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 تمهيــد

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده 
ملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن اإلحصاء العام للسكان المتضمنة في الرسالة ال

وانسجاما مع توصيات األمم المتحدة التي تنص على إجراء  2014والسكنى في سنة 
هذه العملية على األقل مرة كل عشر سنوات، أنجزت بالدنا سادس إحصاء عام للسكان 

رين منه، وذلك بعد إلى العش 2014والسكنى خالل الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 
 .2004و 1994و 1982و 1971و 1960إحصاءات 

 2014ويمكن حصررررر األهدار الرئيسررررية لعحصرررراء العام للسرررركان والسرررركنى لسررررنة 
 فيما يلي:

  تحديد عدد السررررررركان النانونيين للبالد على الصرررررررعيد الو ني وعلى صرررررررعيد
 كافة الوحدات الترابية للمملكة؛

  واالقتصادية واالجتماعية والظرور السكنية استخراج المميزات الديموغرافية
 لساكنة المملكة؛

  تكوين قاعدة للمعاينة إلنجاز البحوث اإلحصرررررررررررائية التي تبرم  عادة خالل
 الفترة الفاصلة ما بين إحصاءين عامين متتاليين.

وقد عبأت هذه العملية الو نية الكبرى مختلر الوسائل التكنولوجية والتنظيمية 
احة خالل مختلر مراحل إنجازها، كما تمت م ابنة هذا اإلحصاء منهجيا والتواصلية المت

 ومضمونا ومس ريا مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن األمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أنه تم اعتماد تننيات النراءة اآللية للوثائق 
يص آجال فرز ونشر المعلومات. ففي في معالجة استمارات اإلحصاء مما مكن من تنل

مدة لم تتعد شهرا واحدا، تم تحديد أعداد السكان النانونيين على الصعيد الو ني وحسب 
وس ي اإلقامة، الحضري والنروي، والجهات واألقاليم والجماعات. كما تم نشر بعد ذلك 

توى مختلر مسالخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثنافية للسكان على 
 التنسيمات اإلدارية للمملكة.
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ونظرا لالهتمام المتزايد بالجهة وبتدبير الشررررررررررررأن المحلي، وفي سرررررررررررربيل توفير منا  
وا  ار مالئمين لبلورة االسررررررررررتراتيجيات والمخ  ات، كان البد من تحليل هذه المع يات 

ا ية إلى مجالهعلى صررعيد جهة الشرررق واألقاليم المنتم اقتصررادية-الديموغرافية والسرروسرريو
 الترابي لتكون رهن إشارة ذوي النرار والمخ  ين ومختلر المهتمين بالجهة ومكوناتها.

 ويهتم هرررذا العمرررل التحليلي من خالل الوثينرررة التي بين أيررردينرررا برررأهم الم شررررررررررررررررات
وذلك من خالل عرض مختلر خصائص  بركانإلقليم  اقتصادية-الديموغرافية والسوسيو
قليم مع إبراز بعض االختالالت والفوارق التي الزالت سررررررررائدة بين ومميزات السرررررررركان باإل

الوسررر ين الحضرررري والنروي أو بين الجنسرررين. وقد تمت االسرررتعانة قدر اإلمكان برسررروم 
 بيانية لتوضيح مختلر هذه الفوارق والخصائص.

 ويتناول هذا اإلصدار خمسة محاور أساسية:

 الوضعية الديموغرافية؛ 
 األمية والتعليم؛ 
 لنشا  االقتصادي؛ا 
 األسر ومميزات أرباب األسر؛     

 .ظرور سكن األسر 
ذ تتشرررررررر المديرية الجهوية للمندوبية السررررررامية للتخ ي  لجهة الشرررررررق ب صرررررردار  وا 
ونشرررررررررررررر هذه الوثينة ووضرررررررررررررعها بين أيدي مختلر فئات المسرررررررررررررتعملين، ف نها تظل رهن 

 إشارتهم في مجال اختصاصاتها.  
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 اقتصادية للسكان-الديموغرافية والسوسيوهم المؤشرات أ

 

       

 الوضعية الديموغرافية 

                          القانونيونالسكان  نسمة 289137  

                 (%) 2014-2004 معدل التزايد السنوي 0,7

                            (%)نسبة التمدن  63,2

                           (2نسمة /كلم)الكثافة السكانية   145,7

               (%)نهائية العزوبة ال معدل 10,2

                 الزواج األولعند  سنال توسطم سنة 29,8

               ()طفل/امرأةالمؤشر التركيبي للخصوبة   1,9

                           )فرد/أسرة(متوسط حجم األسرة    4,4

 

 

 األمية والتعليم   

 نسبة األمية )%( 

       إقليم بركان                                   33,3

     جهة الشرق                                  34,4

    مجموع البالد                                    32,2

 نسبة األمية لدى النساء )%( 

                                    إقليم بركان    43,8

    جهة الشرق                                    44,4

 مجموع البالد                                  42,1
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 النشاط االقتصادي 

 المعدل الصافي للنشاط )%( 

 إقليم بركان                                       43,4

 الشرق                                     جهة  44,3

 مجموع البالد 47,6

  األسر مميزات أرباب 

 رباب األسر اإلناث )%(أ 

     إقليم بركان                                     16,3

    جهة الشرق                                    15,9

 ر )%(نسبة األمية لدى أرباب األسر الذكو 

     إقليم بركان                                     35,8

   جهة الشرق                                      38,2

 نسبة األمية لدى أرباب األسر اإلناث )%( 

   إقليم بركان                                       72,7

                  جهة الشرق                        70,1
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 ظروف السكن 

 

 األسر المالكة أو في طريق التملك )%( 

                                                                      إقليم بركان 72,5

                                    جهة الشرق                                    73,9

                                                                  مجموع البالد 71,9

 )%( األسر الخاضعة لنظام الكراء 

 إقليم بركان                                          11,3

 جهة الشرق                                         12,5

                                مجموع البالد        18,8

 )%( لماء الصالح للشربلتوزيع ا بشبكةمساكنها األسر المرتبطة 

 إقليم بركان                                           83,8

 جهة الشرق                                          68,3

           مجموع البالد                              73,0

 

 )%(ء لكهربالتوزيع ا شبكةا بهرتبطة مساكناألسر الم

 إقليم بركان                                          93,3

 جهة الشرق                                         88,9

 مجموع البالد                                       91,6

 )%( شبكة عمومية لصرف المياه المستعملةا برتبطة مساكنهاألسر الم

 إقليم بركان                                         65,1

جهة الشرق                                     57,9

    مجموع البالد                                   58,9
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 في والتوزيع المجالي للسكانالنمو الديموغرا -1

بلغ عدد سكان إقليم بركان  ،2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
نسمة قبل عشر سنوات مسجلين بذلك نموا سنويا بلغ في  270328نسمة منابل  289137

. وقد عرر سكان 2004و 1994بين إحصائي  % 0,8منابل  % 0,7المتوس  حوالي 
في حين انخفضت الساكنة النروية بنسبة  % 1,6يد بلغت في المتوس  الحواضر وتيرة تزا

   خلو النرى لصالح المدن. خالل نفس الفترة مترجمة بذلك % 0,7
    

 2014و 2004توزيع سكان إقليم بركان حسب وسط اإلقامة خالل إحصاءي 

 وسط اإلقامة 2004إحصاء  2014إحصاء  معدل التزايد )%( 

 الحضري 145 156 182690 1,6

 القروي 183 114 106447 0,7-

 المجموع 328 270 289137 0,7

 2014و 2004: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر

 

156 145

182690

114 183

106447

2004

2014

قامة بين توزيع السكان القانونيين إلقليم بركان حسب وسط اإل
2014و 2004سنتي 

الحضري القروي



 

 
10 

 

أعلى من وتيرة تزايد مجموع هي تجدر اإلشارة إلى أن وتيرة تزايد سكان الحواضر 
خالل  %63,2إلى  2004سنة  % 57,8من  مدننتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الت .السكان

 . نن ة 2,2اإلحصاء األخير، وتظل هذه النسبة أقل من المسجلة على صعيد الجهة ب

من  %60 وحوالي من مجموع ساكنة اإلقليم %37,8ستن ب مدينة بركان لوحدها ت
ما ثم جماعة أحفير ب % 16,5 الحضرية متبوعة بجماعة سيدي سليمان شراعة بساكنة ال

  بنى الجماعات الحضرية األخرى قليلة السكان نسبيا.في حين ت %11 يناهز

 2014و 2004السكان القانونيون وعدد األسر حسب إحصاءي 

متوسط معدل 

 النموالسنوي

 2004- 2014  

)%( 

الجماعات الحضرية  2004 2014

 والقروية

 السكان األسر السكان األسر

 إقليم بركان 328 270 649 54 137 289 372 66 0,67

 أحفير 482 19 160 4 630 19 705 4 0,08

 عين الركادة 983 2 625 694 2 639 -1,01

 أكليم 969 8 812 1 695 9 194 2 0,78

 بركان 012 80 245 17 237 109 087 26 3,16

 السعيدية 338 3 829 780 8 188 2 10,15

 سيدي سليمان شراعة 904 22 561 4 202 30 699 6 2,8

 أغبال 809 13 704 2 908 14 405 3 0,77

 فزوان 304 10 005 2 089 5 183 1 - 6,81

 لعثامنة 493 15 182 3 996 13 183 3 -1,01

 مداغ 980 13 758 2 486 14 252 3 0,36

 مركز مداغ 312 2 483 452 2 595 0,59

 بوغريبة 560 20 727 3 513 20 374 4 -0,02

 الشويحية 539 12 138 2 245 12 483 2 -0,24

 رسالن 195 5 879 265 4 820 - 1,95

 سيدي بوهرية 400 5 991 525 4 961 -1,75

 تافوغالت 150 3 609 735 2 619 -1,4

 زكزل 210 32 424 6 137 16 580 3 -6,68

 2014و 2004: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر
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سكان المن  % 19,3بة أما بخصوص الوس  النروي لعقليم، فتضم جماعة بوغري
 على التوالي. %  13,6و %14، %15,2مداغ ب و  أغبال، متبوعة بجماعات زكزل ينالنروي

 

 

 1بنية السكان حسب السن والجنس -2

 

لة تبرز بكل وضوح التشكي سنن البنية السكانية حسب الجنس والف معلوم كما هو 
تلبية  الستراتيجيات الهادفة إلىالديموغرافية للسكان وتكون ركيزة أساسية لكل المخ  ات وا
 حاجيات السكان في مختلر الميادين االجتماعية واالقتصادية.

 

 توزيع السكان حسب الفئات الداللية الكبرى والجنس )%(

 فئات السن الذكور اإلناث المجموع

 0-14  سنة 12,5 11,8 24,3

سنة  31,9 32,4 64,3  59-15 

 سنة فأكثر 60 5,4 6,1 11,5

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة صدرالم

                                                 
سوبني على حدة باستثناء السكان احمل بالسكان البلديني فقط، أي جمموع السكان القانونيني والفصول املوالية زءهذا اجل تتعلق مؤشرات 1
 نظر ملحق املفاهيم واملصطلحات(.ا)
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سنة( والتي مثلت حسب إحصاء  14-0فئة األ فال )يتبين أن  السابقبتحليلنا للجدول 

  سنة انن 2,8انخفاضا ملحوظا بلغ  عرفت من مجموع سكان اإلقليم %27,1نسبة  2004
فما فوق( ارتفاعا  سنة 60في حين سجلت فئة المسنين ) % 24,3نسبة في لتستنر  2014
 .2014سنة  %11,5إلى  2004سنة  %9,5  حيث انتنلت من انن 2,0قدره 

من  %63,3فند تزايد عددهم من  ،سنة(59-15)في سن النشا   األشخاصأما 
 .2014سنة  % 64,3إلى  2004مجموع السكان سنة 

 

11,8

12,5

32,4

31,9

6,1

5,4

اإلناث

الذكور

2014توزيع السكان القانونيين حسب الفئات العمرية حسب إحصاء

0-14سنة   15-59سنة  سنة فأكثر60

سنة14-0
24,3%

سنة 59-15
64,3%

سنة فأكثر60
11,4%

توزيع السكان حسب الفئات الداللية الكبرى 
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لذين تنل ان اعلى غرار الجهة، تعتبر ساكنة إقليم بركان ساكنة فتية حيث إن فئة السك
. كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن فئة األ فال %48,8سنة هي السائدة بنسبة  30أعمارهم عن 

سنة 29-25سنة و 24-15إضافة إلى فئات السن  2014و 2004قد تنلصت بين إحصائي 
 نن ة على التوالي خالل نفس الفترة. 0,5و ا نن 2,7التي فندت 

 

 لسن الخماسية )%(توزيع السكان حسب الجنس وفئات ا

          لخماسيةافئات السن  الذكور اإلناث المجموع

سنوات      4,5 4,3 8,8 4-0 

سنوات  3,9 3,7 7,6  9-5 

 10-14 سنة 4,1 3,8 7,9

سنة    4,4 4,2 8,6 19-15 

 20-24 سنة 4,3 4,0 8,3

 25-29 سنة 3,9 3,7 7,6

 30-34 سنة 3,8 3,8 7,6

سنة  3,3 3,6 6,9 39-35 

 40-44 سنة 3,2 3,7 6,9

 45-49 سنة 3,0 3,5 6,5

 50-54 سنة 3,2 3,4 6,5

 55-59 سنة 2,7 2,6 5,3

 60-64 سنة 2,0 2,0 3,9

 65-69 سنة 1,0 1,1 2,1

 70-74 سنة 0,9 1,1 2,0

    سنة فأكثر75 1,6 1,9 3,4

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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أن نسبة اإلناث يتبين  2014ة نتائ  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة من خالل قراء
  قبل عشر انن 2,2ما كان الفرق يصل إلى ينب ،نن ة 0,6ب قليم بركان تفوق نسبة الذكور ب 

سنوات. ونتيجة لذلك عرر معدل الذكورة ارتفاعا نسبيا بين اإلحصاءين األخيرين، حيث انتنل 
  امرأة. 100 ذكرا لكل 99إلى  96 من
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 تطور عدد السكان حسب الجنس
 الجنس 2004 2014 (%)معدل التزايد 

 العدد % العدد %

           الذكور 131843 48,9 143198 49,7 0,8

            اإلناث 137981 51,1 144779 50,3 0,5

           المجموع 269824 100,0 287977 100,0 0,7

 2014و 2004لسنتي  ن للسكان والسكنىاالعام انحصاءاإل: المصدر

 

في  %0,8وتعزى هذه النتائ  إلى ارتفاع معدل النمو الديموغرافي لدى الذكور والذي بلغ 
 لعناث. %0,5منابل  2014و 2004المتوس  سنويا خالل الفترة الممتدة بين 

 

 

 

 ووسط اإلقامة الجنس ،يةفوق حسب الحالة الزواج سنة فما 15توزيع السكان البالغين 

)%( 

 2004إحصاء  2014إحصاء 
 الحالة الزواجية

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 العزاب 49,4 37,4 43,2 42,8 30,0 36,3

 المتزوجون 49,5 50,0 49,8 55,6 56,1 55,8

 المطلقون 0,5 2,9 1,8 0,9 3,4 2,2

 ملاألرا 0,6 9,6 5,3 0,7 10,5 5,7

 2014و 2004: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر

، أكثر من نصر سكان 2014 العام للسكان والسكنى لسنة حصاءاإلحسب نتائ  
ف ن النسبتان  ،أما حسب الجنس .(%55,8تزوجون )سنة فأكثر م 15اإلقليم البالغين 

 ارتفاعا ملحوظاعرفت نسبة المتزوجين  نن ة. وقد 0,5متساويتان تنريبا إذ أن الفرق ال يتعدى 
   حيث انتنلت منانن 6قدر ب  الفاصلة بين اإلحصاءين األخيرينخالل العشر سنوات 

في حين انخفضت نسبة العزاب من  2014سنة  %55,8إلى  2004سنة  % 49,8
 خالل نفس الفترة.% 36,3إلى  %ئ43,2

حيث أن أكثر من أربعة النساء جدير بالذكر أن ظاهرة العزوبة تمس الرجال أكثر من 
ذلك، نالحظ من خالل على خالر  .10نساء من بين  3 عزاب منابل هم 10رجال من بين 

 للسكان الحالة الزواجية -3
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ال، الترمل وال الق لدى النساء أكثر من الرجالنتائ  المبينة في الجدول أعاله تفشي ظاهرتي 
 100بين  ابل أقل من رجلين مننأو م لنات م تمالهن أر  100امرأة من بين  14إذ أن 

ات الرجال بارتفاع وفيو  جديدة بالنسبة للرجالسهولة رب  عالقة زواجية بيمكن تفسير هذا و 
 .بالنساءمنارنة 

 من خالل الجدول أسفله يتبين أن: و 

لى حدود تظل مرتفعة إتنخفض مع ارتفاع السن و  نسبة العزوبة عند الفئات العمرية -
 % 94,2سنة بنسبة  19-15مرية الثالثينات، حيث بلغت أقصاها لدى الفئة الع

سنة  29-25ثم الفئة العمرية  % 74,9بنسبة سنة  24-20تليها الفئة العمرية 
  . %55,1بنسبة 

نالحظ تفوقا واضحا للرجال على اإلناث  إذ نسبة العزوبة تختلر حسب الجنس، -
الذكور سنة من  19-15الفئة العمرية من حيث نسب العزوبة حيث بلغت لدى 

لدى الفئة العمرية  %74,7سنة و  24-20لدى الفئة العمرية  %94,6و  99,7%
 على التوالي لدى اإلناث. %34,2و  %53,9 ، %88,3سنة منابل  25-29

كما تجب اإلشارة في هذا الصدد إلى أن نسب العزوبة لكال الجنسين بالوس  الحضري 
 تفوق مثيالتها بالوس  النروي وذلك بالنسبة لكل فئات األعمار.

 (%) وفئات السن الخماسية وسط اإلقامة، سنة حسب الجنس 29إلى  15البالغين من  نسبة العزاب

 الوسط الجنس سنة 15-19 سنة  20-24   سنة  29-25
 المجموع الذكور 99,7 94,6 74,7
 اإلناث 88,3 53,9 34,2
 المجموع 94,2 74,9 55,1
 الحضري الذكور 99,8 95,3 75,1
 اإلناث 89,8 57,3 35,8
 المجموع 94,9 76,8 56,0
 القروي الذكور 99,6 93,5 74,0
 اإلناث 85,7 47,8 31,4
 المجموع 93,0 71,8 53,7

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر
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سنة والتي  55، يتم اعتماد نسبة العزوبة عند نهائيةومن أجل اإلحا ة بظاهرة العزوبة ال      
 حدة هذه الظاهرة على مستوى أجيال بأكملها.     تعد منياسا ل

السكان البالغين سنة إلى مجموع  55يمثل معدل العزوبة النهائية نسبة العزاب البالغين       
خالل اإلحصاء العام للسكان والسكنى  %10,2 ب قليم بركان . وقد بلغ هذا المعدلسنة 55

 . 2004سنة  %6,4منابل  2014لسنة 

 الل تحليل الجدول أسفله أن:ويالحظ من خ

 منارنة مع الوس  الحضري ( %10,8العزوبة النهائية مرتفع في الوس  النروي ) معدل
 ؛(9,9%)
  النساء معرضات أكثر من الرجال لظاهرة العزوبة النهائية حيث بلغت النسبة لدى

 لدى الذكور؛ %6,7منابل  %13,7اإلناث 
 سنة  %10,2إلى  2004سنة  %6,4لت من تنامي ظاهرة العزوبة النهائية حيث انتن

 %13,7ويهم هذا االرتفاع بالخصوص فئة النساء حيث أصبحت النسبة  ،2014
 قبل عشر سنوات. %8,7منابل 

 

 حسب الجنس ووسط اإلقامة )%(  سنة 55عند  معدل العزوبة النهائية

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 6,9 6,5 6,7

 ناثاإل 12,9 15,3 13,7

10,2 10,8 9,9 
 المجموع

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

السن  توس التي يوفرها اإلحصاء العام للسكان والسكنى م ن بين الم شرات الهامةم
ل النتائ  المبينة في الجدو ، لما له من تأثير مباشر على اإلنجاب. وحسب الزواج األول عند

بانخفاض  فير  2014سنة خالل  29,8إلى  2004سنة خالل  30,7التالي، فند انتنل من 
 سنةنن ة  0,4يعتبر الفرق في المعدل جد ضئيل بين الوس ين إذ لم يتعد و سنة.  0,9قدره 
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سنة مما يبين أن الرجال أكثر ميال للتأخر  7,8في حين بلغ الفرق بين الذكور واإلناث  2014
 في الزواج منارنة بالنساء.

 لدى األول زواجالعند سن ال توس ، فنالحظ أن ممعا وس  اإلقامة والجنسأما حسب 
 33,2سنة منابل  33,7الذكور بالوس  الحضري يفوق نظيره بالوس  النروي بنسبة ضئيلة )

 26) منارنة بالوس  النروي بالنسبة للفتاة بالوس  الحضري يءنفس الش .)سنة على التوالي
 .(سنة 25,1منابل سنة 

 سنة فما فوق حسب الجنس ووسط اإلقامة 15للبالغين األول  زواج ال سن عندال توسطم

 وسط اإلقامة 2004إحصاء  2014إحصاء 

  الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 33,9 27,5 30,8 33,7 26,0 30,0

 القروي 33,4 27,8 30,8 33,2 25,1 29,6

 المجموع 33,5 27,6 30,7 33,5 25,7 29,8

  2014و  2004: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر

 

 

 

 

يمثل الم شر التركيبي للخصوبة مجموع المواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خالل 
عرر هذا الم شر استنرارا مستمرا خالل السنوات قدتحت شرو  خصوبة سليفاتها. و  حياتها

أضعر  ثانيأنه يعتبر  إذ  فل لكل امرأة، 1,9 المتوس حيث بلغ في األخيرة بالنسبة لعقليم 
على صعيد جهة الشرق، ويمكن أن يكون نتيجة ارتفاع سن الزواج باألساس، وكذلك معدل 

 النعكاسات حمالت برنام  تنظيم األسرة.

تجدر اإلشارة إلى أن الم شر لم يتغير بين اإلحصائين األخيرين سواء باإلقليم في 
في حين عرر الم شر ارتفاعا  فيفا بالحواضر حيث انتنل من  ،أو في وس ه النروي مجمله
  فل لكل امرأة.  1,9 فل إلى  1,8

 

 الخصوبة -4



 

 
19 

 

 المؤشر التركيبي للخصوبة حسب وسط اإلقامة

 2004إحصاء  2014إحصاء 
 

 الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع
 

 إقليم بركان 1,8 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9

 الشرقجهة  2,0 2,5 2,2 2,0 2,2 2,1

 2014و 2004: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي لمصدرا

ومن فئة عمرية إلى أخرى يتضح أن معدل الخصوبة والذي يعبر عن عدد األ فال 
امرأة  1000 فال لكل  97,9سنة ليصل إلى  29و 25لكل ألر امرأة يبلغ ذروته ما بين 

 35نخفاض ملحوظ ابتداء من ليبدأ في ا العشرين فال قبل سن  20بينما ال يكاد يصل إلى 
وهذا له ارتبا  وثيق  امرأة، 1000أ فال لكل  8سنة ب  49و 45ليصل أدناه مابين  سنة
 للنساء والندرة اإلنجابية للمرأة من فئة عمرية إلى أخرى. األول زواجال السن عند توس بم

 

للنساء في سن اإلنجاب حسب فئات السن الخماسية ووسط )‰( معدل الخصوبة 

 قامةاإل

 فئات السن الخماسية الحضري القروي المجموع

 15-19 سنة 18,8 20,4 19,4

 20-24 سنة 75,2 93,1 81,6

 25-29 سنة 98,2 97,5 97,9

 30-34 سنة  90,0 78,7 85,7

 35-39 سنة  61,0 63,4 61,9

 40-45 سنة   29,3 26,9 28,4

 45-49 سنة 6,9 10,6 8,2

 2014سكان والسكنى لسنة : اإلحصاء العام للالمصدر
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تعنى باألساس  2014اإلعاقة المعبر عنها في اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

بنياس درجة صعوبة ممارسة الحياة اليومية لألفراد، فهي بذلك تعال  مسألة مدى مساهمة 
اص باألشخاألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية دائمة في األنش ة اليومية بالمنارنة 

في وضعية سليمة. تم التركيز في اإلحصاء على ستة مجاالت وظيفية أساسية وهي: السمع 
 والر ية والمشي واإلدراك واالعتناء بالذات والتواصل.

حسب االحصاء العام للسكان  %6,9بلغت نسبة انتشار اإلعاقة ب قليم بركان وقد  ،هذا
( وعلى الصعيد %5,9الجهة )، وهي نسبة تفوق ما سجل على مستوى 2014لسنة والسكنى 
، الوس  حسبما أ (. وتنتشر اإلعاقة بين الذكور واإلناث بشكل متساو تنريبا.%5,1الو ني )

نن ة مع الوس   0,5قليم حيث سجل فرق فلوحظ أن اإلعاقة منتشرة أكثر بالوس  النروي لع
 الحضري.

 اإلعاقة -5
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  نسبة انتشاراإلعاقة حسب الجنس )%( 

   الذكور اإلناث المجموع

 مجموعلا 7,0 6,9 6,9

 الحضري  6,7 6,7 6,7 إقليم بركان

 القروي 7,4 7,1 7,2

 مجموعلا 6,0 5,8 5,9

 الحضري 5,8 5,8 5,8 جهة الشرق

 القروي 6,5 5,9 6,2

 مجموعلا 5,0 5,1 5,1

 الحضري 4,6 5,0 4,8 مجموع البالد

 القروي 5,6 5,3 5,5

  2014والسكنى لسنة  : اإلحصاء العام للسكانالمصدر

. 
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 يرةخالل السنوات األخ تبذل، إذ  ة في مجال محو األمّيةشيُيعّد المغرب من البلدان الن
ية برام  وزارة التربوضع مخ  ات وبرام  حكومية )جهودًا كبيرة في هذا السياق من خالل 

ين تأمين أفضل النتائ  ال سّيما ب إلىهدر ت (ر والش ون اإلسالميةالو نية وكذا وزارة األوقا
 النساء.
 كاننسبة األمية لدى س سجلت، 2014بحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة        

أي بانخفاض  2004سنة  %41,3منابل  %33,3سنوات فأكثر  10 ينإقليم بركان البالغ
 س الوثيرة ما بين الوس ين.ال أن هذا التراجع لم يتم بنفإ . انن 8قدره 

 سنة %42,2إلى  2004سنة  %51,1فبالوس  النروي انتنلت نسبة األمية من 
قبل عشر  %34,1منابل  2014سنة  %28,2، في حين بلغت بالوس  الحضري 2014
 سنوات.

 

 سنوات فما فوق حسب الجنس ووسط اإلقامة )%( 10نسبة األمية للبالغين 

 2004إحصاء  2014إحصاء 
 لجنسا

 الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع

 الذكور 22,3 37,0 28,6 18,0 30,1 22,5

 اإلناث 44,9 64,8 53,1 37,8 54,5 43,8

 المجموع 34,1 51,1 41,3 28,2 42,2 33,3

 2014و 2004: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر

 

سجلة المتفوق تلك نسبة األمية باإلقليم من خالل المع يات الواردة أعاله أن يالحظ 
  انن 1,1ب ويالجه المعدل( وتعتبر أدنى من %32,2)  انن 1,1على الصعيد الو ني ب 

(34,4%.) 
 

 

 األمية -1
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 وفئات السن )%(، وسط اإلقامة سنوات فما فوق حسب الجنس 10نسبة األمية للبالغين 

 وسط اإلقامة فئات السن الذكور اإلناث المجموع

 سنة 10-14 3,3 3,4 3,3

 المجموع

 سنة15-24 5,6 9,3 7,4

 سنة 25-34 15,9 33,0 24,3

 سنة 35-49 26,8 52,0 40,2

 سنة فأكثر 50 43,4 79,4 62,0

 المجموع 22,5 43,8 33,3

 سنة 10-14 2,5 1,9 2,2

 الحضري

 سنة15-24 4,0 5,9 5,0

 سنة 25-34 11,7 25,2 18,3

 سنة 35-49 19,7 42,0 31,9

 ة فأكثرسن 50 36,4 73,7 55,7

 المجموع 18,0 37,8 28,2

 سنة 10-14 4,5 5,9 5,2

 القروي

 سنة 15-24 8,3 15,2 11,6

 سنة25-34 22,5 46,1 33,8

 سنة 35-49 37,9 69,8 54,3

 سنة فأكثر 50 56,6 90,3 73,9

 المجموع 30,1 54,5 42,2

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
  

 والجنس يتضح تفشي هذه الظاهرة مع التندم في نساألمية حسب فئات ال نسب وبدراسة
 10لدى األ فال البالغة أعمارهم ما بين  %3,3حيث تن لق من قيمتها الدنيا وهي السن، 

خاص أقصاها لدى فئة األش( لترتفع تدريجيا وتبلغ لعناث % 3,4للذكور و % 3,3سنة ) 14و
 لدى الرجال(. %43,4لدى النساء و %79,4) %62بة بنس فما فوق سنة 50 البالغين
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األمية لدى النسرررررررراء تفوق مثيالتها لدى الرجال  بباإلضررررررررافة إلى ذلك نالحظ أن نسرررررررر
 ولة من  رر الدولة من أجل الرفعذوذلك بالنسرربة لجميع الفئات العمرية رغم المجهودات المب

 من مستوى تمدرس الفتاة.

 تها بالوسرررر  النرويلحواضررررر أكثر حظا من مثيلحسررررب وسرررر  اإلقامة، تعتبر سرررراكنة ا
 وذلك بالنسبة لجميع الفئات العمرية.

 

 

 

 

 
 

من سررررررررررررركان  % 66,3أن  التاليفيما يخص اللغات المنروءة والمكتوبة، يبين الجدول        
سرررررررنوات فما فوق يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية، تأتي اللغة الفرنسرررررررية  10اإلقليم البالغين 

من السررررركان ذوي العشرررررر سرررررنوات فأكثر يعرفون قراءتها  %42,6ة الثانية حيث إن في المرتب
من األشخاص من نفس الفئة العمرية يعرفون  % 32,2وكتابتها. من جهة أخرى، يالحظ أن 

 قراءة وكتابة اللغتين الفرنسية والعربية معا.
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  )%( الجنسو مكتوبةاللغات المقروءة وال سنوات فما فوق حسب 10توزيع السكان البالغين  

 اللغات المقروءة والمكتوبة الذكور اإلناث المجموع

 ال شيء 22,5 43,8 33,3

 العربية وحدها 26,6 19,9 23,2

 العربية والفرنسية 38,4 26,2 32,2

 العربية، الفرنسية ولغات أخرى 11,5 9,3 10,4

0,5 0,4 0,6 
العربية ولغات أخرى غير 

 الفرنسية

 لغات أخرى 0,2 0,1 0,2

 غير مصرح 0,2 0,2 0,2

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 .وتعكس مع يات الجدول أعاله تفوقا واضحا للذكور على اإلناث في معرفة اللغات      
من الذكور  %77,3فالذكور يتفوقون على اإلناث في اكتساب جميع اللغات، باإلضافة إلى أن 

 نساء.للفن   %56 منابل حواليأكثر لهم معرفة بلغة أو 
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سنوات فما فوق حسب المستوى الدراسي ووسط اإلقامة  10توزيع السكان البالغين 

 )%( 

 المستوى الدراسي الحضري القروي المجموع

 ال شيء 28,5 41,4 33,3

 تعليم أولي 1,3 2,3 1,7

 ابتدائي 29,6 32,4 30,6

 ثانوي إعدادي 19,8 15,7 18,3

 ثانوي تأهيلي 13,0 6,1 10,5

 عالي 7,7 2,1 5,6

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 10من سررررررررررركان اإلقليم الذين تبلغ أعمارهم  %33,3أن  2014تبين نتائ  إحصررررررررررراء 
وتبنى هذه النسرررررررربة مرتفعة باألوسررررررررا  النروية  سررررررررنوات فأكثر ليس لهم أي مسررررررررتوى دراسرررررررري

 يتوفرونمن نفس فئة السن  % 30,6. في حين أن (%28,5) واضر( منارنة بالح41,4%)
 %5,6أما ذوو مسرررتوى التعليم العالي فلم تتجاوز نسررربتهم  الدراسررري االبتدائي. على المسرررتوى

 .على صعيد الجهة %6,5منابل 

33,2

41,4

28,5

1,7

2,3

1,3

30,6

32,4

29,6

18,3

15,7

19,8

10,5

6,1

13

5,6

2,1

7,7

ع و م ج م ل ا

ي و ر ق ل ا

ي ر ض ح ل ا

لبالغين  سنوات فما فوق حسب 10توزيع السكان ا
المستوى الدراسي ووسط اإلقامة 

ال شيء تعليم أولي ابتدائي ثانوي إعدادي ثانوي تأهيلي عالي
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التعليم األولي مسررررررتوى يالحظ أن نسرررررربة السرررررركان الذين لهم فوسرررررر  اإلقامة، حسررررررب و 
لتعليم الثانوي افيما يخص سررررركان المدن يالحظ تفوقا واضرررررحا ل عة بالنرى بينمامرتفواالبتدائي 
 .والثانوي التأهيلي والعالي اإلعدادي

 

  

 
 

 مازالت نسرررررربة مهمة من األ فال ،الدولة في ق اع التعليم الهذالتي تب اترغم المجهود
تمدرس األ فال الحجرات الدراسررررررية. حيث بلغت نسرررررربة  سررررررنة لم تل  12و 7البالغين ما بين 

على صرررررررررررررررعيد الجهة. أما  %92,3قليم منابل باإل %95,3إلى هاته الفئة العمرية  نالمنتمي
( يندر بنن ة %94,8( على اإلناث )%95,8للذكور )حسررررررررب الجنس فنالحظ تفوق بسرررررررري  

 واحدة.
 (%اإلقامة )ووسط  الجنس سنة حسب 12و 7بين  المتراوحة أعمارهم نسبة تمدرس األطفال        

  وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 96,8 96,9 96,9

 القروي 94,2 91,3 92,8

 المجموع 95,8 94,8 95,3

 2014 لسنة : اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصدر

ذا كانت الجهود المب  ولة من  رر م سرررررررررررررررسرررررررررررررررات الدولة ترمي إلى تحنيق تكاف  ذوا 
إلى المدرسررة سررواء بالمدن أو النرى، ف ن هذا الهدر الفرص فيما يخص ولوج جميع األ فال 

ال زال لم يتحنق بعد، حيث أن نسبة تمدرس األ فال بالوس  الحضري تفوق نظيرتها بالوس  
 على التوالي. %92,8منابل  %96,9إذ بلغت   انن 4,1النروي ب 
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النشي ين  ، بلغ عدد السكان2014لسنة حسب نتائ  اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
ذكور. أما السكان غير النشي ين فند ناهز  % 84,5نشي ا منهم  95059ب قليم بركان 

 منهم إناث. % 67,4 شخصا 192918عددهم 

من السكان النشي ين  % 12,6تجدر اإلشارة إلى أن السكان النشي ين باإلقليم مثلوا و 
 بجهة الشرق.

 ن حسب الجنس ووسط اإلقامة )%(توزيع السكان النشيطي

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 80,5 19,5 100,0

 القروي 91,4 8,6 100,0

 المجموع 84,5 15,5 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

تلك المسجلة ( تفوق %91,4، أن نسبة الذكور النشي ين بالوس  النروي )كذلكيالحظ 
. فيما يسجل العكس بالنسبة لفئة  انن 10,9( وذلك بحوالي %80,5بالوس  الحضري )

 بالوس  النروي. %8,6منابل  %19,5اإلناث، حيث بلغت نسبة النشي ات بالوس  الحضري 

يتم اللجوء إلى حساب المعدل  ،ومن أجل تحليل عميق لخاصيات النشا  االقتصادي
مجموع  إلىسنة فما فوق  15سكان النشي ين البالغين نسبة الثل الصافي للنشا  والذي يم

 السكان من نفس الفئة العمرية.

 % 43,4لصافي للنشا  باإلقليم عادل يتبين أن المعدل امن خالل الجدول أسفله، 
 ويخفي هذا المعدل التباين الحاصل على الصعيد الو ني. % 47,6بالجهة و % 44,3منابل 

. على التوالي( %13,3و  %74,6 ) نن ة  61,3والذي قدر ب ور واإلناثبين الذكباإلقليم 
ال المشاركة في النشا  االقتصادي بين الرجمعدالت إلى الهوة الكبيرة في ن النسب تشير أ إذ

 النشاط -1
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لى ضآلة وتدني مساهمة المرأة في االقتصاد الو ني بحيث أن الساكنة النشي ة  والنساء وا 
 ن.شخاص نجد أقل من امرأتين نشي تيأور مادام من بين كل عشرة باإلقليم ذات أغلبية من الذك

ويعود هذا التدني في نسبة النشا  لدى النساء إلى أسباب كثيرة ومتعددة من أهمها 
لى تدني مستواهن التعليمي  العادات والتناليد التي تحد من مساهمتهن في النشا  االقتصادي وا 

لى الزواج المبكر  لتزامات وكذا إلى االلفصل السابق كما هو مبين في ابالمنارنة مع الرجال وا 
حسب وس  اإلقامة، نالحظ تفوقا  فيفا للوس   التي تتحملها المرأة عادة داخل أسرتها.

 .نن ة 0,7الحضري ب 
 سنة فما فوق حسب الجنس ووسط اإلقامة )%( 15المعدل الصافي للنشاط للبالغين 

 وسط اإلقامة لذكورا اإلناث المجموع

 الحضري 72,5 16,6 43,7

 القروي 78,3 7,4 43,0

 المجموع 74,6 13,3 43,4

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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 يصلسنة و  34و 25يسجل معدل النشا  أعلى مستوياته بين ، حسب فئات السن
هم  10ين كل أشخاص من ب 6 حواليحيث إن  (%57,8)سنة  29و 25أقصاه بين 

ة بوينخفض معدل النشا  كلما كان التندم في السن ليصل إلى أدنى مستوياته بالنس نشي ون.
 .(%16,6) لذين تجاوزوا الستين سنةل

 لمتراوحة أعمارهم بيناللذكور  بالنسبة معدل النشا  مرتفع الحظ أني حسب الجنس،
سنة أكثر نشا ا ليبدأ  34و 25عمارهن بين أالمتراوحة بنى النساء سنة بينما ت 49و 30

 بكرا مع ارتفاع السن. لديهن في االنخفاض مالمعدل 
 معدل النشاط حسب الجنس وفئات السن الخماسية )%(

 فئات السن الخماسية الذكور اإلناث المجموع

ةسن   35,6 9,5 23,0   19-15 

سنة  72,5 17,5 45,9  24-20 

سنة     92,1  21,1  57,8 29-25 

سنة    95,0 18,4 57,0 34-30 

سنة   95,4 16,6 53,8 39-35 

سنة  94,8 16,0 52,3  44-40 

 45-49 سنة  93,8  15,4  51,9

سنة  90,2 12,9 50,3  54-50 

سنة  82,4 8,7 46,8  59-55 

 سنة فأكثر 60 32,5 2,5 16,6

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 

 

، يتبين أن أكثر من نصر السكان النشي ين 2014من خالل نتائ  إحصاء 
وترتفع هذه النسبة بالوس  النروي لتصل  .(%58,7هم مستأجرون ) ب قليم بركان نالمشتغلي

 بالحواضر. %56,4منابل  %62,8إلى 

 الوضعية في المهنة -2
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 توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة

 ووسط اإلقامة )%(

 الوضعية في المهنة الحضري  القروي  المجموع

 مشغل 4,3 2,2 3,5

 مستقل 32,8 26,8 30,6

 مستأجر 56,4 62,8 58,7

 مساعد عائلي 1,6 4,6 2,7

 متعلم 1,4 0,4 1,0

 آخر 3,6 3,3 3,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

بالوس   %32,8) من السكان النشي ين المشتغلين % 30,6أما المستنلون فيمثلون 
عدون اما المسأ. % 3,5بنسبة  بوعين بفئة المشغلينمتبالوس  النروي(  %26,8و الحضري

 .% 2,7ا نسبة مثلو فند  ،العائليون والذين يتواجدون بشكل أكبر بنرى اإلقليم

 

      

   

 

 

     

     

     

     

     

     

     

%3,5

%30,6

%58,7

%2,7 %1,0

%3,5
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 توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة
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 2014و 2004ي عدد وحجم األسر حسب إحصاءو السكان القانونيون

  2004إحصاء  2014إحصاء 

  الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع

289 137 106 447 182 690 270 328 114 183 156 145 
السكان 

 القانونيون

 عدد األسر 070 33 579 21 649 54 107 43 265 23 372 66

 حجم األسر 4,7 5,3 4,9 4,2 4,6 4,4

 2014و 2004العامان للسكان والسكنى لسنتي  : اإلحصاءانالمصدر

أسرة سنة  66372إلى  2004أسرة سنة  54649من  ب قليم بركان انتنل عدد األسر
خالل  سر الحضرية. وقد مثل عدد األ%1,96بمعدل نمو سنوي بلغ في متوس ه  2014
المتواجدة  ولعشارة، يمثل عدد األسر من مجموع أسر اإلقليم. %65ما يناهز  2014إحصاء 

من مجموع األسر بالوس  الحضري  %12,7من مجموع األسر بالجهة ) %13,4قليم باإل
 . (من مجموع األسر بالوس  النروي %14,9للجهة منابل 

بما  نوياس ارتفع عدد األسر بوتيرة أعلى من وتيرة تزايد السكان إذ تزايدت ساكنة اإلقليم
مما انعكس  %1,96ب ايد عدد األسرخيرين في حين تز ين األحصاءبين اإل %0,7ينارب 

 شخصا لكل أسرة خالل نفس الفترة.  4,4إلى  4,9على حجم األسر الذي انخفض من 

فرد باألسرة(  4,2إلى آخر، إذ ينل بالوس  الحضري )  من وس حجم األسرويختلر 
بيا سفرد باألسرة( ويرجع هذا باألساس إلى الخصوبة المرتفعة ن 4,6عن نظيره بالوس  النروي )

لى التحوالت التي عرفها سكان الحواضر خصوصا والتي جعلت من األسرة ا  بالوس  النروي و 
 المتعددة األفراد نموذجا ينل عبر السنوات لتحل محله األسرة النووية.

 ،2014نتائ  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ، حسبإقليم بركانعرر وقد 
  .فرد باألسرة 4,4ب  أنجاد-وجدة عمالة إلى جانبأدنى حجم أسرة بالجهة 

 تطورعدد وحجم األسر -1
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 أرباب األسر حسب الجنس 2-1

 

 توزيع أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 34844 8263 43107

 القروي 20699 2566 23265

 المجموع 55543 10829 66372

 2014ة : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنالمصدر

اإلناث ربات األسر  تمثل ،2014حسب نتائ  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
فن  من مجموع أرباب األسر باإلقليم في حين أن الذكور أرباب األسر يشكلون  %16,3نسبة 

 بالحواضر تفوقالنساء ربات األسر نسبة . أما حسب الوس  ف ن %83,7األغلبية بنسبة 
    62,7) رجال أرباب األسرلل نفس الشيء بالنسبة) % 23,7منابل % 76,3)مثيلتها بالنرى 

 . (% 37,3منابل  %

 

 

 

 المميزات الديموغرافية ألرباب األسر -2
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 أرباب األسر حسب فئات السن 2-2

 ووسط اإلقامة فئات السنو توزيع أرباب األسر حسب الجنس

 وسط اإلقامة           فئات السن الذكور اإلناث المجموع

سنة  405 107 512 24-15 

 الحضري

سنة  3720 515 4235  34-25 

سنة  11377 1987 13364 49-35 

 سنة فأكثر50 19342 5654 24996

 المجموع 34844 8263 43107

سنة  279 26 305 24-15 

 القروي

سنة   2468 135 2603 34-25 

سنة  7531 545 8076 49-35 

 سنة فأكثر50 10421 1860 12281

 المجموع 20699 2566 23265

سنة  684 133 817 24-15 

 المجموع

سنة   6188 650 6838 34-25 

سنة  18908 2532 21440 49-35 

 سنة فأكثر50 29763 7514 37277

 المجموع 55543 10829 66372

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

لغ م تباإلقليبمجموع  من خالل الجدول أعاله يالحظ أن أكثر من نصر أرباب األسر
سنة ال  35في حين أن الشباب الذين تنل أعمارهم عن  (%56,2سنة فأكثر ) 50أعمارهم 

سنة فما  50يبلغن  من ربات األسر %69,4أما حسب الجنس، ف ن  .%11,5يمثلون سوى 
 .سنة 49و 35تتراوح أعمارهن بين  %23,4فوق و
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 نسبة األمية لدى أرباب األسر  2-3

 

 دى أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة )%(نسبة األمية ل

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 28,9 47,4 35,8

 اإلناث 68,7 85,5 72,7

 المجموع 36,5 51,6 41,8

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 :ى األسردواهر المنتشرة لظيشكل مستوى تعلم رب األسرة م شرا مهما لتحليل بعض ال
 ، إلخ.اهرة عمالة األ فال، الخصوبة...ظتمدرس األ فال، 

مية لدى نسبة األ إلى أن 2014تشير نتائ  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
بمجموع الجهة كما أنها تتفشى أكثر في  % 43,3منابل  %41,8 بلغت رباب األسر باإلقليمأ

. بالوس  الحضري( % 68,7و بالوس  النروي % 85,5) %72,7بنسبة  صفور اإلناث
نما يمس أيضا أرباب األسر حيث يبلغ  ين وسهذا التباين بين ال ال يخص ربات األسر فن  وا 

النروي منابل   بالوس %47,4)  انن 18,5لديهم الفرق في نسب األمية بين الوس ين 
 .الحضري(  بالوس 28,9%
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تحديد ظرور السكن لكل  2014اء العام للسكان والسكنى لسنة من أهدار اإلحص
ولتحنيق هذا الهدر برمجت سلسلة من األسئلة حول خاصيات المسكن وكيفية استعمال  .أسرة

بعض تجهيزاته، وتعتبر هذه المعلومات حول المسكن وظرور السكن من بين الم شرات المهمة 
 األكثر داللة على مستوى عيش السكان.

 مغربية ان دور تن  (%78,1) بركان  قليمغالبية األسر ب من الجدول أسفله، أن يتبين
تجدر اإلشارة إلى أنه منارنة و . بالوس  النروي( % 55,6بالوس  الحضري منابل  90,3%)

 %54,9حيث كانت المساكن النروية هي السائدة بالوس  النروي لعقليم ) 2004إحصاء  مع
. 2014حسب إحصاء  %38,7ال تمثل سوى  ف نها ،ا قروية(من األسر النروية تسكن مساكن

التي أصبحت و  ور مغربيةبدويرجع هذا باألساس إلى اختيار األسر النروية باإلقليم لنم  العيش 
 بهذا الوس .من األسر  %55,6تأوي 

من % 3 نإأما النسب التي تمثلها األنواع األخرى من المساكن فتبنى ضعيفة، حيث 
 .نامن األسر تن ن شن %1,9كن فيال أو  ابق فيال وأسر اإلقليم تس

أسرة قا نة بمساكن بدائية أو دور صفيح، أي  1499يأوي اإلقليم في مجمله و  هذا،
 .2004سنة  %3,8سر باإلقليم منابل من مجموع األ %2,3ما يعادل 

 توزيع األسر حسب نوع المسكن ووسط اإلقامة )%(

 نوع المسكن الحضري القروي المجموع

 فيال أو طابق فيال 3,9 1,4 3,0

 شقة 2,9 0,2 1,9

 دار مغربية 90,3 55,6 78,1

 صفيحيةمسكن بدائي أو  1,9 2,9 2,3

 مسكن قروي 0,3 38,7 13,8

 آخر 0,7 1,2 0,9

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 نوع المسكن-1
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قليم األسر التي تعيش باإلمن خالل دراستنا لصفة الحيازة، يتضح جليا بأن غالبية 
 بينما %72,5 ريق تملك المسكن الذي تن ن به وذلك بنسبة في  مالكة مشتركة أوأو مالكة 

( %78,5. وتعد هذه النسبة أعلى بالوس  النروي )2004سنة  %64,9هذه النسبة  تتعد مل
ح إلى التسهيالت البنكية في منربما  وهذا راجع (%69,1بالمنارنة مع الوس  الحضري )

 قروض السكن سواء تعلق األمر باقتناء مساكن جاهزة أو بشراء بنع أرضية وبنائها.

 ما وهي نسبة تنل عن %11,3فتمثل  ،بهاتن ن  تكتري المنازل التي أما األسر التي
ن، تباينا واضحا بين الوس يباإلقليم  النسبة تخفي.  انن 1,2سجل على المستوى الجهوي ب 

 .نرىبال %1,8منابل  %16,5رية المكترية لمساكنها إذ تبلغ نسبة األسر الحض
 توزيع األسر حسب نظام حيازة المسكن ووسط اإلقامة )%(

 نوع الحيازة الحضري القروي المجموع

 مالك أو مالك مشترك 67,3 76,5 70,6

 في طريق التملك 1,8 2,0 1,9

 مكتري 16,5 1,8 11,3

 آخر 14,4 19,7 16,2

 2014لعام للسكان والسكنى لسنة : اإلحصاء االمصدر

 نظام حيازة المسكن -2

3,9

1,4

2,9

0,2

90,3

55,6

1,9

2,9

0,3

38,7

0,7

1,2

ي ر ض ح ل ا

ي و ر ق ل ا

توزيع األسر حسب نوع المسكن ووسط اإلقامة 

فيال أو طابق فيال شقة دار مغربية مسكن بدائي أو دور الصفيح مسكن قروي آخر
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م شر مهم  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة إليها  رق التي تبين من 
وهذا ما يع ي للهيئات المعنية بالسكن نظرة على ظرور  ،يتمثل في أقدمية المساكن المشغولة

صفة ومستوى دينامية ق اع البناء ب ذا وثيرة ت ور البرام  العمرانية باإلقليمكمعيشة األسر و 
 .عامة

من األسر تنيم  21ر حسب عمر المسكن أن تبين المع يات حول توزيع األس
 )بالوس  الحضري 20,8بالوس  النروي و  21,5سنوات ) 10بمساكن ال يتعدى عمرها 

 12بالوس  النروي و  25,7سنة أو أكثر ) 50 هاعمر  يبلغكن اتشغل مس 16,8و
 .بالوس  الحضري(
نسبة ف ،عقليمضري لالوس  الح، نالحظ تنادم حظيرة السكن ب2004 إحصاء منارنة مع

، في حين 44,9إلى  48,3سنة انخفضت من  20المساكن التي ال يتجاوز عمرها 
 .55,1إلى  51,7سنة من  20ارتفعت نسبة المساكن التي يتعدى عمرها 

 
 توزيع األسر حسب أقدمية المسكن ووسط اإلقامة )%(

 عمر المسكن الحضري القروي المجموع

 سنوات 10ن أقل م 20,8 21,5 21,0

 سنة 20إلى أقل من سنوات  10من  24,1 19,2 22,4

 سنة 50إلى أقل من  سنة 20من  43,1 33,6 39,8

 سنة فأكثر 50   12,0 25,7 16,8

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

  قدمية المسكنأ-3
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 توزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة )%(

 عدد الغرف المشغولة الحضري القروي المجموع

 غرفة واحدة 11,9 14,5 12,8

 غرفتان 21,8 28,8 24,2

 غرف 3 26,6 28,7 27,3

 غرف 4 16,3 15,8 16,2

 غرف 5 9,6 6,2 8,4

 غرف 6 7,5 3,4 6,1

 غرف 7 2,9 1,2 2,3

 غرف فأكثر 8 3,4 1,3 2,7

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ان والسكنى لسنة : اإلحصاء العام للسكالمصدر

من األسر تن ن مساكن بثالث  %27,3يتبين أن  ،من خالل قراءة للجدول أعاله
بين الوس ين، متبوعة باألسر التي تشغل منازل بغرفتين   انن 2,1غرر مع اختالر قدر ب 

غرر فأكثر  8غرر ثم  7في حين تبنى نسب األسر التي تسكن مساكن ب ، % 24,2ب 
 على التوالي. % 2,7و % 2,3ضعيفة ال تتعدى 

 شغل المسكن -4 
 

21,5

20,8

19,2

24,1

33,6

43,1

25,7

12

القروي

الحضري

توزيع األسر حسب أقدمية المسكن ووسط اإلقامة 

سنوات10أقل من  سنة20سنوات إلى أقل من 10من 

سنة50سنة إلى أقل من 20من  سنة فأكثر50
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تعيش بمساكن بثالث  (%64,3أكثر من نصر أسر اإلقليم ) بالذكر إلى أنوجدير 
 .بالوس  النروي %72النسبة إلى بينما ترتفع هذه  غرر على األكثر

سنة  39,7تراجعت نسبة األسر التي تشغل مسكنا من غرفة أو غرفتين من و  هذا،
غرر على  3مساكن من  ، وذلك لفائدة األسر التي تشغل2014سنة  % 37 إلى 2004

 على التوالي. 63إلى  60,3األقل الذين انتنلت نسبهم من 
 ،والذي ينيس متوس  األشخاص في كل غرفةأما بخصوص معدل شغل المساكن  
. وتجدر اإلشارة 2004شخصا سنة  1,6منابل  2014شخصا في كل غرفة سنة  1,3فند بلغ 

( 1,2أعلى من نظيره في الوس  الحضري)( 1,6المسجل بالوس  النروي )إلى أن المعدل 
 4,2منابل  (فردا 4,6)ويرجع ذلك باألساس إلى ارتفاع حجم األسر نسبيا بنرى اإلقليم 

  بالحواضر.
 

 

 اإلقامة غرفة( حسب وسط في كل شخاصاأل عدد )متوسط مساكنال شغلمعدل 

  الحضري القروي المجموع

 إقليم بركان 1,2 1,6 1,3

 شرقجهة ال 1,3 1,6 1,4

 2014 لسنة : اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصدر

 

 

 

إن توفر المسرركن على المرافق الضرررورية واسررتفادته من التجهيزات األسرراسررية من ماء 
صرررالح للشررررب وكهرباء وغيرهما ي هالنه لضرررمان ظرور الراحة لسررراكنيه. ولتنييم ما وصرررلت 

قضررررى اإلحصرررراء العام للسرررركان  ،داريةإليه المسرررراكن على المسررررتوى الو ني وكذا الوحدات اإل
 بوضرررع مجموعة من األسرررئلة التي تخص هذا الجانب ويمكن تلخيص 2014والسررركنى لسرررنة 

 في الجدول التالي: بركانبالنسبة إلقليم  نتائجها
 

 تجهيزات المسكن -5
 



 

 
46 

 

 نسب األسرالمتوفرة على التجهيزات الضرورية للمسكن حسب وسط اإلقامة )%(

 الحضري القروي المجموع
 التجهيزات الضرورية

 للمسكن

 مطبخ 95,3 96,0 95,6

 مرحاض 99,4 93,8 97,5

 حمام عصري أو رشاشة   68,9 24,3 53,3

 حمام محلي 16,5 44,5 26,3

 كهرباء 97,1 86,3 93,3

 ماء صالح للشرب 96,8 59,7 83,8

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 :أنالجدول يتبين ذات مع يات وبتحليلنا ل

على م بخ  %95,6و من األسر تن ن مساكن تتوفر على مرحاض 97,5% -
 .عصري أو رشاشة على حمام% 53,3و

اء تعاني من ننص كبير فيما يتعلق بالم ال زالت المساكن بالوس  النروي لعقليم -
نها ساكمنسبة األسر المرتب ة الصالح للشرب رغم الت ور الملحوظ الذي عرفته 

حيث مرت من  ،2014و 2004سنتي بين  الصالح للشرب بشبكة لتوزيع الماء
التي ال يرتب  مسكنها  وتلجأ نسبة مهمة من األسر النروية. %59,7إلى  40,5%

 م فية أو نن ة مائية مجهزة أو قيةاس أو إلى مياه البئربشبكة لتوزيع الماء 
(69,9%). 
لغت ب التي أصبحت مساكنها مرتب ة بشبكة لتوزيع الكهرباءالنروية سر نسبة األ  -

 . انن 32,6أي بزيادة قدرها  2004سنة  %53,7منابل  2014سنة  86,3%
 الغاز توزيع الكهرباءشبكة لتستعمل معظم األسر التي ال ترتب  منازلها بو  ،هذا
 الننديل والشموع كوسيلة لعنارة.و 
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ماء التزود بال مصادرحسب  الصالح للشرب الماءلتوزيع  شبكةالتي ال ترتبط مساكنها بتوزيع األسر 

 (%اإلقامة )ووسط 

 التزود بالماء  مصادر الحضري القروي المجموع

 مطفية أو نقطة ماء مجهزة أو ية أو بئراسق 48,7 69,9 67,9

 بائع الماء الصالح للشرب 2,4 4,7 4,5

 بئر أو مطفية غيرمجهزين 3,3 9,2 8,7

 منبع، عين، واد أو ساقية 10,0 8,7 8,8

 أخرى 35,6 7,6 10,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014 لسنة : اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصدر

من بين الم شرات المهمة التي مدنا بها اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  
توزيع األسر حسب تصرير المياه المستعملة. وبتحليلنا للجدول التالي يتبين أن  2014
92,8 اه بتصرير الميصرحوا أنهم ينومون  إلقليم بركان من األسر بالوس  الحضري

. بالوس  النروي تشكل الحفر 2004سنة  89,4المستعملة عن  ريق شبكة عمومية منابل 
من األسر تلجأ  61,7الصحية الوسيلة األكثر انتشارا للتخلص من المياه العادمة إذ أن 

 مفنود. الللبئر  %15,2لهذه الوسيلة منابل 
 

 لة ووسط اإلقامة )%(توزيع األسر حسب طريقة تصريف المياه المستعم

 الحضري القروي المجموع
طريقة تصريف المياه 

 المستعملة

 شبكة عمومية 92,8 13,7 65,1

 صحية ةحفر 4,7 61,7 24,7

 بئر مفقود 2,2 15,2 6,8

 في الطبيعة 0,2 9,0 3,3

 أخرى 0,1 0,3 0,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014لسنة : اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر
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ازداد استعمال األسر للتلفاز والصحون الهوائية ما بين اإلحصائين األخيرين، حيث 
إلى  2004سنة  %76,2من  باإلقليم انتنلت نسبة األسر التي أصبحت تستعمل التلفاز

نن ة بالنرى في حين بلغت الزيادة في استعمال  23,4مع زيادة قدرها  2014سنة  92,4%
 .(2014سنة % 84,4و 2004سنة  %34,1نن ة ) 50,3قليم الصحون الهوائية بمجموع اإل

 

 نسب األسرالمتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط اإلقامة )%(

 التجهيزات المنزلية الحضري القروي المجموع

 تلفاز 95,8 86,2 92,4

 مذياع 50,8 47,9 49,8

 هاتف نقال 95,8 92,9 94,8

 صحن هوائي 90,9 72,5 84,4

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة لمصدرا

 

على  من األسر 67,3للتخلص من النفايات المنزلية بالوس  الحضري، تعتمد 
 على 30,9)صندوق قمامة تابع للجماعة( و الخدمات التي توفرها المصالح الجماعية

ة اياتهم المنزليمن األسر الحضرية يتخلصون من نف 1,7أو الخاصة، و الجماعيةالشاحنات 
 60,7 يث أنح ب لنائها في ال بيعة وتعتبر هذه ال رينة األخيرة أكثر انتشارا بالوس  النروي

 .ةتلجأ إلى هذه ال رينة للتخلص من نفاياتها المنزلي تمية لهذا الوس  باإلقليمالمن من األسر
  

 (%) اإلقامة وسطو المنزلية التخلص من النفايات ةقيتوزيع األسر حسب طر

 المنزلية التخلص من النفايات ةقيطر الحضري القروي المجموع

 ق قمامة تابع للجماعةصندو 67,3 9,8 47,2

 نة جماعية أو خاصةاحش 30,9 26,9 29,5

 اإلفراغ في الطبيعة 1,7 60,7 22,4

 أخرى 0,1 2,6 1,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014 لسنة : اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصدر
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67,3

9,8

30,9

26,9

1,7

60,7

0,1

2,6

الحضري

القروي

وسط توزيع األسر حسب طريقة التخلص من النفايات المنزلية و
(%)اإلقامة 

صندوق قمامة تابع للجماعة شاحنة جماعية أو خاصة اإلفراغ في الطبيعة أخرى
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 غرافيةو الفصل األول: الوضعية الديم
 

: السكان النانونيون هم مجموع األشخاص المنيمين بصفة اعتيادية السكان القانونيون
أثناء تاريخ مرجع اإلحصاء، ويدخل ضمن هذه الفئة األجانب المنيمون  فوق التراب الو ني

 منيمون بالخارج. وهم نوعان:بالمغرب في حين يستثنى المغاربة ال
 السكان البلديون؛ 
 .السكان المحسوبون على حدة 

: ينصد بالسكان البلديين مجموع األشخاص المنيمين بصفة اعتيادية السكان البلديون
ضمن األسر العادية. ويدخل ضمن هذه الفئة مجموع األفراد سواء كانوا أقارب أو غير أقارب 

ن واحد ولهم نفنات مشتركة. وتتكون األسر العادية من األسر ينيمون بصفة اعتيادية في مسك
 المستنرة واألسر الرحالة إضافة إلى األشخاص بدون مأوى.

هم مجموع األشخاص المض رون للعيش جماعيا نظرا : السكان المحسوبون على حدة
 لظرور العمل أو ألسباب صحية أو ألسباب أخرى، وهم كالتالي:

 و كرية ألنوات المساعدة النا نون بالثكنات أو المراكز العسالجنود، رجال الدرك وا
 ؛المعسكرات أو ما يماثلها

 ؛أشهر 6االستشفائية لمدة تتجاوز  األشخاص المعالجون داخل الم سسات 
 ؛المعتنلون بالسجون 
  ؛المحروسة أو مراكز حماية ال فولةنزالء دور التربية 
  ؛لبر واإلحسان والمالجئايا، دور ااألشخاص المباشر إيوا هم في الزو 
 م بم سسة للتعلي التالميذ وال لبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع اإلحصاء

 ؛العمومي أو الحر
  .العمال المباشر إيوا هم في أوراش األشغال وليس لهم أي سكنى اعتيادية 

: حاصل قسمة الساكنة الحضرية على مجموع السكان. ويستعمل لمعرفة نسبة التمدن
 ن السكان الحضريين في مجموع السكان.وز 
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الواحد. ويتم حسابها بنسمة سكان وحدة إدارية  2هي عدد السكان بالكلم: الكثافة السكانية
 معينة على مساحتها.

امرأة. ويتم حسابه بنسمة عدد الرجال على عدد  100عدد الذكور لكل  :معدل الذكورة
 .100النساء مع ضرب النتيجة في 

هي نسبة السكان في فئة عمرية معينة ضمن الساكنة  :رية للسكانالتركيبة العم
اإلجمالية. ويتم الحساب بنسمة عدد سكان كل فئة على عدد السكان اإلجمالي، ويعبر عنه 

 بالنسبة المئوية.  
  سنة. 14إلى  0األ فال: من 
  سنة. 24إلى  15السكان في سن الشباب: من 
  سنة. 59إلى  15السكان في سن النشا  االقتصادي: من 
  سنة. 60السكان في سن الشيخوخة: أكثر من 
  سنة. 49إلى  15النساء في سن اإلنجاب: من 
  سنة.11إلى  6األ فال في سن التمدرس بالسلك االبتدائي: من 

: حاصل قسمة مجموع الوالدات التي تع يها النساء المعدل العام للخصوبة حسب السن
 نساء من نفس الفئة.من فئة عمرية معينة على مجموع ال

مجموع المواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خالل حياتها  :المؤشر التركيبي للخصوبة
 .سليفاتهاتحت شرو  خصوبة 

سنة عند الرجال والنساء. ويتم حسابه  55نسبة العزاب في  :نهائيةالعزوبة المعدل 
 سنة. 55البالغين  سكانسنة على مجموع ال 55بنسمة عدد العزاب عند 

 حاصل قسمة عدد السكان على مجموع عدد األسر.  :متوسط حجم األسرة
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 الفصل الثاني: األمية والتعليم
 

سنوات فأكثر، الذين ال  10حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغين  :نسبة األمية
 سنوات. 10يعرفون النراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 

حاصل قسمة مجموع األ فال المتمدرسين  :سنة 12إلى  7س األطفال من معدل تمدر 
 سنة على مجموع األ فال من نفس الفئة العمرية.  12إلى  7البالغة أعمارهم من 

 

 الفصل الثالث: النشاط االقتصادي
 

: هم مجموع األشخاص الذين يساهمون او يسعون للمساهمة في عملية السكان النشيطون
 الخدمات.  وتضم هذه الفئة السكان النشي ين المشتغلين والعا لين.إنتاج السلع و 

يعتبر غير نشي ، كل شخص كيفما كان سنه وجنسه، ال يمكن  :السكان غير النشيطين
تصنيفه ضمن النشي ين المشتغلين أو العا لين. ونميز بين فئات غير النشي ين حسب السبب 

الميذ شخص ال بالنشي  المشتغل وال بالعا ل كالت يتعلق األمر بكل الرئيسي الذي جعلهم كذلك.
 ...،المريض، المسن وال لبة، ربة البيت، المتناعد، العاجز أو

 7يعتبر نشي ا مشتغال كل شخص، سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون المشتغلون
 ساعة على األقل، 24أيام التي تسبق استجواب األسرة نشا ا، لمدة  7سنوات مارس خالل 

لحسابه الخاص أو لحساب شخص أخر أو زاول عمل ذا صبغة اقتصادية يسعى من ورائه 
 المساهمة في توفير ما تستهلكه أسرته.

سنة،  15يعتبر نشي ا عا ال، كل شخص سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون العاطلون
ن مصرح في تاريخ مرجع اإلحصاء أنه ال يتوفر على شغل ويبحث عن عمل. ويدخل ض

العا لين كذلك كل شخص ال يشتغل وال يبحث عن عمل وهو على استعداد للعمل وقادر عليه 
 وال يبحث لسبب خارج عن إرادته.

سنة فما فوق والذين يساهمون  15: ينيس نسبة السكان البالغين لنشاطالصافي ل معدلال  
كان مجموع الس بشكل فعلي، أو الذين يرغبون في المساهمة في إنتاج السلع والخدمات، من
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سنة فأكثر  15سنة فأكثر. وهو حاصل قسمة مجموع السكان النشي ين البالغين  15البالغين 
 سنة فأكثر. 15السكان البالغين  على مجموع

 

 الفصل الخامس: ظروف سكن األسر
 

شغل المساكن أو ما يص لح عليه بمتوس  عدد األفراد لكل غرفة  نسبة: شغل المساكن معدل
 مة عدد السكان على عدد الغرر المشغولة بالنسبة لوحدة جغرافية محددة.هو حاصل قس

ماء الصالح بشبكة لتوزيع المساكنها نسبة األسر المرتب ة  :لتوزيع الماء عمومية الربط بشبكة
 للشرب سواء كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

زيع الكهرباء بشبكة لتو مساكنها  رتب ةنسبة األسر الم :لتوزيع الكهرباء عمومية الربط بشبكة
 سواء كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

رير المياه بشبكة لتص مساكنها نسبة األسر المرتب ةلتطهير السائل: ل عمومية الربط بشبكة
   المستعملة.
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   2014و 2004: اإلحصاءان  العامان  للسكان والسكنى لسنتي  المصدر

 بركان إلقليمالقروية و حسب الجماعات الحضريةلقانونيون : السكان ا01جدول رقم  

 األسرحجم 
 معدل النمو 

 السنوي

 2004- 2014 

(%)  

2014 2004 

 المغاربة األجانب السكان األسر المغاربة األجانب السكان األسر
الجماعات الحضرية 

 إحصاء والقروية

2014 

 إحصاء

2004 

 بركانإقليم  291 269 037 1 328 270 649 54 530 288 607 137 289 372 66 0,67 4,9 4,4

 أحفير 172 19 310 482 19 160 4 495 19 135 630 19 705 4 0,08 4,7 4,2

 عين الركادة 972 2 11 983 2 625 688 2 6 694 2 639 1,01- 4,8 4,2

 أكليم 964 8 5 969 8 812 1 695 9 0 695 9 194 2 0,78 4,9 4,4

 بركان 813 79 199 012 80 245 17 013 109 224 237 109 087 26 3,16 4,6 4,2

 السعيدية 261 3 77 338 3 829 720 8 60 780 8 188 2 10,15 4,0 4,0

 سيدي سليمان شراعة 890 22 14 904 22 561 4 150 30 52 202 30 699 6 2,80 5,0 4,5

 أغبال 685 13 124 809 13 704 2 832 14 76 908 14 405 3 0,77 5,1 4,4

 فزوان 283 10 21 304 10 005 2 085 5 4 089 5 183 1 6,81- 5,1 4,3

 لعثامنة 316 15 177 493 15 182 3 969 13 27 996 13 183 3 1,01- 4,9 4,4

 مداغ 926 13 54 980 13 758 2 477 14 9 486 14 252 3 0,36 5,1 4,5

 مركز مداغ       300 2 12 312 2 483 449 2 3 452 2 595 0,59 4,8 4,1

 بوغريبة 556 20 4 560 20 727 3 510 20 3 513 20 374 4 0,02- 5,5 4,7

 الشويحية 539 12 0 539 12 138 2 243 12 2 245 12 483 2 0,24- 5,9 4,9

 رسالن 195 5 0 195 5 879 263 4 2 265 4 820 1,95- 5,9 5,2

 سيدي بوهرية 399 5 1 400 5 991 523 4 2 525 4 961 1,75- 5,4 4,7

 تافوغالت 148 3 2 150 3 609 734 2 1 735 2 619 1,40- 5,2 4,4

 زكزل 172 32 38 210 32 424 6 133 16 4 137 16 580 3 6,68- 5,0 4,5
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            )مجموع الوسطين( والجنس سن الخماسيةالسكان البلديون حسب فئات ال: 02جدول رقم  

السن فئات  العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الخماسية

 سنوات 4-0 951 12 267 12 218 25 4,5 4,3 8,8

 سنوات  9-5 257 11 608 10 865 21 3,9 3,7 7,6

 سنة 14-10 715 11 970 10 685 22 4,1 3,8 7,9

 سنة 19-15 742 12 979 11 721 24 4,4 4,2 8,6

 سنة 24-20 391 12 590 11 981 23 4,3 4,0 8,3

 سنة 29-25 279 11 550 10 829 21 3,9 3,7 7,6

 سنة 34-30 040 11 848 10 888 21 3,8 3,8 7,6

 سنة 39-35 396 9 502 10 898 19 3,3 3,6 6,9

 سنة 44-40 198 9 762 10 960 19 3,2 3,7 6,9

 سنة 49-45 740 8 019 10 759 18 3,0 3,5 6,5

 سنة 54-50 118 9 710 9 828 18 3,2 3,4 6,5

 سنة 59-55 863 7 368 7 231 15 2,7 2,6 5,3

 سنة 64-60 639 5 696 5 335 11 2,0 2,0 3,9

 سنة 69-65 798 2 296 3 094 6 1,0 1,1 2,1

 سنة 74-70 567 2 223 3 790 5 0,9 1,1 2,0

 سنة فأكثر 75 504 4 391 5 895 9 1,6 1,9 3,4

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 198 143 779 144 977 287 49,7 50,3 100,0

    2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

            )مجموع الوسطين(والجنس  سنالسكان البلديون حسب فئات ال: 03جدول رقم 

 العدد %
 سن فئات ال

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات  6-5 812 4 494 4 306 9 1,7 1,6 3,2

 سنة 12-7 392 13 557 12 949 25 4,7 4,4 9,0

 سنة 15-13 089 7 838 6 927 13 2,5 2,4 4,8

 سنة 18-16 927 7 338 7 265 15 2,8 2,5 5,3

 سنة 25-19 242 17 067 16 309 33 6,0 5,6 11,6

 سنة 29-26 922 8 403 8 325 17 3,1 2,9 6,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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 (الوسط الحضري )و الجنس سن الخماسيةالسكان البلديون حسب فئات ال: 04جدول رقم 

سن فئات ال العدد %

 الذكور اإلناث وعالمجم الذكور اإلناث المجموع الخماسية

 سنوات 4-0 812 7 416 7 228 15 4,3 4,1 8,4

 سنوات 9-5 966 6 603 6 569 13 3,8 3,6 7,5

 سنة 14-10 295 7 946 6 241 14 4,0 3,8 7,8

 سنة 19-15 001 8 668 7 669 15 4,4 4,2 8,6

 سنة 24-20 772 7 410 7 182 15 4,3 4,1 8,4

 سنة 29-25 968 6 612 6 580 13 3,8 3,6 7,5

 سنة 34-30 628 6 757 6 385 13 3,6 3,7 7,4

 سنة 39-35 641 5 606 6 247 12 3,1 3,6 6,7

 سنة 44-40 591 5 903 6 494 12 3,1 3,8 6,9

 سنة 49-45 518 5 536 6 054 12 3,0 3,6 6,6

 سنة 54-50 863 5 438 6 301 12 3,2 3,5 6,8

 سنة 59-55 113 5 768 4 881 9 2,8 2,6 5,4

 سنة 64-60 697 3 741 3 438 7 2,0 2,1 4,1

 سنة 69-65 827 1 158 2 985 3 1,0 1,2 2,2

 سنة 74-70 708 1 164 2 872 3 0,9 1,2 2,1

 سنة فأكثر 75 982 2 528 3 510 6 1,6 1,9 3,6

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 382 89 254 92 636 181 49,2 50,8 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة درالمص

 

 (لوسط الحضريا ) والجنس  سنالسكان البلديون حسب فئات ال: 05جدول رقم 

 العدد %
 سن فئات ال

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات 6-5 942 2 755 2 697 5 1,6 1,5 3,1

 سنة 12-7 293 8 896 7 189 16 4,6 4,3 8,9

 سنة 15-13 485 4 361 4 846 8 2,5 2,4 4,9

 سنة 18-16 987 4 691 4 678 9 2,7 2,6 5,3

 سنة 25-19 770 10 304 10 074 21 5,9 5,7 11,6

 سنة 29-26 525 5 232 5 757 10 3,0 2,9 5,9

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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 (      الوسط القروي) والجنس سن الخماسيةلبلديون حسب فئات الالسكان ا:06جدول رقم 

سن فئات ال العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الخماسية

 سنوات 4-0 139 5 851 4 990 9 4,8 4,6 9,4

 سنوات 9-5 291 4 005 4 296 8 4,0 3,8 7,8

 سنة 14-10 420 4 024 4 444 8 4,2 3,8 7,9

 سنة 19-15 741 4 311 4 052 9 4,5 4,1 8,5

 سنة 24-20 619 4 180 4 799 8 4,3 3,9 8,3

 سنة 29-25 311 4 938 3 249 8 4,1 3,7 7,8

 سنة 34-30 412 4 091 4 503 8 4,1 3,8 8,0

 سنة 39-35 755 3 896 3 651 7 3,5 3,7 7,2

 سنة 44-40 607 3 859 3 466 7 3,4 3,6 7,0

 سنة 49-45 222 3 483 3 705 6 3,0 3,3 6,3

 سنة 54-50 255 3 272 3 527 6 3,1 3,1 6,1

 سنة 59-55 750 2 600 2 350 5 2,6 2,4 5,0

 سنة 64-60 942 1 955 1 897 3 1,8 1,8 3,7

 سنة 69-65 971 138 1 109 2 0,9 1,1 2,0

 سنة 74-70 859 059 1 918 1 0,8 1,0 1,8

 سنة فأكثر 75 522 1 863 1 385 3 1,4 1,8 3,2

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 816 53 525 52 341 106 50,6 49,4 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

 (الوسط القروي) والجنس سنالسكان البلديون حسب فئات ال:07جدول رقم 

 العدد %
 سن فئات ال

 الذكور اإلناث المجموع الذكور ثاإلنا المجموع

 سنوات 6-5 870 1 739 1 609 3 1,8 1,6 3,4

 سنة 12-7 099 5 661 4 760 9 4,8 4,4 9,2

 سنة 15-13 604 2 477 2 081 5 2,4 2,3 4,8

 سنة 18-16 940 2 647 2 587 5 2,8 2,5 5,3

 سنة 25-19 472 6 763 5 235 12 6,1 5,4 11,5

 سنة 29-26 397 3 171 3 568 6 3,2 3,0 6,2

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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 (%) ووسط اإلقامة الجنسو( حسب الحالة الزواجية فأكثرسنة  15توزيع السكان ): 08جدول رقم 

 اإلقامةوسط  الحالة الزواجية الذكور اإلناث المجموع

 العزاب 42,8 30,0 36,3

 المجموع

 لمتزوجونا 55,6 56,1 55,8

 المطلقون 0,9 3,4 2,2

 األرامل 0,7 10,5 5,7

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 العزاب 42,7 29,8 36,1

 الحضري

 المتزوجون 55,5 55,1 55,3

 المطلقون 1,0 4,0 2,6

 األرامل 0,8 11,0 6,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 العزاب 43,0 30,2 36,7

 القروي

 المتزوجون 55,6 57,9 56,7

 المطلقون 0,7 2,2 1,5

 األرامل 0,6 9,7 5,1

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

وفئات السن  اإلقامةوسط  ،سنة حسب الجنس 29إلى15 البالغين من نسبة العزاب: 09جدول رقم 

 (%) الخماسية

 اإلقامة وسط الجنس سنة 15-19 سنة 20-24 سنة 29-25

 الذكور 99,7 94,6 74,7

 اإلناث 88,3 53,9 34,2 المجموع

 المجموع 94,2 74,9 55,1

 الذكور 99,8 95,3 75,1

 اإلناث 89,8 57,3 35,8 الحضري

 المجموع 94,9 76,8 56,0

 الذكور 99,6 93,5 74,0

 اإلناث 85,7 47,8 31,4 القروي

 لمجموعا 93,0 71,8 53,7

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط سنة  55عند  نهائيةالعزوبة ال معدل :10جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 6,9 6,5 6,7

 اإلناث 12,9 15,3 13,7

 المجموع 9,9 10,8 10,2

 2014لسكنى لسنة : اإلحصاء العام للسكان واالمصدر
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        اإلقامةحسب الجنس ووسط سنة فما فوق  15للبالغين  األول زواجد الالسن عن توسطم: 11جدول رقم 

 اإلقامة وسط لجنسا الزواج األولالسن عند توسط م

 الذكور 33,5

 اإلناث 25,7 المجموع

 المجموع 29,8

 الذكور 33,7

 اإلناث 26,0 الحضري

 المجموع 30,0

 الذكور 33,2

 اإلناث 25,1 القروي

 المجموع 29,6

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

خصوبة حسب وسط لل والمؤشر التركيبي اإلنجابنساء في سن لل )‰(معدل الخصوبة : 12جدول رقم 

  اإلقامة

 فئات السن الخماسية الحضري القروي المجموع

 سنة 19-15 18,8 20,4 19,4

 سنة 24-20 75,2 93,1 81,6

 سنة 29-25 98,2 97,5 97,9

 سنة 34-30 90,0 78,7 85,7

 سنة 39-35 61,0 63,4 61,9

 سنة 44-40 29,3 26,9 28,4

 سنة 49-45 6,9 10,6 8,2

 )طفل/امرأة(المؤشر التركيبي للخصوبة 1,9 2,0 1,9

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
 

 سنوات فأكثر( حسب اللغات المقروءة والمكتوبة وحسب الجنس  10توزيع السكان ):  13م جدول رق

 الذكور اإلناث المجموع
 اللغات المقروءة والمكتوبة

 العدد % العدد % العدد %

 ال شيء 765 26 22,5 406 53 43,8 171 80 33,3

 وحدها العربية 616 31 26,6 264 24 19,9 880 55 23,2

 والفرنسية العربية 651 45 38,4 985 31 26,2 636 77 32,2

 الفرنسية ولغات أخرىو العربية 742 13 11,5 360 11 9,3 102 25 10,4

 غير الفرنسية أخرىالعربية ولغات  704 0,6 447 0,4 151 1 0,5

 لغات أخرى 236 0,2 173 0,1 409 0,2

 غير مصرح 276 0,2 269 0,2 545 0,2

 المجموع 990 118 100,0 904 121 100,0 894 240 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط  ما فوقسنوات ف 10 للبالغين األميةنسبة : 14جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 18,0 30,1 22,5

 اإلناث 37,8 54,5 43,8

 موعالمج 28,2 42,2 33,3

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 سنوفئات ال ، وسط اإلقامةحسب الجنس سنوات فما فوق 10للبالغين  األميةنسبة : 15جدول رقم 

(%) 

 وسط اإلقامة سنفئات ال الذكور اإلناث المجموع

 سنة 14-10 3,3 3,4 3,3

 المجموع

 سنة 24-15 5,6 9,3 7,4

 سنة 34-25 15,9 33,0 24,3

 سنة 49-35 26,8 52,0 40,2

 سنة فأكثر 50 43,4 79,4 62,0

 المجموع 22,5 43,8 33,3

 سنة 14-10 2,5 1,9 2,2

 الحضري

 سنة 24-15 4,0 5,9 5,0

 سنة 34-25 11,7 25,2 18,3

 سنة 49-35 19,7 42,0 31,9

 سنة  فأكثر 50 36,4 73,7 55,7

 المجموع 18,0 37,8 28,2

 سنة 14-10 4,5 5,9 5,2

 القروي

 سنة 24-15 8,3 15,2 11,6

 سنة 34-25 22,5 46,1 33,8

 سنة 49-35 37,9 69,8 54,3

 سنة فأكثر 50 56,6 90,3 73,9

 المجموع 30,1 54,5 42,2

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة رالمصد

 

 اإلقامةوسط الجنس وسنة حسب  12و 7بين ة أعمارهم المتراوح نسبة تمدرس األطفال: 16جدول رقم 

(%) 

 وسط اإلقامة  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 96,8 96,9 96,9

 القروي 94,2 91,3 92,8

 المجموع 95,8 94,8 95,3

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر
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 اإلقامةحسب المستوى الدراسي ووسط  قفما فوسنوات  10البالغين توزيع السكان  :17جدول رقم 

 (%) 

 المستوى الدراسي الحضري القروي المجموع

 ال شيء 28,5 41,4 33,2

 أوليتعليم   1,3 2,3 1,7

 بتدائيا 29,6 32,4 30,6

 إعداديثانوي  19,8 15,7 18,3

 هيليأت ثانوي 13,0 6,1 10,5

 عالي 7,7 2,1 5,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة صدرالم

 

 : توزيع السكان حسب اللغات المحلية المستعملة والجنس 18جدول رقم 

 الذكور اإلناث المجموع
 المحلية المستعملة اتاللغ

 العدد % العدد % العدد %

 ال شيء 396 0,3 365 0,3 761 0,3

 رجة وحدهااالد  52097  68,1 185 98 67,8 705 195 68,0

 مازيغيةرجة واألادال 787 42 29,9 111 43 29,8 898 85 29,8

 مازيغية وحدهااأل 735 0,5 233 1 0,9 968 1 0,7

 غير مصرح 1760 1,2 885 1 1,3 645 3 1,3

 المجموع 198 143 100,0 779 144 100,0 977 287 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 (%)اإلقامة حسب الجنس ووسط  ينن النشيطاتوزيع السك :19رقم  جدول

 اإلقامةوسط  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 80,5 19,5 100,0

 القروي 91,4 8,6 100,0

 المجموع 84,5 15,5 100,0

 2014: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر

 

 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط سنة فما فوق  15للبالغين  نشاطلل معدل الصافيال :20 جدول رقم

 اإلقامةوسط  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 72,5 16,6 43,7
 القروي 78,3 7,4 43,0

 المجموع 74,6 13,3 43,4
 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد
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 (%) لجنساو السن الخماسية: معدل النشاط حسب فئات 21جدول رقم 

 الخماسية ات السنفئ الذكور اإلناث جموعالم

 سنة 19-15 35,6 9,5 23,0

 سنة 24-20 72,5 17,5 45,9

 سنة 29-25  92,1  21,1  57,8

 سنة 34-30 95,0 18,4 57,0

 سنة 39-35 95,4 16,6 53,8

 سنة 44-40 94,8 16,0 52,3

 سنة 49-45  93,8  15,4  51,9

 سنة 54-50 90,2 12,9 50,3

 سنة 59-55 82,4 8,7 46,8

 سنة فأكثر 60 32,5 2,5 16,6

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 (%) اإلقامةفي المهنة ووسط  وضعيةحسب ال المشتغلين توزيع السكان النشيطين :22جدول رقم 

 المهنية الوضعية في الحضري القروي المجموع

 مشغل 4,3 2,2 3,5

 ستقلم 32,8 26,8 30,6

 مستأجر 56,4 62,8 58,7

 يعائل ساعدم 1,6 4,6 2,7

 متعلم 1,4 0,4 1,0

 خرآ 3,6 3,3 3,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط  اإلعاقةنسبة انتشار : 23جدول رقم 

 ةاإلقام وسط الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 6,7 6,7 6,7

 القروي 7,4 7,1 7,2

 المجموع 7,0 6,9 6,9

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 اإلقامةالمسكن ووسط نوع حسب  األسرتوزيع : 24جدول رقم 

 نوع المسكن الحضري القروي المجموع

 أو طابق فيال فيال 3,9 1,4 3,0
 شقة 2,9 0,2 1,9
 دار مغربية تقليدية 12,3 11,5 12,0
 مغربية عصرية دار 78,0 44,1 66,1
 مسكن بدائي أو دور الصفيح 1,9 2,9 2,3
 مسكن قروي 0,3 38,7 13,8
 خرآ 0,7 1,2 0,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد
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 (%) اإلقامةرف المشغولة ووسط توزيع األسر حسب عدد الغ :25جدول رقم 

 المشغولة عدد الغرف الحضري القروي المجموع

 غرفة واحدة 11,9 14,5 12,8

 غرفتان 21,8 28,8 24,2

 ثالث غرف 26,6 28,7 27,3

 غرف أربع 16,3 15,8 16,2

 خمس غرف 9,6 6,2 8,4

 ست غرف 7,5 3,4 6,1

 سبع غرف 2,9 1,2 2,3

 كثرفأ ثمان غرف 3,4 1,3 2,7

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

 اإلقامة  غرفة( حسب وسط شخاص في كلاألعدد )متوسط  شغل المساكنمعدل  :26جدول رقم 

 اإلقليم الحضري القروي المجموع

 بركان 1,2 1,6 1,3

 2014 لسنة ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصد

 

 (%)مسكن الالحضرية حسب أقدمية  األسرتوزيع  :27جدول رقم 

 عمر المسكن %

 سنوات 10قل من أ 20,8

 سنة 20أقل من  إلىسنوات  10من  24,1

 سنة 50أقل من  إلىسنة  20من  43,1

 فأكثر سنة 50 12,0

 المجموع 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

 (%) ووسط اإلقامةحيازة المسكن  نظامحسب  األسرتوزيع : 28جدول رقم 

 الحيازة نوع الحضري القروي المجموع

 ك مشتركمال أو كمال 67,3 76,5 70,6

 في طريق التملك 1,8 2,0 1,9

 مكتري 16,5 1,8 11,3

 مسكن وظيفي 1,1 1,6 1,3

 مسكن مجاني 12,6 16,8 14,0

 آخر 0,7 1,3 0,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد
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 )%( اإلقامةالضرورية للمسكن حسب وسط  التجهيزاتالمتوفرة على  األسرنسب  :29جدول رقم 

 مسكنلل التجهيزات الضرورية الحضري القروي المجموع

 مطبخ 95,3 96,0 95,6

 مرحاض 99,4 93,8 97,5

   رشاشة أو صريع حمام 68,9 24,3 53,3

 محلي حمام 16,5 44,5 26,3

 كهرباء 97,1 86,3 93,3

 للشرب صالح ماء 96,8 59,7 83,8

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

 دالتزو درامص حسب الماء لتوزيع عمومية بشبكة كنهاامس رتبطت ال التي األسر توزيع: 30جدول رقم

    )%( اإلقامة ووسط بالماء

 بالماء التزود درامص الحضري القروي المجموع

 مجهزة ماء نقطة أو مطفية بئر، أو يةاسق 48,7 69,9 67,9

 للشرب الصالح الماء بائع 2,4 4,7 4,5

 غيرمجهزين مطفية أو بئر 3,3 9,2 8,7

 ساقية أو واد عين، منبع، 10,0 8,7 8,8

 أخرى 35,6 7,6 10,2

 عالمجمو 100,0 100,0 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

           درامص حسب الكهرباء لتوزيع عمومية بشبكة كنهاامس رتبطت ال التي األسر توزيع: 31جدول رقم 

    )%( اإلقامة ووسط اإلنارة

 اإلنارةمصادر الحضري القروي المجموع

 (البوتان) الغاز 38,9 47,3 45,7

 شموع أو قنديل 37,4 37,5 37,5

 الشمسية الطاقة 2,4 5,9 5,2

 كهربائي مولد 2,8 1,2 1,5

 ىخرأ 18,6 8,0 10,1

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد
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 )%( اإلقامةف المياه المستعملة ووسط يصرت ةقيحسب طر األسرتوزيع : 32جدول رقم 

 ف المياه المستعملةيصرت ةقيطر الحضري القروي عالمجمو

 شبكة عمومية 92,8 13,7 65,1

 حفرة صحية 4,7 61,7 24,7

 بئر مفقود 2,2 15,2 6,8

 في الطبيعة 0,2 9,0 3,3

 ىأخر 0,1 0,3 0,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

 )%( اإلقامةاألسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط  ةنسب: 33جدول رقم 

 التجهيزات المنزلية الحضري القروي المجموع

 تلفاز 95,8 86,2 92,4

 مذياع 50,8 47,9 49,8

 لنقاهاتف  95,8 92,9 94,8

 صحن هوائي 90,9 72,5 84,4

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصد

 

 )%( اإلقامة ووسطالمنزلية التخلص من النفايات  ةقيحسب طر األسرتوزيع : 34قم جدول ر

 المنزلية التخلص من النفايات ةقيطر الحضري القروي المجموع

 صندوق قمامة تابع للجماعة 67,3 9,8 47,2

 نة جماعية أو خاصةاحش 30,9 26,9 29,5

 اإلفراغ في الطبيعة 1,7 60,7 22,4

 رىأخ 0,1 2,6 1,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014لسنة  ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لشرقاالمديرية الجهوية لجهة 

DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25 Bd Mohammed Derfoufi B.P 408 Oujda 

 شارع محمد 25  وجدة 408الدرفوفي ص.ب 

Tel: 05 36 68 04 30  : الهاتف 

Fax : 05 36 68 49 34 : الفاكس 
www.hcp.ma 

www.hcp.ma/region-oriental 
 

http://www.hcp.ma/
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