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 السكان وا�سر .1

 192 114نسمة، منھم  123 233إلى  2014حسب إحصاء  بنسليمانوصل تعداد سكان إقليم 

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

من  أكبر. ويبقى ھذا المعدل %1,6 إلى %1,0حيث انتقل من  2004و 1994مع ما كان عليه ما بين 

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

 %60,4و ، سطات - الدار البيضاءبجھة  %73,6مقابل  %49,0أما نسبة التمدن فقد بلغت 

توسيع و الھجرة من القرى إلى المدن، ويبقى ا#قليم عموما ذا طابع قروي رغمعلى المستوى الوطني. 

  .المجال الحضري للمدن

من مجموع ساكنة ا#قليم،  %51,0ويشير توزيع السكان حسب الجنس إلى أن الذكور يمثلون 

  امرأة. 100رجل لكل  104وبذلك تكون نسبة الذكورة ھي 

  

  البنية العمرية للسكان .2

سنة مستمرة في اVنخفاض،  15تحت تأثير تراجع الخصوبة، فإن نسبة الشباب البالغين أقل من 

. أما بخصوص اYشخاص في سن العمل 2014سنة  %27,8إلى  2004سنة  %30,4حيث انتقلت من 

وذلك بفعل الزخم  2014سنة  %62,6إلى  2004سنة  %60,9سنة) فقد ارتفعت نسبتھم من  59- 15(

السكاني الناتج عن معدVت الخصوبة المرتفعة التي سجلت خ[ل السنوات الماضية. في المقابل فإن 

 .2004سنة  %8,7مقابل  %9,6م يمثلون حاليا و أكثر فھأسنة  60اYشخاص البالغين من العمر 
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 2014 لسنة ا�عمار ھرم

 

  الحالة العائلية والزواجية .3

با#قليم تشكل  سنة فما فوق 15البالغين  ن نسبة العازبينإ، ف2014حسب معطيات إحصاء 

، حيث أن ارتفاع مدة الدراسة ومعدل السن عند الزواج اYول زيادة 2004سنة  %38,2مقابل  32,4%

  على الظروف اVجتماعية واVقتصادية تبقى من أھم أسباب ھذا اVرتفاع.

حيث انتقل من  2014و 2004وإجماV عرف متوسط السن عند الزواج اYول انخفاضا بين 

بينما لدى ا#ناث سنة  31,0مستقرا في ھذا المعدل  قيبفقد الذكور  أما عندسنة.  27,7سنة إلى  28,3

 سنة. 24,3لى إ سنة 25,5 من انخفض

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

  2004  2014  

  مطلق  أرمل  متزوج  أعزب  مطلق  أرمل  متزوج  أعزب  

 1,8 5,5 60,3 32,4 1,5 5,9 54,3 38,2  بنسليمانإقليم 

 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

سنة  طف[ 2,5مقابل ، 2014سنة  طف[2,4 بنسليمان بلغ متوسط عدد اYطفال لكل امرأة بإقليم 

  2,3إلى  2,8من  حيث انخفض ھذا المعدل الوسط القرويبالخصوص وقد ھم ھذا اVنخفاض ، 2004

  .طفل

  2014و 2004ما بين  المعدل التركيبي للخصوبةتطور 

 2004  2014 

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري 

 2,4 2,3 2,4 2,5 2,8 2,2 بنسليمانقليم إ

 2,1 2,6 2,0 - - -  سطات -  البيضاءجھة الدار 

 2,2 2,5 2,0 2,5 3,1 2,1  المجموع الوطني
   2014و 2004المصدر: ا#حصاء العام للسكان و السكنى 

  ا�مية .5

 بنسليمانفي إقليم  سنوات فأكثر 10لدى السكان البالغين  بلغ معدل اYمية ،2014في سنة 

[حظ ارتفاع ھذا المعدل يو. 2004سنة  بالمقارنة معنقط  10ب مسج[ انخفاضا ملحوظا ، 32,2%

 2014إذ بلغ معدل اYمية سنة  ،لدى الرجال و مسجلھما  لدى النساء بنسبة تقارب الضعف مقارنة مع

 2014وي فقد بلغ معدل اYمية سنة لدى الذكور. أما بالوسط القر %22,1مقابل لدى ا#ناث  42,7%

 .%21,6فقط وھو ضعف معدل اYمية بالوسط الحضري الذي سجل  42,7%

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

 
2004  2014 

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري 

 32,2 42,7 21,6 42,4 53,1 29,4 بنسليمانقليم إ

 26,2 6, 47 19,0 - - -  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

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

وھذه الزيادة ھمت بالخصوص الوسط القروي والفتيات.  ،2014سنة  %94,9إلى  2004سنة  83,4%

لوحظ كما  .%92,2إلى  %77,0انتقل معدل التمدرس بالوسط القروي من  2014-2004فخ[ل الفترة 

               2014-2004لدى الفتيات بالوسط القروي حيث انتقل خ[ل الفترة لھذا المعدل تحسن ملموس 

 . %90,7إلى  %73,6من 
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   2014و 2004ما بين  )%سنة ( 12-7تطور معدل التمدرس لدى ا�طفال من الفئة العمرية 

  2004 2014 

 
 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 94,9 92,2 98,0 83,4 77,0 91,9 بنسليمانإقليم 

 96,0 91,4 98,1 - - - سطات - جھة الدار البيضاء

 95,1 91,6 97,8 80,4 68,9 92,0 الوطنيالمجموع 

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

 التعليميالمستوى  .7

سنوات فما فوق والذين V يتوفرون  10، بلغت نسبة السكان البالغين من العمر 2014في سنة 

، وتزداد ھذه الظاھرة حدة في الوسط القروي، إذ بلغت ھذه النسبة %31,6على أي مستوى دراسي 

من السكان  %27,7فقط. ون[حظ أن   %21,8بالوسط الحضري فقد بلغت ھذه النسبة ، أما41,4%

لديھم المستوى الثانوي  %20,2و سنوات فما فوق لديھم المستوى اVبتدائي 10البالغين من العمر 

  فقط لديھم المستوى العالي. %6,6ولديھم المستوى الثانوي التأھيلي  %12,6ا#عدادي و

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

 المستوى التعليمي
 الوطني مجموعال سطات - جھة الدار البيضاء بنسليمان

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 G 21,8 41,4 31,6 19,4 46,1 26,2 23,3 46,5 32,3شئ

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

 27,5 30,7 25,5 26,2 30,5 24,7 27,7 30,0 25,3 اGبتدائي

 17,7 12,7 20,9 19,2 13,8 21,0 20,2 17,3 23,1 الثانوي اIعدادي

 12,3 4,6 17,2 16,7 5,3 20,6 12,6 7,5 17,8 الثانوي التأھيلي

 7,6 1,8 11,2 10,0 1,7 12,8 6,6 2,3 10,9 العالي

      2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 

  اللغات المحلية المستعملة  .8

في المناطق  %99,5) الدارجة المغربية في المقام اYول، %99,6أغلبية السكان (يتكلم 

وھي أكثر  %3,2في المناطق القروية. وتأتي في الرتبة الثانية تشلحيت بنسبة  %99,7الحضرية و

  ).%1,6منه في الوسط القروي ( )%4,8تداوV في الوسط الحضري (
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  2014سنة  بنسليماناللغات المحلية المستعملة (ليس حصريا) بإقليم 

 اللغات المحلية
 المستعملة

  

 الوطني مجموعال سطات - جھة الدار البيضاء  بنسليمانإقليم 

 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 3,2 1,6 4,8 تشلحيت

 7,9 12,2 5,1 0,7 0,2 0,9 0,8 0,4 1,1 تمازيغت

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

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

  2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 

  النشاط  .9

مقابل  %48,4، 2014حسب ا#حصاء العام للسكان والسكنى  بنسليمانبلغ معدل النشاط بإقليم 

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

يفوق ) %3, 50(با#قليم في[حظ أن معدل النشاط المسجل بالوسط الحضري  ،أما حسب الوسط

بكل من الجھة  الوسطينوھو الفرق الم[حظ بين  ،)%46,4( المعدل المسجل بالوسط القروي بأربع نقط

 .و المملكة

 2014حسب الوسط سنة  بنسليمانمعدل النشاط (%) بإقليم 

 
 مجموع قروي  حضري

 48,4 46,4 50,3 بنسليمان قليمإ

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

 47,6 45,1 49,1  المجموع الوطني

  2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 

رغم أن معدVت النشاط الم[حظة على مستوى ا#قليم والجھة والمملكة متقاربة فيما بينھا و 

إذ أن معدل النشاط لدى الذكور  المؤشر يخفي تناقضات حسب الجنس. كيفما كان وسط ا#قامة إV أن ھذا

ھذين  بينلدى ا#ناث. ھذا التفاوت الكبير  V17,7% يتجاوز  مقابل معدل %77,9با#قليم ھو 

                       لدى الذكور مقابل  %76,0( المؤشرين تؤكده النتائج المحصلة على صعيد الجھة

ناث) وتجدر ا#شارة إلى لدى ا# %20,4لدى الذكور مقابل  %75,5ا#ناث) والمملكة (لدى  25,9%

من ا#ناث ھن  %18,0) في حين %25,7(الساكنة النشيطة بالجھة ربع من  أن ا#ناث يمثلن أكثر

  نشيطات با#قليم.
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 2014حسب اGحصاء العام للسكان والسكنى  بنسليمان(%) بإقليم معدل النشاط 

 
 مجموع إناث ذكور

 48,4 17,7 77,9 بنسليمانقليم إ

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

 47,6 20,4 75,5  المجموع الوطني

  2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 

 2014معدل النشاط بإقليم بنسليمان حسب الجنس وحسب إحصاء 

  

  البطالة .10

مقابل  %15,9، وصل معدل البطالة با#قليم إلى 2014خ[ل ا#حصاء العام للسكان والسكنى 

  بالمملكة.  %16,2بالجھة و 16,3%

ورغم تقارب معدVت البطالة الم[حظة با#قليم والجھة والمملكة إV أن ھناك تفاوت في 

قريب من ي، و ھو معدل بالوسط الحضر %18,9المعدVت المسجلة حسب الوسط، إذ بلغ با#قليم 

  أي بفارق بالوسط القروي %12,5م[حظ على مستوى الجھة و المملكة بنفس الوسط، مقابل ال المعدل

نقطة عن معدل البطالة بمدن ا#قليم. في حين بالجھة والمملكة، المعدل الم[حظ بالمدن يفوق بتسع  6

 نقط المعدل المسجل بالقرى.

  2014الوسط سنة حسب  بنسليمانمعدل البطالة (%) بإقليم 

 مجموع قروي حضري 

 15,9 12,5 18,9 بنسليمانإقليم 

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

 16,2 10,5 19,3  المجموع الوطني

  2014المصدر:  ا#حصاء العام للسكان و السكنى 

اقليم بن سليمان سطات -جھة الدار البيضاء الوطني

77,9% 76% 75,5%

17,7%

25,9%

20,4%

ذكور إناث
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لدى  %11,5مقابل  %35,7 ھذا و تنتشر البطالة بحدة في صفوف ا#ناث، إذ تصل با#قليم إلى

 ا#قليم بقرىوھو مؤشر يفوق المعدل الوطني والجھوي للبطالة لدى النساء. وتحظى النساء  ،الذكور

  لدى نساء المدن. %33,6 مقابل %41,4بأعلى معدل مسجل 

  2014 الجنس سنة حسب  بنسليمانمعدل البطالة (%) بإقليم 

 مجموع إناث ذكور 

 15,9 35,7 11,5 بنسليمانإقليم 

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

 16,2 29,6 12,4  المجموع الوطني

    2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 

 الحالة في المھنة .11

م، وھي نسبة ـاكنة النشيطة المشتغلة با#قليـ) من الس%45( المستأجرون بالقطاع الخاصيمثل 

ولكنھا أقل من النسب ما ھو مسجل في الحاVت في المھنة اYخرى الخاصة با#قليم،   ارنة معـعالية مق

 وطنيا). %47,6جھويا و %54المملكة ( بالجھة و المسجلة 

 المستأجرات بالقطاع الخاصمثل تبنصيب اYسد من ھذه النسبة، إذ  ا#ناثحظى تھذا و  

 .المستأجرين بنفس القطاع) لدى %43,2) مقابل (55,4%(

المستأجرين بالقطاع وفي المرتبة الثالثة نجد . %31,5بنسبة  المستقلونويحتل المرتبة الثانية 

في حين أن المشغلون V يمثلون سوى  %6,5 فيشكلون المساعدون العائليون)، أما %11,1بنسبة ( العام

 من الساكنة النشيطة المشتغلة. 2,5%

 

 2014سنة  بنسليمانتوزيع الساكنة النشيطة المشتغلة حسب الحالة في المھنة بإقليم 

  مستأجر بالقطاع مستقل مشغل 
 العام

  مستأجر بالقطاع
 الخاص

مساعد 
 آخر متعاون متعلم عائلي

 0,5 2,2 0,7 6,5 45,0 11,1 31,5 2,5  بنسليمانإقليم 

 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

  2014المصدر: ا#حصاء العام للسكان و السكنى 

أما نسبة ، %31,5إلى  %32,9المستقلين من  نسبة انخفضت، 2004ومقارنة مع إحصاء 

، أما 2014سنة  %45إلى  2004سنة  %37,3من  انتقلت فقدالمستأجرين بالقطاع الخاص با#قليم 

في  ،2014سنة  %6,5إلى  2004سنة  %15,8فقد انخفضت من  المساعدين العائليين  بخصوص نسبة

  ).2014سنة  %2,5إلى   2004سنة  %1,5(من طفيف  رتفاعVحين تظل نسبة المشغلين ضعيفة رغم تسجيلھا 
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  ة ا�شخاص ذوي اGحتياجات الخاصةوضعي .12

، بلغت نسبة اYشخاص ذوي اVحتياجات الخاصة 2014خ[ل ا#حصاء العام للسكان والسكنى 

  بالمملكة. %5,1بالجھة و %4,7لدى الذكور) مقابل  %4,8لدى ا#ناث و %5,0با#قليم ( 4,9%

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

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

 مجموع إناث ذكور 

 4,9 5,0 4,8 بنسليمانقليم إ

 4,7 5,0 4,4  سطات-  جھة الدار البيضاء

 5,1 5,1 5,0  المجموع الوطني

 2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 

 ا�سر والسكن .13

  ا�سر. 1.13

من  %3,1 وھو ما يمثل ،أسرة 108 49 بنسليمانم ـبلغ عدد أسر إقلي ،2014اء ـحسب إحص

في  %33,8در بـ ـوبذلك تكون أسر ا#قليم قد عرفت نموا إجماليا يق ،سطات - البيضاء أسر جھة الدار

  .اYخيرين ينءا#حصاما بين  رةـفت

أفراد  4,3وبلغ  ،)2004سنة  5,4 مقابل( أفراد 4,7 بنسليمانوقد بلغ متوسط حجم اYسرة بإقليم 

). 2004سنة 5,9 أفراد بالوسط القروي (مقابل  5,2) و2004سنة  4,9 مقابل( بالوسط الحضري

  ويعزى ھذا اVنخفاض لتراجع المعدل التركيبي للخصوبة با#قليم.

   2014 سنة  حسب وسط اIقامة بنسليمان بإقليما�سر حجم 

  حضري قروي مجموع
 بنسليمانإقليم  4,3 5,2 4,7

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

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

  . السكن2.13 

  نوع السكن �

ن ــة السكــأن نسب ،وع المسكنـــري حسب نـوسط الحضـبالر ــوزيع اYسـ[حظ من تـن

في حين   %66,2إلى%71,4 إذ انتقلت من  2014و 2004ما بين  انخفاضادار المغربية" عرفت ــ"بال

 ،خ[ل نفس الفترة %9,5إلى  %2,7من  ھابدور لتانتق حيث "بالشقة" عرفت ارتفاعاأن نسبة السكن 

سطات تقيم بالشقق خ[ل سنة  - البيضاء جھة الدارل الحضرية سراYمن  %30 أن في حين ن[حظ

2014. 
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ا#قليم من مدن صفيحية" ب تراجعت نسبة اYسر التي تقطن "مساكن بدائية وومن جھة أخرى 

  .اYخيرين في فترة ما بين ا#حصاءين %11,5إلى  13,2%

سطات أعلى نسبة لwسر 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 بنسليمان حسب نوع المسكن ما بين 

  

فإنه تجدر ا#شارة إلى  ،)%58,2رغم أن السكن من نوع "قروي" ھو السائد بالوسط القروي (

 %26,8إلى  2004سنة  %17,6اVرتفاع الملحوظ في نسبة المساكن "دار مغربية" التي انتقلت من 

  .2014سنة 

  صفة حيازة المسكن بالوسط الحضري �

ارتفاع نسبة اYسر التي تقطن مساكن في ملكيتھا  بنسليمانعرف إقليم  2014- 2004خ[ل فترة 

عرفت نسبة اYسر التي  في حين. %59,6إلى  %55,9(ملكية أو ملكية مشتركة) حيث انتقلت من 

          %23,2حيث انتقلت ھذه النسبة من  خ[ل نفس الفترة، شبه استقرارتشغل مسكنا عن طريق الكراء 

 .%23,9إلى 

  

في& شقة دار مغربية دار بدائية مسكن قروي حالة اخرى

3,5 2,7

71,4

13,2

4,8 4,45,9
9,5

66,2

11,5

5,2
1,7

2004 2014
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  الحضري Iقليم بنسليمان حسب صفة الحيازةتوزيع ا�سر بالوسط 
  2014خcل سنة 

  

  تجھيزات المسكن �

سنة  %86,2 إلى بنسليمانارتفعت نسبة اYسر التي تقطن مسكنا مرتبطا بشبكة للكھرباء بإقليم 

                       %85,3 ) من2014-2004كما انتقلت خ[ل نفس الفترة ( ،2004سنة  %54,1مقابل  2014

  بالوسط القروي. %77,7إلى  %23,6بالوسط الحضري ومن %93,5 إلى 

بينما  ،من اYسر غير المرتبطة بشبكة الكھرباء تستعمل القنديل أو الشمع %31,6في حين أن 

  منھا تستعمل غاز البوتان. 28,8%

المرتبطة بھذه الشبكة ر ـبا#قليم، فإن نسبة اYس بخصوص الربط بشبكة الماء الصالح للشرب

امة، فإن ھذا المؤشر بلغ على ـ. حسب وسط ا#ق2014سنة  %48,8 إلى 2004سنة  %38,8انتقلت من 

  بالوسط القروي. %11,9و  %6,1بالوسط الحضري و   %80,5و %72,3التوالي، 

من اYسر غير المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب تتزود  %65,2تجدر ا#شارة إلى أن و

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

 2014من اYسر بالوسط الحضري صرحوا في سنة  %76,7بالنسبة لصرف المياه المستعملة، 

القروي تشكل . بالوسط 2004سنة  %68,7أنھم يقومون بذلك عن طريق "شبكة عمومية" مقابل 

من اYسر يلجؤون  %74,3"الحفر الصحية" الوسيلة اYكثر انتشارا للتخلص من المياه العادمة إذ أن 

  لھذه الوسيلة. 

ر ــمن اYس %80,1، تعتمد بنسليمانات المنزلية بالوسط الحضري #قليم ــللتخلص من النفاي

ركة أو ـاحنات "المشتــعن طريق الش %9,9، والح الجماعية"ــات التي توفرھا "المصــعلى الخدم

وتعتبر ھذه  ،من اYسر يتخلصون من نفاياتھم المنزلية بإلقائھا في الطبيعة 10%وحوالي  الخاصة"،

                                   من اYسر بھذا الوسط. %87,3 حواليالطريقة اYخيرة أكثر انتشارا بالوسط القروي ب

59,6%
23,9%

16,4%

م&ك مكتري حا/ت اخرى 
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 بنفس الوسط على التوالي الجماعية" و"الشاحنات" فإن النسب الخاصة بھا V تتعدى"المصالح  أما

 %7,1.و  5,6%

 2014سنة  )%%%%نسبة ا�سر حسب التجھيزات ا�ساسية و وسط اIقامة (

  اIقليم التجھيزات حضري قروي مجموع

 الكھرباء 93,5 77,7 86,2

  بنسليمان

 الماء الصالح للشرب 80,5 11,9 48,8

  صرف المياه المستعملة   

 شبكة عمومية 76,7 2,9 42,6

 الحفر الصحية 17,4 74,3 43,7

 حاVت أخرى 5,9 22,8 13,7

  النفايات المنزلية   

 توفرھا المصالح الجماعية 80,1 5,6 45,7

 الشاحنات المشتركة أو الخاصة 9,9 7,1 8,6

 حاVت أخرى 10 87,3 45,7

      2014العام للسكان و السكنى  ا#حصاءالمصدر:  

 

 2014سنة  الصالح للشرب حسب وسيلة التزود بالماءالماء نسبة ا�سر الغير مرتبطة بشبكة 

 مجموع قروي حضري وسيلة التزود بالماء اIقليم

 بنسليمان

 65,2 62,9 75,1 سقاية، بئر، مطفية أو نقطة مائية مجھزة

 1,2 1,3 0,8   بائع الماء

 22,4 27,0 3,3 مطفية غير مجھزةبئر أو 

 8,1 7,6 10,3   واد

 3,0 1,2 10,6 حالة أخرى

 100 100 100   المجموع
  2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر: 
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 2014سنة  نسبة ا�سر الغير مرتبطة بشبكة الكھرباء حسب وسيلة اIنارة

 مجموع قروي حضري وسيلة اIنارة اIقليم

 بنسليمان

 28,8 29,3 26,8 غاز البوتان

 31,6 32,5 28,1 و شمعأقنديل 

 26,0 29,7 12,5 الطاقة الشمسية

 1,8 0,7 5,9 مولد كھربائي

 11,9 7,9 26,8   حالة أخرى

 100 100 100 المجموع
  2014المصدر: ا#حصاء العام للسكان و السكنى 

  تجھيزات أخرى  

                        من أسر ا#قليم تتوفر على ھاتف محمول واحد على اYقل %94,4، 2014 سنة في

بالوسط القروي) باخت[ف طفيف عن ما ھو مسجل بالجھة  %91,2بالوسط الحضري و 97,1%(

  وطنيا). %94,3جھويا و %95,7وبالمملكة (

ا#شارة إلى التطور الھام الذي عرفته نسبة أسر ا#قليم التي تمتلك محمول واحد على  وتجدر

ھذا التطور كان أكبر حدة بالوسط  ،2014سنة  %94,4إلى  2004سنة  %59,1اYقل حيث انتقل من 

  .%91,2إلى  %44,5القروي حيث انتقلت ھذه النسبة من 

بالقرى)  %5,6بالمدن و %35,5اسوب (ــمن أسر ا#قليم تتوفر على ح %21,6 في حين أن

 م تستفيد من ا#نترنيتـمن اYسر با#قلي %15,7كما أن  ،وطنيا %25,4جھويا و %32,6مقابل 

  بالمملكة. %19,3بالجھة و  %25,2بالبوادي) مقابل %3,6بالحواضر و 26,0%(

بالوسط الحضري  %88,7من أسر ا#قليم ( %79,5فمتوفر لدى  ،الھوائي الصحنأما 

على الصعيد الوطني. كما أن  %84على الصعيد الجھوي و %87,8بالوسط القروي) مقابل  %68,9و

 %21,4با#قليم التي تتوفر على صحن ھوائي عرفت بدورھا ارتفاعا مھما حيث انتقلت من  نسبة اYسر

  .2014سنة  %79,5إلى  2004سنة 
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  2014سنة  )%%%%تجھيزات مساكن ا�سر حسب وسط اIقامة (

 مجموع قروي حضري التجھيزات  اIقليم

 بنسليمان

 90,6 85,7 94,8 تلفاز

 43,0 41,7 44,0 راديو

 94,4 91,2 97,1 ھاتف محمول

 9,3 1,2 16,4 ھاتف ثابت

 15,7 3,6 26,0 نترنيتإ

 21,6 5,6 35,5 حاسوب

 79,5 68,9 88,7 صحن ھوائي

 82,4 74,2 89,4 ثcجة

 2014ا#حصاء العام للسكان و السكنى المصدر:  

  تقادم حظيرة المساكن �

من اYسر تقيم بمساكن  %20,7 المسكن أن تبين المعطيات حول توزيع أسر ا#قليم حسب عمر

 %18,2بالوسط القروي) مقابل   %21,7بالوسط الحضري و %19,7( سنوات V10 يتعدى عمرھا 

 سنة 50م تشغل مسكنا يتجاوز عمره ــمن أسر ا#قلي %12,3في حين أن  ،ةــبالمملك %20,1ة وـبالجھ

 .وطنيا %20,3جھويا و %24,7بالوسط القروي) مقابل  %17,7بالوسط الحضري و %7,6أو أكثر (

  .سنة 49و  20أسر ا#قليم تقطن بمساكن عمرھا يتراوح بين من  %43,2 كما أن

سنة  20يتجاوز عمرھا  في نسبة المساكن التي Vانخفاضا طفيفا ، ن[حظ 2004مقارنة مع سنة 

ھذا اVنخفاض استفادت منه المساكن التي يتجاوز  ،)2014في  %44,6مقابل  2004في  54,5%(

 .2014سنة  %55,5إلى  2004سنة  %45,6سنة حيث انتقلت نسبتھا من  20عمرھا 

  2014توزيع أسر إقليم بنسليمان حسب عمر المسكن سنة 

  
 

سنوات 10أقل من 
20,7%

سنة 19و  10بين 
23,9%

سنة 49و  20بين 
43,2%

سنة وأكثر50
12,3%


