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1                                                                                                                                        3ANGLES ETUDES 

  / الحي: الدوار 

 :معطيات عامة .1

 مختلطة □     ساحلية □     سهلية □     هضبية □      جبلية □ الغالبة طبيعة التضاريس

  املارة بالدوار شبكة املجاري املائية

 ضعيفة      □متوسطة      □جيدة       □ املسالك واملمرات وضعية ولوجية

افية .2  :معطيات ديموغر

 :ساكنة الدوارحجم  .أ

 عدد األسر املجموع نساء رجال

    

 االحتياجات الخاصة: ي ذو  ساكنة الدوار من .ب

 متعددة ذهنية حسية حركية نوع اإلعاقة

     املجموع

     اإلناث منهم

 :من الدوار املهاجرون .ج

 املجموع املغربخارج  داخل املغرب

   

 مساكن الدوار: .3

 كوانين الدوار: .أ

 املجموع تماما املهجورة املستقر أصحابها خارج الدوار املستقر أصحابها بالدوار 

     العدد

 :البناءنوعية  .ب

 
 مواد البناء شكل البناء

 مختلطة باملواد املحلية بالخرسانة املسلحة مشتت متفرق  متصل

       العدد

 :السكننوعية  .ج

 آخر ريفي صفيحي / عشوائيهش /  شقة في عمارة دار مغربية فيال 

       العدد

 أقدمية السكن: .د

 سنة 50أكثر من  سنة 49و 19ما بين  سنة 19و 10ما بين  سنوات 10أقل من  

     العدد

 التجهيزات األساسية باملسكن: .ه

 املجموع مسكن به حمام أو رشاشة مسكن به مطبخ مسكن به مرحاض 

     العدد
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 التربية والتكوين: .4

 املؤسسات التعليمية: .أ

 التعليم الثانوي التأهيلي التعليم الثانوي اإلعدادي التعليم االبتدائي التعليم األولي التقليديالتعليم  

      عدد املؤسسات

      عدد الحجرات

 الهدر املدرس ي: عدد التالميذ غير املتمدرسين .ب

 التعليم الثانوي التأهيلي التعليم الثانوي اإلعدادي االبتدائيالتعليم  

    مجموع املنقطعين

    اإلناث منهم

 األسباب الرئيسية للهدر املدرس ي:

 التزامات عائلية  عدم أهمية الدراسة  اإلعاقة  الفقر والهشاشةاليتم أو  

 أخرى   املؤسسةتردي وضعية   بعد املؤسسة التعليمية  الفشل الدراس ي 

 النقل املدرس ي: .ج

  حافالت النقل املدرس ي التي تقل تالميذ الدوارعدد 

  الخصاص الالزم من حافالت النقل املدرس ي

 ولوجية الدوار: .5

 متوسط املسافة بالكلم بين الدوار و:

 صحية أقرب مؤسسة أقرب دار للوالدة مركز الجماعة أقرب مسلك صالح لعبور العربات أقرب طريق معبدة

     

 :األسواق التي يتبضع منها ساكنة الدوار .6

 بالكلماملسافة التي يبعد بها عن الدوار  مكان تواجد السوق  السوق  اسم

   

   

 املاء الصالح للشرب: ب التزود .7

 :التزود باملاء الشروب .أ

 )آخر –الجمعية  –الجماعة  -م.و.م.ك  (طريقة التزود باملاء الشروب  املاء الشروب املتوفرة علىعدد الكوانين غير  الشروباملاء بالدوار  تزودنسبة 

   

 تقييم مصدر التزود باملاء الصالح للشرب .ب

 طاقة املستعملةنوع ال قدرة الصبيب ة املياهجود تكميلي /أساس ي آخر(-شاحنة  -عين  -نافورة  -نوعه )بئر  

      املصدر األول 

      املصدر الثاني

 : واإلنارة العمومية الدوار كهربة  .8

 املرتبطة بشبكة الكهرباءعدد الكوانين غير  بالكهرباءالدوار  ربطنسبة 
على الدوار  توفرنسبة 

 اإلنارة العمومية

نوعية مصابيح اإلنارة 

 العمومية

إلنارة عدد املصابيح الالزمة 

 الدوار
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 التطهير السائل: .9

 آخر صحية حفرة الشبكة العمومية للربط 

    %النسبة 

 التطهير الصلب: .10

 آخر شاحنة مشتركة أو خاصة حاوية النفايات 

    %النسبة 

 :املواصالت السلكية والالسلكية واألنترنيتشبكة  .11

 منعدمة ضعيفة متوسطة جيدة 

     الهاتف

     األنترنيت

افق  .12  :بالدوارالعمومية املر

 نوع املرفق
سنة بدء 

 الخدمة
 املقدمةتقييم جودة الخدمات 

متوسط عدد 

 املستفيدين

عدد أيام تقديم 

 الخدمة
 أهم اإلشكاالت التي يواجهها املرفق

      

      

      

      

      

 :املجتمع املدنيجمعيات  .13

 مجاالت اهتمام الجمعية سنة التأسيس أعضاء املكتبعدد  اسم الجمعية

    

    

    

    

    

 :التعاونيات .14

 التعاونيةاسم 
)نسوية/ فالحية/  نوع التعاونية

 )لتقليديةا جات املحلية/ الصناعةو املنت
 رقم املعامالت السنوي  عدد املنخرطين

    

    

    

 :األنشطة االقتصادية األساسية املزاولة بالدوار  .15

 أنشطة أخرى  التقليديةالصناعة  السياحة التجارة الصناعة املناجم تربية املواش ي الزراعة والغابات 

         %النسبة 

 


