العاطلین عن العمل من18.1%أفرزت نتائج المسح أّن جهة الوسط الغربي تضّم 

بة البطالة أقصاها في من مجموع السّكان وبذلك تبلغ نس13.3%مع أّنها ال تمّثل سوى 2011

ونسبة البطالة 29.5%جهة الجنوب الغربي في نسبة بطالة أّما26.9%نسبة بهذه الجهة 

بجهة الوسط الشرقي فیما تتراوح 11.9%حین ال تتعّدى هذه النسبة  في 27.2%الجنوب الشرقي ب

الشمالیة من البالد.في الجهات22.3%و 14.5%هذه النسبة بین 

حسب الجهات الكبرى(%): عدد العاطلین عن العمل ونسبة البطالة 24جدول 

نسبة البطالة%)باأللف العاطلین (عدد 

17.2%160.921.8إقلیم تونس

14.5%87.811.9الشمال الشرقي

22.3%102.713.9الشمال الغربي

11.9%105.314.2الوسط الشرقي

26.9%133.418.1الوسط الغربي

27.2%86.811.8الجنوب الشرقي

29.5%61.58.3الجنوب الغربي

18.9%738.4100.0المجموع
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: نسبة البطالة حسب الجهات الكبرى20رسم توضیحي 
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العاطلون عن العمل حسب مّدة البطالة.4

أفرزت نتائج المسح المتعّلقة بمّدة البطالة أّن عدد العاطلین عن العمل منذ اقل من سنة یبلغ 

من مجموع العاطلین عن العمل. أّما عدد 62.0%ممثال بذلك 2011نوفمبرفي ألف  446.0

%ألف وبنسبة 137.6العاطلین عن العمل لمّدة تتراوح بین السنة والسنتین فیقّدر بـ  من 19.1

ألف  62.1المجموع في حین أّن عدد العاطلین عن العمل لمّدة تفوق ثالث سنوات ال یتعّدى 

من المجموع. 8.7%ویمّثل 

2011: توّزع العاطلین عن العمل حسب مّدة البطالة والجنس للثالثیة الرابعة لسنة 25ل جدو

(%)ع النسبي یالتوز    لف)عدد (باأل ال

المجموعإناث ذكور   المجموعإناث ذكور

275.9170.1446.064.957.962.0أقل من سنة

84.153.4137.519.818.119.1من سنة إلى سنتین

39.134.473.59.211.710.2سنوات3من سنتین إلى 

26.036.162.16.112.38.7سنوات3أكثر من 

---12.07.319.3غیر مصرح به

437.1301.3738.4100.0100.0100.0المجموع

ویستخلص من مقارنة هذه المعطیات بمثیالتها المستخرجة من المسوح السابقة أّن تطّور نسبة 

نوفمبر و  مايبین نقطة0.7بقرابةإرتفاعاالعاطلین عن العمل لمّدة أقل من سنة قد سّجلت 

نقاط 3.5ـ بتراجعخالل هذه السنة األخیرة. وفي مقابل ذلك تّم تسجیل %62.0لتبلغ 2011

في حین قد إرتفعت نسبة العاطلین لمّدة ل لمّدة تتراوح بین السنة والسنتینللعاطلین عن العم

.8.7%لتبلغ نقطة بسنوات  3تفوق
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2011-2005عدد العاطلین عن العمل :26جدول 

العدد (باأللف)

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

265.7261.4252.1264.3304.4319.4415.4446.0أقل من سنة

89.893.3109.3105.3107.3102.0153.2137.5من سنة إلى سنتین

34.937.543.047.839.034.357.173.5سنوات3من سنتین إلى 

37.030.826.531.030.727.551.762.1سنوات3أكثر من 

8.98.627.519.3-5.06.75.5غیر مصرح به

432.4429.7436.4448.4490.3491.8704.9738.4المجموع

(%)التوزیع النسبي 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

62.161.858.558.963.266.161.362.0أقل من سنة

21.122.125.423.522.321.122.619.1من سنة إلى سنتین

8.18.910.010.78.17.18.410.2سنوات3من سنتین إلى 

8.77.26.16.96.45.77.78.7سنوات3أكثر من 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

2011-2005توّزع النسبي للعاطلین عن العمل حسب مّدة البطالة ال: 21رسم توضیحي 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

أقل من سنة من سنة إلى سنتین سنوات3من سنتین إلى  سنوات3أكثر من 



38

العاطلون عن العمل حسب السبب الرئیسي للبطالة.5

تفید نتائج المسح أن السبب الرئیسي للبطالة بالنسبة للذین اشتغلوا سابقا هو "انتهاء األشغال" 

% ربعهم من 20.2"تسریح فردي أو جماعي" بنسبة % جّلهم من الذكور، ثم یلیه 38.6بنسبة 

اإلناث. وتأتي "األسباب األخرى" في المرتبة األولى لألسباب الرئیسیة للبطالة بالنسبة لإلناث من 

مجموع العاطلین من نفس الجنس.

الجنس و حسب السبب الرئیسي للبطالةمن الذین إشتغلوا سابقاعدد العاطلین:27جدول 

(%)التوزع النسبي    لف)(باأل العاطلینعدد 

المجموعإناث ذكور   المجموعإناث ذكور

2.00.62.60.70.90.9الخدمة العسكریة

29.39.238.512.713.512.9تسریح فردي

15.36.722.06.69.97.3تسریح جماعي

7.91.79.63.42.53.2لنشاط المؤسسةتوقف مؤقت 

7.16.613.73.19.74.6اإلستقالة

106.78.9115.646.113.138.6إنتهاء األشغال

8.01.79.73.52.53.2مؤسسته أو ضیعته التشغله كامل الوقت

12.25.417.65.37.95.8أسباب صحیة

4.38.212.51.912.14.2نهایة عقد تربص 

2.54.46.91.16.52.3أسباب عائلیة

3.10.13.21.30.11.1العودة من الخارج

5.72.07.72.52.92.6األعمال التي قمت بها التتماشى وتكویني

27.512.540.011.818.413.3أسباب اخرى

231.668.0299.6100.0100.0100.0المجموع
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  قـــــلحــم

تقدیر عدد السكان.1

ألف  10.680.8 بـ2011العدد الجملي للسكان المقیمین بتونس في منتصف شهر نوفمبریقّدر 

، أي بزیادة جملیة 2011ألف نسمة في منتصف شهر ماي من سنة 10650.9نسمة مقابل 

. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد %0.28ألف ساكنا ونسبة نمو سّكاني سداسي تقّدر بـ 29.9تساوي 

تّم األخذ بعین االعتبار النتائج المستخرجة من المحور المتعّلق بالهجرة الخارجیة الذي تّم إقحامه 

والذي تّم بمقتضاه تقدیر صافي هجرة خارجیة سلبي بما 2006باستمارة المسح بدایة من سنة 

.2011و 2010نسمة بین سنتي 18.000یقارب 

(%)عدد السكان (باأللف) ومعدل النمو السكاني :28جدول 

2011نوفمبر 2011ماي2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

10014.110107.110208.910314.510420.410531.310650.910680.8)باأللف(العدد 

%0.28%1.14%1.06%1.03%1.03%1.01%0.93نسبة النمو

السكان حسب الجنس .2

ألف نسمة من 5317.2إلى  2011یتوّزع عدد السكان حسب الجنس في منتصف شهر نوفمبر 

ألف  46.4ألف من اإلناث ویفوق بذلك عدد اإلناث عدد الذكور بما یناهز 5363.6الذكور و

لتبلغ 1966سنة 51.1%نسمة. وتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة الذكور ما فتئت تنخفض من 

والسنوات التي تلیها إلى حدود 2006سنة 50.0%و 2004سنة 50.1%و 1994سنة %50.5

. ویعزى هذا اإلنخفاض المتواصل إلى 2011سنة49.8%و 2010سنة %49.9و 2009سنة 

فیات تأثیر تیارات الهجرة الخارجیة التي تشمل بدرجة أولى الرجال وٕالى التراجع الهام في نسبة و 

األطفال من البنات وٕالى المستوى المرتفع لمؤمل الحیاة عند اإلناث.
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2005-2011: توّزع السكان (باأللف) حسب الجنس ونسبة الذكور 29جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

5014.35053.85100.45152.95206.05253.75309.55317.2 الذكور

4999.85053.35108.55161.65214.45277.65341.45363.6اإلناث

10014.110107.110208.910314.510420.410531.310650.910680.8المجموع

49.8%49.8%49.9%50.0%50.0%50.0%50.0%50.1%نسبة الذكور

الوسط السكان حسب.3

ألف نسمة في منتصف شهر نوفمبر 7067.2عدد السكان القاطنین بالمناطق البلدیة یقّدر

من مجموع السكان. وتقّدر نسبة نمّو عدد السكان في المناطـق 66.2%وهو ما یمثل 2011

في  0.27%في حین ال تتعّدى هذه النسبة 0.28%بـ 2011ونوفمبر 2011البلدیـة بین ماي 

المناطق غیر البلدّیة. 

2005-2011: توّزع السكان (باأللف) حسب الوسط الجغرافي 30جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

6521.96612.46698.06786.86867.26957.07047.07067.2وسط بلدي

3492.23494.73510.93527.73553.23574.33603.93613.6وسط غیر بلدي

10014.110107.110208.910314.510420.410531.310650.910680.8المجموع

ألف نسمة في منتصف نوفمبر 3613.6ویقّدر عدد السّكان المقیمین خارج المناطق البلدیة بـ 

من مجموع السكان. وهو ما یؤّكد اإلنخفاض المتواصل لهذه النسبة لیشمل 33.8%بنسبة 2011

الوسط غیر البلدي قرابة ثلث عدد السّكان مقابل الثلثین بالوسط البلدي.

(%): التوزع النسبي للسكان حسب الوسط 31جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

65.165.465.665.865.966.166.266.2وسط بلدي

34.934.634.434.234.133.933.833.8وسط غیر بلدي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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(%): التوزع النسبي للسكان حسب الوسط 22رسم توضیحي 

التوزیع الجهوي للسكان

تفید نتائج المسح أّن إقلیم تونس وجهة الوسط الشرقي هما أكبر الجهات حجما من ناحیة عدد 

السكان إذ أّن كالهما یعّد قرابة ربع سكان البالد، كما تتمّیز هاتان الجهتان بنسبة مرتفعة للتزاید 

لتبلغ على التوالي 2011ومنتصف شهر نوفمبر 2011السكاني بین منتصف شهر ماي 

.0.28%و %0.27

2005-2011: توّزع السكان (باأللف) حسب الجهات الكبرى 32جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

2281.72309.52337.82379.72408.62439.82471.32478.0تونس الكبرى

1395.71410.11425.01437.21453.01466.81482.51490.5الشمال الشرقي

1213.01213.31214.31213.11215.51219.91227.71227.5الشمال الغربي

2271.22302.82339.02376.12411.12447.62483.72490.8الوسط الشرقي

1359.11368.41377.61383.01393.21403.71417.71419.9الوسط الغربي

925.3931.3938.3944.9953.3962.0970.9975.4الجنوب الشرقي

568.1571.7576.9580.5585.7591.5597.1598.7الجنوب الغربي

10014.110107.110208.910314.510420.410531.310650.910680.8المجموع
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: توّزع السكان (باأللف) حسب الجهات الكبرى23رسم توضیحي 

1.35%و 0.1%وفي مقابل ذلك شهدت الجهات األخرى نسبة زیادة في عدد سّكانها تتراوح بین 

إلى شبه استقرار أو تقلص طفیف في نسب عدد سكانها من مجموع سكان البالد.مّما أّدى 

(%): التوزع النسبي للسكان حسب الجهات الكبرى 33جدول 

2011نوفمبر 2011ماي 2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

22.822.822.923.123.123.223.223.2تونس الكبرى

13.914.014.013.913.913.913.914.0الشمال الشرقي

12.112.011.911.811.711.611.611.5الشمال الغربي

22.722.822.923.023.123.223.323.3الوسط الشرقي

13.613.513.513.413.413.313.313.3الوسط الغربي

9.29.29.29.29.29.19.19.1الجنوب الشرقي

5.75.75.65.65.65.65.65.6الجنوب الغربي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

2478; تونس الكبرى

1490.5; الشمال الشرقي

1227.5; الشمال الغربي
2490.8; الوسط الشرقي

1419.9; الوسط الغربي

975.4; الجنوب الشرقي 598.7; الجنوب الغربي
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تطور عدد األسر.4

ألف أسرة مقابل 2645.9بما یناهز 2011نوفمبریقّدر عدد األسر في منتصف شهر 

شهري  نن بذلك الزیادة في عـدد األسر بیوتكو 2011من سنة شهر مايألف خالل 2605.6

.1.5%ألف أسرة أي بنسبة زیادة تقّدر بـ 40.3في حدود 2011نوفمبر و  ماي

لیبلغ 2005-2011وتشیر البیانات إلى التراجع المستمر في متوّسط حجم األسرة خالل الفترة 

.2005سنة 4.47مقابل 2011سنة 4.03

2005-2011: عدد األسر ومعدل حجم األسرة للفترة 34جدول 

2011نوفمبر 2011ماي2010ماي 2009ماي 2008ماي 2007ماي 2006ماي 2005ماي 

2239.82291.02344.02407.22474.62539.12605.62645.9)عدد األسر (باأللف) 

51.253.363.267.464.566.540.3)معدل التزاید (باأللف

%1.5%2.62%2.61%2.80%2.70%2.31%2.29نسبة النمو

4.474.414.354.284.214.154.094.03حجم األسرةمتوّسط




