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 السكان وا�سر .1

 273900نسمة، منھم  484518إلى  2014وصل تعداد سكان إقليم برشيد حسب إحصاء 

مقارنة  2014و 2004يقطنون بالوسط الحضري، وقد ارتفع معدل التزايد السنوي لسكان ا%قليم ما بين 

، ويبقى ھذا المعدل أكبر من %2,9 إلى %2,6حيث انتقل من  2004و 1994مع ما كان عليه ما بين 

  .%1,3 إلىنظيره المسجل على الصعيد الوطني والذي وصل 

 %60,4، و سطات - بجھة الدار البيضاء %73,6مقابل  %56,5أما نسبة التمدن، فقد بلغت 

الھجرة من القرى إلى المدن، وتصنيف بعض المراكز  إلىعلى المستوى الوطني. ويرجع ھذا اFرتفاع 

   .ى مناطق حضرية، با%ضافة إلى توسيع المجال الحضري للمدنالقروية إل

من مجموع ساكنة ا%قليم،  %51ويشير توزيع السكان حسب الجنس إلى أن الذكور يمثلون 

  امرأة. 100رجل لكل  104وبذلك تكون نسبة الذكورة ھي 

  

  البنية العمرية للسكان  .2

سنة مستمرة في اFنخفاض، حيث  15بسبب تراجع الخصوبة، فإن نسبة الشباب البالغين أقل من 

ل ـن العمـ. أما بخصوص اYشخاص في س2014سنة  %30,1 إلى 2004سنة  %32,4انتقلت من 

وذلك بفعل الزخم ، 2014سنة  %62,1إلى  2004سنة  %60,3نسبتھم من ارتفعت سنة) فقد  59- 15(

 فإنتج عن معدFت الخصوبة المرتفعة التي سجلت خ[ل السنوات الماضية، في المقابل السكاني النا

 .2004سنة  %7,3مقابل  %7,8و أكثر فھم يمثلون حاليا أسنة  60اYشخاص البالغين من العمر 
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  الحالة العائلية والزواجية  .3

كما  ،%32,8إلى  %38,5من  2014و 2004ي ئانخفضت نسبة العازبين با%قليم ما بين إحصا

سنة  28,1حيث انتقل من  2014و 2004عرف متوسط السن عند الزواج اYول ھو ا`خر انخفاضا بين 

سنة بينما  30,5سنة إلى  31,0سنة، أما حسب الجنس فقد انتقل ھذا المعدل لدى الذكور من  27,4إلى 

 سنة. 24,2لى إسنة  25,2لدى ا%ناث انخفض من 

  2014و 2004سنة فما فوق ما بين  15للسكان البالغين  العائليةالحالة تطور

  2004  2014  

  مطلق  أرمل  متزوج  أعزب  مطلق  أرمل  متزوج  أعزب  

 1,8 5,0 60,4 32,8 1,5 5,5 54,4 38,5  برشيدإقليم 

 2,5 5,5 57,3 34,7 - - - -  سطات-  جھة الدار البيضاء

 2,2 5,4 57,7 34,8 2,0 5,6 52,7 39,7  المجموع الوطني

   2014و 2004المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 
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  المعدل التركيبي للخصوبة  .4

 2,7مقابل من  2014طفل سنة   2,5انخفض متوسط عدد اYطفال لكل امرأة بإقليم برشيد إلى

           ، وقد ھم ھذا اFنخفاض بالخصوص الوسط القروي حيث انخفض ھذا المعدل من2004طفل سنة 

  طفل. 2,6أطفال إلى  3

  2014و 2004تطور المعدل التركيبي للخصوبة ما بين 

 2004  2014 

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري 

 2,5 2,6 2,4 2,7 3 2,4 برشيد قليمإ

 2,1 2,6 2 - - -  سطات-  جھة الدار البيضاء

 2,2 2,5 2 2,5 3,1 2,1  المجموع الوطني
              2014و 2004للسكان و السكنى المصدر: ا%حصاء العام 

  ا�مية .5

نقطة،  12,7ن[حظ أن نسبة اYمية قد انخفضت بإقليم برشيد بـ  2014و 2004ي ئما بين إحصا

فالم[حظ أن ھذه  ،، أما حسب الجنس2014سنة  %32,2إلى  2004سنة  %44,9حيث انتقلت من 

الذكور. كما أن  لدى %23,3، ولم تتعدى %41,4النسبة Fزالت مرتفعة في صفوف ا%ناث حيث بلغت 

في الوسط القروي  %43,9بلغت  حيثھذه النسبة سجلت فرقا كبيرا بين الوسط الحضري والقروي، 

 في الوسط الحضري. %23,3 لم تتجاوز بينما

  2014و 2004سنوات فما فوق ما بين  10) لدى السكان البالغين %تطور معدل ا�مية (

 
2004  2014 

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري 

 32,2 9, 43 23,3 44,9 56,3 33,1 برشيد قليمإ

 26,2 6, 47 19 - - -  سطات-  جھة الدار البيضاء

 32,2 47,5 22,6 43 60,5 29,4  المجموع الوطني
   2014و 2004المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  تمدرس ا�طفال .6

سنة ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل من  12-7لدى اYطفال من الفئة العمرية  سجل معدل التمدرس

، ھذه الزيادة ھمت بالخصوص الوسط القروي والفتيات، 2014سنة  %95,1إلى  2004سنة  82,4%

. كما لوحظ %92,1إلى  %76انتقل معدل التمدرس بالوسط القروي من  2014-2004فخ[ل الفترة 

بين الفتيــات بالوسـط القروي، حيث انتقـل ھذا المعدل خــ[ل الفتــرة تحسن ملمـوس لھذه النسبة 

 . %90,6إلى  %72,3من  2004-2014
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  2014و 2004) ما بين %سنة ( 12-7تطور معدل التمدرس لدى ا�طفال من الفئة العمرية 

  2004 2014 

 
 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 95,1 92,1 97,6 82,4 76 89,4 قليم برشيدإ

 96 91,4 98,1 - - -  سطات-  جھة الدار البيضاء

 95,1 91,6 97,8 80,4 68,9 92 الوطنيالمجموع 

  2014و 2004المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  المستوى التعليمي .7

سنوات فما فوق والذين F يتوفرون  10، بلغت نسبة السكان البالغين من العمر 2014خ[ل سنة 

 %42,9، وتزداد الظاھرة حدة في الوسط القروي، إذ بلغت ھذه النسبة %31,8على أي مستوى دراسي 

سنوات فما فوق لديھم  10من السكان البالغين  %28,7بالوسط الحضري، كما أن   %23,4مقابل

لديھم المستوى الثانوي  %13,2لديھم المستوى الثانوي ا%عدادي و %18,5مستوى اFبتدائي وال

  فقط لديھم المستوى العالي.  %6,0التأھيلي و

  سنوات  10توزيع السكان البالغين من العمر 
  )%( 2014فما فوق حسب المستوى التعليمي لسنة 

 المستوى التعليمي
 الوطني مجموعال سطات - جھة الدار البيضاء برشيد

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 G 23,4 42,9 31,8 19,4 46,1 26,2 23,3 46,5 32,3شئ

 2,6 3,7 2,0 1,7 2,6 1,5 1,8 2,1 1,5 ا�ولي

 27,5 30,7 25,5 26,2 30,5 24,7 28,7 32,0 26,2 اGبتدائي

 17,7 12,7 20,9 19,2 13,8 21,0 18,5 15,1 21,2 الثانوي ا�عدادي

 12,3 4,6 17,2 16,7 5,3 20,6 13,2 6,1 18,7 الثانوي التأھيلي

 7,6 1,8 11,2 10 1,7 12,8 6,0 1,8 9,1 العالي

      2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  المحلية المستعملةاللغات  .8

من السكان يستعملونھا،  %99,6تعتبر الدارجة المغربية ھي اYكثر استعماF با%قليم، حيث أن 

 ،بالوسط الحضري %99,5بالوسط القروي و %99,7أما حسب وسط ا%قامة فإن ھذه النسبة تصل إلى 

  بالوسط القروي).  %2,6بالوسط الحضري و %7,6( %5,4وتأتي في الرتبة الثانية تشلحيت بنسبة 
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  2014سنة  برشيداللغات المحلية المستعملة (ليس حصريا) بإقليم 

 اللغات المحلية
 المستعملة

  

 الوطني مجموعال سطات - جھة الدار البيضاء  إقليم برشيد

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 90,9 82,7 96,3 99,4 99,8 99,2 99,6 99,7 99,5 الدارجة

 14,1 18,2 11,5 6,9 1,5 8,9 5,4 2,6 7,6 تشلحيت

 7,9 12,2 5,1 0,7 0,2 0,9 0,7 0,3 1,0 تمازيغت

 4,0 4,4 3,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 تريفت

 0,8 0,3 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 الحسانية

  2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  النشاط .9

 %48,9، 2014بلغ معدل النشاط بإقليم برشيد حسب ا%حصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

  على الصعيد الوطني. %47,6سطات و  -بجھة الدار البيضاء  %50,7مقابل 

أما حسب وسط ا%قامة، في[حظ أن معدل النشاط المسجل بالوسط الحضري يفوق بأربع نقط 

  نظيره المسجل بالوسط القروي.

 2014حسب الوسط سنة  برشيدالنشاط (%) بإقليم معدل 

 مجموع قروي  حضري 

 48,9 46,9 50,4 برشيد قليمإ

 50,7 47,6 51,8  سطات-  جھة الدار البيضاء

 47,6 45,1 49,1  المجموع الوطني

  2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

رغم أن معدFت النشاط الم[حظة على مستوى ا%قليم والجھة والمملكة متقاربة فيما بينھا كيفما 

كان وسط ا%قامة إF أن ھذا المؤشر يخفي تفاوتات كبيرة حسب الجنس، إذ أن معدل النشاط لدى الذكور 

فاوت الكبير في ھذين لدى ا%ناث. ھذا الت %18,0في حين أن ھذا المعدل F يتجاوز  %78,8با%قليم ھو 

لدى ا%ناث)  %25,9لدى الذكور مقابل  %76,0المؤشرين تؤكده النتائج المحصلة على صعيد الجھة (

وتجدر ا%شارة إلى أن ا%ناث يمثلن أكثر  .لدى اFناث)  %20,4لدى الذكور مقابل %75,5والمملكة (

 في حين أن امرأة واحدة من بين خمسة ھي نشيطة با%قليم )%25,7( من ربع الساكنة النشيطة بالجھة

)18,1%.(  

   



 

6 

 

 2014العام للسكان والسكنى  ا�حصاءمعدل النشاط  (%) بإقليم برشيد حسب 

 
 مجموع إناث ذكور

 48,9 18,0 78,8 برشيدإقليم 

 50,7 25,9 76,0  سطات-  جھة الدار البيضاء

 47,6 20,4 75,5  المجموع الوطني

 2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 
  

2014حصاء إحسب الجنس ومعدل النشاط بإقليم برشيد حسب   

 

 البطالة .10

مقابل  %15,1، وصل معدل البطالة با%قليم إلى 2014خ[ل ا%حصاء العام للسكان والسكنى 

  بالمملكة.  %16,2بالجھة و 16,3%

با%قليم والجھة والمملكة، إF أن ھناك تفاوت في ورغم تقارب معدFت البطالة المسجلة 

وھو معدل أقل بالمقارنة مع بالوسط الحضري  %17,6غ با%قليم ـالمعدFت المسجلة حسب الوسط، إذ بل

بالوسط القروي                                  %11,6ما ھو م[حظ على مستوى الجھة والمملكة بنفس الوسط، مقابل 

نقط عن معدل البطالة بمدن ا%قليم. في حين بالجھة والمملكة، المعدل الم[حظ بالمدن                   6أي بفارق 

  نقط المعدل المسجل بالقرى. 9يفوق بـ 

    2014حسب الوسط سنة  برشيدمعدل البطالة (%) بإقليم 

 مجموع قروي حضري 

 15,1 11,6 17,6 برشيدإقليم 

 16,3 9,3 18,4  سطات-  جھة الدار البيضاء

 16,2 10,5 19,3  المجموع الوطني

  2014ا%حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 
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لدى  %11,3مقابل  %32,4ھذا و تنتشر البطالة بحدة في صفوف ا%ناث، إذ تصل با%قليم إلى 

الذكور وھو مؤشر يفوق المعدل الوطني والجھوي للبطالة لدى النساء. وقد سجل أعلى معدل للبطالة 

بين نساء  %30,8، في حين بلغ ھذا المعدل %38,2على مستوى ا%قليم بين النساء القرويات حيث بلغ 

  الوسط الحضري.

  2014سنة  الجنسحسب معدل البطالة (%) بإقليم برشيد 

 مجموع إناث ذكور 

 15,1 32,4 11,3 برشيدإقليم 

 16,3 26,0 13,0  سطات-  جھة الدار البيضاء

 16,2 29,6 12,4  المجموع الوطني

    2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  الحالة في المھنة .11

الساكنة النشيطة المشتغلة  )%53,1يمثل المستأجرون بالقطاع الخاص أكثر من نصف (

من  %69,2با%قليم، وھي نسبة عالية مقارنة مع ما ھو مسجل في الحاFت في المھنة اYخرى، إذ أن 

  من الذكور المشتغلون ھم مستأجرون. %50,2النساء المشتغ[ت ھن مستأجرات و

 %6,7 ام فيشكلون، أما المستأجرون بالقطاع الع%29,9ويحتل المرتبة الثانية المستقلون بنسبة 

  من الساكنة النشيطة المشتغلة. %3,0في حين أن المشغلون ف[ يمثلون سوى  

ھذا وتجدر ا%شارة إلى أن النسب المسجلة با%قليم متقاربة مع تلك الم[حظة على المستويين 

  الجھوي والوطني.

 2014سنة (%)  برشيدتوزيع الساكنة النشيطة المشتغلة حسب الحالة في المھنة بإقليم 

  مستأجر بالقطاع مستقل مشغل 
 العام

  مستأجر بالقطاع
 الخاص

مساعد 
 عائلي

 آخر متعاون متعلم

 0,3 1,8 0,8 4,3 53,1 6,7 29,9 3,0  برشيدإقليم 

 0,4 1,9 0,7 4,1 54,0 7,9 27,7 3,3  سطات-  جھة الدار البيضاء

 0,4 1,8 0,9 6,5 47,6 10,2 29,8 2,9  المجموع الوطني

  2014 المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

، ارتفعت نسبة المستأجرين بالقطاع الخاص با%قليم حيث انتقلت من 2004ومقارنة مع إحصاء 

 %30,7، أما بخصوص نسبة المستقلين فقد انخفضت من 2014سنة  %53,1إلى  2004سنة  44,8%

في حين ظلت نسبة المشغلين ضعيفة رغم تسجيلھا Fرتفاع طفيف  2014سنة  %29,9إلى  2004سنة 

  ).2014سنة  %3,0إلى  2004سنة  %2,3(من 
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  وضعية ا�شخاص ذوي اGحتياجات الخاصة .12

، بلغت نسبة اYشخاص ذوي اFحتياجات الخاصة 2014خ[ل ا%حصاء العام للسكان والسكنى 

على الصعيد  %5,1بالجھة و %4,7لدى الذكور) مقابل %4,2 لدى ا%ناث و %4,5با%قليم ( 4,3%

  الوطني.

  أما بخصوص النسب المسجلة حسب الجنس فھي مؤشرات متقاربة جدا إقليميا وجھويا ووطنيا.

   2014سنة  (%) نسبة ا�شخاص ذوي اGحتياجات الخاصة حسب الجنس

 مجموع إناث ذكور 

 4,3 4,5 4,2 برشيدقليم إ

 4,7 5,0 4,4  سطات-  البيضاءجھة الدار 

 5,1 5,1 5,0  المجموع الوطني

 2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى   

 ا�سر والسكن .13

  ا�سر1.13. 

من  %6,7 أسرة، وھو ما يمثل 803 103بلغ عدد اYسر بإقليم برشيد  2014حسب إحصاء 

               سطات، وبذلك يكون عدد أسر ا%قليم قد عـرف نموا إجماليا يقـدر  -البيضاء  ر جھة الدارـوع أسـمجم

  .2014و 2004خ[ل فترة ما بين إحصائي  %56بـ 

أفراد  4,3)، وبلغ 2004سنة  5,5 مقابل( أفراد4,6 وقد بلغ متوسط حجم اYسرة بإقليم برشيد 

)، 2004سنة 6,1 أفراد بالوسط القروي (مقابل  5,1) و2004سنة  4,9 مقابل( الحضري بالوسط

  ويعزى ھذا اFنخفاض لتراجع المعدل التركيبي للخصوبة با%قليم.

  2014 سنة  بإقليم برشيد حسب وسط ا�قامة حجم ا�سر

 حضري قروي مجموع
 

 برشيدإقليم  4,3 5,1 4,6

  سطات-  جھة الدار البيضاء 4,1 5,2 4,4

  الوطني المجموع 4,2 5,3 4,6
    2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  السكن2.13. 

  نوع السكن �

 السكن           وع المسكن أن نسبة ـوسط الحضري حسب نـوزيع اYسـر بالـنـ[حظ من ت

كما   %71,3إلى%69,2 ، إذ انتقلت من 2014 و 2004دار المغربية" قد عرفت ارتفاعا ما بين ـ"بال

 %30أن  في حين نجدخ[ل نفس الفترة،  %12,9إلى  %7,7قد ارتفعت من  "شقةالب" السكنأن نسبة 

. ومن جھة أخرى تراجعت نسبة 2014سطات تقيم بالشقق خ[ل سنة  -البيضاء  من أسر جھة الدار



 

9 

 

في فترة ما بين  %5,6إلى  %8,1ا%قليم من مدن اYسر التي تقطن "مساكن بدائية وصفيحية" ب

  .رينا%حصاءين اYخي

سطات أعلى نسبة لyسر التي تشغل  -البيضاء  على مستوى حواضر الجھة، سجلت جھة الدار

 .%5,2وھي تفوق النسبة المسجلة على المستوى الوطني  %9,7مساكن بدائية وصفيحية 

2014و  2004توزيع ا�سر الحضرية بإقليم برشيد حسب نوع المسكن ما بين   

 

) فإنه تجدر ا%شارة إلى %68,2ھو السائد بالوسط القروي (رغم أن السكن من نوع "قروي" 

 2004سنة  %10,2اFرتفاع الملحوظ في نسبة المساكن "دار مغربية" بھذا الوسط والتي انتقلت من 

  .2014سنة  %15,7إلى 

  صفة حيازة المسكن بالوسط الحضري  �

ن مساكن في ملكيتھا عرف إقليم برشيد ارتفاع نسبة اYسر التي تقط 2014- 2004خ[ل فترة 

. كما عرفت نسبة اYسر التي %69إلى  %67,4(ملكية أو ملكية مشتركة) حيث انتقلت ھذه النسبة من 

  .%24,3إلى  %22تشغل مسكنا عن طريق الكراء ارتفاعا طفيفا خ[ل نفس الفترة حيث انتقلت من 

   

في� شقة دار مغربية دار بدائية مسكن قروي حالة اخرى

2,1

7,7

69,2

8,1
9,0

3,83,7

12,9

71,3

5,6 5,7
0,7

2004 2014



 

10 

 

2014نة توزيع ا�سر بالوسط الحضري �قليم برشيد حسب صفة الحيازة خcل س  

 

  تجھيزات المسكن �

سنة  %91,8ارتفعت نسبة اYسر التي تقطن مسكنا مرتبطا بشبكة للكھرباء بإقليم برشيد إلى 

إلى  %83,6) من 2014-2004. كما انتقلت خ[ل نفس الفترة (2004سنة  %63,8مقابل  2014

  بالوسط القروي. %86,1إلى  %40,5بالوسط الحضري ومن  95,6%

با%قليم، فإن نسبة اYسـر المرتبطة بھذه الشبكة قد  بشبكة الماء الصالح للشرببخصوص الربـط 

، أما حسب وسط ا%قـــامة، فإن ھذا المؤشر قد 2014سنة  %51,2إلى  2004سنة  %40,4 انتقلت من

بالوسط  %2,6إلى  %1,3بالوسط الحضري و من   %83,0إلى %73,7من  انتقل على التوالي،

  القروي.

من اYسر غير المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب تتزود  %64,9وتجدر ا%شارة إلى أن 

  .2014بالماء عن طريق "سقاية، بئر، مطفية أو نقطة مائية مجھزة" سنة 

                   من اYسر بالوسط الحضري صرحوا  %83,5بالنسبة لصرف المياه المستعملة، فإن 

. بالوسط القروي 2004سنة  %72ن بذلك عن طريق "شبكة عمومية" مقابل أنھم يقومو 2014في سنة 

من اYسر  %67,3تشكل "الحفر الصحية" الوسيلة اYكثر انتشارا للتخلص من المياه العادمة إذ أن 

  يلجؤون لھذه الوسيلة. 

من اYسر على  %61ات المنزلية بالوسط الحضري %قليم برشيد، تعتمد للتخلص من النفاي

احنات "المشتـركة أو الخاصة" طريق الشعن  %29,7والح الجماعية"، دمات التي توفرھا "المصالخ

من اYسر يتخلصون من نفاياتھم المنزلية بإلقائھا في الطبيعة. وتعتبر ھذه الطريقة اYخيرة أكثر  9,4%و

                  "الشاحنات" . أما "المصالح الجماعية" وبھذا الوسط من اYسر 96,4%انتشارا بالوسط القروي بـ 

  .1,3%و  2,3%بنفس الوسط على التوالي  فإن النسب الخاصة بھا F تتعدى

69,0%

24,3%

6,7%

م�ك مكتري حا(ت اخرى 
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  2014سنة  )%%%%نسبة ا�سر حسب التجھيزات ا�ساسية و وسط ا�قامة (

 التجھيزات حضري قروي مجموع

 الكھرباء 95,6 86,1 91,8

 الماء الصالح للشرب 83,0 2,6 51,2

  صرف المياه المستعملة   

 شبكة عمومية 83,5 1,2 51,0

 الحفر الصحية 15,5 67,3 36,0

 حاFت أخرى 1,0 31,5 13,0

  النفايات المنزلية   

 توفرھا المصالح الجماعية 61,0 2,3 37,8

 الشاحنات المشتركة أو الخاصة 29,7 1,3 18,5

 حاFت أخرى 9,4 96,4 43,8

   2014للسكان و السكنى المصدر: ا%حصاء العام 

 

 2014سنة  (%) نسبة ا�سر الغير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب حسب وسيلة التزود بالماء

 مجموع قروي حضري وسيلة التزود بالماء ا�قليم

 برشيد

 64,9 65,8 61,3 سقاية، بئر، مطفية أو نقطة مائية مجھزة

 13,9 11,4 23,6   بائع الماء

 17,1 18,3 12,2 غير مجھزة بئر أو مطفية

 2,8 3,2 1,1   واد

 1,4 1,3 1,8 حالة أخرى

 100,0 100,0 100,0   المجموع
  2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 
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 2014سنة  (%) نسبة ا�سر الغير مرتبطة بشبكة الكھرباء حسب وسيلة ا�نارة

 مجموع قروي حضري وسيلة ا�نارة ا�قليم

 برشيد

 19,5 19,8 18,8 غاز البوتان

 43,1 48,5 29,1 و شمعأقنديل 

 4,1 4,5 3,0 الطاقة الشمسية

 5,8 4,7 8,5 مولد كھربائي

 27,5 22,4 40,6   حالة أخرى

 100,0 100,0 100,0 المجموع
    2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  تجھيزات أخرى �

 %96,8( من أسر ا%قليم تتوفر على ھاتف محمول واحد على اYقل %95,4، 2014 سنة في

بالوسط القروي) باخت[ف طفيف عن ما ھو مسجل بالجھة وبالمملكة  %93,1بالوسط الحضري و

  وطنيا). %94,3جھويا و 95,7%(

ا%شارة إلى التطور الھام الذي عرفته نسبة أسر ا%قليم التي تمتلك محموF واحدا على  وتجدر 

، ھذا التطور كان أكثر حدة بالوسط 2014سنة  %95,4إلى  2004سنة  Y62,4%قل حيث انتقل من ا

  .%93,1إلى  %50,3القروي حيث انتقلت ھذه النسبة من 

بالقرى)  %5,8بالمدن و %33,5من أسر ا%قليم تتوفر على حاسوب ( %22,5 أنفي حين 

Yسر با%قليم تستفيد من ا%نترنيت من ا %15,7 كما أنوطنيا  %25,4جھويا و %32,6مقابل 

  بالمملكة. %19,3بالجھة و  %25,2بالبوادي) مقابل %4,2بالحواضر و 23,2%(

 %76,7بالوسط الحضري و %91,1من أسر ا%قليم ( %85,4فمتوفر لدى  الھوائي الصحنأما 

على الصعيد الوطني. كما أن نسبة اYسر  %84على الصعيد الجھوي و %87,8بالوسط القروي) مقابل 

سنة  %21,7با%قليم التي تتوفر على صحن ھوائي قد عرفت بدورھا ارتفاعا مھما حيث انتقلت من 

  .2014سنة  %85,4إلى  2004
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  2014سنة  )%%%%تجھيزات مساكن ا�سر حسب وسط ا�قامة (

 مجموع قروي حضري  

 94,2 91,2 96,1 تلفاز

 48,6 53,3 45,5 راديو

 95,4 93,1 96,8 ھاتف محمول

 8,7 1,4 13,5 ھاتف ثابت

 15,7 4,2 23,2 نترنيتإ

 22,5 5,8 33,5 حاسوب

 85,4 76,7 91,1 صحن ھوائي

 88,0 82,8 91,5 ثcجة

 2014المصدر: ا%حصاء العام للسكان و السكنى 

  تقادم حظيرة المساكن �

من اYسر تقيم بمساكن  %28,1تبين المعطيات حول توزيع أسر ا%قليم حسب عمر المسكن أن 

 %18,2بالوسط القروي) مقابل   %21,4بالوسط الحضري و %32,6( سنوات F10 يتعدى عمرھا 

من أسر ا%قليم تشغل مسكنا يتجاوز عمره  %14,7على الصعيد الوطني، في حين أن  %20,1بالجھة و

 %20,3جھويا و %24,7بالوسط القروي) مقابل  %27,5بالوسط الحضري و %6,2و أكثر (سنة أ 50

  سنة. 49و  20وطنيا، كما أن ثلث أسر ا%قليم تقطن بمساكن عمرھا يتراوح بين 

سنة  20يتجاوز عمرھا  ، ن[حظ انخفاضا طفيفا في نسبة المساكن التي 2004F سنةمقارنة مع  

). ھذا اFنخفاض قابله ارتفاع بنفس الحدة في صنف 2014في  %51,5مقابل  2004في  52,3%(

سنة  %48,6إلى  2004سنة  %47,7سنة، حيث انتقلت نسبتھا من  20المساكن التي يتجاوز عمرھا 

2014. 

 

سنوات 10أقل من 
28,1%

سنة 19و  10بين 
23,4%

سنة 49و  20بين 
33,9%

سنة وأكثر50
14,7%

2014توزيع أسر إقليم برشيد حسب عمر المسكن سنة 


