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  الئحــة الجـداول
 23 ..................................... 2015التنظیم اإلداري للجھة سنة : 1الجدول رقم 
توزیع السكان القانونیین بالجھة والمعدل السنوي للزیادة حسب : 2الجدول رقم 

 30 .............................. 2014و  2004العمالة أو اإلقلیم والوسط سنتي 
 32 ........... حسب العماالت واألقالیم بالجھة  (%)الكثافة السكانیة : 3الجدول رقم 
 34 ....................... حسب فئات األعمار   (%)بنیة سكان الجھة : 4الجدول رقم 
 35 ....... 2004مؤشر الذكورة حسب الفئات العمریة بالجھة سنتي : 5الجدول رقم 
 37 ..................... قالیمحسب العماالت أواأل   (%)مؤشر التبعیة : 6الجدول رقم 
 38 ................ سنة 20التي یقل عمرھا عن    (%)نسبة الساكنة : 7الجدول رقم 
 40 ............ سنة 19-15لدى الفئة العمریة    (%)نسبة العازبین : 8الجدول رقم 
 41 ..................................... (%)) سنة 14-10( نسبة األمیة : 9الجدول رقم 
 42 .................................. (%)) سنة 19- 15(معدل النشاط  : 10الجدول رقم 
حسب العماالت واألقالیم   (%)ل النشاط واألمیة لدى النساء معد: 11الجدول رقم 

 44 .......................................................... 2014سنة  ووسط اإلقامة
سنة فأكثر حسب العماالت واألقالیم  60توزیع األشخاص البالغین : 12الجدول رقم 

 45 .......................................................... 2014سنة  ووسط اإلقامة
حسب الجنس والعماالت   (%)معدل نشاط األشخاص المسنین : 13الجدول رقم 

 46 ........................................................ 2014واألقالیم بالجھة سنة 
سط  سنتي توزیع عدد األسر حسب العماالت أو األقالیم والو: 14الجدول رقم 
 48 ....................................................................... 2014و  2004
متوسط حجم األسر حسب العماالت واألقالیم ووسط اإلقامة : 15الجدول رقم 

 50 ..................................................... 2014و  2004بالجھة سنتي 
 52 ...................... حسب نوع المسكن  (%)أسر الجھة  توزیع: 16الجدول رقم 
 53 ............. حسب صفة حیازة المسكن  (%)توزیع أسر الجھة : 17الجدول رقم 
 55 ............ )األشخاص لكل غرفةمعدل (معدل اإلیواء في الغرفة : 18الجدول رقم 
حسب عدد غرف المسكن ووسط اإلقامة   (%)توزیع أسر الجھة : 19الجدول رقم 
 56 .............................................................................2014سنة 

وفرة على التجھیزات األساسیة حسب المت  (%)نسبة المساكن : 20الجدول رقم 
 58 ................................................. 2014سنة  اإلقلیم و وسط اإلقامة
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 59 ...................... حسب وسیلة التطھیر   (%)نسبة المساكن : 21الجدول رقم 
زیع زیادة ساكنة الجھة حسب العمالة أو اإلقلیم ووسط اإلقامة تو: 22الجدول رقم 

 62 ...................... 2014 و 2004ومعدل النمو اإلجمالي والسنوي سنتي 
 63 .............. 2014 و 2004سنتي    (%)نسبة التمدن بالجھة : 23الجدول رقم 
 65 ...................... توزیع ساكنة الجھة حسب النشاط والجنس،: 24الجدول رقم 
حسب وسط اإلقامة   (%)توزیع نسبة الساكنة النشیطة بالجھة : 25الجدول رقم 

 66 ....................................... 2014، سنة والعماالت واألقالیم والجنس
حسب الوسط    (%) سنة فأكثر 15معدل نشاط السكان البالغین : 26 الجدول رقم 

 68 ..................... 2019و  2018والجنس وعماالت وأقالیم الجھة، سنتي 
 69 ............... (%)سنة فأكثر  15النشاط للسكان البالغین معدل : 27 الجدول رقم
حسب           (%)سنة فأكثر  15معدل البطالة للسكان البالغین : 28 الجدول رقم 

 71 ....................... 2019و  2018الوسط وعماالت وأقالیم الجھة، سنتي 
حسب الوسط (%) سنة فأكثر 15معدل البطالة للسكان البالغین : 29الجدول رقم 

 72 ......................................... 2019و  2018والجنس بالجھة، سنتي 
(%) فأكثر سنة  15توزیع السكان النشیطین المشتغلین البالغین : 30 الجدول رقم

 74 ........................... 2014حسب الحالة في المھنة ووسط اإلقامة، سنة 
دجنبر  31موظفو الدولة حسب الجنس وعماالت وإقلیم الجھة، : 31الجدول رقم 
2019 ................................................................................... 75 

حسب فئات العمر ووسط اإلقامة والمؤشر (%) نسب الخصوبة : 32ول رقم الجد
 77 ............................. 2014و  2004التركیبي للخصوبة بالجھة سنتي 

تطور المؤشر التركیبي للخصوبة حسب عماالت وأقالیم الجھة : 33 الجدول رقم
 78 ............................................................... 2014و  2004سنتي 
حسب الحالة الزواجیة ) (%)سنة فأكثر 15(بنیة ساكنة الجھة : 34الجدول رقم 

 80 ......................................... 2014و  2004والوسط والجنس سنتي 
ل حسب الجنس والوسط بالجھة سنتي السن عند الزواج األو: 35الجدول رقم 
 82 ....................................................................... 2014و  2004
حسب الجنس ووسط  55عند سن (%)مؤشر العزوبة النھائیة  : 36الجدول رقم 

 83 ...................................................... 2014و  2004اإلقامة سنتي 
نسبة العازبین حسب فئات األعمار والوسط والجنس بالجھة : 37الجدول رقم 
 83 ............................................................... 2014و  2004سنتي 
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سنوات فأكثر حسب  10نسبة األمیة عند األشخاص البالغین : 38الجدول رقم 
 86 ..................................... 2014عماالت وأقالیم الجھة والوسط  سنة 

نسبة األمیة حسب فئات األعمار ووسط اإلقامة وعماالت وأقالیم : 39الجدول رقم 
 88 .................................................................... 2014الجھة سنة 

حسب مستوى الدراسة  سنوات فأكثر 10توزیع الساكنة ذات : 40الجدول رقم 
 91 ........................................ 2014ووسط اإلقامة بأقالیم الجھة، سنة 

توزیع تالمیذ ومربي التعلیم األولي العصري والتقلیدي بالجھة، : 41الجدول رقم 
 93 ........................ 2020-2019حسب العمالة أو اإلقلیم للسنة الدراسیة 

عدد تالمیذ التعلیم اإلبتدائي العمومي حسب عماالت وأقالیم : 42الجدول رقم 
 95 ............................................ 2020-2019الجھة، السنة الدراسیة 

وعماالت وأقالیم الجھة، ھیئة التدریس حسب الجنس والوسط : 43الجدول رقم 
 96 ..................................................... 2020-2019السنة الدراسیة 

توزیع مؤسسات التعلیم اإلبتدائي العمومي حسب عماالت وأقالیم : 44الجدول رقم 
 97 ................................. 2020-2019الجھة والوسط، السنة الدراسیة 

توزیع عدد التالمیذ بالتعلیم الخاص حسب عماالت وأقالیم الجھة، : 45الجدول رقم 
 98 ..................................................... 2020-2019السنة الدراسیة 

اإلقامة  عدد تالمیذ التعلیم الثانوي االعدادي العمومي حسب وسط: 46 الجدول رقم
 99 ............ 2020-2019والجنس بعماالت وأقالیم الجھة، السنة الدراسیة 

عدد المؤسسات المستعملة بالتعلیم الثانوي االعدادي العمومي : 47الجدول رقم 
 100 ... 2020- 2019حسب الوسط وعماالت وأقالیم الجھة، السنة الدراسیة 

ھیئة التدریس بالتعلیم الثانوي االعدادي العمومي حسب الوسط : 48الجدول رقم 
 101 .................... 2020-2019وعماالت وأقالیم الجھة، السنة الدراسیة 

توزیع عدد تالمیذ التعلیم الثانوي االعدادي الخصوصي حسب : 49 الجدول رقم
 102 .................................. 2020-2019عماالت وأقالیم الجھة، السنة 

عدد تالمیذ التعلیم الثانوي التأھیلي العمومي حسب وسط اإلقامة : 50الجدول رقم 
 105 .................... 2020-2019السنة الدراسیة وعماالت وأقالیم الجھة، 

عدد المؤسسات المستعملة بالتعلیم الثانوي التأھیلي العمومي :51الجدول رقم 
 106 ... 2020- 2019حسب الوسط وعماالت وأقالیم الجھة، السنة الدراسیة 

ھیئة التدریس بالتعلیم الثانوي التأھیلي العمومي حسب الوسط :52الجدول رقم 
 107 .................... 2020-2019وعماالت وأقالیم الجھة، السنة الدراسیة 
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ثانوي التأھیلي الخصوصي توزیع مؤسسات وعدد تالمیذ التعلیم ال: 53الجدول رقم 
 108 .............. 2020-2019حسب عماالت وأقالیم الجھة، السنة الدراسیة 

 110 .. 2020-2019عدد الطلبة حسب الجامعات، السنة الجامعیة : 54 الجدول رقم
 111 2020-2019ھیئة التدریس حسب الجامعة، السنة الدراسیة : 55الجدول رقم 
و  2019-2018عدد طلبة المدارس والمعاھد العلیا بالجھة سنة : 56 الجدول رقم

2019-2020 ....................................................................... 112 
مجموع الطلبة القاطنون باألحیاء الجامعیة بالجھة، السنة :57الجدول رقم 

 113 ...................................... 2020-2019و  2019-2018الدراسیة 
الیم، توزیع عدد المتدربین بالقطاع العمومي حسب العماالت األق: 58 الجدول رقم

 115 ................................................... 2020-2019السنة الدراسیة 
توزیع البنیات التحتیـة الصحیـة حسب عمـاالت وأقالیـم الجھــة، : 59الجدول رقم 
 117 .......................................................................... 2019سنـة 
توزیـع الجھاز الطبـي وشبھ الطبـي حسب عمـاالت وأقالیـم : 60الجدول رقم 

 119 ............................................................... 2019الجھـة، سنـة 
 120 . 2016حركات المرضى داخـل المستشفیات ذات أسرة، سنة : 61الجدول رقم 
إحصائیات اإلیواء بالمؤسسات الصحیة العمومیة ذات األسرة : 62الجدول رقم 

 121 ..................................... 2015حسب عماالت وأقالیم الجھة، سنة 
الوالدات بالمؤسسات الصحیة العمومیة حسب عماالت وأقالیم : 63 الجدول رقم

 122 ................................................................. 2016الجھة، سنة 
نشاط البرنامج الوطني للتخطیط العائلي حسب العمالة أو اإلقلیم، : 64 الجدول رقم
 124 ...........................................................................2016سنة 
بة الحمل والوالدة حسب العمالة أو نشاط البرنامج الوطني لمراق: 65 الجدول رقم

 125 ................................................................. 2016اإلقلیم، سنة 
نشاط البرنامج الوطني لتلقیح األطفال الذین یقل سنھم عن سنة : 66 الجدول رقم

 126 ........................................... 2016حسب العمالة أو اإلقلیم، سنة 
نشاط البرنامج الوطني لمحاربة أمراض اإلسھال عند األطفال : 67 الجدول رقم

 126 ............... 2015الذین یقل سنھم عن سنة حسبالعمالة أو اإلقلیم سنة 
2016ت وأقالیم الجھة، سنة التجھیزات الریاضیة حسب عماال: 68 الجدول رقم

 ......................................................................................... 128 
 129 .......... 2019ریاض األطفال حسب العماالت واألقالیم، سنة : 69الجدول رقم 
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 130 .... 2019أقالیم الجھة، سنة األندیة النسویة حسب عماالت و: 70الجدول رقم 
2019أنشطة دور الشباب حسب عماالت وأقالیم الجھة، سنة : 71 الجدول رقم

 ......................................................................................... 130 
 131 . 2019ت وأقالیم الجھة، سنة النشاط السینمائي حسب عماال: 72الجدول رقم 
المشاركون في المخیمات الصیفیة حسب العماالت واألقالیم : 73 الجدول رقم

 131 ................................................................ 2018بالجھة، سنة 
ھمات التعاون الوطني في عملیة األنشطة الثقافیة والترفیھیة مسا: 74 الجدول رقم

 133 ......................................................... 2019واإلجتماعیة، سنة 
القضایا الجنحیة : أنشطة المحاكم اإلبتدائیة حسب نوع القضایا: 75 الجدول رقم

 136 ................................................................ 2019بالجھة، سنة 
القضایا المدنیة :أنشطة المحاكم اإلبتدائیة حسب نوع القضایا: 76 الجدول رقم

 137 ................................................................ 2019بالجھة، سنة 
 138 .......................... 2019أنشطـة المحاكـم اإلداریـة، سنـة : 77 الجدول رقم

 140 ......................... 2019أنشطـة المحاكـم التجاریــة، سنـة : 78الجدول رقم 
توزیع العدول والموثقین حسب محاكم االستئناف بالجھة ، سنتي : 79 الجدول رقم

 140 ..................................................................... 2019و  2018
توزیع النساخ والخبراء القضائیین والمترجمین المقبولین لدى : 80 الجدول رقم

 141 .................................... 2019المحاكم حسب الجنس بالجھة، سنة 
الصالحة للزراعة بالھكتار حسب النظام العقاري  توزیع المساحات: 81 الجدول رقم

 144 ............................................... 2019-2018والعمالة أو اإلقلیم، 
توزیع المساحات الفالحیة المستغلة حسب االستعماالت بالھكتار : 82 الجدول رقم

 145 .......................................... 2019- 2018حسب العمالة أو اإلقلیم 
ألھم المزروعات الفالحیة بالجھة حسب ) بألف ھكتار(المساحة : 83 الجدول رقم

 146 ........................................ 2019-2018العمالة أو اإلقلیم، موسم 
م المزروعات الفالحیة بالجھة حسب ألھ(%) نسبة المساحة : 84 الجدول رقم

 146 ........................................ 2019-2018العمالة أو اإلقلیم، موسم 
2019حسب العمالة أو اإلقلیم، ) 1000ب (عدد رؤوس الماشیـة : 85 الجدول رقم

 ......................................................................................... 147 
 148 ... 2019عدد رؤوس األبقار حسب الساللة بالجھة باآلالف، : 86الجدول رقم 
2019رؤوس األبقار حسب الساللة بالجھة باآلالف، (%) نسبة : 87 الجدول رقم
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 ......................................................................................... 148 
المساحات المشجرة بالھكتار حسب أنواع األشجار الطبیعیة : 88الجدول رقم 

 150 ............................................................... 2016بالجھة ، سنة 
مساحات األشجار الصمغیة الطبیعیة وأشجار الوریق الطبیعیة :  89 الجدول رقم

 151 .............................................................. 2016بالھكتار، سنة 
مساحة الغابات المشجرة المتواجدة والمؤقتة بالجھة بالھكتار، :  90 الجدول رقم

 152 ............................................................... 2018-2017موسم 
 2019و  2018ھة، سنتي تطور منتوجات الصید البحري بالج: 91الجدول رقم 

 152 ........................................................................ حسب المیناء
الطاقة االستیعابیة للمؤسسات الفندقیة المصنفة بالجھة حسب : 92الجدول رقم 

 155 ...................................... 2019و  2018العمالة أو اإلقلیم، سنتي 
تطور اللیالي السیاحیة المنجزة بالفنادق المصنفة بالجھة حسب : 93الجدول رقم 

 156 ....................... 2019و  2015نوع السیاحة و العمالة أواإلقلیم بین 
2019 المؤسسات المصنفة حسب عماالت وأقالیم الجھة، سنة: 94 الجدول رقم

 ......................................................................................... 158 
عدد األسرة بالمؤسسات المصنفة حسب عماالت وأقالیم الجھة، : 95 الجدول رقم
 159 ...........................................................................2019سنة 

اصة بالوحدات الصناعیة حسب المؤشرات اإلقتصادیة الكبرى الخ: 96الجدول رقم 
 161 ............................ 2016العمالة واإلقلیم بالجھة، بألف درھم، سنة 

المؤسسات الصناعیة بالجھة حسب القطاعات ( (% توزیع : 97الجدول رقم 
 164 .................................................................... 2018واألقالیم، 

المؤسسات التعاونیة والمنخرطون حسب العمالة أو اإلقلیم سنة : 98 الجدول رقم
2019 ................................................................................. 166 
المطاحن الصناعیة ومؤسسات التخزین حسب العمالة أو اإلقلیم : 99 الجدول رقم

،2019 ............................................................................... 167 
2019، ) بالقنطار(الكمیة المطحونة من القمح  حسب الدورة : 100الجدول رقم 

 ......................................................................................... 168 
 168 ....... 2019حسب النوع ، ) بالقنطار(كمیة الدقیق المنتجة : 101 الجدول رقم
تطور الرقم اإلستداللي لألثمان عند اإلستھالك لمدینتي الرباط : 102 الجدول رقم

 170 ...... )مادة 478، 2017:  100أساس ( 2019و  2018والقنیطرة بین 
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2013، سنة )بالكیلومتر(شبكة الطرق المشیدة والمعبدة بالجھة : 103الجدول رقم 
 ......................................................................................... 171 

تسجیل السیارات حسب النوع ومراكز التسجیل بالجھة سنة : 104الجدول رقم 
2019 ................................................................................. 173 
رخص السیاقة المسلمة حسب الجنس ومراكز االمتحان بالجھة، : 105الجدول رقم 

 174 ............................................................ 2019و  2018لسنتي 
 175 ........ 2019سال،  سنة  - حركات المسافرین بمطار الرباط: 106 الجدول رقم 
 176 ........... 2018سال،  سنة  - حركات الطائرات بمطار الرباط: 107 الجدول رقم

 177 ................................ 2017السدود التلیة للجھة، سنة : 108الجدول رقم 
نشاط المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب بالجھة : 109 جدول رقم ال

 178 ......................................................... 2019، سنة )3م 1000(
) 3م1000(تطور إنتاج المیاه السطحیة حسب محطة المعالجة : 110 الجدول رقم 

 179 ................................................. 2019إلى سنة  2017من سنة 
توزیع استثمارات شركة ریضال في قطاع الكھرباء حسب : 111 الجدول رقم 

 180 ........................ )بألف درھم( 2017سال، سنة -عماالت والیة الرباط
ت الطاقة الكھربائیة، حسب األقالیم والعماالت تطور مبیعا: 112 الجدول رقم 

 181 .............................. 2019و  2017، بین )س.و.الكمیة بملیون  ك(
رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضریة بالجھة، القیمة بألف : 113الجدول رقم 

 184 .................................................................. 2018درھم، سنة 
رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضریة بالجھة حسب صنف : 114الجدول رقم 

 185 .................................... 2018،  سنة )القیمة باأللف درھم(البناء، 
للبنایات الجدیدة حسب عماالت ) بالدرھم(ثمن المتر المربع : 115الجدول رقم 

 187 ....................................... 2018وأقالیم الجھة وصنف البناء،سنة 
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  بیاناتمالئحة ال
 31 ............... 2014 و 2004 سنتي بالجھة القانونیون السكان: 1 رقم مبیان
 33 ............. 2014 سنة العمالة أو اإلقلیم حسب المساحة توزیع: 2 رقم مبیان
 33 ...... 2014 سنة العمالة أو اإلقلیم حسب بالجھة السكان توزیع: 3 رقم مبیان
 وعماالت الوسط حسب سنة 20 عن عمرھا یقل التي الساكنة نسبة: 4 رقم مبیان

 38 .................................................. 2014 سنة  الجھة وأقالیم
 عماالت حسب سنة 20 عن عمرھا یقل التي القرویة الساكنة نسبة: 5 رقم مبیان

 39 ................................................... 2014 سنة الجھة أقالیمو
 حسب حسب سنة 20 عن عمرھا  یقل التي الحضریة الساكنة نسبة: 6 رقم مبیان

 39 .......................................... 2014 سنة الجھة وأقالیم عماالت
 40 . 2014 سنة ،)سنة 19-15( العمریة الفئة لدى العازبین نسبة :7 رقم مبیان
 بالجھة الجنس و اإلقامة وسط حسب) سنة 14-10( األمیة نسبة: 8 رقم مبیان

 41 ................................................................... 2014 سنة
 الجھة، واألقالیم العماالت حسب) سنة 19-15( اإلناث نشاط معدل: 9 رقم مبیان

 42 ................................................................... 2014 سنة
 وإقلیم العماالت حسب) بالجھة سنة 19-15( الذكور نشاط معدل: 10 رقم مبیان

 43 ........................................................... 2014 سنة الجھة
 واألقالیم والعماالت الجنس حسب المسنین األشخاص نشاط معدل: 11 رقم مبیان

 46 .......................................................... 2014 سنة بالجھة
 بالجھة، اإلقامة ووسط واألقالیم العماالت حسب األسر عدد توزیع: 12 رقم مبیان

 49 ................................................................... 2014 سنة
 اإلقامة ووسط واألقالیم العماالت حسب األسر حجم متوسط توزیع: 13 رقم مبیان

 51 .......................................................... 2014 سنة بالجھة
 60 .... 2014 سنة بالجھة، التطھیر شبكةب المرتبطة األسر نسبة: 14 رقم مبیان
 65 .............. 2014 سنة والجنس، النشاط حسب الجھة ساكنة: 15 رقم مبیان
 والجنس اإلقامة وسط حسب بالجھة النشیطة الساكنة نسبة توزیع: 16 رقم مبیان

 67 ................................................................. 2014 سنة ،
 الوسط حسب بالجھة فأكثر سنة 15 البالغین للسكان النشاط معدل: 17 رقم مبیان

 69 ..................................................... 2019 و 2018 سنتي
 الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغین للسكان النشاط معدل: 18 رقم مبیان
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 70 ........................................... 2019 و 2018 سنتي والجنس
 الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغین للسكان البطالة معدل: 19 رقم مبیان

 72 ............................................. 2019 لسنة اإلقلیم أو والعمالة
 الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغین للسكان البطالة معدل: 20 رقم مبیان

 73 ........................................... 2019 و 2018 سنتي والجنس
 74 2014 نةس ، المھنة في الحالة حسب النشیطة الساكنة توزیع: 21 رقم مبیان
2019 سنة الجھة وإقالیم بعماالت الجنس حسب الدولة موظفو: 22 رقم مبیان

 ................................................................................ 76 
 سنتي وسطال حسب بالجھة للخصوبة التركیبي المؤشر تطور: 23 رقم مبیان

 79 ............................................................. 2014 و 2004
 حسب الخصوصي اإلعدادي الثانوي التعلیم تالمیذ عدد توزیع: 24 رقم مبیان

 103 ........ 2020-2019 الدراسیة السنة الجھة وأقالیم وعماالت الجنس
 الصحیة بالمؤسسات والتناوب واالقامة اإلیواء ومعدالت نسب: 25 رقم مبیان

 121 الجھة وأقالیم عماالت حسب 2015 سنة ،(%) األسرة ذات العمومیة
 حسب عمومیةال الصحیة بالمؤسسات الموتى الموالید نسبة: 26 رقم مبیان

 123 ....................................... 2016 سنة الجھة وأقالیم العماالت
 سنة -الجھة عماالت و اقالیم األنشطةحسب من المستفیدین نسبة: 27 رقم مبیان

2019 ...................................................................... 129 
 وأقالیم عماالت حسب الصیفیة المخیمات في المشاركین نسبة: 28 رقم مبیان

 132 ........................................................ 2018 سنة الجھة،
 138 المسجلة القضایا ،2019 سنة خالل اإلداریة المحاكم أنشطة: 29 رقم مبیان
المحكومة القضایا ،2019 سنة خالل اإلداریة المحاكم أنشطة: 30 رقم مبیان

 .............................................................................. 139 
 139 . المخلفة القضایا ،2018 سنة خالل اإلداریة المحاكم أنشطة: 31 رقم مبیان
 سنتي بالجھة االستئناف محاكم حسب والموثقین العدول توزیع: 32 رقم مبیان

 141 ........................................................... 2019 و 2018
 لدى  المقبولین والمترجمین القضائیین والخبراء النساخ توزیع: 33 رقم مبیان

 142 ...................................... 2019 سنة  الجنس المحاكم،حسب
 اإلقلیم، أو العمالة حسب) 1000 ب( الماشیـة رؤوس عدد: 34 رقم مبیان

2019 ...................................................................... 147 



 17

 سنة اإلقلیم أو عمالةوال الساللة حسب باآلالف األبقار رؤوس عدد: 35 رقم مبیان
2019 ...................................................................... 149 

 سنة األشجار نوع حسب بالجھة المشجرة) ھكتار( المساحات: 36 رقم مبیان
2016 ...................................................................... 150 

 واألقالیم العماالت حسب الصناعیة للوحدات اإلقتصادیة المؤشرات: 37 رقم مبیان
 162 ......... الصناعي القطاع إنتاج: 2016 سنة خالل درھم، بألف بالجھة

 واإلقلیم العماالت حسب الصناعیة للوحدات اإلقتصادیة المؤشرات: 38 رقم مبیان
 163 الصناعي القطاع في االستثمار: 2016 ةسن خالل درھم، بألف بالجھة

 واإلقلیم العماالت حسب الصناعیة للوحدات اإلقتصادیة المؤشرات: 39 رقم مبیان
 163 ..... الصناعي القطاع صادرات: 2016 سنة خالل درھم، بألف بالجھة

 175 ........... 2019 سنة سال،-الرباط بمطار المسافرین حركات: 40 رقم مبیان
 سنة من بالجھة المعالجة محطة حسب السطحیة المیاه إنتاج تطور: 41 رقم مبیان

 179 ............................................. )3م( 2019 سنة إلى 2017
 والیة عماالت حسب الكھرباء قطاع في ریضال شركة استثمارات: 42 رقم مبیان

 180 ................................... )درھم بألف( 2017 سنة سال،- الرباط
 صنف حسب للجھة الحضریة لجماعاتبا المسلمة البناء رخص: 43 رقم مبیان

 186 ......................................................... 2018 سنة البناء،
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  مقدمة
في إطار الجھویة المتقدمة، تتبوأ الجھة مكانة متمیزة سواء فیما 
یتعلق بالمجال أو الموارد البشریة أو فیما یتعلق باإلمكانیات المتاحة 

  .لتدبیر ھذه الموارد

عمل في إطار االستجابة لحاجیات مستعملي یندرج ھذا ال
المعطیات اإلقتصادیة واإلجتماعیة الجھویة، حیث ھناك عدد كبیر من 

الدولة، المنتخبون، القطاع الخاص : المتدخلین على مستوى الجھة
  .والمجتمع المدني

للمساعدة على تشخیص ما تزخر بھ الجھة یشكل وضع أدوات و
وتأتي ھذه المونغرفیة  .المجاالت من مؤھالت وإمكانیات في مختلف

على رأس سلسلة من المونوغرافیات اإلقلیمیة التي ترصد الوضعیة 
البشریة واإلجتماعیة واإلقتصادیة لمختلف عماالت وأقالیم الجھة والتي 
تمكن من الوقوف على الصورة التي یمكن أن تكون علیھا ھذه الوحدات 

تبع وتقییم السیاسات اإلقتصادیة وبذلك یتسنى ت. اإلداریة التابعة للجھة
واإلجتماعیة والثقافیة التي یتم تطبیقھا وانعكاساتھاعلى المستویین 

  . الجھوي والمحلي

سكان  ممیزاتبنیة و عدة محاور تھمتشتمل ھذه الوثیقة على و
مع إعطاء أھمیة خاصة  يمجالالوتوزیعھم  ھمالجھة ومحددات تزاید

 معطیات وتحالیل تتعلق ا تتضمنكم. للتمدین وتطور بنیات األسرة
والتشغیل والظروف السكنیة  اإلقتصادياألمیة والتمدرس والنشاط ب

، لألسر والتجھیزات الصحیة والتأطیر الطبي والتجھیزات السوسیوثقافیة
    .التي تتوفر علیھا الجھة اإلقتصادیةات یاإلمكانإضافة إلى المؤھالت و
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(I عطیات عامة عن الجھةم 
الضھیر الصادر سنة   بمقتضى القنیطرة-سال-الرباط جھةأحدثت 

-زعیر والغرب-زمور-سال- الرباط يجھت والقاضي بدمج 12015
  .القنیطرة-سال- الرباط بني حسین في جھة واحدة وھي-شراردة

ز بالشمال الغربي للمملكة یتحظى الجھة بموقع جغرافي متم
وسھل الغرب، وتجمع بین قطب اداري على الھضبة الوسطى 

وبھذا أصبحت جھة متعددة الموارد . واقتصادي وقطب صناعي وفالحي
و الحسیمة –تطوان -جھة طنجة تحدھا شماال. ومتنوعة المؤھالت

جھة  او شرق خنیفرة- سطات وجھة بني مالل-جھتي الدار البیضاء اجنوب
 ..المحیط األطلسي اغربمكناس - فاس

ة عاصم(تتكون ھذه الجھة من ثالث عماالت ھي الربـاط 
القنیطرة  وھيلیم اقأربعة أوتمارة -وسال والصخیرات) المغرب والجھة

      تغطي مساحة تقدر ب. وسیدي قاسم وسیدي سلیمان الخمیساتو
من مجموع المساحة اإلجمالیة  2,5% أي ما یمثل 2كلم 17570
بعمالة  2كلم 118: تتوزع ھذه المساحة على الشكل التالي. للمملكة

. تمارة -بعمالة الصخیرات 2كلم 485عمالة سال وب 2كلم 672الرباط و
          بإقلیم القنیطرة 2كلم 3052و  بإقلیم الخمیسات 2كلم 8305ثم 

  .بإقلیم سیدي سلیمان 2كلم 1825بإقلیم سیدي قاسم وأخیرا  2كلم 3113

تتمیز الجھة بمناخ معتدل نظرا لقربھا من المنطقة المتوسطیة 
 23و  12، تتراوح درجة الحرارة عموما بین بالمحیط األطلسي وتأثرھا

درجة، اما الحد األدنى فقد یصل إلى ما دون درجة التجمد في فصل 
نظرا و. درجة في فصل الصیف 39ل أقصاه إلى الشتاء، وقد یص

                                                 
عواصمها كما العماالت و األقالیم التي , تعریفاتها, ُیحدد عدد الجهات, 2015فبرایر  20لیومه  2.15.40الظهیر رقم 1 

  2015 مارس 05لیومه  6340الجریدة الرسمیة رقم  تم نشره على, ُتكونها
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للموقع الجغرافي القریب من أوروبا وانفتاحھ على المنخفضات 
سنویا  ملم 550یة، تتسم المنطقة بتساقطات مطریة مھمة تفوق ساالطل

قد ال تتجاوز وم في السنوات الممطرة لم 1000كمعدل، وقد تتعدى 
 .م في السنوات الجافةلم 500

ترجع  سطحیة وجوفیة مھمةعلى موارد مائیة تتوفر الجھة 
كما تتوفر الجھة على  .المغربا أساسا إلى سیاسة السدود التي یتبعھ

من أشجار  غطاء غابوي مھم یكمن في غابة المعمورة لما تحویھ
. شجار العرعارأخضر والفلیني وكذا كشجرة البلوط األ صمغیة

راضي فالحیة خصبة تساھم في االنتاج الوطني الموجھ للسوق أو
 .للتصدیرالمحلیة أو 

جھة ثالث قطب إقتصادي بالمغرب، ومن بین أھم التعتبر 
داریة والسیاسیة والدبلوماسیة التي باإلضافة للوظیفة اإلف .ھات الغنیةالج

إشعاعا وطنیا، تتوفر الجھة على إمكانیات صناعیة مھمة  تعطي للجھة
اقالیم  فالحیة فيكذا امكانیات و نیطرةالقإقلیم و سال ةخاصة بعمال

تتمثل  ھذه االمكانیات .سیدي سلیمانوسیدي قاسم والخمیسات القنیطرة و
و مراعي شاسعة خصبة  فالحیةأراضي ومھمة موارد مائیة  ھاتوفر في

  .، الشيء الذي یمكن اعتباره عنصرا أساسیا في التنمیة الجھویة

  التقسیم اإلداري )1
جماعة  114تحتضن ة دائر 19 القنیطرة-سال-تضم جھة الرباط

جماعة حضریة موزعة بین العماالت  23 جماعة قرویة و 91من بینھا 
  .لیم المكونة للجھة كما ھو مبین في الجدول أسفلھاقاألو
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  2015 سنة للجھة اإلداري التنظیم: 1الجدول رقم 

عدد   العمالة أو اإلقلیم
  الدوائر

  عدد الجماعات 
  المجموع  القرویة  الحضریة

 23 20 3 5  القنیطرة
 35 31 4 4  الخمیسات

 2 - 2 -  الرباط
 4 2 2 1  سال 

 29 24 5 5  سیدي قاسم
 11 9 2 2  سیدي سلیمان

 10 5 5 2  تمارة-الصخیرات
 114 91 23 19  المجموع

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

 الممیزات الطبیعیة للجھة )2
في الشمال الغربي للمملكة على  القنیطرة-سال-تقع جھة الرباط

الھضبة الوسطى التي یغطي جزء كبیر منھا إقلیم الخمیسات وكذا 
وسھل الغرب الذي  سال– الساحلیة التي تمتد على والیة الرباط الھضبة

  .یضم أقالیم القنیطرة وسیدي سلیمان وسیدي قاسم

تتوزع بین المیاه وتتوفر الجھة على ثروات مائیة مھمة 
والمیاه الجوفیة حیث یقع جزء مھم من ...) أبو رقراق وسبو (السطحیة 

  :المنشآت المائیة وھيالجھة فوق فرشتین مائیتین باالضافة إلى 

 سد سیدي دمحم بن عبد هللا على : سدین كبیرین وھما
  وادي أبي رقراق وسد القنصرة على وادي بھت؛

 8  سدود تلیة تساھم في تلبیة الحاجیات المحلیة من الماء
 الصالح للشرب وللماشیة؛

 عدة ضایات؛ 
 محطتین للمیاه المعدنیة بولماس وسیدي علي. 
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مجال غابوي مھم یكمن في غابة  تتوفر الجھة علىكما 
التوازن البیئي، خلق الثروة  المعمورة التي تلعب دورا فعاال في مجال

ھكتار وتضم  377.340وتغطي الغابات الطبیعیة حوالي . الترفیھو
  .واألوكالبتوس أساسا األشجار الصمغیة  وأشجار الوریق 

 تطور وممیزات سكان الجھة  )3

، بلغ 2014للسكان والسكنى لسنة حسب نتائج اإلحصاء العام 
نسمة،  4.580.866 القنیطرة-سال-عدد السكان القانونیین لجھة الرباط

، وتتمیز ساكنتھا بطابع من مجموع سكان المغرب 13,5%أي ما یمثل 
سنة تشكل نسبة مھمة  59- 15فتي وذلك راجع لكون الفئة العمریة 

 .من مجموع ساكنة الجھة 63,5%تصل إلى 

بة للكثافة السكانیة المسجلة على مستوى الجھة سنة أما بالنس
على  2كلمنسمة في ال 48مقابل  2كلمالنسمة في  261فقد بلغت  2014

مقابل  218حوالي  2004الصعید الوطني، في حین سجلت خالل سنة 
  .على الصعید الوطني 2كلمنسمة في ال 42

 على مستوى الجھة 2014لتمدن فبلغت حسب إحصاء اأما نسبة 
 سیدي قاسم بإقلیم 32,3%، وھي ال تتعدى 69,8% حوالي
 .على المستوى الوطني  60,4%مقابل

  :یةالبالخصوصیات الت الدیمغرافيتتسم الجھة على المستوى 

من سكان الجھة تقل  27%,3حیث أن أكثر من  ،فتوة السكان 
 ،2014حسب إحصاء سنة  15 أعمارھم عن

مقارنة  2014سنة حسب نتائج إحصاء  نسبیا منخفضةخصوبة  
 لخصوبةاحیث بلغ معدل  2004مع ما سجل خالل إحصاء سنة 

من خالل معطیات  )العدد المتوسط لألطفال بالنسبة لكل امرأة(
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طفال  2,3مقابل لكل امرأة  طفال 2,1حوالي  اإلحصاء العام األخیر
 .2004خالل سنة 

من السكان الذین  29,4%نسبة عالیة من األمیة حیث تقدر ب  
لكن تبقى ھذه النسبة أقل بكثیر مما  ید أعمارھم عن عشر سنواتتز

حسب معطیات اإلحصاء العام ) 32,2%( المستوى الوطني سجل على
 ،2014للسكان والسكنى 

نظرا للموقع اإلستراتیجي للجھة لكونھا تضم عاصمة البالد  
التي تتمیز بتمركز اإلدارات العمومیة وتنوع األنشطة اإلقتصادیة فقد 

فت خالل السنوات األخیرة تیارات ھجریة مرتفعة مما أدى أساسا عر
إلى االرتفاع في الساكنة الحضریة على حساب تراجع في عدد السكان 

لھذا فمجال الجھة مقسم إلى قسمین األول أكثر استقطابا . القرویین
 لویتكون من الشریط الساحلي وتعتبر مدینة سال كأول قطب الستقبا

ني مجال طارد یتكون أساسا من أقالیم الخمیسات المھاجرین، الثا
لم تفرض نفسھا بعد حتى یمكنھا  التيوسیدي قاسم وسیدي سلیمان 

 االستفادة من تیارات الھجرة التي تعرفھا الجھة،
وقد تولد عن ظاھرة الھجرة نتائج سلبیة كتنامي ظاھرة البطالة  

ات المختصة  وانتشار مدن الصفیح والسكن العشوائي الذي تعمل السلط
جاھدة للقضاء علیھ من خالل برنامج مدن بدون صفیح، وھذا التوسع 
في المجال الحضري للجھة لم یكن إال على حساب األراضي الفالحیة 

  المجاالت الغابویة والمواقع اإلیكولوجیة والثقافیة المھمة بالجھة، و 
 10إن أغلب السكان النشیطین بالجھة ھم رجال، حیث من بین  

نساء نشیطات فقط،  3نجد  2014اص نشیطین تم إحصائھم سنة أشخ
من بین  6بالمقابل تعتبر النساء أھم الساكنة غیر النشیطة حیث یمثلن 

 .غیر نشیطین 10كل 
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  والفالحیة للجھة  اإلقتصادیةاإلمكانیات  )4
من أھم الجھات الغنیة القنیطرة -سال-جھة الرباطتعتبر 

الذي عرفتھ  اإلقتصادیةمسلسل التنمیة  مساھمتھا فيب وتعرف ،بالمغرب
فباإلضافة إلى الوظیفة اإلداریة والسیاسیة . البالد منذ االستقالل

على  تتوفرفھي والدبلوماسیة التي تعطي للجھة إشعاعا وطنیا ودولیا، 
وإقلیم تمارة - خاصة بعمالتي سال والصخیراتمھمة إمكانیات صناعیة 

والقنیطرة وسیدي قاسم  م الخمیساتلیاقبأوفالحیة باألساس القنیطرة 
  .وسیدي سلیمان

بشكل ملموس في مھمة ال اإلقتصادیةمكانیات تساھم ھذه اإل
 اإلجتماعیةالفوارق  تقلیص، وفي اإلجتماعیةو اإلقتصادیةلتنمیة ا قیتحق

تتجسد في وجود موارد فالحیة تعرف تحدیثا و .الجھةب اإلقتصادیةو
ضي فالحیة خصبة ومراعي شاسعة، مستمرا، إذ تتوفر الجھة على أرا

  .في التنمیة الجھویة ةأساسی یمثل دعامةالشيء الذي 

فال بد من  ،الجھة تتوفر علیھاونظرا لإلمكانیات الھامة التي 
ستثمار تكثیف برامج اإلو ،تثمین ھذه المؤھالت وتطویر جل القطاعات

رتقاء بھا إلوالجھة ل اإلجتماعیةو اإلقتصادیةالتنمیة بمن أجل السیر قدما 
والمنافسة على المستوى الجھوي والوطني  إلى المستوى المطلوب

  .والدولي

 المؤھالت السیاحیة )5

فھي . جد ھامةمؤھالت سیاحیة و إمكانیاتتتوفر الجھة على 
واألودیة  تجمع بین البحر والغابة والجبال حیث ،بالتنوع تتمیز

میة الجھة من خالل والتي تلعب دورا كبیرا في تن والمجاالت المحمیة
في شواطئ ھذه اإلمكانیات جلى وتت. عدد كبیر من السیاح استقطاب
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 ومحمیات طبیعیة وفضاءات غابویة ،وعیون مائیة طبیعیة ،صطیافلإل
متنوعة ذات إشعاع وطني  ومآثر تاریخیة وتظاھرات فنیة وثقافیة

  .بالرباط ودولي كمھرجان موازین

فندقا  90یة مھمة تتكون من ضى الجھة ببنیة تحتیة فندقحكما ت
غرفة والتي تساھم في  4.238 مصنفا، بطاقة إستعابیة تقدر بحوالي

باإلضافة إلى ذلك، البد من . تلبیة حاجیات السیاح الوافدین على الجھة
اإلشارة إلى المشاریع الضخمة التي شرعت الجھة في إنجازھا من 

سوف تلعب دورا خالل تھیئة ضفتي أبي رقراق وشاطئ المھدیة والتي 
طالئعیا في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وتطویر قطاع السیاحیة 

  .بالجھة وكذلك باستقطاب المزید من السیاح

 البنیات التحتیة  )6

لجھة الذي تتمیز بھ، تحتضن ا إضافة إلى الموقع الجغرافي
ن العاصمة السیاسیة واإلداریة للمملكة وتتوفر على بنیات تحتیة ال یستھا

مركز ثقل لمنافسة الجھات ذات ك لتتبوأ مكانة متمیزة،  مما یؤھلھا .بھا
تتوفر الجھة على شبكة طرقیة وسككیة  كما الكبرى، اإلقتصادیةالموارد 

سال الذي یعتبر المطار الدولي الوحید -، إضافة إلى مطار الرباطمھمة
  .للربط الجوي المدني بالجھة

سیدي دمحم بن عبد هللا ن وھما سد ین كبیروتتوفر على سدی
وسد القنصرة بإقلیم  3مملیون متر  480 حواليبالرباط تقدر طاقتھ ب

، إضافة إلى عدة سدود 3مملیون  230 حواليسعتھ  تبلغ الذي الخمیسات
تساھم ھذه السدود بشكل مھم في سقي األراضي الفالحیة وتوفیر . تلیة

باإلضافة إلى ما . یةالماء الصالح للشرب وكذلك تولید الطاقة الكھربائ
سبق ذكره، تلعب ھذه السدود دورا فعاال في تنمیة المناطق المجاورة 
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  .من خالل توفیر المیاه للماشیة، وتلبیة الحاجیات المحلیة من الماء

كما أن البنیة التحتیة لقطاع الصحة في الجھة جد مھمة وتمتاز 
الوطني نظرا لتمركز أكبر المستشفیات على الصعید  ،بطابع وطني

بعمالة الرباط مما یجعلھا قبلة لتوافد العدید من المواطنین من جل 
  .عماالت وأقالیم المملكة من أجل االستشفاء

إضافة إلى ھذا، تتوفر الجھة على عدة تجھیزات ریاضیة ال 
نوعا، وأھمھا مالعب كرة القدم  36یستھان بھا ویمكن حصرھا في 

  .عات المتعددة الریاضاتوحلبات الفروسیة وألعاب القوى والقا
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II( الممیزات الدیمغرافیة للجھة   
  تطور السكان )1

نسمة سنة  4.023.217انتقل السكان القانونیون للجھة من 
نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  4.580.866إلى  2004
كما . %1,31بذلك معدل تزاید سنوي یقدر ب  ، مسجال2014لسنة 

نسمة سنة  2.712.736من ن بالجھة عدد السكان الحضریی لانتق
أي بمعدل زیادة سنویة تقدر  2014نسمة سنة  3.198.712، إلى 2004

نسمة  1.310.479من  انتقلعدد السكان القرویین فقد  اأم%. 66,1ب 
زیادة ، مسجال بذلك 2014نسمة سنة  1.382.154إلى  2004سنة 
  .%0,53در ب ة تقسنوی

قد عرفت ساكنتھا معدل زیادة لیم الجھة، فاقأحسب عماالت و و
بعمالة  %3,80 بعمالة الرباط و %-0,79سنوي یتراوح بین 

  .تمارة-الصخیرات

غالبیة سكان الجھة یقطنون بالوسط الحضري وذلك بنسبة  نإ
 %93,23بعمالة الرباط و 100%تصل نسبة التمدن إلىإذ  69,83%

لقنیطرة با 57,19% تمارة و-بعمالة الصخیرات %90,08بعمالة سال و
بسیدي سلیمان  40,88%لكنھا ال تتجاوز  .بإقلیم الخمیسات 51,84%
  .بإقلیم سیدي قاسم 32,2%9وفقط 
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 2014و  2004أو اإلقلیم والوسط سنتي  ةتوزیع السكان القانونیین بالجھة والمعدل السنوي للزیادة حسب العمال: 2الجدول رقم 

  معمالة أو إقلی
  2014-2004 نسبةالزیادة  2014  2004

  المجموع  قروي  حضري  المجموع  قروي  حضري  المجموع  قروي  حضري
 0,38 0,98- 0,18 221 542 142 261 281079 815 521 203 288 612 233  الخمیسـات

 0,83- - 0,83- 827 577 - 577827 336 625 - 336 625  الربـاط
 1,78 3,65 1,66 163 982 505 66 915658 485 823 470 46 015 777  سـال

 3,86 3,66 3,81 543 574 987 56 517556 858 395 761 39 097 356  تمارة-الصخیرات
 1,91 0,91 2,75 435 061 1 442 454 993 606 101 878 166 415 935 462  القنیطرة

 0,65 0,35 1,32 270 522 639 353 631 168 422 489 444 341 978 147  سیدي قاسم
 1,03 0,54 1,78 407 320 439 189 968 130 200 289 435 179 765 109  سیدي سلیمان

 1,31 0,53 1,66 866 580 4 154 382 1 712 198 3 217 023 4 479 310 1 738 712 2  الجھـة
  .2014 و 2004تيالعام للسكان والسكنى لسنا اإلحصاء  :المصدر
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 2014 و 2004 سنتي بالجھة القانونیون السكان: 1مبیان رقم 

 
 

  الكثافة السكانیة )2
، أي ما ²كلم 17570تمتد الجھة على مساحة تقدر بحوالي 

عمالة : عماالت 3 تضمو .من المساحة اإلجمالیة للبالد 2,5% زیناھ
 وعمالة ،²كلم 672عمالة سال بمساحة و ،²كلم 118الرباط بمساحة 

الخمیسات  :لیماقأ 4 ثم ،²كلم 485 ة تقدر بمساحتمارة ب-الصخیرات
، وإقلیم سیدي 2كلم 3052، وإقلیم القنیطرة بمساحة ²كلم 8305 بمساحة

  .2كلم 1825، وأخیرا إقلیم سیدي سلیمان ب 2كلم 3113قاسم بمساحة 

، 2014سنة  ²نسمة في الكلم 261الكثافة السكانیة بالجھة بلغ تو
بع على المستوى الوطني خالل نفس نسمة في الكیلومتر المر 48 لمقاب

  .السنة

الكثافة السكانیة المسجلة على مستوى الجھة تخفي مفارقات  لكن
لیم الجھة، إذ تبلغ ھذه الكثافة أقصاھا أقاكبیرة بین مختلف عماالت و

، تلیھا عمالة سال ب ²نسمة بالكلم 978.4 بذلك بعمالة الرباط مسجلة
نسمة في  1185 بتمارة - یراتعمالة الصخو ²نسمة في الكلم 1.462

2 712 738

1 310 479

4 023 217
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 168، وسیدي قاسم ب 348ثم یأتي إقلیم القنیطرة ب  وأخیرا ²الكلم
 .²نسمة في الكلم 65إقلیم الخمیسات ب و 176وسیدي سلیمان ب 

 بین مناطق الجھة للسكان متوازنالالتوزیع المجالي غیر  یبینو
سال و الرباط عماالتبتقطن من سكان الجھة  %69,8ي حوال أن
سوى  لمساحة ال تمثتمارة إضافة إلى إقلیم القنیطرة على -الصخیراتو

 ةلیم الممتداقباقي األ حین أن يمن المساحة اإلجمالیة للجھة، ف %23,5
من % 2,30سوى  اھمن المساحة الجھویة ال یقطن 76,5%على 

ة المھمة ب الحضریاقطالساكنة اإلجمالیة للجھة، ویعزى ھذا لكون األ
قتصادیة مالئمة إعرف ظروفا ت )والقنیطرة وتمارة ط وسالالربا(بالجھة 

ویمكن أن تتكرس الوضعیة  .الستقطاب أنشطة صناعیة وخدماتیة مھمة
أكثر وذلك من خالل المشاریع الكبرى التي تشھدھا الجھة والتي سوف 

  .تساھم من دون شك في تنمیة المنطقة ككل

   لیم بالجھةاقحسب العماالت واأل  (%) السكانیة لكثافةا: 3الجدول رقم 
  2014و  2004سنتي 

  مــة أو اإلقلیـالعمال
ة ـالسكانی ةـالكثاف

  دديـالع رقـالف  ²كلمالب
2004  2014  

 2 65 63  الخمیسـات
 402- 4897 5299  الربـاط

 237 1462 1225  سـال
 369 1185 816 تمارة-الصخیرات

 60 348 288 القنیطرة
 11 168 157 سیدي قاسم

 18 176 158 سیدي سلیمان
 32 261 229 الجھـة

  2014و   2004 حصاء العام للسكان والسكنى لسنتياإل  :المصدر           

   



 

  

 
2014  

  

تحدد بنیة السكان نتیجة التأثیرات المشتركة لمختلف المتغیرات 
وتعتبر ھذه البنیة من 
الدیمغرافي 
التطبیب 

أن بطابع فتي حیث نجد 
سنة حسب إحصاء 

  2014 سنة العمالة

2014 سنة العمالة

   بنیة السكان حسب السن والجنس

تحدد بنیة السكان نتیجة التأثیرات المشتركة لمختلف المتغیرات 
وتعتبر ھذه البنیة من 

الدیمغرافي  جة عن النمو
التطبیب ومن التمدرس 

بطابع فتي حیث نجد 
سنة حسب إحصاء 

الصخیرات
2,7%

قاسمسیدي
17,7%

سلیمان

قاسم
11

سلیمانسیدي
7,0%

العمالة أو اإلقلیم

العمالة أو اإلقلیم 

بنیة السكان حسب السن والجنس
تحدد بنیة السكان نتیجة التأثیرات المشتركة لمختلف المتغیرات 

وتعتبر ھذه البنیة من ... لخإالھجرة 
جة عن النموأھم المؤشرات لمعرفة االنعكاسات النات

من التمدرس  اإلجتماعیة

بطابع فتي حیث نجد  القنیطرة
سنة حسب إحصاء  15من السكان ال تتجاوز أعمارھم 

تمارة-الصخیرات
%

القنیطرة
17,4%

سیدي
سلیمانسیدي

10,4%

تمارة-الصخیرات
12,5%

القنیطرة
23,

قاسمسیدي
11,4%

سیدي

33

اإلقلیم حسب المساحة

 حسب بالجھة

بنیة السكان حسب السن والجنس
تحدد بنیة السكان نتیجة التأثیرات المشتركة لمختلف المتغیرات 

الھجرة والوفیات 
أھم المؤشرات لمعرفة االنعكاسات النات

اإلجتماعیةوبالتالي تحدید حاجیات الشرائح 
  ... األساسیة 

القنیطرة-سال- تتمیز ساكنة جھة الرباط
من السكان ال تتجاوز أعمارھم 

المساحة

21

تمارة

القنیطرة
,2%

السكان

المساحة توزیع: 

بالجھة السكان توزیع

بنیة السكان حسب السن والجنس
تحدد بنیة السكان نتیجة التأثیرات المشتركة لمختلف المتغیرات 

الوفیات والخصوبة 
أھم المؤشرات لمعرفة االنعكاسات النات

وبالتالي تحدید حاجیات الشرائح 
األساسیة  التجھیزات

تتمیز ساكنة جھة الرباط
من السكان ال تتجاوز أعمارھم 

الخمیسـات
47,3%

الربـاط
0

سـال
3,8%

المساحة

الخمیسـات
11,8%

الربـاط
12,6

سـال
21,4%

: 2مبیان رقم 

توزیع: 3مبیان رقم 

بنیة السكان حسب السن والجنس )3
تحدد بنیة السكان نتیجة التأثیرات المشتركة لمختلف المتغیرات 

الخصوبة كدیمغرافیة 
أھم المؤشرات لمعرفة االنعكاسات النات

وبالتالي تحدید حاجیات الشرائح 
التجھیزاتو التشغیل

تتمیز ساكنة جھة الرباط
من السكان ال تتجاوز أعمارھم % 27

الربـاط
0,7%

الربـاط
6%

مبیان رقم 

 

مبیان رقم 

دیمغرافیة ال
أھم المؤشرات لمعرفة االنعكاسات النات

وبالتالي تحدید حاجیات الشرائح 
التشغیلو

27,3
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حیث  2004مما كانت علیھ سنة ، ورغم ذلك فإنھا أقل فتوة 2014
أما الساكنة القرویة فھي أكثر فتوة %. 30وصلت ھذه النسبة آنذاك إلى 

بالوسط  %25,2مقابل % 32,2من مثیلتھا الحضریة إذ تمثل 
  .2014حسب إحصاء سنة الحضري 

سنة  59إلى  15والبالغین من العمر  ینطیالنش بالنسبة للسكان
من ساكنة % 63,5 إلى 2004نة س% 62,6 من ارتفعت نسبتھمفقد 

نسبة األشخاص المسنین البالغین من  عرفتفي حین ، 2014الجھة سنة 
من  ھذه النسبة انتقلت ، حیث نقطة 1,8ب  ارتفاعاسنة فأكثر  60العمر
وھي وتیرة أكبر قلیال من . 2014سنة  %9,2إلى  2004سنة  7,4%

خوخة من تلك المسجلة على الصعید الوطني حیث مرت نسبة الشی
 1,4أي بزیادة قدرھا  2014سنة  9,4%لتصل إلى  2004سنة  8,0%

 .نقطة 

  حسب فئات األعمار   (%)بنیة سكان الجھة : 4الجدول رقم 
  2014سنة  ووسط اإلقامة والجنس

  المجموع  اإلناث  الذكور  العمـریة  الفئــات
  الوسـط الحضري

 25,2 24,3 26,2  سنة 0-14
 65,2 66,1 64,2  سنة  15-59
 9,6 9,6 9,6  فوقسنة فما  60

  الوسـط القروي
 32,2 32,0 32,3  سنة 0-14

 59,5 59,3 59,7  سنة  15-59
 8,3 8,6 8,0  فوقسنة فما  60

  الجھة
 27,3 26,6 28,1  سنة 0-14

 63,5 64,1 62,8  سنة  15-59
 9,2 9,3 9,1  فوقسنة فما  60

 2014حصاء العام للسكان والسكنى لسنة  اإل :المصدر
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 الذكورة مؤشر 

قیاس مدى مؤشر الذكورة ھو مؤشر دیمغرافي یمكن من 
أي عدد الرجال لكل  .التوازن بین عدد الرجال نسبة إلى عدد النساء

وانطالقا من ھذا التعریف یمكننا قیاس أھمیة الذكورة . امرأة 100
لدراسات الدیمغرافیة تفوق عدد بصفة عامة تبین ا. مقارنة مع األنوثة

الذكور بالنسبة لألعمار الصغرى وذلك راجع للحظ األوفر لھؤالء عند 
لكن ھذا التفوق یتالشى مع تقدم العمر من جراء الوفیات والوالدة، 

  .المرتفعة للذكور

   2004ي سنت حسب الفئات العمریة بالجھة ةمؤشر الذكور: 5الجدول رقم 
 2014 و

  المجموع  سنة فما فوق 60  سنة 59-15  سنة 15أقل من   فئات األعمار
2004  103  95,3  90,6  97  
2014  104,4  96,8  96,9  98,8  
  2014و 2004 حصاء العام للسكان والسكنى لسناإل : المصدر

یظھر من خالل الجدول أعاله، أن مؤشر الذكورة بالجھة بلغ 
، أي 2004سنة  0,97مقابل  2014نة امرأة س 100رجل لكل  98,8

  . أن ساكنة الجھة تتمیز بنسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور

أن فئة السكان الذین تقل  ظوحسب الفئات العمریة، یالح
حوالي  غبل حیث سنة تعرف أكبر مؤشر للذكورة، 15أعمارھم عن 

ارتفاعا مقارنة مع إحصاء  مسجالامرأة،  100رجل لكل  104,4
 سنفئة السكان الذین ھم في  أما). امرأة 100رجل لكل  103( 2004

نسبة عرف مؤشر الذكورة أقل فقد ) سنة 59-15( اإلقتصادينشاط ال
 مسجال، 2014امرأة سنة  100لكل  رجال 8,96بلغ حوالي حیث 
 100لكل  رجال 95,3حیث بلغ  2004مقارنة مع إحصاء  ارتفاعا
  .امرأة 
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لدیھا بلغ مؤشر الذكورة  ،نة فما فوقس 60للفئة العمریة  بالنسبة
كبیرا  ارتفاعامسجال بذلك  2014امرأة سنة  100لكل  رجال 96,9

  .امرأة 100لكل  الرج 90,6، حیث بلغ 2004مقارنة مع إحصاء 

 مؤشر التبعیة  

أقل من  سنھم ( غیر النشیطینعدد األشخاص  بقسمة ھذا المؤشر یحسب
سنھم ( النشیطینشخاص على عدد األ )سنة 60سنة وأكثر من  15

الذي  اإلقتصاديوتستعمل لقیاس الثقل  .)سنة 59و 15یتراوح بین 
قیمة ھذا المعدل مرتبطة إن  .تتحملھ الشریحة المنتجة في المجتمع

مع نسبة الوالدات بحیث كلما زادت ھذه األخیرة كلما ازداد ھذا  طردیا
  . المعدل

لحوظا حیث عرفت نسبة التبعیة على صعید الجھة تغییرا م
وحسب . 2014سنة  57,6لتصل إلى  2004سنة  %56من  ارتفعت
 ھي علیھا منالحظ أنھا أكثر ارتفاعا في الوسط القروي م ،الوسط

وذلك بسبب ارتفاع وتیرة  ،)53,5% مقابل 67,9%( الوسط الحضريب
 اإلقتصادي ءأن العب المعطیاتونستنتج من ھذه . الخصوبة بالقرى

 قارنةص النشیطون ھو أثقل بالوسط القروي مالذي یتحملھ األشخا
  .بالوسط الحضري

حسب العماالت أو األقالیم، سجل أقل معدل للتبعیة خالل سنة 
 %52,2 تمارة-في كل من عماالت الرباط وسال والصخیرات 2014

، في حین أكبر معدل للتبعیة سجل على التوالي %53,3و  %52,8و
  .%64,1بإقلیم سیدي قاسم 
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  قالیمأواألت عماالحسب ال   (%) ةتبعیال مؤشر: 6رقم الجدول 
  2014خالل سنة 

  مؤشــر التبعیــة  العمالـة أو اإلقلیــم
  60,3  القنیطرة

 63,3  الخمیسات
  52,2  رباطــال
  52,8  الــس

  64,1  سیدي قاسم
  62,4  سیدي سلیمان

  53,3  تمــارة-الصخیرات
  57,6  الجھة

  2014 ةاإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن: المصدر

  الفئات الھشة )4
 لألطفاا  

نسمة  1.632.570 ،عاما 20الذین تقل أعمارھم عن  األطفالبلغ عدد 
نھم م ،من مجموع سكان الجھة %35,9أي ما یمثل  2014سنة 

ویتضح من خالل توزیع . لحضريیقطنون بالوسط ا 1.061.969
أقل أن الوزن الذي یشكلھ األطفال  األعمار،ات حسب فئ الجھة سكان
 15و 7الذین تتراوح أعمارھم بین واألطفال  %13,4 سنوات ھو 7من 
 نسبةسنة ب 18- 16العمریة فئة ال، في حین تساھم %15,5 ھو سنة

   .من مجموع السكان %5,2

إلقلیم القنیطرة فإن المجال القروي  ،أما حسب وسط اإلقامة
 و الذین تقل قرى الجھةأطفال مجموع من  %34,8حوالي یأوي 

-عمالتي الصخیراتفي حین ال یتجاوز نصیب  .سنة 20أعمارھم عن 
أما . على التوالي %4,8 و 3,9%من ھذه الفئة سوى  تمارة وسال

 %28,9 ضمعمالة سال تیحدث العكس حیث أن ف ،الوسط الحضريب
یم القنیطرة ب بإقل في حین تقدر ھذه النسبة ،ممن ھم دون العشرین سنة

 %15,0و  %17,0والرباط ب  تمارة- الصخیراتتي عمالو %19,7
وسیدي قاسم وسیدي  لیم الخمیساتاقأأتي توفي األخیر . التواليعلى 



 

  سنة 

 

 الوسط

  
  

  .4,4%و 

سنة  20ا عن 
2014 

المجموع

38,7  
36,8  
27,8  
34,3  
39,4  
39,4  
35  
35,9 

الوسط حسب سنة

  

3535,9

و  5,7%و  %

ا عن التي یقل عمرھ
2014سنة  الجھة

 المجموع قروي

43,7  38,7
38,0  36,8

-  27,8
42,0  34,3
40,9  39,4
41,8  39,4
38,8  35,3
41,4  35,9

  2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

سنة 20 عن عمرھا
 2014 سنة

  

39,435,3

مجموع الوسطین

38

%9,4تصل على التوالي إلى 

التي یقل عمرھ   (%) الساكنة
الجھة لیماقأعماالت و

  حضري

34,9  
35,6  
27,8  
33,7  
36,2  
35,8  
35,0  
33,5  

اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

عمرھا یقل التي
سنة  الجھة وأقالیم

   

34,339,4

مجموع الوسطین

تصل على التوالي إلى 

الساكنة نسبة: 7
عماالت والوسط و حسب

 الوسط

  القنیطرة
  الخمیسات

  رباط
  

  سیدي قاسم
  سیدي سلیمان

  تمــارة-الصخیرات
  الجھة

اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة: المصدر  

التي الساكنة نسبة
وأقالیم وعماالت

36,
27,83

مجموع الوسطین

تصل على التوالي إلى  نسبسلیمان ب

7الجدول رقم 
حسب

 

القنیطرة
الخمیسات

رباطــال
  الــس

سیدي قاسم
سیدي سلیمان

الصخیرات
الجھة

المصدر  

نسبة: 4مبیان رقم 

38,7,8

سلیمان ب

الجدول رقم 

مبیان رقم 



 

 حسب

  
 
 حسب

  
 

سنة  
یتم بشكل مبكر، فنسبة الذین سبق وأن قاموا بعقد 
بالوسط 

حسب سنة 20 عن

حسب سنة 20 عن
 

 19-15العمریة 
یتم بشكل مبكر، فنسبة الذین سبق وأن قاموا بعقد 

بالوسط  %0,3القران داخل ھذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 

41,4

3533,5

عن عمرھا یقل
 2014 سنة

عن عمرھا  یقل
 2014 سنة الجھة

العمریة  الفئة تؤكد النسب المئویة للعازبین ضمن
یتم بشكل مبكر، فنسبة الذین سبق وأن قاموا بعقد 

القران داخل ھذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 

41
38,8

4

الوسط القروي

35,835

الوسط الحضري

39

یقل التي قرویة
سنة الجھة وأقالیم

یقل التي الحضریة
الجھة وأقالیم 

تؤكد النسب المئویة للعازبین ضمن
یتم بشكل مبكر، فنسبة الذین سبق وأن قاموا بعقد 

القران داخل ھذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 

40,941,8

الوسط القروي

33,736,2

الوسط الحضري

قرویةال الساكنة نسبة
وأقالیم عماالت

الحضریة الساكنة نسبة
 عماالت حسب

تؤكد النسب المئویة للعازبین ضمن
یتم بشكل مبكر، فنسبة الذین سبق وأن قاموا بعقد  لم یعد

القران داخل ھذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 

38
42

الوسط القروي

35,6
27,8

الوسط الحضري

نسبة: 5مبیان رقم 

نسبة: 6مبیان رقم 
حسب

تؤكد النسب المئویة للعازبین ضمن
لم یعدالزواج 

القران داخل ھذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 

43,7

34,96

مبیان رقم 

مبیان رقم 

الزواج أن 
القران داخل ھذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 
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بلغت ھذه النسبة لدى في حین الوسط القروي، ب %0,7مقابل الحضري 
 .بالوسط الحضري %9,2 ي مقابلورقالوسط الب %20,5 اإلناث

 سنة 19-15لدى الفئة العمریة    (%) نسبة العازبین: 8الجدول رقم 
  2014حسب وسط اإلقامة والجنس سنة 

  وعــالمجم  اثــاإلن  ورــالذك  وسطـال
 95,2 90,8 99,7  ريـحض

 89,7 79,5 99,3  رويــق
 93,4 87,2 99,6  وعــالمجم

  2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة: المصدر  

  
 2014 سنة ،)سنة 19-15( العمریة الفئة لدى العازبین نسبة: 7ان رقم مبی

 
 

 14- 10ضمن الفئة العمریة  أنھ نالحظففي مجال التمدرس، أما 
وبین  ،ق المعتادة بین الوسطین الحضري والقروياروجود الفو سنة

 میة لذى ھاتھ الفئةنسبة األمثل ت ،في الوسط القرويف. الذكور واإلناث
لدى اإلناث وھي  8,7%حسب الجنس، فقد سجل  ، أما %7,4حوالي 

الوسط بأما  ).%6,0(نسبة عالیة مقارنة مع ما سجل لدى الذكور 
 لدى اإلناث %1,6و لدى الذكور  %1,7فبلغت ھذه النسبة  لحضري،ا

99,7
90,895,2 99,3

79,5
89,7

99,6
87,293,4

0

20

40

60

80

100

120

المجمــوعاإلنــاثالذكــور

حضـري

قــروي

المجمــوع



 

 الجنس

 

سنة، 
. الجھویة

إذ  ،یالحظ أن ھذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع اإلناث
إقلیم ب

أقالیم القنیطرة والخمیسات 
ثم تأتي 

على  

(%)   
  

وعـالمجم
1,6 
7,4 
3,7 

الجنس و اإلقامة

سنة،  19-15العمریة 
الجھویةمن مجموع الساكنة 

یالحظ أن ھذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع اإلناث
بھذه النسبة مرتفعة أكثر 

أقالیم القنیطرة والخمیسات 
ثم تأتي  .على التوالي
 تصلبنسب متقاربة 

المجمـوع

1,6

7,4

3,7

 (%) )سنة 10-14
  2014حسب وسط اإلقامة والجنس سنة 

 المجماثـاإلن
1,6 
8,7 
4,1 

 2014  

اإلقامة وسط حسب
2014 

العمریة  فیما یتعلق بمجال التشغیل لدى الفئة
من مجموع الساكنة 

یالحظ أن ھذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع اإلناث
ھذه النسبة مرتفعة أكثر 

أقالیم القنیطرة والخمیسات متبوعا بكل من 
على التوالي %24,3

بنسب متقاربة  تمارة وسال

الذكـور

6

6

3,2

41

   .الوسط القروي

10 ( األمیةنسبة 
حسب وسط اإلقامة والجنس سنة 

 اإلنورـالذك
1,7 
6,0 
3,2 

2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

حسب) سنة 10-14
2014 سنة بالجھة

فیما یتعلق بمجال التشغیل لدى الفئة
من مجموع الساكنة  %22,2 

یالحظ أن ھذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع اإلناث
ھذه النسبة مرتفعة أكثر . %13,3 و

متبوعا بكل من 
24,3%و  %25,4

تمارة وسال- الصخیرات

الذكـور

1,7

4,1

الوسط القرويبما سجل 

نسبة : 9الجدول رقم 
حسب وسط اإلقامة والجنس سنة 

 الذكوسط

اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

  

10( األمیة نسبة
بالجھة

فیما یتعلق بمجال التشغیل لدى الفئة
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عمالة الرباط بنسبة 
سیدي 

لدى  

 واألقالیم

 
 
  

عمالة الرباط بنسبة 
سیدي وإذا أخدنا بعین االعتبار الجنس ، فقد سجلت بإقلیم 

 %17,7و  

 ((%)    
2014 

وعــالمجم
28,8 
25,4 
11,5 
16,4 
24,3 
29,4 
18,0 
22,2 

واألقالیم العماالت

  

13,

عمالة الرباط بنسبة  نجدألخیر 
وإذا أخدنا بعین االعتبار الجنس ، فقد سجلت بإقلیم 

 %40,8أعلى النسب وخاصة لدى الذكور ب 

) سنة 15-19
2014سنة  لجھة
اثــاإلن  المجم 

17,7  
15,7  
8,6  
10,7  
10,2  
17,7  
11,1  
13,3  

2014  

العماالت حسب) سنة
2014 

  

17,7
11,1,3
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ألخیر وفي ا 16%
وإذا أخدنا بعین االعتبار الجنس ، فقد سجلت بإقلیم 

أعلى النسب وخاصة لدى الذكور ب 

15(معدل النشاط  
لجھةا لیماقأحسب الجنس بعماالت و
ورــالذك  

39,9 
34,6 
14,5 
22,2 
38,0 
40,8 
24,9 
30,9 

2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة
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 14تقل أعمارھن عن 
ما بین 
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أي  %

العماالت حسب) 
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11,3%و  12%

تقل أعمارھن عن 
ما بین (في سن اإلنجاب 

عاما فأكثر 50بلغ سنھن 

 2014وصل معدل العزوبة عند اإلناث حسب إحصاء 
30,5ویالحظ تباین كبیر حسب وسط اإلقامة، حیث سجل 
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 19-15( الذكور
2014 سنة الجھة 

  

عماالت و یبین توزیع اإلناث حسب
بعمالة سال %21,4و 
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بخصوص التعلیم، یالحظ أنھ كلما كانت المرأة أصغر سنا كلما 
وھذا ناتج طبعا عن . كان حظھا في معرفة القراءة والكتابة مرتفعا

 .ھود المبذولة في مجال التمدرس ومحو األمیة منذ استقالل البالدالج
الوسط بحدة  أشدتجدر اإلشارة إلى أن آفة األمیة  وعلى صعید الجھة،

 .الحضريالوسط ب %29,0مقابل  %62,2تم تسجیل  حیث ،القروي
أما حسب عماالت وإقلیم الجھة، یالحظ أن األمیة سجلت أعلى نسب لھا 

بالوسط القروي  66,4% بالوسطین معا و %51,7 بإقلیم الخمیسات
   .بالوسط الحضري %39,2و

وصل معدل فقد ، )سنة 59-15(لدى النساء  بالنشاطفیما یتعلق 
بالوسط  %30,0، وسجل %25,5ھذه الفئة على صعید الجھة  نشاط

أعلى نسبة تم  أما. بالوسط القروي %13,3في حین سجل  ،الحضري
وأضعف نسبة سجلت بالوسط ) %38,8(باط بعمالة الركانت تسجیلھا 
  ).%7,4( إلقلیم سیدي قاسم القروي 

العماالت  حسب  (%) معدل النشاط واألمیة لدى النساء: 11الجدول رقم 
 2014سنة  واألقالیم ووسط اإلقامة

  ءمعدل النشاط لدى النسا  نسبة األمیة لدى النساء  العمالة أو اإلقلیم
  مجموعال  قروي  حضري  مجموعال  قروي  حضري

 23,6 17,4 27,6  44,3  65,0  30,3  القنیطرة
 18,1 12,1 23,2  51,7  66,4  39,2  الخمیسات

 38,8 - 38,8  21,9  -  21,9  رباطــال
 29,0 17,1 29,7  29,7  56,8  27,9  الــس

 11,3 7,4 18,5  51,8  59,7  36,6  سیدي قاسم
 17,9 13,5 23,5  50,4  61,0  36,5  سیدي سلیمان

 30,7 19,2 31,9  29,5  46,6  27,7  تمــارة-الصخیرات
 25,5 13,3  30,0  38,4  62,2  29,0  الجھة

    2014سنة  ل اإلحصاء العام للسكان والسكنى: المصدر  

 المسنــون  

یبلغ عدد األشخاص الذین یبلغ ، 2014استنادا إلى نتائج إحصاء 
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یتمیز توزیعھم و .ید الجھةعلى صع 419.223سنھم ستون سنة وأكثر 
أوي ی القنیطرة إقلیمحیث أن  التكافؤبعدم  لیم الجھةاقأعماالت وحسب 
إقلیم الخمیسات و 18,6%وعمالة الرباط  %19,6 سالو 19,8%
وإقلیم  %10,4تمارة سوى -وال یقطن بعمالة الصخیرات . 14,4%

ومن جانب آخر فإن . بسیدي سلیمان 6,2%وفقط  10,9%سیدي قاسم 
من المسنین الحضریین  %51,1 توزیعھم حسب وسط اإلقامة یبین أن

من المسنین القرویین  %80,2 ووسال  الرباط تيبعمال بالجھة یقیمون
 .سیدي قاسم والقنیطرة بأقالیم الخمیسات، یقطنون

ت العماال سنة فأكثر حسب 60ألشخاص البالغین اتوزیع : 12الجدول رقم 
 2014سنة  لیم ووسط اإلقامةاقواأل

  المجموع  القرويالوسط   الحضريالوسط   العمالة أو اإلقلیم
 النسبة   العدد  النسبة   العدد  النسبة   العدد

 19,8  82930 26,2  29953 17,4  52977  القنیطرة
 14,4  60515 27,7  31689 9,5  28826  الخمیسات

 18,7  78180 -  - 25,6  78180  رباطــال
 19,6  82110 3,8  4389 25,5  77721  الــس

 10,9  45627  26,3  30047 5,1  15580  سیدي قاسم
 6,2  26103 12,3  14051 4,0  12052  سیدي سلیمان

 10,4  43758 3,7  4291 12,9  39467  تمــارة-الصخیرات
  100,0  419123 100,0  114420 100  304803  الجھة

  2014نة  سل اإلحصاء العام للسكان والسكنى: المصدر  

 وجود فوارقیالحظ  ،ھذه الفئةاإلقتصادي لبالنشاط فیما یتعلق 
سنة  معدل النشاط لدى الذكور وصل نجد أنحیث ، مھمة بین الجنسین

 أما .)%4,8(في حین یبقى ضئیال جدا لدى اإلناث  %33,4إلى  2014
لیم الجھة، یتبین من خالل معطیات الجدول اقأفیما یخص عماالت و

نسب  سجلتحیث  ،خاصة لدى الذكور ،اك تباین شاسعأسفلھ أن ھن
بینما . 41,3% الخمیساتوبإقلیم  41,9%سیدي قاسم بإقلیم نشاط مھمة 

بإقلیم سیدي سلیمان  36,9%تتراوح باقي معدالت النشاط بین 



 

النشاط المسجلة 

 حسب الجنس

 عماالت

  

النشاط المسجلة أما لدى اإلناث فإن معدالت 
  

حسب الجنس 
 

  وعــالمجم
20,2 
22,3 
15,7 
16,2 
22,1 
19,7 
18,5 
18,9 

عماالتوال الجنس

  

33,4

54,8

1818,9

أما لدى اإلناث فإن معدالت 
  .الذكور لمسجلة لدى

  (%) األشخاص المسنین
 2014سنة جھة 

المجم  اثــإن
4,8 
4,6 
6,2 
4,6 
2,7 
4,1 
5,7 
4,8 

 2014سنة  

الجنس حسب المسنین
 2014  

  

41
36,9

30,6

2,4,15,7

22,119,718,5
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أما لدى اإلناث فإن معدالت 
لمسجلة لدىتلك ا

األشخاص المسنیننشاط 
جھة البلیم اقوالعماالت واأل

  ورــذك
35,8 
41,3 
26,4 
27,6 
41,9 
36,9 
30,6 
33,4 
سنة  ل اإلحصاء العام للسكان والسكنى

  
المسنین األشخاص

 سنة بالجھة واألقالیم

   

2627,6

41,9

6,24,6,7

15,716,2
1

أما لدى اإلناث فإن معدالت . بعمالة الرباط
تلك ا مقارنة مع

نشاط معدل : 13
والعماالت واأل

  العمالة أو اإلقلیم

  

  سیدي قاسم
  سیدي سلیمان

  تمــارة-

اإلحصاء العام للسكان والسكنى: 

األشخاص نشاط معدل
واألقالیم

35,8
41,3

26,4

4,84,62

20,222,3

بعمالة الرباط %26,4
مقارنة مع تبقى ضعیفة جدا

13الجدول رقم 
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  الخصائص الممیزة لألسـر )5
  تطور عدد األسـر )1.5

 2014و 2004 تيسنالمحصاة بین عرف عدد األسر بالجھة 
أسرة، . 1015107أسرة إلى  783713ملحوظا حیث انتقل من  ارتفاعا

مقابل  %29,5بنسبة  أيأسرة  231394مسجال زیادة إجمالیة قدرھا 
بمعدل زیادة سنوي یقدر بحوالي على الصعید الوطني، و  29,0%

مـن  %13,9حوالي  2014إحصاء سنة  حسبویقطن بالجھة  .%2,6
وتجدر اإلشارة إلى أن غالبیة ھذه  .مجموع األسر على الصعید الوطني

  .%75,5األسر تستقر بالوسط الحضري بنسبة 

ن بإقلیم سیدي سلیماأسرة  60.910 تتوزع أسر الجھة إلىو
بإقلیم الخمیسات  122.106أسرة بإقلیم سیدي قاسم ثم  99.164و
أسرة بعمالة  151.612ثم تمارة –بعمالة الصخیراتأسرة  135.161و

-سجلت عمالة الصخیرات .أسرة بعمالة سال 231.318الرباط، وأخیرا 
ارتفاعا مھما في عدد األسر بحیث وصل  2014تمارة برسم سنة 

عمالة سال ثم  3,3%إقلیم القنیطرة  لیھای ،%5,1المعدل السنوي إلى 
كمعدل  2,2%مسجال سلیمان ثم إقلیم  %3,2بمعدل سنوي یعادل 

وأخیرا عمالة  1,7%ثم الخمیسات ب  2%یلیھ إقلیم قاسم ب سنوي 
  . %0,5الرباط بمعدل 

  



 48

  2014و  2004لیم والوسط  سنتي توزیع عدد األسر حسب العماالت أو األقا: 14الجدول رقم 
 

  2014إحصاء  2004إحصاء  السنوات
 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري العمالة أو اإلقلیم

 640 214 953 74 687 139 919 154 199 60 720 94  القنیطرة
 144 122 036 54 108 68 952 102 437 55 515 47  الخمیسات

 670 151 0 670 151 182 144 0 182 144 الرباط
 340 231 908 12 432 218 461 168 587 8 9874 15  سال

 191 99 422 61 769 37 669 81 203 52 466 29  سیدي قاسم
 922 60 699 32 223 28 034 49 559 27 475 21  سیدي سلیمان

 200 135 237 12 963 122 330 82 174 17 156 65  تمارة-الصخیرات
 662 007 1 255 248 852 766 523 783 154 221 369 562 الجھة

 806 313 7 063 506 2 743 807 4 264 665 5 455 225 2 809 439 3 مجموع المملكة
  2014و   2004العام للسكان والسكنى لسنوات    اإلحصاء  :المصدر
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 امةاإلق ووسط واألقالیم العماالت حسب األسر عدد توزیع: 12مبیان رقم 
 2014 سنة بالجھة،

 

  مكونات حجم األسر )2.5
د لألسرة افرأ 4,5( 2014بلغ متوسط حجم األسرة بالجھة سنة 

مقارنة مع اإلحصاء العام  %11,8بذلك انخفاضا بنسبة  مسجال) الواحدة
فحجم األسرة بالجھة في ). أفراد لألسرة الواحدة 5,1( 2004لسنة 

عرفتھا األسرة المغربیة عموما في تراجع مستمر نتیجة للتطورات التي 
  .تركیبتھا

حسب وسط اإلقامة، فإن متوسط أفراد األسرة الحضریة یصل 
  .أفراد لألسرة القرویة 5,6أفراد مقابل  4,1إلى 

أفراد  5,3 ھذا المؤشر غلیم الجھة، بلاقأوحسب عماالت و
إحصاء  حسب ي سیدي قاسم وسیدي سلیمانلألسرة الواحدة بإقلیم

على التوالي  10,2و  %11,7بذلك انخفاضا بنسبة  جال، مس2014
 وبلغ ھذا). لألسرة الواحدة أفراد 5,9و  6,0( 2004مقارنة مع إحصاء 

مسجال بإقلیم القنیطرة  2014د لألسرة الواحدة سنة افرأ 4,9المؤشر 
لألسرة  أفراد 5,7( 2004مقارنة مع  %14,0بذلك انخفاضا بنسبة 
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  ).الواحدة

 2014لألسرة الواحدة سنة  أفراد 4,4المؤشر وقد بلغ ھذا 
بعمالة سال  4,2و تمارة- بعمالة الصخیرات 4,2و بإقلیم الخمیسات

تصل على  مسجال بذلك انخفاضا بنسببعمالة الرباط،  3,8وأخیرا 
مقارنة مع إحصاء  %11,6 14,3% و 12,5% و13,7% التوالي إلى

  ).واحدةلألسرة ال أفراد 4,3و  4,9و  4,8و  5,1( 2004

ووسط اإلقامة لیم اقحسب العماالت واألمتوسط حجم األسر : 15الجدول رقم 
  2014و  2004بالجھة سنتي 

 2014إحصاء  2004إحصاء  السنوات
 المجموع قروي  حضري المجموع قروي  حضري العمالة أو اإلقلیم 

 4,9 6,1 4,3 5,7 6,9 4,9  القنیطرة
 4,4 4,8 4,1 5,1 5,5 4,6  یساتالخم

 3,8 - 3,8 4,3 - 4,3  الرباط
 4,2 5,1 4,2 4,9 6,3 4,8  سال

 5,3 5,8 4,5 6,0 6,5 5,0  سیدي قاسم
 5,3 5,8 4,6 5,9 6,5 5,1  سیدي سلیمان

 4,2 4,6 4,2 4,8 5,3 4,7  تمارة-الصخیرات
 4,5 5,6 4,1 5,1 6,3 4,7  الجھة

  2014و   2004 يان والسكنى لسنتاإلحصاء العام للسك  :المصدر
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، وإقلیم القنیطرة ب 
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وتحتل دور الصفیح المرتبة الرابعة من 
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بنسبة  "عمارة
بعمالة سالللدار المغربیة العصریة 

، وإقلیم القنیطرة ب 58,0%
ثم عمالة الرب 

الة الصخیراتمعثم أخیرا نجد 
المسكن من نوع قرويأتي 

وتحتل دور الصفیح المرتبة الرابعة من 
ویأخد ھذا النوع من . %7,6
تمارة -ھما خاصة بعمالة الصخیرات
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حسب األسر حجم 
2014 سنة بالجھة 

 ظروف سكـن األسـر

 
الرباطجھة بسكن السائد 

أكثر من خمسسكنھ 
عمارةفي الشقة 

للدار المغربیة العصریة 
0 ب الخمیسات

 49,6%سیدي قاسم ب 
ثم أخیرا نجد  %45,7

أتي وفي المرتبة الثالثة، ی
وتحتل دور الصفیح المرتبة الرابعة من . 

7,6%حیث األھمیة على المستوى الجھوي ب
ھما خاصة بعمالة الصخیرات

 متوسط توزیع
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سكنھ تذي ال" 

الشقة " بمتبوعا 
للدار المغربیة العصریة أعلى نسبة 
الخمیساتإقلیم ة بكل من 

سیدي قاسم ب 
45,7%وإقلیم سیدي سلیمان ب 

وفي المرتبة الثالثة، ی
. لجھةاعلى مستوى 

حیث األھمیة على المستوى الجھوي ب
ھما خاصة بعمالة الصخیرات

توزیع: 13مبیان رقم 
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، بیما سجلت أضعف النسب بإقلیم سیدي قاسم ب 10,2%سیدي سلیمان 
%2.  

 تختلف النسب المسجلةبالنسبة لألنواع األخرى من المساكن،  
  .وسط اإلقامةلیم الجھة وحسب اقأعماالت و حسب

  حسب نوع المسكن   (%) الجھةأسر  توزیع: 16الجدول رقم 
 2014سنة  اإلقامةوسط و

  وعــالمجم  رويــق  ريــحض  وع المسكنــن
 4,5 1,0 5,6  الــفی

 15,6 0,4 20,5  ةــشق
 3,4 3,7 3,3  ةتقلیدی ةمغربی دار
 52,6 26,7 60,9  عصریة ةمغربی دار

 7,6 6,6 8,0  حــدور الصفی
 15,5 60,9 0,8  وع قرويـمسكن من ن

 0,9 0,8 0,9  رىــحاالت أخ
 100,0 100,0 100,0  المجموع

  2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر

  

 صفـة حیازة المسكـن )2.6
الوسط الحضري ب، أكثر من نصف األسر 2014 سنة خالل

 كثروأ أو في طریق التملك شغلوا مسكنا بصفة مالك) %56,6(للجھة 
بین تھیمنة صفة المالك ). %26,6أي (  األسر بصفة مكتري ربعمن 

وكذا تسھیالت  المجھزة البقع األرضیةو الشقق اإلقبال الكبیرعلى
ما جعل عددا كبیرا من األسر مللبناء،  للشراء أو الحصول على قروض
أما بالنسبة للوسط القروي، فیالحظ كذلك ھیمنة  .تصبح مالكة لمسكنھا

قي صفات الحیازة األخرى حیث با نع صفة المالك أو في طریق التملك
  .من األسر القرویة تمتلك مسكنا %89,4أن 
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  حسب صفة حیازة المسكن  (%) الجھةتوزیع أسر : 17الجدول رقم 
  2014سنة  اإلقامة وسطو 

  وعــالمجم  رويــق  ريــحض  ازةـة الحیـصف
 64,3 88,1 56,6  رك تشم ملكأوملك 

 5,0 1,3 6,2  التملك في طریق
 20,4 1,1 26,6  كراء

 2,2 1,3 2,4  ةــمسكن وظیف
 6,8 6,3 6,9  انــساكن بالمج

 1,4 1,8 1,2  رىــحاالت أخ
 100,0 100,0 100,0  المجموع

 2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر

  ممیزات وعناصر تجھیز المسكـن )3.6
) تجمع( نسبي بتركیز 2014 سنة لجھةلتمیز الوسط الحضري 

 ،الجھويمستوى العلى سواء  ،ثالث غرف مساكن مكونة منبسر لأل
 بالخمیسات %39,2 بنسباإلقلیمي، ى مستوالأو على  ،%34,7بنسبة 

بسیدي  %33,5 و تمارة- بالصخیرات 36,8% و بسال %39,3 و
 %30,3أخیرا و بالقنیطرة %30,8 و بسیدي قاسم %31,3 و سلیمان
مسكنا مكونا من  تقطن الجھةأسر  نسبة مھمة من إال أن .بالرباط
من األسر تشغل مساكن  %15,1 كما أن. %26,0بنسبة  ،غرفتین

تشغل مسكنا  على المستوى الجھوي 10,4% ومكونة من أربعة غرف 
   .من غرفة واحدة

تأتي األسر الحضریة التي ، بالجھة بالنسبة للوسط الحضري
نفس المالحظة یمكن . 36,1%األولى ب  ثالثة غرف في المرتبةتشغل 

تسجیلھا على مستوى العماالت واألقالیم، إذ تشكل المساكن المتكونة من 
 37,7%بعمالة سال و  39,8%بإقلیم الخمیسات و  43,8%ثالثة غرف 

 أما نسب باقي األقالیم والعماالت فتتراوح بین. تمارة- بعمالة الصخیرات
أما المساكن المكونة من . اسمبسیدي ق 34,3%بالرباط و  %30,3
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تصل نسبة ھذه . العماالت واألقالیمبكل في المرتبة الثانیة فتأتي غرفتین 
سیدي سلیمان إقلیم ب  %27,8 سال و ةعمالب %28,4الفئة إلى 

ة إلى بنسأما القنیطرة فتصل فیھا ھذه ال. بسیدي قاسم %25,6و
یأتي المسكن . بالخمیسات %21,9 و بعمالة الرباط %23,2 و 24,5%

بالوسط الحضري للجھة في المرتبة الثالثة أربعة غرف المكون من 
أعلى النسب لھذه الفئة سجلت بكل من عمالة . 14,1%بنسبة تصل إلى 

وتأتي . بإقلیمي القنیطرة وسیدي قاسم 16,0%و  16,1%الرباط ب 
من  10,4%المساكن المكونة من غرفة واحدة في المرتبة الرابعة ب 

-المساكن الحضریة مع معدل یصل أقصاه بعمالة الصخیراتمجموع 
أما المساكن . 8,4%وأدناه بإقلیم سیدي قاسم  13,3%تمارة إلى 

غرف، فنسبھا متواضعة بجمیع  4الحضریة المكونة من أكثر من 
  .عماالت وأقالیم الجھة

في مساكن مكونة من  تقطنأغلبیة األسر  ،الوسط القرويوب
نفس المالحظة یمكن . المستوى الجھوي على 30,3% غرفثالثة 

، باستثناء إقلیم الخمیسات لیم الجھةاقأعماالت وتسجیلھا على مستوى 
تمارة حیث تتصدر القائمة مساكن مكونة من -وعمالتي سال والصخیرات

انظر الجدول (على التوالي  33,2%و 38,1%و  36,4%غرفتین ب 
من  18,2%فتشكل  غرف أربعةاألسر التي تسكن في  أما). 19رقم 

مجموع األسر بالوسط القروي، وأعلى النسب سجلت بإقلیم سیدي 
بإقلیمي القنیطرة  20,9%، في حین سجلت نسبة 21,5%سلیمان ب 

وتمثل غرفة واحدة وتأتي بعد ذلك األسر التي تقطن ب. وسیدي قاسم
ویأخذ ھذا النوع من األسر  .من مجموع األسر القرویة بالجھة %10,5
وإقلیم  16,4%تمارة ب - ھما خاصة بعمالة الصخیراتحجما م

وتجدر اإلشارة إلى أن باقي . 12%وعمالة سال ب  13%الخمیسات ب 
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أنھ،  إال.على المستوى الجھوي %12,0 نسبة األصناف سجلت مجتمعة
ین الوسطین الحضري بسبب الفوارق في األحجام المتوسطة لألسر بو

لمتوسط لألشخاص في الغرفة للعدد ا اكبیر اتركیزوالقروي، نجد 
بالنسبة  لكل غرفة شخص 1,9 حیث سجلبالوسط القروي، الواحدة 

 یلیھم إقلیم. القنیطرة وسیدي قاسم وسیدي سلیمان لیماقوأ لعمالة سال
عمالة أتي توأخیرا  الواحدة، شخص بالغرفة 1,8ب  الخمیسات

فنجد الوسط الحضري، ما یخص فیأما . 1,7تمارة ب -الصخیرات
وأقالیم الجھة  تعماالب الواحدة األشخاص في الغرفة ریبا نفس معدلتق

 .بسیدي سلیمان 1,5بالرباط و 1,2ویتراوح ھذه المعدل بین 

  )غرفة معدل األشخاص لكل(معدل اإلیواء في الغرفة : 18الجدول رقم 
 2014 سنة لیم الجھةاقأبعماالت و حسب محل اإلقامة

  وعــالمجم  رويــق  ريــحض  ة أو اإلقلیمـعمالال
 1,5 1,9 1,3  القنیطرة

 1,5 1,8 1,3  الخمیسات
 1,2 - 1,2  الرباط

 1,4 1,9 1,4  سال
 1,7 1,9 1,4  سیدي قاسم

 1,7 1,9 1,5  سیدي سلیمان
 1,4 1,7 1,4  تمارة-الصخیرات

 1,4 1,8 1,3  الجھة
  2014 لسنةى  اإلحصاء العام للسكان والسكن: المصدر    
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 2014اإلقامة سنة وسط حسب عدد غرف المسكن و  (%) الجھةتوزیع أسر : 19الجدول رقم 
عدد 

  الغرف
  الجھة  تمارة- الصخیرات  سیدي سلیمان  سیدي قاسم  سال  الرباط  الخمیسات  القنیطرة

  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح  ح  م  ق  ح  م  ق  ح

1  9,5 9,5 9,5 9,0 13,0 10,8 12,9 8,5 12,0 8,7 8,4 9,8 9,2 11,0 6,9 8,8 13,3 16,4 13,5 10,4 10,5 10,4 

2  24,5 25,1 24,7 21,9 36,4 28,3 23,2 28,4 38,1 29,0 25,6 26,4 26,1 27,8 26,1 26,9 22,5 33,2 23,5 25,0 29,1 26,0 

3  32,6 27,5 30,8 43,8 33,3 39,2 30,3 39,8 31,3 39,3 34,4 29,4 31,3 33,0 33,9 33,5 37,7 27,8 36,8 36,1 30,3 34,7 

4  16,1 20,9 17,8 11,9 12,1 12,0 16,0 12,6 11,5 12,5 16,0 20,9 19,0 13,1 21,5 17,6 12,7 13,8 12,8 14,1 18,2 15,1 

5  6,9 9,3 7,7 4,5 3,2 4,0 6,7 3,5 4,0 3,5 5,5 8,3 7,2 5,3 7,4 6,5 5,1 4,7 5,0 5,3 7,0 5,7 

6  5,6 4,4 5,1 5,5 1,4 3,6 5,1 3,8 1,9 3,7 5,9 3,2 4,2 5,6 2,5 3,9 4,6 2,7 4,5 4,8 3,0 4,4 

7 2,1 1,6 1,9 1,4 0,4 0,9 2,4 1,3 0,6 1,2 1,6 1,0 1,2 1,6 0,9 1,2 1,8 0,8 1,7 1,8 1,0 1,6 

 2,2 1,0 2,5 2,2 0,6 2,3 1,6 0,9 2,5 1,5 0,9 2,6 2,1 0,7 2,2 3,5 1,2 0,4 1,9 2,3 1,7 2,6  فأكثر 8

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع
  2014لسنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر
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بشبكتي المساكن ربط االمسكن، نالحظ أن لتجھیزات بالنسبة أما 
 ويصعید الجھالسواء على  یتسم بالتباینب والكھرباء الماء الصالح للشر

على ف. الحضري والقروي ینالوسطعلى مستوى أو اإلقلیمي وكذلك 
بشبكة  متصال امن األسر تشغل مسكن %72,9نالحظ أن  ويجھالمستوى ال

من األسر  %89,6فنسجل أن  ،أما حسب الوسط. الصالح للشربالماء 
فقط من األسر القرویة  %21,1في حین الحضریة تستفید من ھذه الخدمة 
من األسر الحضریة  %93,4أن كما  .تقطن مسكنا متصال بھذه الشبكة

على الكھرباء  امتوفر امن األسر القرویة یشغلون مسكن %81,3مقابل 
  . الجھوي لصعیدعلى ا

الجھة یفوق  وأقالیم تعماالفمساكن جمیع  ،الوسط الحضريوب
باستثناء عمالة  85%الصالح للشرب معدل ارتباطھا بشبكة الماء 

ي وإقلیموھكذا فإن عماالت الرباط وسال .  (79,9%)تمارة-الصخیرات
 %94,0 أينسبا تفوق المعدل الجھوي،  واسجلالخمیسات سیدي قاسم و

   .على التوالي %90,6 و %94,6 و %93,9و

تتوفر على مطبخ  بالجھة األسر الحضریة جلإضافة إلى ھذا، 
 %59,9 إال أن. %99,1 و %96,4یمثل على التوالي  أي ما ومرحاض

أما فیما . عصري على حمام متوفرا افقط من بین ھاتھ األسر تشغل مسكن
 9,4%و  80,8%و  91,9%تمثل ھذه النسب فبالوسط القروي، یتعلق 

  .على التوالي
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 2014سنة  اإلقامة وسطاإلقلیم و األساسیة حسب  تجھیزاتال المتوفرة على  (%)المساكن نسبة : 20الجدول رقم 

  تجھیزات المسكن
  عصري حمام  مراحیض  مطبخ

  الشروب الماء  الكھرباء  حمام تقلیدي  أو رشاشة 

  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح  م  ق  ح

 58,9 8,3 86,0 91,3 88,8 92,6 26,0 63,7 5,8 39,9 8,9 56,5 94,9 87,0 99,1 94,1 89,6 96,6  القنیطرة
 58,2 17,5 90,5 77,6 61,3 90,6 14,5 26,8 4,8 34,3 9,1 54,3 79,0 54,9 98,0 92,1 88,2 95,3  الخمیسات

 94,0 0,0 94,0 95,1 0,0 95,1 4,5 0,0 4,5 67,1 0,0 67,1 99,5 0,0 99,5 95,3 0,0 95,3  الرباط
 89,0 6,6 93,9 94,5 72,5 95,8 5,8 28,2 4,4 57,1 12,1 59,7 98,0 74,4 99,4 97,1 91,0 97,5  سال

 53,2 27,8 94,6 92,1 89,8 95,8 46,2 68,8 9,4 24,5 6,5 53,7 94,8 92,4 98,9 95,5 95,3 95,9  سیدي قاسم
 63,7 44,9 85,6 86,1 83,1 89,5 42,4 71,4 8,7 27,6 10,2 47,8 92,7 87,6 98,7 96,1 95,9 96,5  سیدي سلیمان

 75,7 33,8 79,9 88,9 84,7 89,3 7,2 26,7 5,3 59,6 23,1 63,2 98,0 88,1 99,0 96,3 95,9 96,4  تمارة-الصخیرات
 72,9 21,1 89,6 90,4 81,3 93,4 17,3 54,3 5,3 47,6 9,4 59,9 94,6 80,8 99,1 95,3 91,9 96,4  الجھة

  2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر
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المرتبطة بالشبكة العمومیة  المساكنبة نسف أما بالنسبة للتطھیر،
 في حین أن ،%68,1 تسجل ،على الصعید الجھوي ،للصرف الصحي

  .%20,3 بلغت نسبة األسر التي تستعمل الحفر الصحیة كوسیلة للتطھیر

حسب  المرتبطة بشبكة التطھیرالمساكن أما بخصوص توزیع 
مرتبطة  كنالمسامن  %89,0الوسط الحضري أن ب، فیالحظ وسط اإلقامة

أما بالوسط . تستعمل الحفر للصرف الصحي %8,6بالشبكة العمومیة و
القروي، فیالحظ أن الوسیلة األكثر استعماال ھي الحفر الصحیة بنسبة 

ثم تأتي  %10,9اآلبار المفقودة بنسبة  ثم 28,8%الطبیعة ب تلیھا 56,4%
االت األخرى باقي الحثم  %3,3الشبكة العمومیة بنسبة  الرابعةفي الرتبة 

  .%0,8بنسبة 

  حسب وسیلة التطھیر   (%)المساكن نسبة : 21الجدول رقم 
 2014بالجھة سنة  اإلقامةووسط  

  وعــالمجم  رويــالقالوسط   ريــالحضالوسط   رــوسیلة التطھی
 68,1 3,3 89,0  ومیةــشبكة عم

 20,3 56,4 8,6  ةـرة صحیـحف
 3,2 10,9 0,7  ودـقر مفــبئ

 7,8 28,8 0,9  في الطبیعة
 0,7 0,6 0,8  رىــاالت أخـح

  100,0  100,0  100,0  وعــالمجم
  2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر       



 

2014 

  

حیث انتقلت 
سنة نسمة 

انتقلت الثانیة من 
، وبالتالي فقد عرف 
 أما بالنسبة
یقل عن نظیره 
بكل من عمالة الرباط وأقالیم الخمیسات وسیدي قاسم 
فوق نظیره الوطني بكل من عمالتي سال 
وباعتبار وسط 
في المجال الحضري أكثر 

2014 سنة بالجھة،

 دن وتوزیع المراكز الحضریة بالجھة

حیث انتقلت  ،مثیلتھا القرویة
نسمة  3.198

انتقلت الثانیة من 
، وبالتالي فقد عرف 

أما بالنسبة. فقط
یقل عن نظیره الدیمغرافي 

بكل من عمالة الرباط وأقالیم الخمیسات وسیدي قاسم 
فوق نظیره الوطني بكل من عمالتي سال 

وباعتبار وسط . 
في المجال الحضري أكثر 

بئــر مفقـود
3,2

بالجھة، التطھیر

دن وتوزیع المراكز الحضریة بالجھة

مثیلتھا القرویة 
198.712إلى  

انتقلت الثانیة من نسمة في حین 
، وبالتالي فقد عرف ل نفس الفترة

فقط نسمة 71.675
الدیمغرافي  للنمو

بكل من عمالة الرباط وأقالیم الخمیسات وسیدي قاسم 
فوق نظیره الوطني بكل من عمالتي سال 

. تمارة وإقلیم القنیطرة وكذلك بالنسبة للجھة
في المجال الحضري أكثر  السنوي

حفـرة صحیـة
20,3

بئــر مفقـود
3,2

في الطبیعة
7,8

60

التطھیر بشبكة المرتبطة

دن وتوزیع المراكز الحضریة بالجھة

 یفوق اعرفت الساكنة الحضریة تكاثر
 2004نسمة سنة 
نسمة في حین  485.980
ل نفس الفترةخال نسمة

71.675زیادة إجمالیة قدرھا 
للنمومعدل السنوي 

بكل من عمالة الرباط وأقالیم الخمیسات وسیدي قاسم 
فوق نظیره الوطني بكل من عمالتي سال وسیدي سلیمان، لكن ھذا المعدل ی

تمارة وإقلیم القنیطرة وكذلك بالنسبة للجھة
السنوي الدیمغرافي

شبكة عمــومیة
68,1

حـاالت أخــرى
0,7

المرتبطة األسر نسبة

دن وتوزیع المراكز الحضریة بالجھة
  

عرفت الساكنة الحضریة تكاثر
نسمة سنة  2.712

485.980 قدرھا
نسمة .382.1541

زیادة إجمالیة قدرھا 
معدل السنوي معا، فیالحظ أن ال

بكل من عمالة الرباط وأقالیم الخمیسات وسیدي قاسم  
وسیدي سلیمان، لكن ھذا المعدل ی

تمارة وإقلیم القنیطرة وكذلك بالنسبة للجھة
الدیمغرافي نمونجد أن معدل ال

شبكة عمــومیة
68,1

حـاالت أخــرى
0,7

نسبة: 14مبیان رقم 

دن وتوزیع المراكز الحضریة بالجھةالتم 
  التمدن )1.7
  

عرفت الساكنة الحضریة تكاثر
712.732األولى من 

قدرھا بزیادة، أي 
154إلى  1.310.479

زیادة إجمالیة قدرھا الوسط القروي 
معا، فیالحظ أن اللوسطین 

 على الصعید الوطني
وسیدي سلیمان، لكن ھذا المعدل ی

تمارة وإقلیم القنیطرة وكذلك بالنسبة للجھة-والصخیرات
نجد أن معدل ال

مبیان رقم 

التم )7
1.7(
  

عرفت الساكنة الحضریة تكاثر
األولى من 

، أي 2014
10.479

الوسط القروي 
لوسطین ل

على الصعید الوطني
وسیدي سلیمان، لكن ھذا المعدل ی

والصخیرات
نجد أن معدل ال ،اإلقامة
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  .من نظیره بالوسط القروي ارتفاعا نسبیا

الوطني،  بكثیر نظیره على الصعید یفوقن بالجھة إن مستوى التمد
 2004 سنةبالمملكة  %55,1مقابل بالجھة  %67,4نسبة إذ سجل 

لیم الجھة، اقأعماالت ووفیما یخص . 2014 سنة %60,4مقابل  69,8%و
ھناك تفاوت مھم ف قروي، مجالباستثناء عمالة الرباط التي ال تتوفر على 

نسبة ب ھو أضعفھم  سیدي قاسمن حیث أن إقلیم في مستویات التمد
یلیھ إقلیم سیدي سلیمان ب  .2014 سنة %32,3 و 2004سنة  30,2%

بإقلیم  في حین بلغت ھذه النسب. على التوالي 40,9%و %38,0
 %57,2 و %52,7و خالل نفس الفترة 51,8%و %44,8 الخمیسات

 94,4%فقد سجلتا  تمارة-سال والصخیرات عمالتيأما . بإقلیم القنیطرة
وتجدر اإلشارة إلى أن  .على التوالي 90,1%و 90,0%و 93,2%و

بالقسط األوفر في نسبة ون ساھمتوإقلیم القنیطرة  عمالتي الرباط وسال
من الساكنة الحضریة،  %65,7حوالي بھما حیث یتمركز  ،تمدین الجھة

من سكان  %34,3باقي العماالت واألقالیم نسبة  تقاسم فیھتالوقت الذي في 
  .للجھة الحضریة اكزرالم
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اإلقلیم ووسط  العمالة أو ساكنة الجھة حسب زیادة توزیع: 22الجدول رقم 
  2014 و 2004سنتي  اإلجمالي والسنوي النمواإلقامة ومعدل 

 ة أوـالعمال
الزیادة   الوسط  اإلقلیم

  اإلجمالیة

 النمومعدل 
 اإلجمالي

)%(  

 النمومعدل 
 السنوي

)%(  

  الخمیسات
  0,18  20,32 47467  حضري

 0,98-  9,39- 27061-  قروي
 0,38  3,91  20406  المجموع

  اطـالرب
 0,79-  7,60- 47509-  حضري

 -  - -  قروي
 0,79-  7,60- 47509-  المجموع

  الــس
 1,66  17,84 138643  حضري

 3,65  43,11 20035  قروي
 1,78  19,27 158678  المجموع

-الصخیرات
  تمارة

 3,81  45,34 174058  حضري
 3,66 43,32 17227  قروي

 3,80 45,14 178685  المجموع

  القنیطرة
 2,75 31,12 144058  حضري

 0,91 9,46 39276  قروي
 1,91 20,88 183334  المجموع

  سیدي قاسم
 1,32 13,96 20653  حضري

 0,35 3,57 12195  قروي
 0,65 6,71 32848  المجموع

  سیدي سلیمان
 1,78 19,32 21203  حضري

 0,54 5,58 10004  قروي
 1,03 10,79 31207  المجموع

  ةــالجھ
 1,66 17,91 485974  حضري

 0,53 5,47 71675  قروي
 1,31 13,86 557649  المجموع

وع ـالمجم
  يـالوطن

 1,86 24,10 3968805  حضري
  0,39 0,08- 12271-  قروي

  1,25 13,23 3956534  المجموع
   2014و  2004 يوالسكنى لسنت  اإلحصاء العام للسكان:  المصدر      
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 2014 و 2004سنتي    (%) نسبة التمدن بالجھة: 23الجدول رقم 
  2014  2004  ة  أو اإلقلیمــالعمال

 51,8 44,8  الخمیسات
 100,0  100,0  اطــالرب

 93,2 94,4  الــس
 90,1 90,0  تمارة-الصخیرات

 57,2 52,7  القنیطرة
 32,3 30,2  ي قاسمسید

 40,9 38,0  سیدي سلیمان
 69,8 67,4  ةــالجھ

 60,4 55,1  يـوع الوطنــالمجم
   2014 و 2004 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنت: المصدر                    

  البنیة الحضریة )2.7
تجمعا حضریا من مختلف  37تضم البنیة الحضریة للجھة 

 500.000 من وتأویان أزید ھما الرباط و سال انتان كبیرتمدین: األحجام
من الساكنة الحضریة  %47,4ب  انوتساھم بكل واحدة منھما نسمة

 500و  300 بینا مساكنتھتتراوح  القنیطرة ومدینة تمارةمدینة اإلجمالیة، 
 الخمیساتومدینة من السكان الحضریین،   22,6%وتساھمان بنسمة  ألف

من ن مدخمسة و ،4,0%وتساھم ب  نسمة 100.000یقطن بھا أزید من 
ھي مدینة سیدي سلیمان وتیفلت وسیدي قاسم وسوق  الحجم المتوسط

أي نسمة ألف  100و 50بین األربعاء والصخیرات بحیث یقطن بھا ما
مدن وسبعة  ،حضریینللسكان الجمالي اإل المجموع من %11,7 بنسبة

یدي یحیى عین عودة، سیدي الطیبي، س(ومركزان حضریان  صغیرة
الغرب، مشرع بلقصیري، جرف الملحة، المھدیة، تامسنا، سیدي بوقنادل 

نسمة وتأوي مجتمعة  ألف 50و 20بین ساكنتھا  تتراوح )وعین عتیق
، وخمس مراكز حضریة وثالث ن الحضریینامن السك %9,2حوالي 
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ألف نسمة وھي المراكز  20و 10بلدیات یتراوح عدد سكانھا بین 
لالمیمونة، ولماس، الخنیشات وسیدي یحیى زعیر  لخیر،الحضریة لمرس ا

. 3,2%وبلدیات الھرھورة، سیدي عالل البحراوي والرماني وتساھم ب 
 10.000عن  ایقل حجم الواحد منھ وبلدیتان ةكز حضریامر ثمانیةأخیرا و

وھي المراكز  من الساكنة الحضریة فقط %1,9ب  ةساھم مجتمعتنسمة و
رارة، ، أیت یادین، سیدي عالل التازي، زحیلیكة،  الحضریة للمعازیز، زی

  .تیداس وعرباوة و بلدیتا حد كورت ودار الكداري

  والتشغیل بالجھة اإلقتصاديالنشاط  )8
 ، یبلغ عدد السكان البلدیون2014معطیات إحصاء و نتائجحسب 

منھم سكان نشیطون، أي  %36,3نسمة على مستوى الجھة،  4.552.585
  .غیر نشیطین %63,7مقابل شخص   .652.4331ما یقارب 

كل مجمل الساكنة النشیطة من جنس الذكور، ما دمنا نجد ضمن 
 بینفقط، بینما نجد  نشیطات إناث ثالث أقل منأشخاص نشیطین  10

 10من كل  6أكثر من الساكنة غیر النشیطة حضور قوي لإلناث، ف
حسب وسط  لمعدل النشاطأما بالنسبة . ھن إناثاغیرنشیطین أشخاص 

نقطة  2,4أنھ تم تسجیل فرق طفیف، بین الوسطین، لم یتعد اإلقامة، نالحظ 
بالوسط  %48,0بالوسط الحضري مقابل  %50,4وھكذا فقد سجل 

تعدى یالنشاط لدى الذكور  معدل، نالحظ أن حسب الجنسأما . القروي
حیث سجل  ،لدى اإلناث %40 في الغالبتجاوزی، في حین ال 65%

بعمالة  %30,7 بعمالة سال و %38,8 ة الرباط وبعمال 18,1%
أما معدل نشاط اإلناث بإقلیم القنیطرة فیصل إلى . تمارة-الصخیرات

بإقلیم سیدي سلیمان وأخیرا  17,9%ثم  بالخمیسات %23,6و  %25,5
 .بسیدي قاسم %11,3
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  ،الجنسحسب النشاط و الجھةساكنة توزیع : 24الجدول رقم 
 2014 سنة

  اطـوع النشــن
  وعــالمجم  اثــإن  روــذك

  %  ددــالع  %  ددــالع  %  ددــالع

 36,3 1652433 18,8 430224 54,0 1222209  وع النشیطینــمجم
 63,7 2900152 81,2 1859525 46,0 1040627  مجموع غیر النشیطین

 100,0 4552585 100,0 2289749 100,0 2262836  امـوع العــالمجم

  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة : المصدر

  2014 سنة والجنس، النشاط حسب الجھة ساكنة: 15مبیان رقم 

 
 

  والبطالة  اإلقتصاديالنشاط  )1.8
 2014حسب إحصاء  توزیع الساكنة النشیطة  

قلیم اإل عمالة أوال حسبالنشیطة بالجھة توزیع الساكنة  یختلف
من الساكنة  %74,0أن وھكذا نجد . ویظھر ھذا التباین جلیا حسب الجنس

أما حسب الوسط، فعلى . إناث %26,0النشیطة بالجھة من الذكور مقابل 
العموم، یالحظ بالوسط القروي حضور قوي للذكور مقارنة مع اإلناث 
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  . الساكنة النشیطة ھم ذكورا أكثر من أربعة أخماسحیث أن 

یما یخص الوسط الحضري، فیسجل تحسن في نسبة حضور أما ف
النشیطة  الحضریة الساكنة أكثر من ربعحیث أن  ،اإلناث في میدان الشغل

على الصعید  %26,9على الصعید الجھوي مقابل  %30,6(ھن إناثا 
الساكنة  منمن خالل معطیات الجدول أسفلھ، فأعلى نسبة إناث ). الوطني

-لیھا عمالة الصخیراتت ،%37,9عمالة الرباط النشیطة سجلت ب الحضریة
یلیھا إقلیم القنیطرة ب  29,9%ثم عمالة سال ب ، %30,1 تمارة ب
في  25,8%وسجلت بسیدي سلیمان 28,2% ب  إقلیم الخمیساتو %28,7

فقط وھذه النسبة أقل  21,3%بإقلیم سیدي قاسم حین سجلت أضعف نسبة 
  .من المعدل الوطني

حسب وسط اإلقامة   (%) بالجھةالساكنة النشیطة نسبة  توزیع: 25الجدول رقم 
 2014، سنة والعماالت واألقالیم والجنس

  سیدي  سال  الرباط  الخمیسات  القنیطرة  الجنس الوسط
  قاسم

  سیدي
  سلیمان

  الصخیرات
  مجموع  الجھة  تمارة

  المملكة

  حضري
 73,1 69,4 69,9 74,2 78,7 70,1 62,1 71,8 71,3  ذكور
  26,9 30,6 30,1 25,8 21,3 29,9 37,9 28,2 28,7  إناث

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  مجموعال

  قروي
  87,1 86,1 81,4 85,6 91,8 83,5  - 86,6 83,0  ذكور
  12,9 13,9 18,6 14,4 8,2 16,5  - 13,4 17,0  إناث

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  - 100,0 100,0  مجموعال

  المجموع
  78,2 74,0 70,9 80,8 87,4 71,0 62,1 79,0 76,2  ذكور
  21,8 26,0 29,1 19,2 12,6 29,0 37,9 21,0 23,8  إناث

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  مجموعال

  2014لسنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر



 

 اإلقامة

  
 

البطالة مؤشرین أساسیین لقیاس مستوى 
النشاط و البطالة، ویقصد بمعدل النشاط نسبة عدد السكان النشیطین إلى 
أما معدل البطالة فیبین درجة عدم التوازن الحاصل 
الطلب على مستوى سوق الشغل، وھو یحدد نسبة السكان 
من بین مجموع السكان النشیطین 

ل النشاط بالجھة 
ھذا یرتفع 

النساء 
 0.8انخفض ب 

ن معدل النشاط بالوسط القروي 
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الطلب على مستوى سوق الشغل، وھو یحدد نسبة السكان 
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 النشیطة الساكنة
2014 سنة ، والجنس

البطالة مؤشرین أساسیین لقیاس مستوى 
النشاط و البطالة، ویقصد بمعدل النشاط نسبة عدد السكان النشیطین إلى 
أما معدل البطالة فیبین درجة عدم التوازن الحاصل 
الطلب على مستوى سوق الشغل، وھو یحدد نسبة السكان 

من بین مجموع السكان النشیطین  )العاطلون
.  

یتبین من خالل معطیات الجدول رقم 
قد بلغ  2019سنة فأكثر سنة 

ویبقى ضعیفا نسبیا عن% 69,0
وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا المعدل
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سنة  %42,5و 2019سنة % 54,2 مقابل 2018سنة % 56,9سجل نسبة 
   .بالوسط الحضري 2019سنة  %42,3مقابل  2018

في معدل النشاط بین سنتي انخفاض طفیف على العموم، یالحظ 
  .على المستوى الجھوي 2019و  2018

عدل النشاط سنة لیم، فیتضح أن ماقاألأما على مستوى العماالت و
سیدي بإقلیم  %48,3 نسبةأعلى  سجل نسبا متقاربة، حیث سجلت 2019

ثم  %47,2 سیدي سلیمان ب إقلیمو %47,5ب  قاسم یلیھ إقلیم القنیطرة
عمالة و %45,0ب تمارة-الصخیراتعمالة و %45,2 الخمیسات بإقلیم 
  .%42,8 وتأتي عمالة الرباط في األخیرب 43,5%ب سال 

حسب    (%) سنة فأكثر 15معدل نشاط السكان البالغین : 26  الجدول رقم
  2019و  2018الوسط والجنس وعماالت وأقالیم الجھة، سنتي 

  العمالة أو اإلقلیم  حضري  قروي  الوسطین مجموع
2019 2018 2019 2018 2019 2018 
  القنیطرة 43,5 42,4 59,8 56,0 49,8 47,5
  الخمیسات 35,4 35,3 60,0 57,2 46,3 45,2
  الرباط 43,1 42,8 - - 43,1 42,8
  سال 43,2 43,1 - 50,4 43,9 43,5
  سیدي قاسم - 39,8 54,0 53,0 48,8 48,3
  سیدي سلیمان - 43,9 53,1 50,0 48,6 47,2
  تمارة-الصخیرات 44,0 44,3  - 52,0 44,6 45,0
  ةالجھ 42,5 42,3 56,9 54,2 46,3 45,5

   2020النشرة اإلحصائیة السنویة للمغرب، سنة : المصدر 
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 حسب بالجھة فأكثر سنة 15 البالغین للسكان النشاط معدل: 17مبیان رقم 
  2019 و 2018 سنتي الوسط

 
 

    (%) فأكثر سنة 15معدل النشاط للسكان البالغین : 27 الجدول رقم
  2018و  2016حسب الوسط والجنس بالجھة، سنتي  

  حضــري  قــروي  الوسطین وعــمجم
  الجنــس

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 الذكــور 64,9 64,7 80,6 80,2 69,3 69,0

 اإلنــاث 21,4 21,5 30,7 27,0 23,7 22,9

 المجمــوع 42,5 42,3 56,9 54,2 46,3 45,5

  2020 و 2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنتي    :المصدر  
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 الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغین للسكان النشاط معدل: 18مبیان رقم 
 2019 و 2018 سنتي والجنس

  
  

  معدل البطالة  
السكان النشیطین بلغ معدل البطالة في صفوف  2019سنة خالل 
على صعید الجھة، مقابل % 10,7 سنة فأكثر 15عمر الالبالغین من 

  .2018خالل سنة % 11,4

مھم في المدن بالجھة حسب الوسط، یالحظ أن مستوى البطالة و
خالل سنة % 3,9 و% 13,7أكثر منھ في القرى، حیث سجل على التوالي 

تبدو و. 2018على التوالي خالل سنة % 4,3 و% 14,7مقابل  2019
حیث سجلت  ،تمس النساء أكثر من الرجالوریة البطالة كظاھرة حض

 %9,2مقابل % 17,8و  2019سنة عند الرجال % 8,2مقابل % 17,7
 .2018 ةخالل سن

 عمالتي، أن 2019لیم الجھة، فیالحظ سنة اقأأما حسب عماالت و
% 14,8نسبة بطالة  ىلعأبتب األولى افي المر انأتیسال والرباط ت
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ثم  10,9%ب  ارةــالصخیرات تمعمالة  ھمالیت. على التوالي 14,2%و
 وقد تم تسجیل أضعف النسب بإقلیمي 9,1%إقلیم سیدي سلیمان ب

أما  .على التوالي 6,4%و %8,2 سجال الخمیسات وسیدي قاسم اللذان
في  )%7,1( أقل نسبة بطالةإقلیم سیدي قاسم سجل  ،2018خالل سنة 

  .)%14,4(بطالة أعلى نسبة  الرباط حین سجلت عمالة

          (%)سنة فأكثر  15معدل البطالة للسكان البالغین : 28  الجدول رقم
  2019و  2018حسب الوسط وعماالت وأقالیم الجھة، سنتي 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019  مــة أو اإلقلیـالعمال  حضــري  قــروي  الوسطین وعــمجم
  القنیطرة 15,1 12,4 4,1 3,2 10,0 8,3
  الخمیسات 19,0 14,3 2,1 3,6 9,3 8,2
  الرباط 14,4 14,2  - - 14,4 14,2
  سال 14,6 15,4 - -  14,0 14,8
  سیدي قاسم - 14,1 4,0 3,2 7,1 6,4
  سیدي سلیمان  - 12,2 7,6 6,8 11,4 9,1
  تمارة-الصخیرات 12,5 11,5 - -  12,0 10,9
  لجھةا 14,7 13,7 4,3 3,9 11,4 10,7

  .2020و   2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، : المصدر     
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15 البالغین للسكان
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 الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغین للسكان البطالة معدل: 20مبیان رقم 
 2019 و 2018 سنتي والجنس

 
  

الحالة في المھنة للنشیطین المشتغلین  )2.8
  والعاطلین 

المبینة في الجدول أسفلھ، یتبین أن نسبة انطالقا من المعطیات 
المستأجرین جد مرتفعة مقارنة مع باقي الحاالت في المھنة حیث شكلت 

، في حین لم %26,5یأتي المستقلون في المرتبة الثانیة بنسبة و. 61,6%
 . 11,9%تسجل باقي الحاالت مجتمعة سوى 

فیالحظ وفیما یتعلق بتوزیع الساكنة النشیطة حسب وسط اإلقامة، 
، یلیھم %68,2ھیمنة المستأجرین بالوسط الحضري، حیث سجل نسبة 

، في حین سجلت أضعف نسبة عند المشتغلین %23,8المستقلون بنسبة 
  . %2,2، ب )المساعد العائلي والمتعلم (غیر المأجورین
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  موظفو اإلدارات العمومیة  )3.8
 موظف سنة 80.627بلغ عدد موظفي اإلدارات العمومیة بالجھة 

 %18,9، ویمثل ھذا العدد أكبر نسبة على الصعید الوطني، حوالي 2019
على صعید  من ھذا العدد %46,0ل اإلناث نسبة وتشك. من العدد اإلجمالي

  .الجھة

من مجموع موظفي % 51,8تستحوذ عمالة الرباط لوحدھا على 
بإقلیم  %9,4، عمالة سالب 11,0%إقلیم القنیطرة، ب %12,7مقابل  ،الجھة

 ،تمارة-بعمالة الصخیرات 5,8%بإقلیم سیدي قاسم،  6,5% ،الخمیسات
راجع لتمركز غالبیة اإلدارات العمومیة وھذا بسیدي سلیمان  2,8%وفقط 

  . بالعاصمة اإلداریة الرباط

 دجنبر 31 الجھة، وإقلیم وعماالت الجنس حسب الدولة موظفو: 31الجدول رقم 
2019  

 
 مـة أو اإلقلیـالعمال ذكـــــور إنــــاث وعــالمجم

  القنیطرة 5595 4681 10276
 اتـالخمیس  4985 2602 7587
 اطــالرب 22253 19479 41732
 الــس 4167 4672 8839
 سیدي قاسم 3201 2011 5212
 سیدي سلیمان 1349 946 2295
 ارةــالصخیرات تم 1957 2729 4686
 ةــالجھ  43507  37120 80627

  .2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر
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III( غرافیة للسكان والمتغیرات الدیم 
من أھم المؤشرات التي تعتمد علیھا  ةالدیمغرافی المتغیراتتعد  

الخصوبة : نذكر المتغیراتھذه  بینومن . الدراسات والتوقعات الدیمغرافیة
  .الزواجیةالت والحاوالوفیات 

  الخصوبة )1
تعتبر الخصوبة أو الوالدات من المحددات األساسیة للنمو 
الدیمغرافي، حیث تستند الدراسات والبحوث لقیاسھا على مؤشرات 

أي متوسط عدد : إحصائیة عدة من بینھا المؤشر التركیبي للخصوبة
  . األطفال الذي یمكن للمرأة أن تنجبھ خالل حیاتھا اإلنجابیة

 اإلقامة ووسط العمر فئات حسب(%)  الخصوبة نسب: 32دول رقم الج
  2014 و 2004 سنتي بالجھة للخصوبة التركیبي والمؤشر

 
 2014 2004 فئات األعمار
 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري وسط اإلقامة

15- 19  13,0 30,3 19,7 15,7 36,5 22,4 
20- 24  72,8 132,2 94,3 67,6 121,4 83,8 
25- 29  104,5 150,1 118,7 94,8 120,2 102,5 
30- 34  107,1 142,7 117,3 93,0 99,8 94,9 
35- 39  67,3 93,7 74,2 65,5 72,4 67,3 
40- 44  24,8 40,6 29,2 30,7 35,9 32,0 
45- 49 7,3 13,2 8,8 10,4 12,1 10,8 

 2,1 2,5 1,9 2,3 3,0 2,0 المؤشر التركیبي للخصوبة
 2014و   2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات    :المصدر  

  

على شھد متوسط عدد األطفال لكل امرأة انخفاضا ملحوظا                   
إلى  2,3، إذ تراجع من 2014و 2004ما بین اإلحصائین  مستوى الجھة
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  %.8,7أي بنسبة انخفاض وصلت إلى طفل لكل امرأة،  2,1
 الوسط القروي أكثر من مس ھذا االنخفاض في مستوى الخصوبة        

 بالوسط األول و  )0,5-(طفل  2,5إلى  3,0الوسط الحضري حیث مر من 

  .بالوسط الثاني (0,1-)  2,0 إلى 1,9 من 
 1,6وسجل بعمالة الرباط أضعف مؤشر تركیبي للخصوبة وصل 

ى مؤشر سجل بكل من إقلیم طفل لكل امرأة مقابل طفلین لكل امرأة كأعل
بینما . تمارة-القنیطرة وسیدي قاسم وسیدي سلیمان وعمالة الصخیرات

  .بإقلیم الخمیسات 1,8طفل لكل امرأة و  1,9سجلت عمالة سال 
 الجھة وأقالیم عماالت حسب للخصوبة التركیبي المؤشر تطور: 33 الجدول رقم

 2014 و 2004 سنتي
 واتــالسن  2004إحصاء   2014إحصاء 

 ةــوسط اإلقام حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع
  القنیطرة 2,1 3,4 2,7 2,0 2,7 2,3
 اتـالخمیس 1,9 2,8 2,4 1,8 2,2 2,0
 اطــالرب 1,6 - 1,6 1,6 - 1,6
 الــس 2,1 2,9 2,1 1,9 2,6 2,0
 سیدي قاسم 2,1 3,0 2,7 2,0 2,5 2,3
 سیدي سلیمان 2,1 2,9 2,6 2,0 2,4 2,2
 ارةــالصخیرات تم 2,3 2,7 2,4 2,0 2,5 2,0
 ةــالجھ 2,0 3,0 2,3 1,9 2,5 2,1

  2014 ; و 2004 تياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن :المصدر        



 

 سنتي

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
 الوسط

ط أو 
ھذه الظاھرة یمكن تصنیفھا 

الزواجیة لدى من سبق لھم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ 

  

سنتي لوسطا حسب

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
الوسطبمدى استجابة األسر للبرامج التحسیسیة لتنظیم األسرة سواء 

ط أو ایمكن تعریف الزواجیة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب
ھذه الظاھرة یمكن تصنیفھا 

الزواجیة لدى من سبق لھم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ 

  

المجموع

2,1

حسب بالجھة للخصوبة
 

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
مدى استجابة األسر للبرامج التحسیسیة لتنظیم األسرة سواء 

  .وكذا على المستوى الجھوي

یمكن تعریف الزواجیة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب
ھذه الظاھرة یمكن تصنیفھا . 

 ؛)الزواج ألول مرة
الزواجیة لدى من سبق لھم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ 

  

قروي

2014

2,5
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للخصوبة التركیبي
 2014 و 2004

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
مدى استجابة األسر للبرامج التحسیسیة لتنظیم األسرة سواء 

وكذا على المستوى الجھوي

یمكن تعریف الزواجیة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب
. اج شرعي بین أشخاص من جنس مختلف

الزواج ألول مرة(الزواجیة لدى العازبین 
الزواجیة لدى من سبق لھم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ 

 .العقد بسبب الطالق أو الوفاة
   

حضريالمجموع

2,3
1,9

التركیبي المؤشر تطور
2004

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
مدى استجابة األسر للبرامج التحسیسیة لتنظیم األسرة سواء 

وكذا على المستوى الجھوي 

  
یمكن تعریف الزواجیة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب

اج شرعي بین أشخاص من جنس مختلف

الزواجیة لدى العازبین 
الزواجیة لدى من سبق لھم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ 

العقد بسبب الطالق أو الوفاة

المجموعقروي

2004

3

3

تطور: 23مبیان رقم 

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
مدى استجابة األسر للبرامج التحسیسیة لتنظیم األسرة سواء 

 الحضري أو القروي

  الزواجیـة 
یمكن تعریف الزواجیة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب

اج شرعي بین أشخاص من جنس مختلف
  :إلى حالتین 

  الزواجیة لدى العازبین
  الزواجیة لدى من سبق لھم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ

العقد بسبب الطالق أو الوفاة

حضري

2

مبیان رقم 

 

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، یوضح تغییرا ملحوظا في 
مدى استجابة األسر للبرامج التحسیسیة لتنظیم األسرة سواء 

الحضري أو القروي

الزواجیـة )2
یمكن تعریف الزواجیة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب

اج شرعي بین أشخاص من جنس مختلفزو
إلى حالتین 





0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
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 الزواجیة الحالة حسب) (%)فأكثر سنة 15( الجھة ساكنة بنیة: 34الجدول رقم 
 2014 و 2004 سنتي والجنس والوسط

 2014إحصاء  2004إحصاء  یةزواجالالحالة  طـلوسا
  المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور

 ريــحض

 35,4 30,5 40,6 40,4 35,3 45,8 عازب
 56,5 55,8 57,3 51,9 51,3 52,5 متزوج
 2,8 4,2 1,3 2,5 3,9 1,0 مطلق
 5,3 9,5 0,8 5,3 9,6 80, أرمل

 رويــق

 32,2 24,7 39,5 38,8 31,9 45,7  عازب
 61,1 63,4 58,9 54,4 56,1 52,7  متزوج

 1,7 2,7 0,8 1,7 2,7 70,  أرمل
 5,0 9,3 0,9 5,1 9,4 90, مطلق

 المجموع

 34,5 28,9 40,3 39,9 34,2 45,7  عازب
 57,8 57,9 57,7 52,7 52,8 52,6  متزوج

 2,5 3,8 1,1 2,2 3,5  90,  أرمل
 5,2 9,4 0,8 5,2  9,5 80, مطلق

  2014و   2004 يالعام للسكان والسكنى لسنت  اإلحصاء  المصدر

تشیر معطیات الجدول أعاله إلى أن ظاھرة العزوبة عرفت 
وھي تمس  2014 و 2004انخفاضا ملموسا خالل الفترة الممتدة بین 

نسبة العزوبة على صعید الجھة من خفضت ناوقد . اثالذكور أكثر من اإلن
 %34,2 نعند الذكور وم 2014سنة  %40,3إلى  2004سنة  45,7%
  . عند اإلناث خالل نفس الفترة %28,9إلى 

تمس العزوبة الساكنة الحضریة أكثر من الساكنة القرویة وذلك و
 فظروو نالسكوالبطالة (اقتصادیة - التحوالت السوسیو بسبب
  .التي تعاني منھا المدن أكثر من القرى) الخ...شةالمعی

وبالمقابل عرفت نسب المتزوجین على مستوى الجھة ارتفاعا بین 
، أیضا عند اإلناثونقطة عند الذكور  5,1یقدر ب  2014 و 2004سنوات 

  .أكثر بالوسط القروي خاصة عند اإلناث وترتفع ھذه النسب
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حیث  .%57,8ة بنسبة تأتي فئة المتزوجین بالجھة في الصدارو
وھذا التباین  .عند اإلناث %57,9مقابل  %57,7یمثل المتزوجون الذكور 

خالل العقود  وتیرتھ الطفیف یمكن تفسیره بتعدد الزوجات رغم انخفاض
  .األخیرة

الطالق یمس بشكل خاصة یالحظ أن الترمل و ،ومن جھة أخرى
امل والمطلقین على فائق النساء أكثر من الرجال حیث ال تتعدى نسب األر

 %9,4 و %3,8عند الذكور، بینما تصل إلى  %0,8 و %1,1التوالي 
عند اإلناث، وھذا راجع باألساس إلى سھولة إعادة الزواج عند الرجل وإلى 

  .مقارنة مع الرجال التفاوت في أمل الحیاة عند الوالدة المرتفع عند اإلناث

  معدل السن عند الزواج األول )3
بظاھرة انتقال  ةمؤشرات الزواج األول، اإلحاطدراسة  تمكن

وتترجم نتائج الجدول أسفلھ االتجاه . الساكنة من العزوبة إلى حالة أخرى
تدریجي في معدل السن عند الزواج  تراجعالبنیوي السائد والذي یعبر عن 

سنة على  28,5(سنة  28,6 يحوال 2014بلغ بالجھة سنة  ثاألول، حی
مع مراعاة انخفاض ھذا المؤشر  2004سنة  29,4ل مقاب) الصعید الوطني

 27,1و     سنة  31,8عند الذكور واإلناث على حد سواء والذي سجل 
سنة على  25,9 سنة و 31,4مقابل  2004سنة على التوالي خالل سنة 

  .2014التوالي خالل سنة 

وتبین مقارنة معطیات كال الوسطین أن متوسط السن عند الزواج 
الجنسین مرتفع بالوسط الحضري مقارنة مع الوسط القروي، األول لكال 

سنة لدى اإلناث في الوسط 26,8 سنة لدى الذكور و32,3 حیث تم تسجیل 
سنة لدى اإلناث في الوسط 23,9 سنة لدى الذكور و29,7 األول، مقابل 
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أي أن العزاب في الوسط القروي یقبلون على الزواج . 2014الثاني سنة 
أمثالھم بالمدن، ونفس المالحظة تسجل لدى النساء  في سن مبكرة عن

     .   بالمقارنة مع الرجال وفي كال الوسطین

السن عند الزواج األول أخروتفید الدراسات الدیمغرافیة أن سبب ت
فترة و طول البطالة  (یرجع باألساس إلى أسباب اقتصادیة واجتماعیة 

  .)...المعیشة وارتفاع تكالیفالسكن ومشكل الدراسة 

 سنتي بالجھة والوسط الجنس حسب األول الزواج عند السن: 35الجدول رقم 
  2014 و 2004

  2014إحصاء   2004إحصاء   سـالجن  وسطــال

  ريــالحض
 32,3 32,8  ورـالذك
 26,8 28,1  اثـاإلن

 29,5 30,3  وعـالمجم

  رويــالق
 29,7 29,5  ورـالذك
 23,9 25,3  اثـاإلن

 26,9 27,4  وعـالمجم

  مجموع الوسطین
 31,4 31,8  ورـالذك
 25,9 27,1  اثـاإلن

 28,6 29,4  وعـالمجم
  2014و   2004 يالعام للسكان والسكنى لسنت  اإلحصاء  المصدر         

   مؤشر العزوبة النھائیة )4
سنة  55 بالغینالنسبة العازبین  ىیدل مؤشر العزوبة النھائیة عل

 ةالمعطیات اإلحصائی تبینو .سنة 15ضمن العازبین البالغین أكثر من 
سنة  %6,0أن مؤشر العزوبة النھائیة بالجھة بلغ  المتعلقة بھذا المؤشر

وأھم ما یالحظ ھو ارتفاع نسبة العزوبة  .2004سنة  %3,1مقابل  2014
فة إلى أن النساء النھائیة بالوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي باإلضا

معرضات أكثر من الرجال لظاھرة العزوبة النھائیة حیث بلغت النسب على 
   .%5,0و %7,1التوالي  
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 الجنس حسب 55 سن عند(%)  النھائیة العزوبة مؤشر: 36الجدول رقم 
 2014 و 2004 سنتي اإلقامة ووسط

 2014اء ــإحص  2004اء ــإحص ســـالجن
 وعـالمجم رويـق ريـحض وعـالمجم رويـق ريـحض

 5,0 2,8 5,6 2,9 1,8 3,3 ورـــالذك
 7,1 4,0 8,1 3,3 1,4 4,1  اثــاإلن

 6,0 3,4 6,8 3,1 1,6 3,7  المجموع
  2014و   2004 يتإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنا  :المصدر

  الزواج المبكر  )5
سب فئات األعمار یبین أن إن افتحاص النسب المئویة للعزاب ح

بالوسطین الحضري  2014-2004الزواج المبكر قد تراجع خالل فترة 
بالنسبة لفئات األعمار  بالجھة، والقروي وكذلك حسب الجنس، حیث سجل

من  %33,5 و من الرجال %67,5حوالي ، سنة 29و 25المتراوحة بین 
على التوالي سب ھذه النفي حین كانت  ،2014سنة  ال زالوا عزاباالنساء 
  .2004من النساء سنة  %40,8 من الرجال و 69,1%

 بالجھة والجنس والوسط األعمار فئات حسب العازبین نسبة: 37الجدول رقم 
 2014 و 2004 سنتي

 2014اء ــإحص  2004اء ــإحص ســالجن وسطــال
15- 19 20- 24 25- 29 15- 19 20- 24 25- 29 

 ريــحض
 72,6 95,1 99,7 75,6 95,1 99,4 ورــالذك
 37,7 63,0 90,8 44,5 67,6 92,0 اثــاإلن

 54,3 78,4 95,2 59,1 80,7 95,6 وعـالمجم

 رويــق
 57,0 88,2 99,3 57,1 87,1 98,9  ورــالذك
 23,8 36,7 79,5 32,9 50,2 84,0  اثــاإلن

 40,8 62,9 89,7 45,3 68,8 91,6 وعـالمجم

 ةــالجھ
 67,5 92,8 99,6 69,1 92,0 99,2  ورــالذك
 33,5 55,1 87,2 40,8 61,3 88,9  اثــاإلن

 50,1 73,6 93,4 54,5 76,2 94,0 وعـالمجم
  2014و   2004 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنت  :المصدر



 84

   



 85

VI(  اإلجتماعیةالقطاعات  
  التربیة والتكوین )1

ھتمامات الكبرى التي التعلیم یشكل إحدى اإلقطاع التربیة و زالما
من خالل دمجھ بین أولویات مخططات التنمیة  لیھا الدولة عنایة خاصةوت

المندمجة  البرامج القطاعیة أو وكذلك من خالل ،اإلجتماعیةو اإلقتصادیة
من أجل خلق نظام تعلیمي یسایر  وذلك كالمیثاق الوطني للتربیة والتكوین

   .نولوجیا والمعرفةوالمنفتح على عالم التك لمعاصرمتطلبات المغرب ا

  والتمدرس األمیة )1.1
 األمیة  

عرقلة التنمیة  آفة اجتماعیة لكونھا تساھم في ةاألمی تعتبر
للمجتمعات التي تستفحل في أوساطھا، وبالتالي  اإلجتماعیةو اإلقتصادیة

ة تنعكس سلبا على ظروف ومستوى العیش لدى المواطنین األمیین بصف
  .خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة

تقدر  2014حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
سنوات بالجھة ب  10لسكان الذین تفوق أعمارھم لدى انسبة األمیة 

قدرت ھذه النسبة في حین  ،على الصعید الوطني  32,2%مقابل 29,4%
الل ھذه ویظھر من خ .التواليعلى % 43 و %32,2ب  2004خالل سنة 

 رجعویالمعطیات، أن ھناك تحسن سواء على المستوى الجھوي أو الوطني 
سواء من خالل دروس  ،إلى المجھودات المبذولة في ھذا المجالذلك 

جتثات إالنظام التربوي أو دروس محو األمیة التي تساھم بقسط كبیر في 
  .ھذه اآلفة من المجتمع المغربي

ستفحل بالوسط القروي بنسبة فإن األمیة ت ،وحسب وسط اإلقامة
 %21,2مقابل  %49,7أكبر مقارنة مع الوسط الحضري، إذ تصل إلى 
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فیتضح أن النساء بكال الوسطین  ،أما حسب الجنس. بالوسط الحضري
لتصل نسبة األمیات یعانین أكثر من ھذه الظاھرة وخاصة بالوسط القروي 

  .%62,2منھن 

 حسب فأكثر سنوات 10 البالغین األشخاص عند األمیة نسبة: 38الجدول رقم 
 2014 سنة  والوسط الجھة وأقالیم عماالت

  وعـالمجم  رويـق  ريـحض  الجنس العمالة أو اإلقلیم

  القنیطرة
 25,8 41,5 14,1  ورــذك
 44,3 65,0 30,3  اثــإن
 35,1 53,0 22,4  وعـمجمال

  الخمیسات
 28,5 40,0 17,6  ورــذك
 51,7 66,4 39,2  اثــإن
 40,4 53,1 29,0  وعـمجمال

  الرباط
 8,6 - 8,6  ورــذك
 21,9 - 21,9  اثــإن
 15,5 - 15,5  وعـمجمال

  سال
 13,4 33,8 12,0  ورــذك
 29,7 56,8 27,9  اثــإن
 21,7 44,9 20,1  وعـمجمال

  سیدي قاسم
 29,3 35,2 16,9  ورــذك
 51,8 59,7 36,6  اثــإن
 40,4 47,1 26,9  وعـمجمال

  سیدي سلیمان
 26,9 34,6 15,8  ورــذك
 50,4 61,0 36,5  اثــإن
 38,7 47,7 26,5  وعـمجمال

  تمارة-الصخیرات
 14,9 27,3 13,6  ورــذك
 29,5 46,6 27,7  اثــإن
 22,2 36,8 20,7  وعـمجمال

  الجھة
 20,3 37,7 12,9  ورــذك
 38,4 62,2 29,0  اثــإن
 29,4 49,7 21,2  وعـجممال

  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  :المصدر 
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من خالل قراءة الجدول أعاله یظھر أن ھناك تفاوت في نسبة و
الخمیسات  يبإقلیم %40,4 بلغتعماالت وإقلیم الجھة حیث بین األمیة 

و  بإقلیم القنیطرة 35,1%بسیدي سلیمان و  %38,7 ووسیدي قاسم 
 %15,5أخیرا بعمالة سال و %21,7 وتمارة -مالة الصخیراتبع %22,2

بعمالة الرباط وھذا التفاوت راجع باألساس إلى أھمیة السكان الحضریین 
 يأما حسب الجنس، فیالحظ أن نسبة اإلناث الالت .لكل عمالة أو إقلیم

 %51,8 یعانین من مشكلة األمیة سجلت نسبا مرتفعة وصلت إلى حدود
بسیدي سلیمان  50,4%بالخمیسات و  51,7% و سمسیدي قابإقلیم 

- بعمالة الصخیرات 29,5% وبعمالة سال  %29,7بالقنیطرة و  44,3%و
أما بالنسبة للذكور، فسجلت نسبا تقل  .بعمالة الرباط %21,9 وتمارة 

  .بكثیر مما سجل لدى اإلناث

بین  ةوجود عالقة وطید بینیحسب فئات األعمار  األمیةإن تحلیل 
السن، حیث یالحظ تزایدا في ھذه النسبة انتقاال من فئة واألمیة نسبة 

  :أسفلھ الشباب إلى فئة المسنین كما یوضح الجدول 
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  2014 سنة الجھة وأقالیم وعماالت اإلقامة ووسط األعمار فئات حسب األمیة نسبة: 39الجدول رقم 
 

 ةــالجھ ارةـتم -الصخیرات سیدي سلیمان سیدي قاسم ســال الربـاط  اتـالخمیس  القنیطرة ارــفئات األعم
 رويـق ريـحض رويـق ريـحض رويـق ريـحض رويـق ريـحض رويـق ريـحض ريـحض رويـق ريـحض رويـق ريـحض

10-14 2,2 8,8 1,9 10,1 1,1 1,4 6,8 1,7 4,5 2,6 6,8 1,5 3,2 1,6 7,4 
15-24 6,2 34,8 5,4 23,4 2,7 3,3 19,6 5,7 19,9 7,2 24,4 4,0 10,6 4,4 25,9 
25-34 19,9 61,1 22,6 54,0 9,2 13,3 47,9 21,9 48,9 21,1 52,6 14,6 34,6 15,5 53,8 
35-49 27,7 71,6 36,5 66,6 14,6 23,9 62,5 34,1 66,0 30,7 63,4 26,1 51,5 25,0 66,6 
 82,6 43,6 71,9 45,9 80,1 55,1 82,9 54,5 81,4 44,9 31,3 84,6 57,6 83,6 42,8 وقــفما ف 50

 49,7 21,2 36,8 20,7 47,7 26,5 47,1 26,9 44,9 20,1 15,5 53,1 29,0 53,0 22,4 وعــالمجم
  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  :المصدر
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 سنوات فأكثر 10رسة ذات دالساكنة المتم 

یلجوا قط أیة نسبة األشخاص الذین لم  تقلعلى الصعید الجھوي، 
حیث سجل  2014خالل سنة  مؤسسة تعلیمیة نظیرتھا على الصعید الوطني

وبخصوص باقي مستویات . الثانيب %32,2باألول مقابل  29,6%
باستثناء  ،مثیالتھا على الصعید الوطني تفوقالدراسة فنسبھا بالجھة 

 مقابل %1,9أي  ،یحدث العكس حیث اإلبتدائيالتمھیدي والتعلیم مستوى 
وذلك راجع إلى تمركز على التوالي  27,3%مقابل  25,1%و  %2,6

مقابل  18,9% نسجلوھكذا ، المؤسسات التعلیمیة الجامعیة بعاصمة الجھة
 10,0% الثانويفي  %12,4مقابل  %14,6 و االعداديفي  %17,8

  .بالنسبة للتعلیم العالي 7,7%مقابل 

نجد  ،اإلقامة وسط دون التمییز بینو ،أما حسب العماالت واإلقلیم
 الخمیساتبإقلیم  "دراسي دون أي مستوى"األشخاص من أعلى نسبة 

بسیدي  38%متبوعا ب  ،بإقلیم سیدي قاسم 39,3% مقابل %40,6 نسبةب
 ،تمارة-بعمالة الصخیرات %22,9 ،بإقلیم القنیطرة 34,6% ،سلیمان
توى وفیما یخص المس. بعمالة الرباط %16,4وأخیرا  بعمالة سال 22,5%

لیم الجھة ال اقأتم تسجیل نسبا ضعیفة ومتقاربة بین عماالت و ،التمھیدي
فقد سجلت أعلى نسبة بإقلیم سیدي ، اإلبتدائيأما المستوى . %2,7تتعدى 

بخصوص و). 20,5%( الرباطأضعف نسبة بعمالة و )30,0%(اسم ق
وأضعف ) 21,7%(، سجلت أعلى نسبة بعمالة سال اإلعداديالمستوى 

فسجلت أعلى  الثانوي،أما المستوى ). 16,3%(م سیدي قاسم قلینسبة بإ
  ).8,2%(وأضعف النسب بإقلیم سیدي قاسم ) 20,7%(الرباط عمالة نسبھ ب

عمالة المرتبة األولى  فيحیث نجد  العالي یأتي التعلیمفي األخیر 
 %13,5ب سال وتمارة -تلیھا عمالتي الصخیرات %22,7الرباط بنسبة 
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لیم اقأوفي األخیر نجد  7%ثم إقلیم القنیطرة ب . واليعلى الت %11,4و
 %4,3بنسب ضعیفة تقدر ب وسیدي سلیمان وسیدي قاسم  الخمیسات

لیم اقاأل هھذا راجع باألساس إلى بعد ھذوعلى التوالي  3,6%و  4,1%و
  . مقارنة مع باقي عماالت الجھة عن المؤسسات التعلیمیة الجامعیة
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 2014 سنة الجھة، بأقالیم اإلقامة ووسط الدراسة مستوى حسب فأكثر سنوات 10 ذات الساكنة توزیع: 40الجدول رقم 
 مستــوى الدراسـة بـدون التمھیدي اإلبتدائي اإلعـدادي الثانـوي العالـي المجمـوع 

 حضري 22,6 1,5 25,8 20,9 17,8 11,3 100,0

 قروي 51,4 3,8 30,0 11,1 2,8 0,8 100,0 إقلیم القنیطرة

 المجموع 34,6 2,5 27,5 16,8 11,6 7,0 100,0

 حضري 26,5 1,1 27,4 21,7 15,5 7,8 100,0
إقلیم سیدي 

 قروي 46,4 3,4 29,0 14,7 5,0 1,5 100,0 مانیسل

 المجموع 38,0 2,4 28,3 17,6 9,4 4,1 100,0

 حضري 26,8 1,4 27,6 20,6 15,6 8,1 100,0

 قروي 45,6 3,3 31,1 14,1 4,5 1,4 100,0 إقلیم سیدي قاسم

 المجموع 39,3 2,7 30,0 16,3 8,2 3,6 100,0

 مالة الربـاطع حضري 16,4 1,2 20,5 18,5 20,7 22,7 100,0

 حضري 21,1 1,6 22,9 22,0 20,3 12,1 100,0

 قروي 44,4 2,0 29,1 16,9 6,2 1,5 100,0 عمالة ســال

 المجموع 22,5 1,6 23,3 21,7 19,5 11,4 100,0
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 2014سنة  ،سنوات فأكثر حسب مستوى الدراسة ووسط اإلقامة  10الساكنة ذات توزیع : )تابع( 40 الجدول رقم

 
 مستــوى الدراسـة بـدون التمھیدي اإلبتدائي اإلعـدادي الثانـوي العالـي المجمـوع 

 حضري 21,4 1,5 22,8 21,7 18,0 14,5 100,0
عمالة 

- الصخیرات
 تمــارة

 قروي 36,5 1,6 28,3 20,2 8,8 4,5 100,0

 المجموع 22,9 1,6 23,4 21,5 17,1 13,5 100,0

 حضري 30,1 1,4 23,2 21,6 16,6 7,0 100,0

 قروي 52,2 2,1 24,7 14,7 5,0 1,3 100,0 إقلیم الخمیسـات

 المجموع 40,6 1,8 23,9 18,3 11,1 4,3 100,0

 حضري 21,9 1,5 23,5 21,0 18,8 13,5 100,0
المستوى 
 قروي 48,5 3,1 29,0 13,7 4,4 1,3 100,0 الجھوي

 المجموع 29,6 1,9 25,1 18,9 14,6 10,0 100,0

 حضري 23,3 2,0 25,2 20,9 17,3 11,3 100,0
المستوى 

 قروي 46,5 3,7 30,6 12,8 4,6 1,9 100,0 الوطني

 المجموع 32,2 2,6 27,3 17,8 12,4 7,7 100,0

  2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر
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 ور أعداد المتمدرسینـتط   

 يـالتعلیم األول  
األساسیة في مجال التربیة والتعلیم، حیث  ةیشكل التعلیم األولي اللبن

من االنسجام بكل سھولة في  ،یمكن األطفال الذین لم یبلغوا سن التمدرس
تتم و. ةوالقراء للكتابةستئناس في تعلم المبادئ األساسیة مجال التربیة واال

المدارس القرآنیة والمدارس العصریة ویقدم الجدول التالي بھذه المرحلة 
  :2020-2019موسم خالل  الجھةبوضعیة ھذا النوع من التعلیم 

 بالجھة، والتقلیدي لعصريا األولي التعلیم ومربي تالمیذ توزیع: 41الجدول رقم 
 2020-2019 الدراسیة للسنة اإلقلیم أو العمالة حسب

  ريــالتعلیم العص  التقلیديالتعلیم   العمالة أو اإلقلیم
 بونالمر اإلناث منھم التالمیذ بونالمر اإلناث منھم التالمیذ

 161 091 7 577 14 739 885 5 209 12  القنیطرة

 67 550 3 490 7 387 271 3 761 6  اتـالخمیس

 617 114 4 324 8 377 227 4 966 8  الرباط

 764 152 6 479 12 781 147 7 075 14  سال

 218 199 4 658 8 220 024 2 350 6  سیدي قاسم

 106 755 2 688 5 155 173 1 523 2  سیدي سلیمان

 135 233 5 714 10 191 161 1 520 2  تمارة-الصخیرات

 068 2 094 33 930 67 850 2 888 24 404 53  وعــالمجم

  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر

 تیتبین من خالل الجدول أعاله، أن الكتاتیب القرآنیة للجھة استقبل
. إناثا %46,6منھم  2020-2019تلمیذ خالل الموسم الدراسي  404 53

 سالبعمالة  %26,4 :لیم على الشكل التالياقویتوزعون على العماالت واأل
 إقلیمو %22,9أما إقلیم القنیطرة فیمثل  ،بعمالة الرباط %16,8و 

 وإقلیم سیدي قاسم  4,7%تمارة-عمالة الصخیراتو 12,7% الخمیسات
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ن بھذه ووقد وصل عدد المرب.  4,7%وأخیرا إقلیم سیدي سلیمان %11,9
تلمیذا لكل مربي على  19أي بمعدل  ؛مربي  2850 المؤسسات ما یناھز

  .لصعید الجھويا

أما بخصوص التعلیم العصري، فقد بلغ عدد التالمیذ خالل الموسم 
تلمیذ موزعین حسب عماالت  67930 حوالي 2020-2019الدراسي 

بإقلیم  21,5%بعمالة الرباط،  %12,3: لیم الجھة على الشكل التالياقأو
 8,4%، بعمالة سال %18,4 ،تمارة-بعمالة الصخیرات %15,8 القنیطرة،

  .بإقلیم الخمیسات %11,0بإقلیم سیدي قاسم و  12,7%سیدي سلیمان، ب

 التعلیم األساسي   

  :یشتمل التعلیم األساسي على طورین

  یؤدي عند نھایتھ إما  ،مدتھ ست سنواتوالطور األول
إلى الطور الثاني أو إلى التكوین المھني حسب 

  میوالت ومؤھالت التالمیذ؛
  یؤدي إلى التعلیم و، مدتھ ثالث سنواتوالطور الثاني

 . الثانوي أو إلى التكوین المھني

تعمیم  ،ومن بین األھداف األساسیة المحددة للتعلیم األساسي
تقلیص عدم تساوي والتمدرس لفائدة األطفال البالغین سن التمدرس 

فیما یخص  وبین الوسطین الحضري والقروي ،الحظوظ بین الجنسین
  .سالولوج للمدار

 ئيالتعلیم اإلبتدا 

  العمومياإلبتدائي التعلیم  -
الوسطین الحضري حسب تالمیذ الیبین الجدول التالي وضعیة عدد 
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-2019لیم الجھة خالل الموسم الدراسي اقأحسب عماالت وووالقروي 
2020:  

 وأقالیم عماالت حسب العمومي اإلبتدائي التعلیم تالمیذ عدد: 42الجدول رقم 
 2020-2019 الدراسیة السنة ھة،الج

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع العمالةأواإلقلیم الحضري الوسط القروي الوسط الوسطین مجموع
  القنیطرة 155 19 407 39 058 42 160 88 213 61 567 127

  اتـالخمیس 510 12 264 26 208 17 556 36 718 29 820 62

  الرباط 038 11 639 22 - - 038 11 639 22

  سال 136 31 338 64 468 5 626 11 604 36 964 75

  سیدي قاسم 988 6 610 14 832 25 137 54 820 32 747 68

  سیدي سلیمان 471 6 468 13 933 13 299 29 404 20 767 42

  تمارة-الصخیرات 936 16 211 35 411 8 719 17 347 25 930 52

  الجھة 234 104 937 215 910 112 497 237 144 217 434 453

  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر

 اإلبتدائي العموميالتعلیم ببلغ عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم 
ا تلمیذ 453.434 ،بالجھة 2020- 2019خالل الموسم الدراسي 

دد اإلجمالي من الع% 28,1ومن جھة أخرى فإن . )منھم إناثا47,9%(
 بسیدي قاسم، 15,2%، بعمالة سال 16,8%بإقلیم القنیطرة، للتالمیذ یوجد 

، تمارة-بعمالة الصخیرات% 11,7مقابل  ،بإقلیم الخمیسات% 13,9
مثل أما حسب الوسط، فی. بعمالة الرباط% 5,0وبسیدي سلیمان،  %9,4

ھم من عدد التالمیذ الذین تابعوا دراست% 47,6الوسط الحضري نسبة 
  .بالوسط القروي 52,4%مقابل 2020-2019خالل الموسم الدراسي 

    



 96

 الجھة، وأقالیم وعماالت والوسط الجنس حسب التدریس ھیئة: 43الجدول رقم 
 2020- 2019 الدراسیة السنة

 الوسط الحضري الوسط القروي الوسطین مجموع
  اإلنـــاث المجموع  اإلنـــاث المجموع  ــاثاإلنـ المجموع العمالة أو اإلقلیم

  القنیطرة 677 062 1 477 1 599 2 154 2 661 3

  اتـالخمیس 457 776 669 628 1 126 1 404 2

  الرباط 630 769 - - 630 769

  سال 426 1 955 1 229 372 655 1 327 2

  سیدي قاسم 255 443 935 999 1 190 1 442 2

  سیدي سلیمان 225 404 483 969 708 373 1

  تمارة-الصخیرات 835 098 1 406 580 241 1 678 1

  الجھة 505 4 507 6 199 4 147 8 704 8 654 14
  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر

، بلغ عدد المدرسین بالجھة 2020-2019 خالل الموسم الدراسي
ا حسب التوزیع أم. منھم% 59,4 ، تمثل النساء نسبةامدرس 14.654

من ھذا العدد یزاول مھامھ بالوسط % 44,4الجغرافي، فیالحظ أن 
أما حسب العماالت واألقالیم، و. بالوسط القروي %55,6الحضري مقابل 

% 16,7بإقلیم الخمیسات،  16,4%توجد بإقلیم القنیطرة، % 25,0فإن 
-راتبعمالة الصخی% 11,5 مقابل ،بعمالة سال 15,9% سیدي قاسم،بإقلیم 
في األخیر تأتي عمالة الرباط بنسبة بإقلیم سیدي سلیمان، و 9,4%، تمارة
5,2.%  

عدد التالمیذ لكل مدرس بلغ حوالي  یجب اإلشارة كذلك إلى أن و
تلمیذا  29تلمیذا بالوسط الحضري و 33بالنسبة لمجموع الجھة، مقابل  31

 .)أعاله 43و  42لین الجدو( بالوسط القروي
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 عماالت حسب العمومي اإلبتدائي التعلیم مؤسسات توزیع: 44الجدول رقم 
 2020-2019 الدراسیة السنة والوسط، الجھة وأقالیم

    ريــالوسط الحض رويــالوسط الق الوسطیـن وعــمجم
  القنیطرة 67 110 177

  اتـالخمیس 42 106 148

  الرباط 67 - 67

  سال 112 21 133

  سیدي قاسم 29 92 121

  سیدي سلیمان 22 45 67

  تمارة-الصخیرات 63 32 95

  الجھة 402 406 808
  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر

% 49,8ویتمركز  اإلبتدائيلتعلیم لمؤسسة  808تتوفر الجھة على 
 .بالوسط القرويا منھ% 50,2مقابل من ھذه المؤسسات بالوسط الحضري 

یحظى ب  القنیطرةأن إقلیم  حسب عماالت وأقالیم الجھة، فیالحظأما 
،  18,3%إقلیم الخمیسات ب  لیھیمن المؤسسات الكائنة بالجھة، % 21,9

عمالة و 15,0%إقلیم سیدي قاسم ب ، ثم %16,5عمالة سال بنسبة ثم 
إقلیم سیدي و  عمالة الرباطوفي األخیر % 11,8تمارة بنسبة -الصخیرات
  %. 8,3نسبة ب سلیمان ب

  الخصوصي اإلبتدائي التعلیم -
خالل الموسم  للتعلیم اإلبتدائياستقبلت المؤسسات الخاصة 

. )إناثا ھممن %48,3(ا تلمیذ 131.810حوالي  2020-2019الدراسي 
من حیث عدد لیم تشكل عمالة سال أكبر نسبة اقوعلى صعید العماالت واأل

ثم ، 19,8%لیم القنیطرة ب إقلیھا ی، %28,1تقدر بحوالي المتمدرسین 
أما . %18,9تمارة بنسبة -عمالة الصخیراتو %19,6عمالة الرباط بنسبة 
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ت ضعیفة معدالوسیدي قاسم وسیدي سلیمان فقد سجلت  الخمیسات أقالیم
من العدد اإلجمالي  3,6%و  4,5%و  %5,5 تصل على التوالي إلى

  . لجھةلتالمیذ ا

 وأقالیم عماالت حسب الخاص بالتعلیم التالمیذ عدد توزیع: 45الجدول رقم 
  2020-2019 الدراسیة السنة الجھة،

 
  العــدد  النسبـة  العــدد  النسبــة  العــدد  النسبــة العمالة أو اإلقلیم ورــالذك  اثــاإلن  وعــالمجم

  القنیطرة 480 13 19,8 643 12 19,9 123 26 19,8

  اتـالخمیس 807 3 5,6 471 3 5,5 278 7 5,5

  الرباط 303 13 19,5 583 12 19,8 886 25 19,6

  سال 041 19 27,9 939 17 28,2 980 36 28,1

  سیدي قاسم 077 3 4,5 823 2 4,4 900 5 4,5

  سیدي سلیمان 475 2 3,6 286 2 3,6 761 4 3,6

  تمارة-الصخیرات 988 12 19,1 894 11 18,7 882 24 18,9

  الجھة 171 68 100,0 639 63 100,0 810 131 100,0

 2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر  
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  الثانوي االعداديالتعلیم 
  التعلیم العمومي -

بلغ عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك خالل الموسم 
منھم  %46,9( اتلمیذ 210.980 بالجھة حوالي  2020-2019الدراسي 

أكبر نسبة إقلیم القتیطرة  لیم، فقد استقبلاقأما حسب العماالت واأل. )فتیات
 %13,1 و بسیدي قاسم %14,3 ، مقابل%19,7عمالة سال ثم  24,4%ب

بسیدي  8,4%و بإقلیم الخمیسات 13,0% وتمارة - بعمالة الصخیرات
  .عمالة الرباطب 7,1% وأخیراسلیمان 

 وسط حسب العمومي االعدادي الثانوي التعلیم تالمیذ عدد: 46 الجدول رقم
 2020-2019 الدراسیة السنة الجھة، وأقالیم بعماالت والجنس اإلقامة

 مـالة أو اإلقلیـالعم
 ةــالجھ رويــط القـالوس ريــط الحضـالوس

  وعــالمجم  اثــاإلن  وعــالمجم  اثــاإلن  وعــالمجم  اثــاإلن
 ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع ةـلنسبا ددـالع

 24,4 492 51 971 23 35,3 406 26 954 11 18,4 086 25 017 12  القنیطرة

 13,0 428 27 333 12 16,1 008 12 010 5 11,3 420 15 323 7  اتـالخمیس

 7,1 938 14 232 7 0,0 - - 11,0 938 14 232 7  الرباط

 19,7 658 41 298 20 2,7 046 2 928 29,1 612 39 370 19  سال

 14,3 191 30 639 13 23,7 670 17 659 7 9,2 521 12 980 5  سیدي قاسم

 8,4 656 17 135 8 12,7 497 9 160 4 6,0 159 8 975 3  سیدي سلیمان
-الصخیرات

 13,1 617 27 424 13 9,5 085 7 469 3 15,1 532 20 955 9  تمارة

 100,0 980 210 032 99 100,0 712 74 180 33 100,0 268 136 852 65  الجھة

  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر

،  التعلیم الثانوي االعدادي العمومي أما بالنسبة لعدد مؤسسات
جد بالوسط اوتت ،64,3%تقریبا ، أي ثلثیھا مؤسسة،  266فتتواجد بالجھة 

على نسبة بعمالة وعلى مستوى عماالت وأقالیم الجھة، سجلت أ. الحضري
 . 7,1%وأضعف نسبة بإقلیم سیدي سلیمان  22,6%سال 
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 العمومي االعدادي الثانوي بالتعلیم المستعملة المؤسسات عدد: 47الجدول رقم 
 2020-2019 الدراسیة السنة الجھة، وأقالیم وعماالت الوسط حسب

 وعــالمجم رويــط القـالوس ريــط الحضـالوس العمالة أو اإلقلیم
 53 28 25  القنیطرة

 35 20 15  اتـالخمیس

 28 - 28  الرباط

 60 4 56  سال

 31 19 12  سیدي قاسم

 19 12 7  سیدي سلیمان

 40 12 28  تمارة-الصخیرات

 266 95 171  الجھة

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر 

 7486بالجھة، فقد بلغ عددھا حوالي أما فیما یخص ھیئة التدریس 
لیم على اقموزعین على صعید العماالت واأل) منھم إناثا %50,8(إطار 

 %23,0 ،الخمیسات مإقلیب 12,7%، بعمالة سال %20,3: النحو التالي
بإقلیم سیدي  %13,4 ،تمارة- بعمالة الصخیرات %14,3 بإقلیم القنیطرة،

  .بإقلیم سیدي سلیمان 7,8%، وأخیرا بعمالة الرباط 8,6%قاسم، 

وحسب الوسط، یستقبل الوسط الحضري النصیب األكبر من 
تمثل منھا ومن ھیئة التدریس تعمل بالمدن،  %67,7األطر، حیث أن 

منھم  %44,2(بالوسط القروي  %32,3، وفقط %53,9اإلناث حوالي 
  .)إناثا
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  2020-2019 الدراسیة السنة الجھة، وأقالیم وعماالت الوسط حسب العمومي االعدادي الثانوي التعلیمب التدریس ھیئة: 48الجدول رقم 
  

 العمالة أو اإلقلیم
 الجھة الوسط القروي الوسط الحضري

  المجموع  اإلناث  المجموع اإلناث  المجموع  اإلناث
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 23,0 719 1 909 33,7 813 413 17,9 906 496  القنیطرة

 12,7 949 349 15,9 385 128 11,1 564 221  اتـالخمیس

 8,6 643 382 - - - 12,7 643 382  الرباط

 20,3 522 1 906 2,9 69 45 28,7 453 1 861  سال

 13,4 004 1 347 23,1 559 189 8,8 445 158  سیدي قاسم

 7,8 582 263 13,0 313 139 5,3 269 124  سیدي سلیمان

 14,3 067 1 645 11,5 277 154 15,6 790 491  تمارة-الصخیرات

 100,0 486 7 801 3 100,0 416 2 068 1 100,0 070 5 733 2  الجھة

  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر
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  التعلیم الخصوصي -
على الصعید الوطني، یعرف قطاع التعلیم  ععلى غرار ما یق

وھكذا سجل . ا مھما خالل العقدین األخیرینطورتبالجھة الخصوصي 
 لأي ما یمث ا،تلمیذ 31764 حوالي 2020-2019 الموسم الدراسي خالل
ومن جھة أخرى تمثل . بالجھةالتعلیم االعدادي من مجموع تالمیذ  13,1%

 التعلیم الخصوصيمن العدد اإلجمالي لتالمیذ  %48,6الفتیات نسبة 
  .بالجھة

أكبر عمالة الرباط بل فقد سجلیم، اقید العماالت واألأما على صع
عمالة  و إقلیم القنیطرةف ،%24,9ثم عمالة سال بنسبة  %26,2نسبة 

وسیدي قاسم لیم الخمیسات اقأوأخیرا  ,19%9ب تمارة -الصخیرات
  .%9,2 تقدر ب نسبةوسیدي سلیمان التي تضم مجتمعة 

 حسب الخصوصي االعدادي الثانوي التعلیم تالمیذ عدد توزیع: 49 الجدول رقم
 2020-2019 السنة الجھة، وأقالیم عماالت

  العــدد  )%(  العـدد  )%(  العـدد  )%( مـة أو اإلقلیـالعمال ورــالذك  اثــاإلن  وعــالمجم
  القنیطرة 254 3 19,9 068 3 19,9 322 6 19,9

  اتـالخمیس 791 4,8 780 5,1 571 1 4,9

  الرباط 192 4 25,7 131 4 26,8 323 8 26,2

  سال 090 4 25,1 806 3 24,7 896 7 24,9

  سیدي قاسم 389 2,4 391 2,5 780 2,5

  سیدي سلیمان 304 1,9 252 1,6 556 1,8

  تمارة-الصخیرات 304 3 20,2 012 3 19,5 316 6 19,9

  الجھة 324 16 100,0 440 15 100,0 764 31 100,0
 .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :رالمصد

  



 

 حسب

  :نذكر

یات  ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی

ذ نح ھ التالمی ن أجل توجی ة م و أقسام للتكوین المھني داخل الثانوی

 .التأھیلي العمومي
أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

حسب الخصوصي
2019-2020  

نذكر ،الح التعلیم الثانوي

یات  ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی

ذ نح ھ التالمی ن أجل توجی ة م أقسام للتكوین المھني داخل الثانوی

التأھیلي العمومي
أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

-

3 000

6 000

9 000
6 322

الخصوصي اإلعدادي الثانوي
2019 الدراسیة

الح التعلیم الثانويمن أھم المحاور التي ارتكز علیھا إص

یات  ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی

  لرجال التعلیم وتطویر مناھج التكوین؛
  المصالح التعلیمیة؛

ذ نح ھ التالمی ن أجل توجی ة م أقسام للتكوین المھني داخل الثانوی

التأھیلي العمومي ثانويال مؤسسة التعلیم
أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

6 322

1 571
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الثانوي التعلیم
الدراسیة السنة الجھة

من أھم المحاور التي ارتكز علیھا إص

یات  ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی

لرجال التعلیم وتطویر مناھج التكوین؛
المصالح التعلیمیة؛

ذ نح ھ التالمی ن أجل توجی ة م أقسام للتكوین المھني داخل الثانوی

  العمومي
مؤسسة التعلیم

أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

8 323 7 896

التعلیم تالمیذ عدد توزیع
الجھة وأقالیم وعماالت

  التعلیم الثانوي التأھیلي
من أھم المحاور التي ارتكز علیھا إص

یات  ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی

لرجال التعلیم وتطویر مناھج التكوین؛
المصالح التعلیمیة؛ ةزیز الجھویة والمركزی

ذ نح ھ التالمی ن أجل توجی ة م أقسام للتكوین المھني داخل الثانوی

العمومي الثانوي التأھیلي
مؤسسة التعلیم 160تتوفر الجھة على 

أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

7 896

780

توزیع: 24مبیان رقم 
وعماالت الجنس

التعلیم الثانوي التأھیلي
من أھم المحاور التي ارتكز علیھا إص

یات  ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی
  المحلیة؛

لرجال التعلیم وتطویر مناھج التكوین؛ مستمرتكوین 
زیز الجھویة والمركزی

ذ نح  ھ التالمی ن أجل توجی ة م أقسام للتكوین المھني داخل الثانوی
   .الحیاة العملیة

الثانوي التأھیليالتعلیم 
تتوفر الجھة على 

أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

556

6 316

مبیان رقم 

 
 التعلیم الثانوي التأھیلي

من أھم المحاور التي ارتكز علیھا إص

یات  - ع الخصوص مونھ م ة مض روي ومالئم ط الق یم بالوس ة التعل تنمی
المحلیة؛

تكوین  -
زیز الجھویة والمركزیعت -
 إحداث -

الحیاة العملیة
  
التعلیم  -

تتوفر الجھة على 
أما عدد التالمیذ الذین تابعوا دراستھم في ھذا السلك برسم السنة الدراسیة 

6 316
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 %52,1، حیث تشكل اإلناث حوالي اتلمیذ 127776فقد بلغ  2020- 2019
عدد وھو مؤشر جد مھم نظرا لداللتھ على األھمیة التي تولیھا من ھذا ال

لیم الجھة، تحظى عمالة اقأوعلى مستوى عماالت و. الدولة لتمدرس الفتیات
 %24,4 سال بأكبر نسبة لعدد التالمیذ المسجلین بھذا السلك وذلك بحوالي

عمالة ب %14,0و عمالة الرباط ب  11,7%بإقلیم القنیطرة و 19,2% مقابل
 بإقلیم سیدي قاسم 12,3%و إقلیم الخمیساتب 12,5% ثمتمارة -الصخیرات

   .%5,9ب  إقلیم سیدي سلیمانوفي الرتبة األخیرة نجد 

من التالمیذ یتابعون دراستھم  79,4%وحسب الوسط، نالحظ أن 
فقط یتابعون تعلیمھم  20,6%بمؤسسات تعلیمیة حضریة، في حین أن 

تنطبق على المؤسسات التعلیمیة، حیث  ونفس المالحظة. بالوسط القروي
  .منھا تتمركز بالوسط الحضري %79,5أن 

أما فیما یخص ھیئة التدریس داخل الجھة، فقد بلغ عدد المدرسین 
وبذلك یكون متوسط عدد التالمیذ لكل . أستاذ 6976المزاولین بھذا السلك 

  .تلمیذا 18,3أستاذ على الصعید الجھوي حوالي 

التدریس حسب الوسط بنفس وتیرة توزیع یسیر توزیع ھیئة 
من المدرسین تم تعیینھم بالوسط  %83,4المؤسسات التعلیمیة، وھكذا فإن 

و تبدو ھذه األرقام منطقیة . فقط بالوسط القروي %16,6الحضري و 
 17,2حیث أن معدل عدد التالمیذ لكل مدرس بالوسط القروي ال یتعدى 

 .بالوسط الحضري تلمیذا 18,5تلمیذا في حین وصل إلى 
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 2020-2019 الدراسیة السنة الجھة، وأقالیم وعماالت اإلقامة وسط حسب العمومي التأھیلي الثانوي التعلیم تالمیذ عدد: 50الجدول رقم 

 مــاإلقلی أو الةـالعم
 الجھــة رويـــالق طـالوس ريــالحض طـالوس

  وعــالمجم  اثــناإل  وعــالمجم  اثــناإل  وعــالمجم  اثــناإل
 ةــالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع

 19,2 576 24 791 12 26,1 209 5 691 2 18,0 367 19 100 10  القنیطرة

 12,5 005 16 177 8 21,3 264 4 002 2 10,9 741 11 175 6  اتـالخمیس

 11,7 970 14 738 7 - - - 13,9 970 14 738 7  الرباط

 24,4 151 31 336 16 2,3 461 244 28,5 690 30 092 16  سال

 12,3 698 15 933 7 20,1 018 4 989 1 10,8 680 11 944 5  سیدي قاسم

 5,9 533 7 008 4 9,9 971 1 054 1 5,2 562 5 954 2  سیدي سلیمان

 14,0 843 17 642 9 20,3 051 4 190 2 12,8 792 13 452 7  تمارة-الصخیرات

 100,0 776 127 625 66 100,0 974 19 170 10 100,0 802 107 455 56  الجھة
  .2020 سنة للمغرب السنوية اإلحصائية النشرة:المصدر
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-2019 الدراسیة السنة ة،الجھ وأقالیم وعماالت الوسط حسب العمومي التأھیلي الثانوي بالتعلیم المستعملة المؤسسات عدد:51الجدول رقم 
2020 

 وعــالمجم رويــالق وسطـال ريــالحض وسطـال  مـاإلقلی أو الةـالعم
 27 6 21  القنیطرة

 19 8 11  اتـالخمیس

 22 - 22  الرباط

 39 1 38  سال

 18 6 12  سیدي قاسم

 7 3 4  سیدي سلیمان

 28 9 19  تمارة-الصخیرات

 160 33 127  الجھة
  .2020صائية السنوية للمغرب سنة  النشرة اإلح:المصدر
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 2020-2019 الدراسیة السنة الجھة، وأقالیم وعماالت الوسط حسب العمومي التأھیلي الثانوي بالتعلیم التدریس ھیئة:52الجدول رقم 

 مـاإلقلی أو الةـالعم
 ةــالجھ رويــالق وسطـال ريــالحض وسطـال

  اإلناث
  وعــالمجم

  اإلناث
  وعــالمجم

  اإلناث
  وعــالمجم

 ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع
 18,9 317 1 590 23,2 269 108 18,0 048 1 482  القنیطرة

 12,7 886 319 23,9 277 111 10,5 609 208  اتـالخمیس

 12,5 872 514 - - - 15,0 872 514  الرباط

 23,4 630 1 824 2,4 28 15 27,5 602 1 809  سال

 12,3 857 231 19,5 226 67 10,8 631 164  سیدي قاسم

 5,6 390 133 9,1 106 51 4,9 284 82  سیدي سلیمان

 14,7 024 1 535 21,8 253 119 13,3 771 416  تمارة-الصخیرات

 100,0 976 6 146 3 100,0 159 1 471 100,0 817 5 675 2  الجھة
  .2020ة السنوية للمغرب سنة  النشرة اإلحصائي:المصدر
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  الخصوصيالثانوي التأھیلي التعلیم  -

عرف قطاع التعلیم الخصوصي  ،على غرار الصعید الوطني
ھتمام الذي تعیره الدولة لھذا القطاع، ارتفاعا ملموسا وذلك لإل بالجھة

 %14,1إضافة إلى نوعیة وجودة التلقین بھ، حیث أصبح یمثل ما یناھز 
وتجدر اإلشارة إلى . ذ التعلیم الثانوي على صعید الجھةمن مجموع تالمی

من  %48,1أن نسبة الفتیات الالتي یتابعن دراستھن بھذا السلك تصل إلى 
  .الخصوصيالثانوي التأھیلي العدد اإلجمالي للتالمیذ المسجلین بالتعلیم 

 التأھیلي الثانوي لتعلیما تالمیذ وعدد مؤسسات توزیع: 53الجدول رقم 
 2020- 2019 الدراسیة السنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب الخصوصي

 ورــالذك  اثــاإلن  وعــالمجم

ات
سس

مؤ
 ال

 أو الةـالعم
مـاإلقلی   العـدد  )%(  العـدد  )%(  العـدد  )%( 

  القنیطرة 34 156 2 19,8 083 2 20,7 239 4 20,2

  اتـسالخمی 11 287 2,6 278 2,8 565 2,7

  الرباط 52 736 3 34,4 499 3 34,7 235 7 34,5

  سال 45 476 2 22,8 084 2 20,7 560 4 21,8

  سیدي قاسم 5 108 1,0 62 0,6 170 0,8

  سیدي سلیمان 6 168 1,5 151 1,5 319 1,5

-الصخیرات 40 943 1 17,9 914 1 19,0 857 3 18,4
  تمارة

  الجھة 193 874 10 100,0 071 10 100,0 945 20 100,0
  .2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  :المصدر

عمالة الرباط أكبر ب فقد سجللیم، اقأما على صعید العماالت واأل
ثم إقلیم  21,8%ب  عمالة سالب متبوعة ،%34,5نسبة تقدر بحوالى 

أما باقي . %18,4تمارة بنسبة - فعمالة الصخیرات ،%20,2بنسبة القنیطرة 



 109

أي الخمیسات وسیدي قاسم وسیدي سلیمان، فإن نسبھا ضعیفة إذ األقالیم، 
  .%5,0ال تشكل مجتمعة سوى 

 التعلیم العالي 

یساھم التعلیم العالي إلى جانب مراكز تكوین األطر في تطویر 
قصد  ، وذلكوالرفع من مستوى الثقافة والعلوم لدى الطلبة ،البحث العلمي

وھكذا فإن قطب . جي المعاھدتلبیة حاجیات سوق الشغل من األطر وخری
الرباط یلعب دورا أساسیا في میدان الثقافة والبحث العلمي على مستوى 
الجھة، إذ من المالحظ أن المؤسسات والتجھیزات التعلیمیة كافیة ومتوفرة 
بشكل یلبي حاجیات سكان الجھة، بل أكثر من ذلك یجعل من ھذه األخیرة 

ل عماالت وأقالیم المملكة وذلك بفضل قبلة لتوافد العدید من الطلبة من ج
  .تمركز جامعة دمحم الخامس باإلضافة إلى باقي المؤسسات والمعاھد العلیا

تستقطب جامعة دمحم الخامس طلبة من مختلف أرجاء عماالت و
بھذه الطلبة األجانب، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلین  اوأقالیم المملكة وكذ

أما جامعة ابن .2020-2019الجامعیة طالب خالل السنة  83936 الجامعة
-2019طالب خالل الموسم الجامعي  52705طفیل بالقنیطرة فتضم 

. من مجموع الطلبة الجامعیین بالجھة 38,6%، وھي بذلك تشكل 2020
إلى  2020-2019فقد وصل خالل  مستوى الجھة على اإلناثأما عدد 
تشكل نسبة  من مجموع المسجلین، في حین ال 51,6%أي بنسبة  70458

 .من مجموع الطلبة 2,8%األجانب سوى 
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 2020-2019 الجامعیة السنة الجامعات، حسب الطلبة عدد: 54 الجدول رقم
األجان  اإلناث  وعــالمجم

  اتــات والجامعـؤسسـالم  ب

 سال-جامعة دمحم الخامس ـ الرباط 330 2 235 44 936 83

 كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة  واإلجتماعیة الرباط    608 570 15 736 30

 كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة  واإلجتماعیة سال      165 902 6 469 14

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة الرباط   389 111 6 525 10

 كلیة العلوم   276 912 5 678 10

 صیدلة كلیة الطب وال   625 032 4 797 6

 كلیة طب األسنان    84 645 000 1

 المدرسة المحمدیة للمھندسین   42 828 070 2

 المدرسة الوطنیة العلیا لإلعالمیات وتحلیل النظم    27 640 588 1

 كلیة علوم التربیة   78 316 1 130 2

 المدرسة العلیا للتكنولوجیا سال   18 007 1 818 1

 لعلیا لألساتذة المدرسة ا   2 758 084 1

 المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم التقني   16 514 041 1

 جامعة ابن طفیل ـ القنیطرة  476 1 223 26 705 52

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة    146 427 10 303 22

 كلیة العلوم    512 029 4 419 8

 واإلجتماعیة القنیطرة   كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة    669 950 8 169 17

 المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة القنیطرة   66 652 333 1

 المدرسة العلیا للتكنولوجیا    ـ 284 515

 المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییرالقنیطرة   82 454 1 357 2

 المدرسة الوطنیة العلیا للكیمیاء   ـ 35 52

 القنیطرة - علیم والتكوین المدرسة العلیا للت   1 392 557

 الجھةمجموع  806 3 458 70 641 136

  2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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وحسب التخصصات، یحظى تخصص العلوم القانونیة واإلقتصادیة 
 24,0%، وتخصص اآلداب والعلوم اإلنسانیة بنسبة %45,6بنسبة 

أما باقي  .5,0%یدلة والطب والص %14,0وتخصص العلوم بنسبة 
  .%11,4التخصصات فتشكل مجتمعة نسبة 

بخصوص ھیئة التدریس، فقد بلغ عدد األساتذة بجامعة دمحم و
أما  .اأستاذ 2496حوالي  2020- 2019الخامس خالل السنة الدراسیة 

 التعلیم العاليیشكل أساتذة و. اأستاذ 687جامعة ابن طفیل بالقنیطرة فتضم 
 %15,6 و ة محاضرونتذاأس ھم %31,0دریس، من طاقم الت  %46,1

من جھة أخرى، . مساعدون أساتذةفقط  %0,03أساتذة مؤھلون وأخیرا 
  .%34,9تشكل اإلناث من ھیئة التدریس نسبة 

 2020-2019 الدراسیة السنة الجامعة، حسب التدریس ھیئة: 55الجدول رقم 
  وعــمجم

  ةـالجھ
  ن طفیلجامعة اب

  القنیطرة
  ة دمحمـجامع

  صـالتخص  الخامس 
  المجموع  اثـاإلن  المجموع  اثـاإلن  المجموع  اثـاإلن

  :منھـم ونـأساتذة باحث 496 2 887 687 224 183 3 111 1

 180 1 ـ 287 ـ 467 1 -
أساتذة التعلیم  -

  العالي
  أساتذة مؤھلون - 325 ـ 172 ـ 497 -

  محاضرون أساتذة - 777 ـ 209 ـ 986 -

  أساتذة مساعدون -   1 ـ - ـ 1 -

 2020  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر

بلغ عدد الطلبة المسجلین بالمدارس والمعاھد العلیا المتمركزة وقد 
أي بنسبة نمو إیجابیة  ،اطالب 16663حوالي  2020- 2019بالجھة لموسم 

تمثل اإلناث و. 2019-2018مقارنة مع الموسم الدراسي % 5,8 تجاوزت
من المجموع ویتواجد غالبیة الطلبة بمدینة الرباط، لتمركزھاتھ % 49,1

  . بھا المدارس والمعاھد
بأكبر  ضیة وتقنیات الصحةالمعھد العالي للمھن التمرییحظى و
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 یلیھ معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة ،%46,6نسبة بالجھة بحوالي 
أقصاھا بنسب ال تتجاوز في   عاھد األخرى، فباقي الم%11,9بنسبة 

  . ) المعھد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت( 9,5%

 2019-2018 سنة بالجھة العلیا والمعاھد المدارس طلبة عدد: 56 الجدول رقم
 2020-2019 و

ة ـة الدراسیـالسن
2018-2019  

ة  ـة الدراسیـالسن
  اـدارس العلیـد و المــاھالمع  2017-2018

  اث ـاإلن  المجموع  اث ـاإلن  المجموع

 المدرسة الوطنیة الغابویة للمھندسین بسال 54 149 61 142

  بالرباط المدرسة الوطنیة للصناعة المعدنیة 390 800 233 887

  والالسلكیةالمعھد الوطني للبرید والمواصالت السلكیة  302 772 174 791

  المعھد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي 373 709 187 691

  معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة 1232 2313 1088 1979

  المدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة 609 906 315 802

  معھد تأھیل األطر في المیدان الصحي بالرباط 5593 7003 4728 7769

   مدرسة علوم اإلعالم 194 306 194 316

  المعھد العالي لإلعالم واالتصال 264 351 178 364

  المدرسة الوطنیة العلیا لإلدارة بالرباط 30 70 30 70

  العالي للقضاءالمعھد  500 1151 500 1590

  المعھد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت 179 321 179 321

  المعھد الملكي لتكوین أطر الشبیبة والریاضة 149 372 109 414

  المعھد الوطني للتھیئة والتعمیر 94 123 94 123

  دار الحدیث الحسنیة 135 321 80 333

 المعھد الوطني لعلوم اآلثار والتراث 56 76 35 71

  وعــالمجم 154 10 743 15 185 8 663 16

  2020و   2019 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر
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یة خالل الموسم الدراسي صل عدد المقیمین باألحیاء الجامعقد و
 نسبتھاطفیفة بزیادة طالب وطالبة أي  12138حوالي  2019-2020

حوالي  اإلناثمثل تو. 2019-2018مقارنة مع الموسم الدراسي  0,5%
 . الجامعیة المتمركزة بالجھة من مجموع القاطنین باألحیاء 47,5%

المعدالت من حیث بأعلى  1ویستأثر الحي الجامعي السویسي 
 بنسبةالخاص باإلناث  2والسویسي  %28,8نسبة  بذلك یواء مسجالاإل

  .13,3%أما الحي الجامعي بالقنیطرة فیقطنھ . 18,1%

 السنة بالجھة، الجامعیة باألحیاء القاطنون الطلبة مجموع:57الجدول رقم 
  2020-2019 و 2019-2018 الدراسیة

السنة الدراسیة 
2019 -2020  

السنة الدراسیة 
  ةـاء الجامعیـاألحی  2019- 2018

 المجموع اإلناث المجموع اإلناث

 الحي الجامعي أكدال 992 992 976 976

  الحي الجامعي موالي إسماعیل 599 1 585 647 1 550

  1الحي الجامعي السویسي  500 3 - 500 3 -

   2الحي الجامعي السویسي  200 2 200 2 200 2 200 2

  المدرسة المحمدیة للمھندسین 302 1 333 302 1 333

  كلیة علوم التربیة 893 313 893 313

  بالقنیطرة الحي الجامعي 590 1 350 1 620 1 388 1

  وعــالمجم 076 12 773 5 138 12 760 5

  2020و   2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

  التكوین المھني  )2.1 
طات العمومیة اھتماما متزایدا للتكوین المھني وذلك تولي السل

ویضطلع التكوین . إشكالیة التشغیل التي أضحت أولویة وطنیةب الرتباطھ
في تلبیة حاجیات المقاوالت لتحسین  ،المھني بمھمة مزدوجة تتمثل من جھة

وتنافسیتھا، ومن جھة أخرى لتلبیة حاجیات السكان لتیسیر  امردودیتھ

(
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 .اإلجتماعیةان ترقیتھم المھنیة ووضم ماندماجھ

یدل على مدى  ،ھذا التوجھ المزدوج في التكوین والتشغیلو
المجھودات المبذولة لتأھیل الموارد البشریة وجعلھا تساھم بصفة فعالة في 

  . تنمیة اقتصاد البالد

اإلصالحات وقد عرف قطاع التكوین المھني تطورا ملحوظا منذ 
  : مثل بالخصوص فيتت 1984 التي تمت خالل سنة

  التخصص : مستویات للتكوین وھي أربعھیكلة القطاع في
  ؛المتخصص والتقني ،التقنيو ،التأھیلو

  اإلقتصادیةأھم القطاعات حاجیات تنویع شعب التكوین لتغطیة 
 .اإلجتماعیةو

زال قطاع التكوین المھني یحظى بأھمیة قصوى من طرف  ماو
من جھة،  اإلجتماعيو اإلقتصاديو ستجابة لمتطلبات النمإالدولة وذلك 

ومن جھة أخرى لمواجھة حاجیات التشغیل، وذلك من خالل تطویر مناھج 
ویتمیز .ستجابة لطلبات سوق العملین وخلق أقسام للتكوین المھني لإلالتكو

ھذا القطاع بتعدد المؤسسات المكلفة بالتكوین، فباإلضافة إلى مكتب التكوین 
والذي لھ القسط  ،إلیھ ھذه المھمة أسندتي الذ ،المھني وإنعاش الشغل

األوفر في مجال التكوین المھني العمومي، ھنالك مراكز خاصة تابعة 
الصناعة والسیاحة و كالشبابأخرى قطاعات لوبعض الجمعیات المھنیة ل

  .التعاون الوطنيوالتربیة الوطنیة والتقلیدیة 
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 العماالت حسب العمومي بالقطاع المتدربین عدد زیعتو: 58 الجدول رقم
 2020-2019 الدراسیة السنة األقالیم،

   مجموع
  التخصصات

  التقني
  العمالةأواإلقلیم  التخصص  التأھیل  التقني  المتخصص 

  الرباط 484 1398 1650 6554 086 10 

  سال 894 1515 2037 6045 491 10 

  تمارة-الصخیرات 687 1033 1311 3162 193 6 

  القنیطرة 1313 2243 1472 3868 896 8 

  اتـالخمیس 561 1187 677 1401 826 3 

  سیدي قاسم 527 1374 570 1138 609 3 

  سیدي سلیمان 247 549 248 289 333 1 

  الجھة 713 4 299 9 965 7 457 22 434 44

  المغرب 30013 60167 70262 114636 275078
  2020السنوية للمغرب، سنة    النشرة اإلحصائية: المصدر  

 2020- 2019بلغ عدد المتدربین بالجھة خالل الموسم الدراسي 
على المستوى  078 275العمومي، مقابل  متدرب بالقطاع 434 44حوالي 

من  %23,6لوحدھا،  سالتضم عمالة و. 16,2%الوطني، أي ما یمثل 
 الرباطة مجموع متدربي القطاع العمومي بمختلف التخصصات، تلیھا عمال

تمارة -عمالة الصخیرات تلیھ ،20,0%القنیطرة ب  ثم إقلیم %22,7بنسبة 
بنسبة إقلیم سیدي قاسم و 8,6%ب الخمیسات  إقلیم ثم %13,9بنسبة 
 .3,0%إقلیم سیدي سلیمان ب  وفي األخیر %8,1

من مجموع المتدربین  %50,5 وفیما یخص المستویات فھناك 
 %17,9 و بمستوى التأھیل %20,9و  بالمستوى التقني المتخصص

  .بمستوى التخصص  10,6%بالمستوى التقني و
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  الصحــة والتأطیر الطبي بالجھة )2
إن تحسین الظروف الصحیة للسكان رھین بمستوى التجھیزات 

 حیث. المتوفرة والتأطیر الطبي، وكذا بطبیعة الخدمات المقدمة للمرضى
على تلبیة االحتیاجات  بات من الضروري تنظیم ھیاكل جھویة تسھر

على توزیع عادل لالختصاصات على المستوى المركزي والصحیة للسكان 
 .والجھوي واإلقلیمي

  التجھیزات الصحیة والطاقة السریریة  )1.2
 19تتوفر الجھة على بنیة تحتیة مھمة ومتنوعة، حیث تضم 

 كما تتوفر الجھة. سریر 3913تصل إلى  ةبطاقة استیعابی اعام امستشف
دون أسرة  22بأسرة للوالدة و  91، منھا مركز صحي حضري 113على 

 67، منھا من المراكز الصحیة القرویة 96 كما تتوفر الجھة على . للوالدة
مركزا دون أسرة للوالدة،  29و  مركزا صحیا قرویا مجھزا بأسرة

  .امستوصفا قروی 36باالضافة إلى 

تجھیزات الصحیة، إذ الوتستأثر عمالة الرباط بالنصیب األكبر من 
من  )42,1%(مراكز الصحیة الحضریة ومن ال) %21,2(تضم 

عدد األسرة بالمستشفیات من  )58,1%( وكذا   عمومیةالمستشفیات ال
  . العمومیة
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 2019 سنـة الجھــة، وأقالیـم عمـاالت حسب الصحیـة التحتیـة البنیات توزیع: 59الجدول رقم 
  ةــة الصحیــات التحتیـالبنی  القنیطرة  اتــالخمیس  اطــالرب  الـــس  سیدي قاسم  سیدي سلیمان  ارةــرات تمـالصخی  وعــالمجم

ة ـز الصحیــالمراك  و.أ.ب 4 1 9 1 1 2 6 22
  و.أ.د 22 8 15 24 3 13 41 91  ة ــالحضری

ة ـز الصحیــالمراك  و.أ.ب 17 19 - - 18 7 6 67
  و.أ.د 7 12 - 1 6 2 1 29  ةـالقروی

  ةــات القرویــالمستوصف 11 8 - 2 5 10 - 36

  ةــات العامــالمستشفی 2 3 8 3 1 1 1 19

  ة ــیمموات العــرة بالمستشفیــاألس ددــع 518 281 2273 522 210 50 59 3913

   2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  



 118

  شبھ الطبي التأطیر الطبي و )2.2
طبیب، منھم  5771بلغ عدد األطباء العاملین على صعید الجھة 

من % 60,4یشتغلون بالقطاع العمومي وتستأثر عمالة الرباط ب   51,8%
بعمالة  %11,5و  بإقلیم القنیطرة یعملون %11,6العدد اإلجمالي، مقابل 

سم وسیدي قا الخمیساتة أما أقالیم تمار-بعمالة الصخیرات %8,8سال و
كما بلغ عدد  .على التوالي 1,4%و  2,4%و  4,0%وسیدي سلیمان فتمثل 

  .یعملون بالقطاع الخاصمنھم  %88,2طبیب،  669أطباء األسنان 

فقد بلغ عدد الممرضین  ،لجھاز شبھ الطبي العموميا یخص اوفیم
منھم یزاولون  %51,1ممرض،  4962العاملین بھذا القطاع حوالي 

بإقلیم القنیطرة  11,3%عمالة الرباط ووجودة ببالوحدات الصحیة الم
بإقلیم الخمیسات  7,7%بإقلیم سیدي قاسم و 9,2%بعمالة سال و  11,1%و
   .بإقلیم یبدي سلیمان 2,9%تمارة وأخیرا -بعمالة الصخیرات 6,6%و
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 2019 سنـة الجھـة، وأقالیـم تعمـاال حسب الطبـي وشبھ الطبـي الجھاز توزیـع: 60الجدول رقم 
  يـھ الطبـي وشبـاز الطبـالجھ  القنیطرة  اتــالخمیس  اطــالرب  الــس  سیدي قاسم  سیدي سلیمان  ارةــتم-الصخیرات  ةــالجھ

  أطباء  يــالقطاع العموم  217  105  2171 261 73 25 139 2991
  وصــيالقطاع الخص  453  125  1315 400 68 53 366 2780  القطاع

  أطباء  يــالقطاع العموم  8  2  35 7 5 3 18 78
  وصــيالقطاع الخص  97  28  205 141 15 17 78 581  األسنان

  ممرضون متعددي االختصاصات  238  119  1217 161 191 82 133 2141
  مساعدو
  الصحة

  قابلة  83  59  194 71 79 24 61 571
  آخر 242 206 1125 317 187 39 134 2250
  وعــالمجم 563 384 2536 549 457 145 328 4962

   2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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ومعدل  المرضى داخل الوحدات الصحیة العمومیة )3.2
  اإلیواء 

مستشفى ذا أسرة، وتستأثر عمالة الرباط لوحدھا  19تتوفر الجھة على 
فیات حوالي مستشفیات، وقد بلغت حركات المرضى داخل ھذه المستش ةبعشر

  . یوم استشفائي 865115 و مریض 155605

 2016 سنة أسرة، ذات المستشفیات داخـل المرضى حركات: 61الجدول رقم 
  الةـالعم

  سیدي  الــس  اطــالرب  اتـالخمیس  القنیطرة  مــأو اإلقلی
  قاسم

  سیدي
  سلیمان

  -الصخیرات
  وعـالمجم   ارةــتم

  تالمستشفیا
  19  1  1  1  1  10  3  2  رةـذات األس 

  3802  60  50  210  159  2548  264  511  دد األسرةـع
  155605  3647  4103  8678  11119  83364  13108  31586  ولــالدخ

  865115  16276  9967  19803  48632  604411  38606  127420  اءــام االستشفـأی
 2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر     

أن معدل التناوب على األسرة یتفاوت من عمالة الجدول أسفلھ و یبین 
بإقلیم سیدي وسجل أقل معدل ) 82,4(سال  ةألخرى وھو مرتفع جدا بعمال

  ).33,9( قاسم

أما على  ،أیام على الصعید الجھوي 5,5وصل معدل مدة اإلقامة 
 7,3المقدمة ب فیالحظ أن عمالة الرباط تأتي في  ،صعید عماالت وإقلیم الجھة

 .أیام 4و  3أما باقي العماالت واألقالیم فتتراوح مدة االقامة بھا بین أیام 
وتستأثر عمالة سال بأكبر , %66,7وبلغت نسبة معدل اإلیواء بالجھة حوالي 

  .%71,0ب  تمارة-الصخیراتتلیھا عمالة , %80,1نسبة 
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 األسرة ذات العمومیة الصحیة بالمؤسسات اإلیواء تإحصائیا: 62الجدول رقم  
 2015 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب

  سیدي  الــس  اطــالرب  اتـالخمیس  القنیطرة  العمالة أو اإلقلیم
  قاسم

  سیدي
  سلیمان

  -الصخیرات
  وعـالمجم   ارةــتم

معدل  متوسط
 66,7 71,0 56,8 35,9 80,1  70,6  41,8  66,9  (%) اإلیواء

معدل مدة  متوسط
 5,5 3,9 2,4 3,7 3,6  7,3  3,0  3,7  )یوم(اإلقامة

معدل التناوب 
 42,6 65,4 81,5 33,9 82,4  34,3  46,2  64,8  على األسرة

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

  

 الصحیة ؤسساتبالم والتناوب واالقامة اإلیواء ومعدالت نسب: 25مبیان رقم 
  الجھة وأقالیم عماالت حسب 2015 سنة ،(%) األسرة ذات العمومیة

  
  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

بلغ عدد الوالدات بالوحدات الصحیة على الصعید الجھوي خالل سنة 
والدة  %12,1 والدة عادیة و %87,9حالة، منھا  70017حوالي  2016

  . قیصریةبالعملیة ال

األجنة وبلغ نسبة  حالة وفاة لألمھات 31وخالل عملیة الوضع، سجلت 
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  .دیلامومن ال 1,5%الذین وافتھم المنیة خالل عملیة الوضع حوالي 

وحسب التوزیع الجغرافي، یالحظ أن العدد األكبر للوالدات سجل 
أما باقي . 29,2%إقلیم القنیطرة ب  لیھای %36,6بعمالة الرباط بنسبة 

  .9,7%و  3,5%ماالت وأقالیم الجھة فتتراوح نسبھا بین ع

 وأقالیم عماالت حسب العمومیة الصحیة بالمؤسسات الوالدات: 63 الجدول رقم
 2016 سنة الجھة،

  اتــأمھ
 توفیات م

  الموالید 
 %وتىـمال

 ـوال داتــال
   بالعملیة العمالــة أو اإلقلیــم

 %یــةالقیصر
 ةــالعادی
% 

 وعــالمجم

 القنیطرة 20446 94,6 5,4 1,9 10
 الخمیسـات 5012 92,9 7,1 1,1 0
 الربــاط 25629 76 24,0 1,8 18
 ســـال 5875 93,5 6,5 0,5 3
 سیدي فاسم 6796 96,8 3,2 1,0 0
 سیدي سلیمان 3776 99,6 0,4 1,1 0
 الصخیرات ــ تمــارة 2483 91,5 8,5 1,2 0
 الجھــة 70017 87,9 12,1 1,5 31

   2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

 
   



 

 العماالت

  
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

لغ عدد النساء اللواتي أخذن للمرة األولى وسیلة 
تعتبر حبوب منع الحمل 

70,% ،
بنسبة  الحقن

ى، بلغ عدد النساء اللواتي رجعن ألخذ إحدى ھذه 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
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1,8

2

العماالت حسب العمومیة

  األنشطة العادیة األخرى للمؤسسات الصحیة 
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

لغ عدد النساء اللواتي أخذن للمرة األولى وسیلة 
تعتبر حبوب منع الحمل 

9,الوسیلة األكثر استعماال من طرف ھؤالء النساء بنسبة 
الحقن، ثم %

ى، بلغ عدد النساء اللواتي رجعن ألخذ إحدى ھذه 

0
2
4
6
8
1
2
4
6
8
2

1,9

العمومیة الصحیة بالمؤسسات
2016 

األنشطة العادیة األخرى للمؤسسات الصحیة 
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

لغ عدد النساء اللواتي أخذن للمرة األولى وسیلة 
تعتبر حبوب منع الحمل و. امرأة

الوسیلة األكثر استعماال من طرف ھؤالء النساء بنسبة 
%9,3بنسبة  

ى، بلغ عدد النساء اللواتي رجعن ألخذ إحدى ھذه 

1,1

1,8
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بالمؤسسات الموتى
2016 سنة الجھة وأقالیم

2020  

األنشطة العادیة األخرى للمؤسسات الصحیة 
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

 نشاط البرنامج الوطني للتخطیط

لغ عدد النساء اللواتي أخذن للمرة األولى وسیلة 
امرأة 84485من وسائل منع الحمل حوالي 

الوسیلة األكثر استعماال من طرف ھؤالء النساء بنسبة 
 العازل الطبي

ى، بلغ عدد النساء اللواتي رجعن ألخذ إحدى ھذه 

0,5

1

الموتى الموالید
وأقالیم

20، سنة  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب

األنشطة العادیة األخرى للمؤسسات الصحیة 
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

  :ھذه األنشطة فیما یلي
نشاط البرنامج الوطني للتخطیط

لغ عدد النساء اللواتي أخذن للمرة األولى وسیلة ، ب2016
من وسائل منع الحمل حوالي 

الوسیلة األكثر استعماال من طرف ھؤالء النساء بنسبة 
العازل الطبيو ،11,2%

ى، بلغ عدد النساء اللواتي رجعن ألخذ إحدى ھذه من جھة أخر

1 1,1

الموالید نسبة: 26مبیان رقم 

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب

األنشطة العادیة األخرى للمؤسسات الصحیة  )4.2
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

ھذه األنشطة فیما یلي
نشاط البرنامج الوطني للتخطیط 

2016خالل سنة 
من وسائل منع الحمل حوالي 

الوسیلة األكثر استعماال من طرف ھؤالء النساء بنسبة  )األقراص
2بنسبة  اللولب

 

من جھة أخر

1,2
1,5

مبیان رقم 

 
النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب: المصدر  

4.2
باإلضافة إلى األنشطة العادیة، قامت الوحدات الصحیة للجھة بإنجاز 
برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواء وتتمثل 

ھذه األنشطة فیما یلي
 

خالل سنة 
من وسائل منع الحمل حوالي 

األقراص(
اللولبیلیھا 
8,7%. 

من جھة أخر



 124

 %6,5 أخذن األقراص و% 90,8امرأة، منھن  390869الوسائل بالجھة 
من النساء أخذن  %2,6وفقط  استعملن اللولب %0,1بالنسبة للعازل الطبي، 

  .الحقن

 اإلقلیم، أو العمالة حسب ئليالعا للتخطیط الوطني البرنامج نشاط: 64 الجدول رقم
 2016 سنة

 العمالـة أو اإلقلیـم األقراص العازل  اللولب الحقن  المجموع

  المتلقیات الجدیدات

  القنیطرة 12346 1596 2032 2501 18475

  اتـالخمیس 5732 367 185 1384 7668

  اطــالرب 3684 935 877 214 5710

 الــسـ 13481 2405 3397 1274 20557

 سیدي فاسم 10560 565 1565 846 13536

 سیدي سلیمان 6795 466 144 681 8086

 ارةــالصخیرات ــ تم 7310 1492 1240 411 10453

  الجھة 59908 7826 9440 7311 84485

  المتلقیات القدیمات

  القنیطرة 70025 4275 91 2382 76773

  اتـالخمیس 44512 976 7 2365 47860

  اطــالرب 25570 3821 53 400 29844

 الــسـ 66983 8719 65 1620 77387

 سیدي فاسم 79223 626 48 1817 81714

 سیدي سلیمان 39014 1572 4 1302 41892

 ارةــالصخیرات ــ تم 29607 5322 0 470 35399

  الجھة 354934 25311 268 10356 390869
  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 نشاط البرنامج الوطني لمراقبة الحمل والوالدة 

بالمؤسسات  للمرة األولىفحص  67729، تم إجراء 2016خالل سنة 
تخص الفحوصات في الثالثة أشھر األولى من  %45,8الصحیة بالجھة، منھا 

فحص، في حین تم  86345الحمل، كما بلغ عدد الفحوصات بعد الوالدة 
من النساء اللواتي تمت  5888دیة، منھن حالة حمل غیر عا 16533تشخیص 

  .على جھة أخرى إحالتھن

 أو العمالة حسب والوالدة الحمل لمراقبة الوطني البرنامج نشاط: 65 الجدول رقم
 2016 سنة اإلقلیم،

الصخیرات  الجھة
 ــ تمارة

سیدي 
 سلیمان

سیدي 
 العمالة أو اإلقلیم  القنیطرة  الخمیسات  الرباط  سـال قاسم

 عدد الفحوصات للمرة األولى  1429  10452  6534  11430 11369 6113 7302 67729

الثالثة أشھر األولى من  فيمنھ   7080  4149  2449  5489 4426 3493 3967 31053
 الحمل

 فحوصات أخرى قبل الوالدة  21143  11561  7889  3234 16950 8794 19986 89557
 عدد حاالت الحمل غیر العادي  2534  1603  1304  5279 2441 1072 2300 16533

  عدد النساء اللواتيمنھ   1447  829  19  1335 983 482 793 5888
 تمت إحالتھن على جھة أخرى

 عدد الفحوصات بعد الوالدة  19598  12627  7130  17985 10253 7016 11736 86345
  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

  
 لتلقیح األطفال الذین یقل سنھم عن سنة  نشاط البرنامج الوطني 

طفل من التلقیح ضد داء  81076، إستفاد حوالي 2016خالل سنة 
حقنة  93281 و حقنة ثانیة 94088حقنة أولى،  94958السل، كما تم توزیع 

 كما تم إعطاء. ثالثة من اللقاح ضد الدفتریا و الكزاز والسعال الدیكي والشلل
  .جرعة من اللقاح ضد الحصبة 69530
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 سنة عن سنھم یقل الذین األطفال لتلقیح الوطني البرنامج نشاط: 66 الجدول رقم
 2016 سنة اإلقلیم، أو العمالة حسب

الصخیرات  الجھــة 
 ــ تمارة

سیدي 
 سلیمان

سیدي 
 ـة أو اإلقلیــمالعمال  القنیطرة  الخمیسات  الرباط  سـال قاسم

 التلقیح ضد السل     -  10711  11194  7317 19650 12836 7432 11936 81076
 الشللالتلقیح ضد      -  10711  11194  7333 19650 12835 7429 11728 80880
 1ش.س.ك.د     -  25405  11246  7428 18824 11987 7667 12401 94958
 2ش.س.ك.د     -  24630  11053  7508 19230 11734 7512 12421 94088
 3ش.س.ك.د     -  24743  11042  7423 18459 11884 7318 12412 93281
 التلقیح ضد الحصبة     -  0  11308  7750 20532 12361 7622 9957 69530

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

  نشاط البرنامج الوطني لمحاربة أمراض اإلسھال  
 9643تسجیل  2015سسات الصحیة بالجھة خالل سنة عرفت المؤ

 23، في حین تم تسجیل )حالة 9617(حالة إسھال، معظمھا حاالت عادیة 
حالة زحار و  81حاالت اجتفاف حاد، كما تم تسجیل  3حالة إسھال متوسط و 

  .حالة زحار مستمرة 67
 األطفال عند اإلسھال أمراض لمحاربة طنيالو البرنامج نشاط: 67 الجدول رقم

 2015 سنة اإلقلیم أو حسبالعمالة سنة عن سنھم یقل الذین

 الزحــار
  الزحــار مستمر

 درجــة اإلجتفـاف
 العمالــة أو اإلقلیــم

إسھــال  إسھال حاد
 متوسط

إسھــال 
 عـادي

  القنیطرة  685  3  2  13  10
  اتـالخمیس  1200  3  -  18  2
  اطــالرب  667  -  -  2  9
 الــسـ 2600 5 1 10 30
 سیدي فاسم 1869 - - 22 2
 سیدي سلیمان 923 10 - 11 13
 ارةــالصخیرات ــ تم 1673 2 - 5 1
  الجھة 9617 23 3 81 67

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 الشبیبة والریاضة  ) 3

لف التوجھات إلى حمایة الشباب تھدف مخت ،فیما یتعلق بقطاع الشبیبة
والمعنوي وذلك بخلق بنیات تحتیة كالمسارح  اإلجتماعيمن ظاھرة االنحراف 

ودورالشباب واألندیة النسویة وریاض األطفال بغیة توسیع المدارك العلمیة 
 .والثقافیة للشباب

أما بالنسبة للریاضة فإن اإلستراتیجیة المتبعة تسعى إلى توسیع القاعدة 
وفي مجال  .اضیة التي من شأنھا الرفع من مستوى الجھة وطنیا ودولیاالری

التربویة لتحسین  اإلجتماعیةعلى مستوى المؤسسات  تجھودامالترفیھ تبذل 
  .االستقبال وتنظیم األنشطة التربویة إلشراك أكبر عدد من الشباب فظرو

  المنشآت الریاضیة  )1.3
 25: منشأة ریاضیة أھمھا 74ن تتكون البنیة التحتیة الریاضیة للجھة م

كما تتوفر الجھة على عدد . مركز سوسیوریاضي للقرب 22و  قاعة ریاضة
المسابح مالعب كرة القدم وال یستھان بھ من التجھیزات الریاضیة األخرى ك

  . وحلبات ألعاب القوى

تتمركز أغلب ھذه المنشآت الریاضیة بعمالة الرباط وذلك بنسبة 
القنیطرة فیضم  جمالي للوحدات الریاضیة، أما إقلیممن العدد اإل% 41,9

-الصخیراتوعمالة  25,7% سال ةوعمال 5,4% الخمیساتوإقلیم  %17,6
وأخیرا إقلیم سیدي سلیمان ال یضم سوى  4,1%إقلیم سیدي قاسم تمارة و
  . من مجموع الوحدات الریاضیة %1,4
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 2016 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب الریاضیة یزاتالتجھ: 68 الجدول رقم

الجھــة  الصخیرات 
 ــ تمارة

سیدي 
  سلیمان

سیدي 
 واع التجھیزاتـأن  القنیطرة  الخمیسات  الرباط  سـال قاسم

ریاضیة -مراكز سوسیو  6  -  12  3  -  -  1 22
 للقرب مدمجة

  مالعب كرة القدم  1  1  5  2  1 -  - 10
  ب القوىلعاأحلبات   1  2  4  1  1  -  - 9
 المغطاة المسابح  1  -  5  2  -  -  - 8
  قاعات الریاضةال  4  1  5  11  1  1  2 25
  المجموع 13 4 31 19 3 1 3 74

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

   اإلجتماعیةاألنشطة الثقافیة والترفیھیة و )2.3
بھدف خلق  إن االھتمام بالشبیبة والطفولة یعتبر من أولى األولویات

محیط اجتماعي وتربوي من شأنھ حمایة ووقایة الطفل من التیارات المنحرفة 
  . وتنمیة مداركھ العلمیة والثقافیة

بإقلیم القنیطرة  19 مؤسسة لرعایة األطفال منھا 58 تتوفر الجھة على
 والرباط بعمالة 3و سال عمالةب 4و  بسیدي قاسم 6و  بإقلیم الخمیسات 16 و
یستفید من . سیدي سلیمانب 4بإقلیم سیدي قاسم و  6و تمارة-تالصخیراب 5و

منھم استفادوا من األنشطة % 74,6طفل،  8199ھذه المؤسسات حوالي 
ویتوزع المستفیدون على مختلف . القارةمن األنشطة % 25,4 اإلشعاعیة و

في المقدمة  تمارة- عمالة الصخیراتأتي تلیم بنسب متفاوتة، اقالعماالت واأل
و إقلیم القنیطرة ب   14,6%ا إقلیم الخمیسات بنسبة لیھی، %45,2 بنسبة

 ، ثم%5,7 بنسبةثم سیدي سلیمان  13,2%عمالة سال بنسبة ثم  %13,4
كما یسھر على . 2,4%سیدي قاسم بوأخیرا  %3,6بنسبة  الرباطعمالة 

 102، منھم 2019سنة خالل  مربیة 146تأطیر ھؤالء األطفال حوالي 
  .اراتق 44مساعدات و 

   



الجھــة 

 

 

 

  

 

2019 

الجھــة  الصخیرات 
 ــ تمارة

58  

102 18 

44   

2082 433 

6117 3276 

 سنة -الجھة

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
 57، تتوفر الجھة على 

امرأة  12641
 162، منھا 

2019 سنة واألقالیم،
الصخیرات 

ــ تمارة
سیدي 
  سلیمان

5 4 

18 8 

7 1  

433 132 

3276 487 

الجھة عماالت

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
، تتوفر الجھة على 

12641 و ةرا
، منھا مربیة 268

45,2

واألقالیم، العماالت
سیدي 
سلیمان

سیدي 
   قاسم

6 

10 

4  

132 146  

487 47  

20  

عماالت و اقالیم األنشطةحسب

20  

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
، تتوفر الجھة على اإلجتماعیة

اقامرأة من خالل األنشطة ال
268من خالل األنشطة اإلشعاعیة ویسھر على تأطیرھن 

13,

2,7,5

129

العماالت حسب األطفال

    الرباط  سـال

4 4 

6 11 

8  11  

133 97 

952 201 

2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

األنشطةحسب من
2019 

2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
اإلجتماعیةوالمساھمة في مختلف األنشطة الثقافیة و

امرأة من خالل األنشطة ال
من خالل األنشطة اإلشعاعیة ویسھر على تأطیرھن 

,4

14,6

13,2
,4

األطفال ریاض: 69

  القنیطرة  الخمیسات

16    

22    

2    

593  548  

606  548  

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

من لمستفیدینا 

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
والمساھمة في مختلف األنشطة الثقافیة و

امرأة من خالل األنشطة ال 1244نادیا نسویا تستفید منھ 
من خالل األنشطة اإلشعاعیة ویسھر على تأطیرھن 

  

6

3,6

69الجدول رقم 

القنیطرة

19  

  المساعدة  27

  القارة  11

548 ن من 

548 ن من 
  اإلشعاعیة

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

 نسبة: 27مبیان رقم 

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
والمساھمة في مختلف األنشطة الثقافیة و

نادیا نسویا تستفید منھ 
من خالل األنشطة اإلشعاعیة ویسھر على تأطیرھن 

  .قارة 106مساعدة و

القنیطرة

الخمیسات

الرباط

سال

سیدي قاسم

سیدي سلیمان

تمارة - الصخیرات 

الجدول رقم 

 عدد

 المؤسسات

المساعدة
  المربیات

القارة
ن من والمستفید

  القارةاألنشطة  
ن من والمستفید

اإلشعاعیةاألنشطة  
المصدر  

  

مبیان رقم 

المصدر  

ومن ناحیة أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمیة 
والمساھمة في مختلف األنشطة الثقافیة و

نادیا نسویا تستفید منھ 
من خالل األنشطة اإلشعاعیة ویسھر على تأطیرھن 

مساعدة و

سیدي قاسم

سیدي سلیمان

الصخیرات 

عدد

المؤسسات

المربیات

المستفید
األنشطة  
المستفید

األنشطة  
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  2019 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب النسویة األندیة: 70الجدول رقم 

الصخیرات  الجھــة 
 ــ تمارة

 سیدي
  سلیمان

سیدي 
 عــدد  القنیطرة  الخمیسات  الرباط  سـال قاسم

 األندیــة 18 14 6 4 5 4 6 57

  المساعدة 33 25 44 9 11 18 22 162
  المربیات

  القارة 24 15 22 18 7 3 17 106

1 244 268 75 63 132 193 278 235 
المستفیدون من 

 القارةاألنشطـة 

12 641 5 198 595 760 1 766 731 646 2 945 

ن من والمستفید
ة  ـاألنشط

  اإلشعاعیـة
  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب ،سنة  : المصدر

حوالي  2019دارا للشباب، استقبلت خالل سنة  84تتوفر الجھة على 
منھم شاركوا في أنشطة إشعاعیة  %46,2، تھافي أنشط امشارك 957905

لیم اقأنشطة على عماالت واألوتتوزع ھذه  .في األنشطة العادیة% 53,8و
- بعمالة الصخیرات 22,3%بإقلیم الخمیسات و %6,9 :الجھة بنسب متفاوتة

بإقلیم  10,4%و بعمالة الرباط %14,1بعمالة سال و % 17,5 تمارة و
 .بسیدي سلیمان 3,6%بسیدي قاسم و  25,1%القنیطرة و 

 2019 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب بابالش دور أنشطة: 71 الجدول رقم

الصخیرات  الجھــة 
 ــ تمارة

سیدي 
  سلیمان

سیدي 
 عــدد  القنیطرة  الخمیسات  الرباط  سـال قاسم

 المـؤسســات  13  17  11 13 7 8 15 84

األنشطــة   49382  19130  54547  67077 138862 16241 96974 442213
  اإلشعاعیــة

ة ـاألنشط  50519  47377  80877  100891 101133 18258 116637 515692  المشاركین
  العادیــة

  المجمــوع 99901 66507 135424 167968 239995 34499 213616 957905
   2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

،  الرباط عمالةب كلھاتمركزتقاعات سینمائیة،  5تتوفر الجھة على و
 2019مقعد، وبلغ عدد الدخول سنة  4611دھا إلى وقد وصل عدد مقاع
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. ألف درھم 19300قدره  سنویا ، الشيء الذي أعطى مدخوال382525حوالي 
وتتمتع الجھة خاصة مدینة الرباط، بتجھیزات أخرى ذات میزة وطنیة 

  .كالمسرح الوطني دمحم الخامس والخزانة الوطنیة

 2019 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب السینمائي النشاط: 72الجدول رقم 

وي ـول السنـالمدخ
 )بألف درھم( الخام

دد ــع
ول ـالدخ

 اـسنوی

دد ــع
 دـالمقاع

دد ــع
 قاعات
 اـالسینم

  العمالــة أو اإلقلیــم

 رباطــال 5 4611 382525 19300
 الجھة 5 4611 382525 19300

  2020نوية للمغرب، سنة  النشرة اإلحصائية الس: المصدر  

، فقد وصل عدد المستفیدین في المخیماتأما فیما یخص المشاركة 
وتأتي عمالة . الصیفیةالمخیمات مشارك ب 22186حوالي  2018خالل سنة 

الرباط في المرتبة األولى من حیث عدد المشاركین في صنف المخیمات 
ة من حیث یبة الثانالمرت يفي حین تأتي عمالة سال ف%. 35,4الصیفیة بنسبة 

 ثم% 12,6تمارة بنسبة -عمالة الصخیراتو% 28,7عدد المشاركین بنسبة 
وإقلیم سیدي سلیمان  %5,3وإقلیم الخمیسات بنسبة  11,9%إقلیم القنیطرة ب 

  .2,7%وأخیرا إقلیم سیدي قاسم ب  3,5%ب 

 واألقالیم العماالت حسب صیفیةال المخیمات في المشاركون: 73 الجدول رقم
 2018 سنة بالجھة،

 العمالــة أو اإلقلیــم  العدد النسبة 
  القنیطرة  2632 11,9
  اتـالخمیس  1174 5,3
  اطــالرب  7860 35,4
 الــسـ 6366 28,7
 سیدي فاسم 590 2,7
 سیدي سلیمان 774 3,5
 ارةــالصخیرات ــ تم 2790 12,6
  الجھة 22186 100,0

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : صدر  الم
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 وأقالیم عماالت حسب الصیفیة المخیمات في المشاركین نسبة: 28مبیان رقم 
 2018 سنة الجھة،

 
 

  مساعدة الفئات المحتاجة )3.3
المحتاجة عن طریق  اإلجتماعیةالعون والمساعدة للفئات یقدم 

في إنعاش األسرة والمجتمع وإنشاء المؤسسات والمراكز التي تسھل  المساھمة
األمیة  ولوج عالم الشغل واالندماج في الحیاة العملیة ومتابعة برامج محاربة

  .وحمالت التوعیة لفائدة النساء واألطفال والمسنین

تكوین للكز امر 9مركز للتربیة والتكوین و 124تتوفر الجھة على 
حوالي على التوالي ، استفاد من ھذه المؤسسات 2019خالل سنة  المھني

  .مؤطرا 36 و 503 على التوالي یشرف علیھم. شخصا 1080 و 12920

استقبلت خالل  للرعایة االجتماعیة،مؤسسة  98كما تتوفر الجھة على 
كما یوجد بالجھة . امؤطر 1533طرھم أو امستفید 12947حوالي  2019سنة 
 2477حوالي  2019ستفاد منھا خالل سنة ، المؤسسة لریاض األطفا 50

  .امؤطر 136تحت إشراف  طفال
  

11,9 5,3

35,428,7

2,7 3,5 12,6

القنیطرة الخمیسـات الربــاط ســـال

سیدي فاسم سیدي سلیمان الصخیرات ــ تمــارة
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 والترفیھیة الثقافیة األنشطة عملیة في الوطني التعاون مساھمات: 74 الجدول رقم
 2019 سنة واإلجتماعیة،

  ةالمؤسسنوع  عددالمؤسسات الــمـسـتـفـیدون الـمـؤطـرون
 نـوالتكوی ربیةالت زـمراك 124 12920 503

  يـالمھن نـزالتكویـمراك 9 1080 36

1533 12947 98 
مؤسسات الرعایة 

 اإلجتماعیة

 الـاألطفـ اضـری 50 2477 136

 نـالمعـاقی زـمـراك 14 830 171

  مراكـز دار المواطــن 4 3655 34

  فضاءات محو األمیة  30  1615  40
  2020ية للمغرب، سنة  النشرة اإلحصائية السنو : المصدر   

باإلضافة إلى ھذه األنشطة تتم تلبیة حاجیات المعاقین وذوي الحاجات 
، استفاد منھا 2019للمعاقین سنة  امركز 14حیث تتوفر الجھة على . الخاصة

فضاءا  30كما تتوفر الجھة على . من ذوي االحتیاجات الخاصة اشخص 830
  .شخصا 1615سسات حوالي یستفید من ھذه المؤ. 2019لمحو األمیة سنة 

  العــــــدل )4
في وة اإلبتدائیتزاول األنشطة العامة للمؤسسات القضائیة في المحاكم 

  .المراكز القضائیة وفي محاكم االستئناف

ة، فإن القضایا اإلبتدائیفیما یتعلق باألنشطة العامة داخل المحاكم 
حوالي  2019ل سنة الجنحیة المسجلة بھذه المؤسسات القضائیة بلغ عددھا خال

بحوادث تتعلق  9,6%و  قضایا تتعلق بالجنح %50,5قضیة منھا  514 196
لیم اقأوحسب عماالت و. بقضایا األحداث 1,8%و بالمخالفات 16,8%السیر و
مجموع من حیث  21,0%سال في المرتبة األولى ب  مالةتأتي عالجھة، 

 عمالة الرباط و 20,4%متبوعة بإقلیم القنیطرة ب  القضایا الجنحیة المسجلة
 9,0%إقلیم سیدي سلیمان ب  لیھای %9,9تمارة ب عمالة  ثم  14,4%ب
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تیفلت ب  مركز، ثم 5,0%وإقلیم سیدي قاسم ب  7,8%ب  وإقلیم الخمیسات
سوق أربعاء الغرب ب  ومركز 3,7%ومركزمشرع بلقصیري ب  %4,0
  .1,2%و في األخیر نجد مركزالرماني اللذ سجل   %3,4

  إلى 2019قضایا الجنحیة المحكومة، فقد وصل عددھا سنة أما ال
المخالفات والباقي یتوزع ب 16,9%تتعلق بالجنح و  %8,52منھا  915 195

 من ھذه القضایا حكمت 22,0% كما أن. بین حوادث السیر وقضایا األحداث
بإقلیم 8,9% و الرباط بعمالة %15,0و سالبعمالة  %20,6بإقلیم القنیطرة و

بسیدي  5,0%و الخمیسات  بإقلیم 8,1%و بعمالة تمارة 8,8%و لیمانسیدي س
بمشرع بلقصیري  2,6%و بسوق أربعاء الغرب 3,6%بتیفلت و 4,0%و قاسم

   .بالرماني %1,1فقط و

، قضیة 485 38بخصوص القضایا المخلفة، فقد وصل عددھا إلى 
والباقي . حوادث السیر قضایا تخص %36,4و قضایا جنح منھا 49,1%

 عمالة حتل، تلیماقحسب العماالت واأل. قضایا األحداثیتشكل من المخالفات و
عمالة سال ثم  %8,15ب  عمالة الرباط ا، تلیھ%18,5الرتبة األولى ب تمارة 

ب  سوق أربعاء الغرب مركز ، ثم 11,9%ب  ثم إقلیم القنیطرة 15,6%ب 
ب  مشرع بلقصیري مركز ثم ، 8,8%وإقلیم سیدي سلیمان ب  %10,9

وإقلیم سیدي   3,1%إقلیم الخمیسات ب ثم 4,9%تیفلت ب  مركزو %7,0
  .%0,1الرماني ب وأخیرا مركز  2,5%قاسم ب 

إلى  2019المسجلة بالجھة فقد وصل عددھا سنة  المدنیةأما القضایا 
منھا تلیھا  %7,35 بقضاء األسرةتمثل القضایا الخاصة  ،قضیة 280 199

ب  العقار و %3,3ثم نزاعات الشغل ب  %20,5القضایا االستعجالیة ب 
من  %20,3 سجلت بعمالة الرباط. 1,8%ثم حوادث الشغل ب  %2,6

 القنیطرةإقلیم ف 19,4%ب  عمالة سال لیھاتمجموع القضایا المدنیة المسجلة، 
وإقلیم  6,5%إقلیم الخمیسات ب ، ثم %11,5ب  تمارةعمالة ثم  %17,1 ب
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وإقلیم سیدي  4,9%ق أربعاء الغرب ب مركز سو ثم %5,5ب سیدي سلیمان 
 4,1%مشرع بلقصیري ب  مركزو 4,4%تیفلت ب  مركزو 4,5%قاسم  ب 

  .1,8% سوى الرمانيبینما ال یمثل مركز 

 %36,5منھا  ،قضیة 714 199بلغ عدد القضایا المدنیة المحكومة 
أما النسبة . القضایا االستعجالیةبتتعلق  %5,20و قضاء األسرةتخص 

  . ة، فتتوزع بین قضایا حوادث الشغل والعقار ونزاعات الشغلالمتبقی

منھا  ،قضیة 733 33أما عدد القضایا المدنیة المخلفة فیقدر ب 
تھم  %10,6و لعقارا تتعلق بقضایا %13,2قضاء األسرة وتخص  30,3%

القضایا بتتعلق  1,8%فقط و  حوادث الشغلتھم  %6,9و نزاعات الشغل
  .االستعجالیة
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 2019 سنة بالجھة، الجنحیة القضایا :القضایا نوع حسب اإلبتدائیة المحاكم أنشطة: 75 ل رقمالجدو

مشرع  المجموع
 بلقصیري

سیدي 
 قاسم

سیدي 
 سلیمان

سوق 
األربعاء 

 الغرب
نوع القضایا  الرباط  سال الرماني تیفلت الخمیسات  تمـارة القنیطرة

 الرائجة
  المسجلةالجنحیة  القضایا

  :منھ المجموع 406 28 364 41 398 2 867 7 350 15 417 19 088 40 781 6 653 17 832 9 358 7 514 196

  السیرحوادث  785 011 4 913 4 111 148 1 730 630 2 237 2 641 067 1 526 799 18

  لمخالفاتا 798 1 219 3 426 2 51 234 924 662 653 22 5 488 489 949 32

  األحداثقضایا  134 406 918 60 150 273 699 357 134 248 125 504 3

  الجنح 485 4 376 12 435 24 423 300 3 755 8 902 13 479 14 344 5 308 8 501 3 308 99
  ةالمحكومالجنحیة القضایا 

195 915 5 116 
 

9 879 
 

17 451 
 

7 083 
 

43 195 
 

17 200 
 

15 936 
 

7 856 
 

2 284 
 

40 439 
 

29 476 
 

  :منھ المجموع
  السیرحوادث  146 633 3 357 4 110 322 996 425 2 979 1 375 004 1 478 825 15

  لمخالفاتا 763 1 219 3 698 2 49 247 924 662 653 22 5 482 489 191 33

  األحداثقضایا  102 435 957 68 120 257 681 505 132 175 127 559 3

  الجنح 970 2 806 13 192 24 820 1 352 4 840 8 071 12 642 17 967 5 171 8 610 3 441 103
  المخلفةالجنحیة القضایا 

  :منھ المجموع 086 6 016 6 377 877 1 207 1 121 7 570 4 183 4 401 3 957 690 2 485 38

  السیرحوادث  639 069 3 053 3 67 826 343 224 2 779 1 749 791 479 019 14

  لمخالفاتا 42 -  -  2 24 -  -  -  -  9  -  77

  األحداثقضایا  32 35 153 5 30 46 308 106 59 182 5 961

  الجنح 917 1 226 2 386 1 288 776 500 638 3 664 2 829 2 211 2 446 881 18

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر           
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 2019 سنة بالجھة، المدنیة القضایا:القضایا نوع حسب اإلبتدائیة المحاكم أنشطة: 76 الجدول رقم
مشرع  المجموع

 بلقصیري
سیدي 
 قاسم

سیدي 
 سلیمان

سوق 
األربعاء 

 الغرب
نوع القضایا  الرباط  سال الرماني تیفلت الخمیسات  تمـارة القنیطرة

 الرائجة
  المسجلة المدنیة القضایا

199 280 8 154 
 

8 973 
 

10 883 
 

9 724 
 

34 152 
 

22 854 
 

12 922 
 

8 810 
 

3 586 
 

38 769 
 

40 453 
 

  :منھ المجموع
 حوادث الشغل 575 275 1 9 59 162 694 337 51 73 57 53 345 3

 قضایا استعجالیة 057 12 216 7 474 503 1 834 1 495 4 793 6 705 1 723 1 747 1 398 1 945 40
 قضاء األسرة 548 13 021 12 750 1 524 3 410 5 967 6 262 12 683 3 584 4 274 3 043 4 066 71
 العقار 396 644 330 649 476 787 527 450 255 210 375 099 5
 نزاعات الشغل 580 1 868 38 152 238 951 480 1 147 177 304 111 046 6

  ةالمحكوم المدنیةالقضایا 
199 714 7 311 

 
8 881 

 
10 960 

 
9 702 

 
33 982 

 
22 638 

 
13 361 

 
8 661 

 
3 761 

 
39 725 

 
40 732 

 
  :منھ المجموع

 حوادث الشغل 622 266 1 9 44 170 692 339 50 65 69 19 345 3
 قضایا استعجالیة 043 12 226 7 470 485 1 843 1 451 4 782 6 705 1 736 1 756 1 388 1 885 40
 قضاء األسرة 710 13 103 12 855 1 999 3 654 5 231 7 708 12 759 3 749 4 237 3 892 3 897 72
 العقار 331 676 340 259 639 645 571 447 181 210 163 462 4
 نزاعات الشغل 699 1 855 48 80 291 905 187 1 167 224 232 42 730 5

  المخلفة المدنیةالقضایا 
33 733 1 332 

 
803 

 
2 335 

 
2 123 

 
5 000 

 
4 438 

 
1 941 

 
1 164 

 
443 

 
7 621 

 
6 533 

 
  :منھ المجموع

 حوادث الشغل 466 893 2 15 115 510 146 45 69 33 34 328 2
 قضایا استعجالیة 153 103 11 18 40 116 70 18 44 20 10 603

 قضاء األسرة 954 1 510 2 127 167 446 965 835 1 818 726 146 539 233 10
 العقار 326 782 230 488 342 881 249 462 306 147 236 449 4
 نزاعات الشغل 310 1 578 7 72 157 354 713 76 98 158 72 595 3

   2020  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر            
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  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
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 %8,2واء األوامر باألدقضایا  %9,8و االستعجاليقضایا  %10,4و
في حین  068 14 فبلغت القضایا المحكومة  أما. صعوبات المقاولةقضایا 

 .قضیة 934 2القضایا المخلفة لم تتعدى 

 2019 سنـة التجاریــة، المحاكـم أنشطـة: 78الجدول رقم 
قضایا  االستعجالي

 الموضوع
صعوبات 
ع مجمــو األوامر باألداء المقاولة

 القضـایا :القضـایا منھا

 ةـالمسجل 862 13 356 1 136 1 489 4 445 1

 ةـالمحكوم 068 14 356 1 665 849 4 525 1

 ةـالمخلف 934 2 - 612 189 2 27

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

   
أما فیما یخص توزیع األعوان القضائیین بمحاكم االستئناف 

وھو بذلك  2019سنة  334إلى وصل فیالحظ أن عدد العدول  بالجھة،
فقد تراجع أیضا عدد الموثقین  أما، 2018عرف تراجعا مقارنة مع سنة 

 .366إلى  369من حیث انتقل  خالل نفس الفترة 

 ، بالجھة االستئناف محاكم حسب والموثقین العدول توزیع: 79 الجدول رقم
 2019 و 2018 تيسن

 نـــوع العــون 2018 2019
 العـــدول 340 334
 نوالمـوثق 369 366

  2020و 2019  تيالنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سن: المصدر            
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 المقبولین والمترجمین
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العـــدول

340

141

محاكم حسب والموثقین
 2019 و 2018

أما بالنسبة للنساخ، فقد بلغ عددھم خالل سنة 
، في حین بلغ عدد الخبراء القضائیین ما یقارب 

اإلناثمنھم من 
 إلى ، فوصل عددھم

القضائیین والخبراء
بالجھة، الجنس

 ورــذك
41 
615 
37 

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
   

334

2018 2019

والموثقین العدول توزیع
2018

أما بالنسبة للنساخ، فقد بلغ عددھم خالل سنة 
، في حین بلغ عدد الخبراء القضائیین ما یقارب امنھم إناث

منھم من  13,6% 
، فوصل عددھمالمقبولین لدى المحاكم

والخبراء النساخ توزیع
الجنس حسب المحاكم

 

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

المـوثقون

369

2019

توزیع: 32مبیان رقم 

أما بالنسبة للنساخ، فقد بلغ عددھم خالل سنة 
منھم إناث 50,6%

 خبیرا قضائیا
المقبولین لدى المحاكم

توزیع: 80 الجدول رقم
المحاكم

 العـــون
  اخ

 نوراء القضائی
 نوترجم
النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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مبیان رقم  
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القضائیین والخبراء
سنة  الجنس المحاكم،حسب

   

الخبــراء القضائیون
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615

إنــاث ذكــور

والخبراء النساخ توزیع
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 (V المنتجة قطاعاتال  
   يالفالحـ القطاع )1

ب والقطاني والخضر الحبو تشمل تتوفر الجھة على فالحة متنوعة
تتوفر حیث والمزروعات الصناعیة والحبوب الزیتیة ومغروسات الفواكھ 

على مساحة صالحة للزراعة تقدر  ،2019- 2018 موسمبرسم  ،الجھة
  .منھا أراضي بوریة %84,1، ھكتار 959.917ب

وتعتبر األكثر انتشارا، إال  ھكتار 676.824تقدر أراضي الملك ب 
لمردودیة نتیجة تجزیئھا ل راجع الدائمتالى مھددة بأن ھذه األراضي تبق

تعرف أراضي الدولة وأراضي الجموع مشاكل تتعلق بطریقة ستمر كما الم
  .تدبیرھا

سد سیدي دمحم بن عبد هللا بطاقة تقدر وھما  الجھة على سدین رتتوف
متر  ألف 673سد القنصرة بسعة تقدر ب وملیون متر مكعب  185 حواليب

وتزوید  وشرب الماشیة وإنتاج الكھرباء تستعمل للسقي اتلی اسد 11مكعب و
  .المراكز الحضریة بالماء الصالح للشرب

والقنیطرة وسیدي  أما تربیة الماشیة فھي جد مھمة بإقلیم الخمیسات
لیم على موارد طبیعیة من علف وكأل ومساحات اقاأل هلتوفر ھذ نظرا قاسم

  .نمیة اإلنتاج الحیوانيشاسعة ومراعي وافرة تساھم وتساعد في ت

 الوضعیة القانونیة لألراضي 

 959.917تبلغ المساحة الصالحة للزراعة الموجودة بالجھة 
إلقلیم سیدي  25,8%و  منھا إلى إقلیم الخمیسات% 38,8ھكتار، ترجع 

% 7,2بسیدي سلیمان و فقط % 8,0، مقابل إلقلیم القنیطرة 20,1%قاسم و
  .مارةت- الصخیرات- سال-بوالیة الرباط
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من المساحة % 70,5 تمثل المساحة المتعلقة بالملك الخاص
للملك الجماعي % 13,6 الصالحة للزراعة على صعید الجھة، مقابل

أراضي الحبوس والكیش سوى  تغطيألمالك الدولة، في حین ال % 6,6و
  .من مجموع األراضي الصالحة للزراعةھكتار  4,8%و %0,7

 النظام حسب بالھكتار للزراعة الصالحة المساحات توزیع: 81 الجدول رقم
 2019-2018 اإلقلیم، أو والعمالة العقاري

ملك   آخر المجموع
الملك  یشكال الحبوس الدولة

 الجماعي
الملك 
 العمالة أو اإلقلیم الخاص

  القنیطرة 93510 63606 - 202  22900 12955 193173
  سیدي قاسم 139007 25229 45000 4805 16762 17300  248103
  سیدي سلیمان 32000 29400 - 200 8000 7400 77000

  سال - الرباط  62560 1670 680 680 3400 - 68990
 تمارة-الصخیرات

  اتالخمیس 349747 10296 - 360 12248 -  372651
 المجموع 676824 130201 45680 6247  63310 37655 959917

  بالجهةاإلقـليمية للفـالحة    اتيالمدير : المصدر 

 استغالل األراضي 

 %84,1إذ تمثل  ،تعتبر الزراعة البوریة أھم نشاط زراعي بالجھة
فال تھم سوى  السقویةمن المساحة الصالحة للزراعة، أما الزراعة 

ي إقلیمفیشتمل . ھكتار من المساحة الفالحیة المستغلة بالجھة 152.959
 %34,7(المسقیة  مساحةال نسبة من رأكب سیدي قاسم والقنیطرة على

قلیم البور، فأعلى نسبة تعود إل وبالنسبة ألراضي). على التوالي %33,7و
من مجموع األراضي البوریة للجھة متبوعا بإقلیم  %44,3( الخمیسات

  ).%24,2(سیدي قاسم 
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 االستعماالت حسب لةالمستغ الفالحیة المساحات توزیع: 82 الجدول رقم
 2019-2018 اإلقلیم أو العمالة حسب بالھكتار

 مـة أو اإلقلیـالعمال ي السقویةـاألراض ورـي البـأراض وعــالمجم
  القنیطرة 51602  141571  193173
  سیدي قاسم 53120 194983 248103
  سیدي سلیمان 23722 53278 77000

  الرباط سال 9615 59375 68990
 رةتما-الصخیرات

  اتالخمیس 14900 357751 372651
 المجموع 152959 806958 959917

  .الجهوية للفـالحة المديرية: المصدر  

من  %83,9تعتبر زراعة الحبوب أھم زراعة بالجھة حیث تغطي 
مجموع المساحة المزروعة، وتاتي في المرتبة االثانیة من حیث األھمیة 

الزراعات الزیتیة والزراعات ، في حین تمثل %8,0زراعة القطاني بنسبة 
- 2018السكریة أضعف نسبة من المساحات المزروعة، قدرت في موسم 

  .على التوالي %4,2و %3,9ب  2019

وحسب القالیم، ھناك تفاوت ملحوظ في أنواع الزراعات بالرغم 
فبالنسبة إلقلیم . من ھیمنة زراعة الحبوب على مستوى جمیع أقالیم الجھة

متبوعة  %71,2بة األراضي المزروعة بالحبوب القنیطرة، بلغت نس
فالزراعات السكریة  %7,3ثم القطاني ب  %16,0بالزراعات الزیتیة ب 

) %81,6(وبالنسبة إلقلیم سیدي قاسم، فبعد زراعة الحبوب . %5,5بنسبة 
وبالنسبة . %6,6والزراعات السكریة ب  %11,2تأتي زراعة القطاني ب 

تأتي الزراعات ) %83,8(راعة الحبوب إلقلیم سیدي سلیمان، فبعد ز
وبالنسبة إلقلیم . %6,0تلیھا  زراعة القطاني ب  %9,3السكریة ب 

) %92,8(الخمیسات فتتوزع غالبیة المساحات المزروعة بین  الحبوب 
تمارة  -أما بالنسبة لعماالت الرباط وسال والصخیرات). %7,0(والقطاني 

  .%98,2فنسجل ھیمنة زراعة الحبوب ب 
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 بالجھة الفالحیة المزروعات ألھم) ھكتار بألف( المساحة: 83 لجدول رقما
 2019-2018 موسم اإلقلیم، أو العمالة حسب

سیدي   الخمیسات  وعــالمجم
  سلیمان

سیدي 
 القنیطرة  قاسم

الرباط، سال، 
-الصخیرات  

 تمارة
 اتـواع المزروعـأن

 الحبــوب 30,7 96,1 153,6 45,7 176,7 502,8

 القطانــي 0,5 9,8 21,0 3,3 13,4 48,0

 عات الزیتیةاالزر 0,1 21,5 1,2 0,5 0,4 23,6

 السكریةعات االزر 0,0 7,5 12,5 5,1 0,0 25,0

 المجمــوع 31,3 135,0 188,2 54,5 190,5 599,4
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر  

  
 حسب بالجھة الفالحیة المزروعات ألھم(%)  المساحة نسبة: 84 الجدول رقم

 2019-2018 موسم اإلقلیم، أو العمالة

سیدي   الخمیسات  وعــالمجم
  سلیمان

سیدي 
 القنیطرة  قاسم

الرباط، سال، 
-الصخیرات

 تمارة
 اتـواع المزروعـأن

 الحبــوب 98,2 71,2 81,6 83,8 92,8 83,9

 القطانــي 1,5 7,3 11,2 6,0 7,0 8,0

 عات الزیتیةاالزر 0,2 16,0 0,6 1,0 0,2 3,9

 السكریةعات االزر 0,0 5,5 6,6 9,3 0,0 4,2

 المجمــوع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر  

 

 تربیة المواشي  
ھة على صعید الج 2019بلغ عدد رؤوس الماشیة خالل سنة 

من مجموع قطیع % 71,7ألف رأس ویمثل قطیع الغنم  2698,8حوالي 
كما یستأثر إقلیم . من الماعز %5,9ر وابقمن األ% 22,4الماشیة مقابل 

متبوعا بأقالیم سیدي قاسم ب  من قطیع الماشیة %42,6 الخمیسات بنسبة
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لیم على اقاأل ه، وذلك راجع إلى توفر ھذ19,4%والقنیطرة ب  %19,5
طبیعیة من علف وكأل ومساحات شاسعة ومراعي وافرة تساھم  موارد

  .وتساعد على تنمیة اإلنتاج الحیواني

 اإلقلیم، أو العمالة حسب) 1000 ب( الماشیـة رؤوس عدد: 85 الجدول رقم
2019 

 العمالة أو اإلقلیم األبقار األغنام  الماعز  وعــالمجم

 سال 21,6 95,3 5,8 122,7

 تمارة-الصخیرات 31,8 125,4 3,0 160,2

  الخمیسات 164,2 845,4 141,4 1151,0

 القنیطرة 221,0 301,0 1,1 523,1

  سیدي قاسم 112,1 414,0 0,9 527,0

  سیدي سلیمان 53,0 155,0 6,8 214,8

 المجمــوع 603,7 936,1 1 159 2698,8
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر  

 اإلقلیم، أو العمالة حسب) 1000 ب( الماشیـة رؤوس عدد: 34مبیان رقم 
2019 

 
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر  
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 40,0ومن ناحیة أخرى، بلغ عدد رؤوس األبقار المحلیة حوالي 
یحتل إقلیم . رأس من األبقار المحسنة ألف 563,7رأس مقابل  ألف

من  %78,3المحلیة بنسبة خمیسات المرتبة األولى من حیث عدد األبقار ال
في حین یتوفر إقلیم القنیطرة على . مجموع األبقار المحلیة المتوفرة بالجھة
متبوعا بإقلیم الخمیسات ) %38,7(أعلى نسبة من األبقار  المحسنة 

  ).%19,4(وإقلیم سیدي قاسم ) 23,6%(

  2019 باآلالف، بالجھة الساللة حسب األبقار رؤوس عدد: 86الجدول رقم 
 العمالة أو اإلقلیم ةــالمحلی ةــالمحسن وعــالمجم

 سال 2,6 19,0 21,6

 تمارة-الصخیرات 0,5 31,3 31,8

  الخمیسات 31,3 132,9 164,2

 القنیطرة 2,6 218,4 221,0

  سیدي قاسم 2,6 109,5 112,1

  سیدي سلیمان 0,4 52,6 53,0

 المجمــوع 40,0 563,7 603,7
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر         

 باآلالف، بالجھة الساللة حسب األبقار رؤوس(%)  نسبة: 87 الجدول رقم
2019 

 العمالة أو اإلقلیم ةــالمحلی ةــالمحسن وعــالمجم

 سال 6,5 3,4 3,6

 تمارة-الصخیرات 1,3 5,6 5,3

  الخمیسات 78,3 23,6 27,2

 القنیطرة 6,5 38,7 36,6

  سیدي قاسم 6,5 19,4 18,6

  سیدي سلیمان 1,0 9,3 8,8

 المجمــوع 100,0 100,0 100,0
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر         
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 اإلقلیم أو والعمالة الساللة حسب باآلالف األبقار رؤوس عدد: 35مبیان رقم 
 2019 سنة

  
 

 اتـالغاب 

ھكتار، وتتوزع  349.789تتوفر الجھة على غابات طبیعیة تغطي 
عمالة و  3,1%إقلیم سیدي قاسم و %0,1على كل من عمالة الرباط بنسبة 

القنیطرة  ثم إقلیم %8,3بنسبة  الصخیرات تمارةعمالة  %7,3سال بنسبة 
وتحتل أشجار الوریق المكونة  .%71,4الخمیسات بنسبة وإقلیم  %9,8

أساسا من البلوط األخضر والبلوط الفلیني مساحة مھمة من ھذه الغابات 
من  64,8%ھكتار أي ما یمثل حوالي  226.520الطبیعیة والتي تغطي 

أما األشجار الصمغیة فتغطي مساحة تبلغ . المساحة الغابویة الجھویة
من المساحة اإلجمالیة للغابات الطبیعیة  %14,5تار أي بنسبة ھك 50.810

 .منھا تتمركز بإقلیم الخمیسات% 85,7بالجھة وأكثر من 
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ومن جھة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصیة 
من مساحة األشجار 
الصمغیة الطبیعیة ویستحوذ إقلیم الخمیسات على النصیب األكبر من ھذا 
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  المصدر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
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المصدر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

نوع حسب بالجھة

ومن جھة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصیة 
من مساحة األشجار  97%

الصمغیة الطبیعیة ویستحوذ إقلیم الخمیسات على النصیب األكبر من ھذا 

34400 10690
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150
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56819 226520 

2019  
المصدر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

  

بالجھة المشجرة) 
2016 

ومن جھة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصیة 
97,3ھكتار؛ أي ما یمثل 

الصمغیة الطبیعیة ویستحوذ إقلیم الخمیسات على النصیب األكبر من ھذا 
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2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
المصدر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. إحصائيات الجرد  الوطني الغابوي

) ھكتار( ساحات

ومن جھة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصیة 
ھكتار؛ أي ما یمثل 

الصمغیة الطبیعیة ویستحوذ إقلیم الخمیسات على النصیب األكبر من ھذا 

290 25570

الصمغیـةاألشجـار أخـرى

المساحات: 88الجدول رقم 

  مـة أو اإلقلی

  القنیطرة
  سیدي قاسم
  الخمیسات

  

  الصخیرات تمارة
  

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
إحصائيات الجرد  الوطني الغابوي

ساحاتالم: 36مبیان رقم 

ومن جھة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصیة 
ھكتار؛ أي ما یمثل  49.460

الصمغیة الطبیعیة ویستحوذ إقلیم الخمیسات على النصیب األكبر من ھذا 

25570 26950

349789

أخـرىأنـواع المجمــوع

الجدول رقم 

ة أو اإلقلیـالعمال

القنیطرة
سیدي قاسم
الخمیسات

  رباطـال
  ال ــس

الصخیرات تمارة
  ةــالجھ
النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر  

إحصائيات الجرد  الوطني الغابوي  (1)

مبیان رقم 

 

ومن جھة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصیة 
460حوالي 

الصمغیة الطبیعیة ویستحوذ إقلیم الخمیسات على النصیب األكبر من ھذا 

349789

المجمــوع
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أما بالنسبة ألشجار الوریق . %87سبة النوع من األشجار وذلك بن
من مجموع مساحة ھذا الصنف من  63,9%الطبیعیة، فیمثل البلوط الفلیني 

  .یخص البلوط األخضر 36,1%األشجار والباقي أي 

بإقلیم فقط  یتواجد عفصیة وتجدر اإلشارة إلى أن العرعار
تمارة والبلوط األخضر فقط بالخمیسات - وسال والصخیرات الخمیسات

 اإلقتصادیةوتلعب صناعة الخشب دورا مھما في التنمیة . وسیدي قاسم
   .سواء منھا الجھویة أو الوطنیة

 الطبیعیة الوریق وأشجار الطبیعیة الصمغیة األشجار مساحات:  89 الجدول رقم
  2016 سنة بالھكتار،

 ةـة الطبیعیـیار الصمغـاألشج )1( ةـق الطبیعیـار الوریـأشج
  مـالعمالة أو اإلقلی  )1(

البلوط  المجموع
 الفلیني 

البلوط 
 العرعار العرعار  المجموع األخضر

 عفصیة
  القنیطرة - 820 820 - 30140 30140

  سیدي قاسم  -  -  - 220 6300 6520

  الخمیسات 43010 530 43540 81610 67570 149180

  الرباط  -  -  - - 290 290

  سال 3010 - 3010 - 22180 22180

  الصخیرات تمارة 3440 - 3440 - 18220 18220
  ةــالجھ 49460 1350 50810 81830 144700 226530

  2019 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  سنة  : المصدر  
  المصدر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. إحصائيات الجرد الغابوي الوطني  (1)

ھكتار،  150.377احة الغابات المشجرة على صعید الجھة تبلغ مس
وتتوزع ھذه المساحة بشكل غیر .ھكتارمساحة مشجرة مؤقتة  4046منھا 

وإقلیمي القنیطرة  سال-متكافئ بین كل من إقلیم الخمیسات ووالیة الرباط
من المساحة  %34,0حیث یضم إقلیم الخمیسات لوحده  وسیدي قاسم،

أما إقلیم . من المساحة المشجرة المؤقتة% 34,8 المشجرة المتواجدة و
على التوالي بینما إقلیم سیدي سلیمان  37,6%و  28,7%القنیطرة فیضم 
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من الغابات المشجرة % 0,5والباقي أي 17,0% و  32,3%یضم 
-والیة الرباط یخصمن الغابات المشجرة المؤقتة % 7,10و المتواجدة 

 .سال
 بالھكتار، بالجھة والمؤقتة المتواجدة المشجرة الغابات مساحة:  90 الجدول رقم

 2018-2017 موسم
  مـة أو اإلقلیـالعمال  القنیطرة  الخمیسات   رباطـال  سیدي سلیمان  ةــالجھ

 المتواجدة رةـابات المشجـالغ  42020  49706  7314  47291  146331
  المؤقتة رةـابات المشجـالغ  1520  1408  432  686  4046  المتواجدة المتواجدة

 2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر  

 الصید البحري 
رغم كون الجھة لھا واجھة كبیرة على المحیط األطلسي وتمتاز 

، فأنشطة الصید ین ھما وادي أبي رقراق وواد سبوكبیر ینبتواجد نھر
المتواجدین الجھة  يء، ألن مینافیھ البحري ال تمثل الحجم المرغوب

على الشروط والبنیات األساسیة الضروریة  انالرباط، ال یتوفربالمھدیة و
  .على أحسن وجھ ماالستغاللھ

، فتموین الجھة من منتوجات ینلمیناءلونظرا لإلمكانیات المحدودة 
  .وموانئ الجنوب المغربي الدار البیضاء ءمینایتم عن طریق الصید 

 2019 و 2018 سنتي بالجھة، البحري الصید منتوجات تطور: 91الجدول رقم 
 المیناء حسب

  السنة  2018  2019
ألف ب القیمة

  درھم
  الوزن

  نـبالط
  القیمة

  درھمألف ب
  الوزن

  المیناء  نـبالط

  مھدیة  9120 61091  12720 159901
  الرباط  117 8136  309 6772

  جموعالم  9237 69227  13029 166673
  2020الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر  
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 13029 حوالي بلغت كمیة األسماك المصطادة على صعید الجھة
رقى إلى تطلعات تجدا وال  ةھزیل وھي كمیة. 2019طن خالل سنة 

 ألف 166673أما قیمة منتوجات الصید البحري فقد وصلت إلى  .الصیادین
  .2019درھم خالل سنة 

 احي القطاع السی )2

جد ھامة سیاحیة تتوفر الجھة على إمكانیات ومؤھالت جغرافیة 
  :ومتنوعة من أھمھا

  من الصخیرات كورنیش على ساحل المحیط األطلسي الذي یمتد
، مكونا بذلك موقعا مالئما لشواطئ جنوبا حتى لال میمونة شماال

  ؛مامجاالصطیاف ولموانئ الترفیھ ولمواقع االست
  ؛ل الشریط الساحليطوالولجة الممتدة على 
 ؛محمیة سیدي بوغابة  
 ؛ ... عیون وینابیع طبیعیة مثل عین لالحیة بولماس  
  ھكتار كموقع مالئم  226.530فضاء غابوي طبیعي كبیر یغطي

 .حیرة ضایة الرومي بالرمانيبلمراكز الصید ب

تمت برمجة مجموعة من المشاریع في إطار المبادرة الوطنیة 
ھا تھیئة وتنمیة ضفتي أبي رقراق وتھیئة كورنیش للتنمیة البشریة من بین

على ساحل المحیط األطلسي وھذه المشاریع من شأنھا أن تلعب دورا مھما 
  ...في تنمیة الجھة سواء من الجانب اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو السیاحي 

ومن جھة أخرى تعرف الجھة كل سنة تظاھرات ذات میزة فنیة 
الرباط وموسم شراكة موازین بومھرجان  وثقافیة كموسم الشموع بسال
  .بعین عودة وتظاھرات أخرى

تراث تاریخي مھم وتشھد على ذلك  تتوفر علىكما أن الجھة 
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صومعة حسان واألودایة وقصبة شالة المتواجدة بھا كالمآثر التاریخیة 
والبوابات الكبرى لسال وقنطرة زعیر وضریح دمحم الخامس وضریح عبد 

  .یح عبد هللا بن یاسین مؤسس الدولة المرابطیةهللا بن حسون وضر

الجھة تبقى سیاحة مرور، فالسیاح یمرون برغم كل ھذا، فالسیاحة 
فقط ببعض مدن الجھة لیقیموا في أماكن أخرى وذلك راجع لقلة التجھیزات 

وھكذا تبقى الطاقات داخل الجھة غیر . األولیة والشبكة الطرقیة المطلوبة
  .ایةبما فیھ الكفمستغلة 

فندقا مصنفا بطاقة استیعابیة  97على  2019سنة  تتوفر الجھة
 من عدد% 4,0سریر أي ما نسبتھ  10088 غرفة و5126  تتكون من

مكانة وإقلیم القنیطرة  الرباط عمالةوتحتل . الغرف على الصعید الوطني
بھذه الجھة حیث تتواجد بھما أھم الفنادق الكبرى إذ مھمة في میدان السیاحة 

من مجموع % 73,2فندقا مصنفا وھو ما یعادل  71ل عددھا إلى یص
  .الفنادق الموجودة بالجھة
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  2019 و 2018 سنتي اإلقلیم، أو العمالة حسب بالجھة المصنفة الفندقیة للمؤسسات االستیعابیة الطاقة: 92الجدول رقم 
 العمالة أو اإلقلیـم 2018 2020

 المؤسسات الغرف األسرة اللیالي السیاحیة المؤسسات الغرف األسرة  السیاحیة اللیالي
  القنیطرة  12 1062 1818  77594  13 1076 1848  109484
  الخمیسات  5 186 396  7876  5 186 396  12498

 رباطـال  58 3215 6468 778865 58 3215 6468 785490
 ســال  9 103 203 14605 9 103 203 30290
  سیدي سلیمان 2 57 114 1569 2 57 114 2030

  تمارة-الصخیرات 10 489 1059 61812 10 489 1059 40433
 الجھــة 96 5112 10058 942321 97 5126 10088 980225

 2020و   2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر  
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 2019 و 2015 بین أواإلقلیم العمالة و السیاحة نوع حسب بالجھة المصنفة بالفنادق المنجزة السیاحیة اللیالي تطور: 93الجدول رقم 
 2015 2016 2017 2018 2019    (%)معـدل الزیــادة 

 العمالة أو اإلقلیـم
2019-2018 2018-2017 2017-2016 2015-2016      

 القنیطرة 57273 85378 92366 77594 109484 49,1 8,2 16,0- 41,1
 الخمیسات 12220 11241 8952 7876 12498 8,0- 20,4- 12,0- 58,7
 الـرباط 619647 625600 714905 778865 785490 1,0 14,3 8,9 0,9

 ســال 13201 2976 394 14605 30290 77,5- 86,8- 3606,9 107,4
 سیدي سلیمان    14605 2030 - - - 86,1-

 تمارة-الصخیرات 64194 62745 68461 61812 40433 2,3- 9,1 9,7- 34,6-

 الجھــة 766635 787940 885078 942321 980225 2,8 12,3 6,5 4,0

 
 2019و   2018 – 2017 – 2016 – 2015 سنواتالنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  : المصدر  
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وصل عدد اللیالي السیاحیة بالمؤسسات الفندقیة المصنفة للجھة 
% 4,0وصلت إلى  تزاید، بنسبة 2019لیلة خالل سنة  980225حوالي 

لیلة بعمالة الرباط أي ما یعادل  785490منھا . 2018مقارنة مع سنة 
تمارة فقد - أما بالصخیرات. من مجموع اللیالي السیاحیة بالجھة% 80,1

وإقلیم القنیطرة  2019لیلة سنة  40433وصل عدد اللیالي السیاحیة إلى 
وھكذا یتضح . على التوالي 11,2%و  4,1%ما یعادل لیلة أي  109484

-والصخیرات الرباطعمالة صعید الجھة تبدو أكثر أھمیة ب أن السیاحة على
في ھذا القطاع  الجھةلیم اقباقي أ ، بینما تبقى مشاركةتمارة والقنیطرة

  .ضعیفة إلى حد ما

لیم اقأأما فیما یخص توزیع المؤسسات المصنفة حسب عماالت و
، فیالحظ أن عمالة الرباط تستحوذ على النصیب األوفر حیث یتمركز الجھة
 من عدد األسرة% 64,1من ھذه المؤسسات بھذه العمالة وبنسبة % 59,8

  .الموجودة على الصعید الجھوي

أكبر عدد من الفنادق المتواجدة على الصعید الجھوي یدخل في 
 12و 27توالي ال على یبلغ عددھماثالث نجوم وأربع نجوم، حیث خانة 

من العدد اإلجمالي % 20,2 و% 34,7فندقا من ھذا الصنف وعلى ونسب 
من  افندق 19وتأتي الرباط في المرتبة األولى ب . التواليعلى لألسرة 
نجوم، وعلى التوالي بنسبة  4دق من صنف افن 10نجوم و  3صنف 

لألسرة لھذا النوع من الفنادق  من العدد اإلجمالي% 0,80و% 69,3
 . الجھةب
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 2019 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب المصنفة المؤسسات: 94 الجدول رقم
  دور

فنادق   مخیمات منازل  الضیافة 
  عائلیة

  إقامة 
  فندقیة

  نادي
  نجمة  نجمتان نجوم 3 نجوم 4 نجوم 5 فندقي 

 العمالة أو اإلقلیم واحدة

  نیطرةالق 3 1 4 1 - - 1 - 1 1 -
  الخمیسات - 1 2 - - 1 - - - 1 -

 رباطـال  4 4 19 10 5 - 1 1 - - 14
 ســال  - - - 1 1 - - - - - 7
  سیدي سلیمان 1  1 -   - - -  
  تمارة-الصخیرات - 3 1 - 1 1 - - - - 4
 الجھــة 8 9 27 12 7 2 2 1 1 2 25

  2020لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  
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 2019 سنة الجھة، وأقالیم عماالت حسب المصنفة بالمؤسسات األسرة عدد: 95 الجدول رقم
  دور

فنادق   مخیمات منازل  الضیافة 
  عائلیة

  إقامة
  فندقیة 

  نادي
  نجمة  نجمتان نجوم 3 نجوم 4 نجوم 5 فندقي 

 العمالة أو اإلقلیم واحدة

  القنیطرة  97  48  556  90  -  -  592  -  400  35  -
  الخمیسات  -  34  232  -  -  100  -  -  -  30  -

 رباطـال  295 383 2153 1687 1664 -  24  58  - - 204
 ســال  - - - 34 90 -  -  -  - -  79
  سیدي قاسم - - - - - -  -  -  - -  -
  سیدي سلیمان  50  -  64  -  -  -  -  -  -  -  -

  ةتمار-الصخیرات - 196 102 - 356 294  -  -  - -  111
 الجھــة 442 661 3107 1811 2110 394  616  58  400 65 394

  2020لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  
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  الصناعــي  القطاع 3)
  الصناعـة العصریـة )1.3

  مؤشرات عامة حول وضعیة الصناعة بالجهة  

یعد القطاع الصناعي من القطاعات الحیویة بالجھة حیث بلغ عدد 
وحدة صناعیة ممثلة بذلك  803 ،2016الصناعیة سنة  المؤسسات

  .من مجموع الوحدات الصناعیة بالمملكة% 11,4

ملیار درھم، وھو ما  24ویقدر إنتاج ھذه المؤسسات بما یزید على 
  .من اإلنتاج الصناعي الوطني %6,7یشكل 

لیم على اقتتوزع ھذه الوحدات الصناعیة حسب العماالت واأل
بإقلیم القنیطرة           21,5%و بعمالة الرباط %26,3: التالي الشكل

عمالة ب 11,6%وإقلیم الخمیسات ب %17,1بعمالة سال و %21,7و
  .بإقلیم سیدي قاسم% 1,9و  تمارة-الصخیرات

عامل دائم  70852شغلت ھذه المؤسسات في المجموع حوالي 
إلقلیمي، على الصعید ا. ملیار من الدراھم 26وبلغ رقم معامالتھا أزید من 

من مناصب الشغل التي توفرھا المؤسسات ) %42,3( إقلیم القنیطرةحتكر ی
  ).%25,3(متبوعا بعمالة سال  الصناعیة المتواجدة بالجھة

في إقلیم القنیطرة  أتيما یخص اإلنتاج الصناعي بالجھة، یأما فی
بنسبة  تمارة-الصخیراتبعمالة  ا، متبوع%44,8الدرجة األولى بنسبة 

ثم عمالة  %15,0بمعدل  الرباطثم في المرتبة الثالثة تأتي عمالة ، 24,6%
إقلیم وفي األخیر یأتي  %1,4إقلیم الخمیسات بنسبة و 13,9%سال ب 

   .فقط من مجموع اإلنتاج الصناعي اإلجمالي للجھة 0,3%سیدي قاسم ب 
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  2016 سنة درھم، بألف بالجھة، واإلقلیم العمالة حسب الصناعیة بالوحدات الخاصة الكبرى اإلقتصادیة المؤشرات: 96الجدول رقم 
أو  العماالت
 اإلقلیـم

  ددــع
 المؤسسات

  ددــع
  ستخدمینمال 

 الدائمیـن 

  اجـاإلنت
 درھم 103

  ارـاالستثم
 درھم 103

  ادراتـالص
 درھم 103

  م المعامالتـرق
  درھم 103

 4297741 130634 93483 3697036 9603 211  رباطــال
 -الصخیرات

 6719993 1508864 268582 6069444 11021 93 تمارة

 3574287 1494609 220889 3413169 17952 174 الــس
 339624 237256 17648 339591 2019 137 الخمیسات

 11488043 8047617 1101115 11045743 29957 173  القنیطرة
 399990 - 5081 77926 300 15  سیدي قاسم

 وعــمجم
 26819678 11418980 1706798 24642909 70852 803 الجھة

 401429119 133191948 17509753 366684064 635631 7036  المغرب

   2018النشرة االحصائیة السنویة للمغرب، : مصدرال



 

بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
من مجموع 
من ھذه 

-الصخیرات
بإقلیم 

والتي فاقت 
من مجموع الصادرات الصناعیة 
عمالة 
 بعد ذلك

 العماالت
 

 
 

بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
من مجموع %9,7 
من ھذه  64,5%
الصخیراتعمالة 

بإقلیم  %1,0 و الرباط        

والتي فاقت  أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعید الجھة
من مجموع الصادرات الصناعیة 

عمالة ب امتبوع %
بعد ذلك أتيیو %
 %1,1.  

العماالت حسب
 الصناعي القطاع

 

77926

بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
9,7%ذه القیمة تمثل 

5، وقد تحققت 
عمالة ب %15,7 

الرباط        

أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعید الجھة
من مجموع الصادرات الصناعیة 

%70,5في الصدارة بنسبة 
%13,1بنسبة 

 الرباط بعمالة 

حسب الصناعیة للوحدات
القطاع إنتاج: 2016

 

339591

11045743

77926

درھم
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بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
ذه القیمة تمثل وھ ملیون درھم

، وقد تحققت . االستثمارات الوطنیة في قطاع الصناعة
 مقابلإقلیم القنیطرة 

الرباط        بعمالة  5%
  . بسیدي قاسم

أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعید الجھة
من مجموع الصادرات الصناعیة  %8,6فھي تمثل 

في الصدارة بنسبة 
بنسبة  سالعمالة  

عمالة وفي األخیر 

للوحدات اإلقتصادیة
2016 سنة خالل

  

6069444
3413169

339591

11045743

درھم 103اإلنتـاج 

بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
ملیون درھم 1706

االستثمارات الوطنیة في قطاع الصناعة
إقلیم القنیطرة على صعید 

5,5 بعمالة سال و
بسیدي قاسم %0,3

أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعید الجھة
فھي تمثل  ،ملیون درھم

في الصدارة بنسبة  ویأتي إقلیم القنیطرة
 ثم 13,2%تمارة ب 
وفي األخیر % 2,1بنسبة 

اإلقتصادیة المؤشرات
خالل درھم، بألف

3697036
6069444

اإلنتـاج 

بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
1706، ما یفوق 

االستثمارات الوطنیة في قطاع الصناعة
على صعید  االستثمارات

بعمالة سال و 12,9%
0,3%وأخیرا  الخمیسات

أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعید الجھة
ملیون درھم 
ویأتي إقلیم القنیطرة. 

تمارة ب -الصخیرات
بنسبة  تإقلیم الخمیسا

المؤشرات: 37مبیان رقم 
بألف بالجھة واألقالیم

0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000

بلغت قیمة االستثمارات في القطاع الصناعي الجھوي خالل سنة 
، ما یفوق 2016

االستثمارات الوطنیة في قطاع الصناعة
االستثمارات

9و تمارة
الخمیسات

أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعید الجھة
11418 
. الوطنیة

الصخیرات
إقلیم الخمیسا

مبیان رقم 
واألقالیم

 

2000000
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12000000



 

 العماالت
 الصناعي

 

 العماالت
  الصناعي

 

العماالت حسب
الصناعي القطاع 

العماالت حسب
الصناعي القطاع

5081

8047617

حسب الصناعیة للوحدات
 في االستثمار

حسب الصناعیة للوحدات
القطاع تصادرا: 

17648

1101115

5081

درھم

1494609
237256

8047617
درھم
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للوحدات اإلقتصادیة
االستثمار: 2016 سنة

  
للوحدات اإلقتصادیة

: 2016 سنة خالل

  

268582
220889

17648

1101115
درھم 103االستثمـار 

15088641494609
237256

درھم 103الصـادرات 

اإلقتصادیة المؤشرات
سنة خالل درھم، 

اإلقتصادیة المؤشرات
خالل درھم، بألف

93483
268582

220889

االستثمـار 

130634

1508864

الصـادرات 

المؤشرات: 38مبیان رقم 
 بألف بالجھة 

المؤشرات: 39مبیان رقم 
بألف بالجھة واإلقلیم
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 ة الجهتوزیع الصناعات حسب القطاعات ب 

  
 2018 واألقالیم، القطاعات حسب بالجھة الصناعیة المؤسسات( (%  توزیع: 97الجدول رقم 

الصخیرات سال الرباط المجموع
سیدي  القنیطرة الخمیسات تمارة-

 قاسم
سیدي 
 القطاع سلیمان

 الصناعات الغدائیة 50,0 57,1 34,6 29,2 17,6 22,9 26,8 27,7

 الصناعة الكیماویة وشبھ الكیماویة 30,0 35,7 34,6 49,6 39,6 29,7 40,0 38,1

 اإللكترونیةوالصناعة الكھربائیة  - - 5,7 - 1,1 2,9 3,4 2,8

 الصناعة المعدنیة و المیكانیكیة 20,0 7,1 22,6 16,8 25,3 18,3 22,0 20,5

 صناعات النسیج و الجلد - - 1,9 4,4 14,3 25,7 7,3 10,4

  الصناعات التحویلیة األخرى - - 0,6 - 2,2 0,6 0,5 0,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   يالمندوبیة الجھویة للصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقم: مصدرال                     
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 ، 2018، حسب المعطیات المتوفرة لسنة یتبین من الجدول أعاله
الكیماویة أن أھم القطاعات الصناعیة المتواجدة بالجھة ھي الصناعات 

بنسبة  الغذائیةتلیھا الصناعات % 38,1التي تمثل  وشبھ الكیماویة
صناعات و% 22,5بنسبة الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة  ، ثم27,7%

 2,8%ثم الصناعات الكھربائیة وااللكترونیة ب % 10,4ب  الجلدوالنسیج 
  .2018سنة  من مجموع النسیج الصناعي بالجھة من حیث عدد المؤسسات

   الصناعـة التقلیدیة )2.3
محلیة وعلى تجھیزات  أولیةعلى مواد  الصناعة التقلیدیة تعتمد

تطلب رؤوس ال ی ابسیطة في غالب األحیان، عالوة على أن االستثمار فیھ
مجال خصب لالستثمار بأقل تكلفة مھمة، لذا یمكن اعتبارھا كأموال 

تثبیت الید  مساھما فيعامال  اوخزان مھم لمناصب الشغل، زیادة على كونھ
  .العاملة المحلیة والحد من ظاھرة الھجرة

الزرابي (تحتل الجھة بصناعتھا التقلیدیة الغنیة والمتنوعة 
مكانة مرموقة على ...) س والحدید المطروق ومنتوجات الفخار والمالب

   .الصعید الوطني

 اإلجراءات التنشیطیة إلنعاش الصناعة التقلیدیة  

على األساس قطاع، منھا اللقد اتخذت إجراءات مھمة إلنعاش  
  .منح قروض للصناع التقلیدیین وتكوین المراكز المھنیةوخلق تعاونیات 

  التعاونیات الحرفیة  

 427إلى  2019یات الحرفیة بالجھة سنة عدد التعاون وصل
وبالنسبة . تعاونیة حدیثة التأسیس 28تعاونیة قدیمة  399منھا  ،تعاونیة

حتل الصدارة بنسبة یالخمیسات  إقلیمللتوزیع الجغرافي لھذه التعاونیات فإن 
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% 15,7، ثم عمالة الرباط بنسبة %24,6لیھ عمالة سال بنسبة ت، 28,1%
عمالة  وأخیرا 8,2%ثم إقلیم سیدي قاسم ب  9,8%ب وإقلیم القنیطرة 

وبلغ عدد المنخرطین . 6,8%وإقلیم سیدي سلیمان ب  تمارة -الصخیرات
 765(، أغلبھم ینتمون إلى إقلیم الخمیسات 2019منخرطا، سنة  2410

  ).منخرطا 315( وعمالة الرباط) منخرطا 600(وعمالة سال ) منخرطا

 اإلقلیم أو العمالة حسب والمنخرطون التعاونیة المؤسسات: 98 الجدول رقم
 2019 سنة

التعاونیات الحدیثة التاسیس  التعاونیات القدیمة  اإلقلیم/العمالة عدد المنخرطین  عدد التعاونیات

 الرباط 315 67 - 67

 سال 600 105 - 105

 تمارة-الصخیرات 150 29 - 29

 ساتالخمی 765 120 - 120

 القنیطرة 270 42 12 30

 سیدي قاسم 178 35 6 29

 سیدي سلیمان 132 29 10 19

 المجموع 410 2 427 28 399

   2020النشرة االحصائیة الجھویة : مصدرال

 مراقبة وطبع الزرابي  

بلغ عدد الزرابي المقدمة للمصلحة المشرفة على الطبع والمراقبة، 
وحدة، بمساحة  15695مجموعھ  جھة، ماالعلى مستوى  2019خالل سنة 

بعمالة سال أي بمساحة  15175منھا  .متر مربع 52140إجمالیة قدرھا 
  .2م509بإقلیم القنیطرة بمساحة قدرھا  520و  2م51630قدرھا 

–صادرات منتوجات الصناعة التقلیدیة بجھة الرباط وتبلغ قیمة 
  .ملیون درھم 21 خالل نفس الفترة أكثر من القنیطرة-سال
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  القطاع التجــاري )4
رالتموین ومراقبة األسعا    

یالحظ، من خالل تتبع حالة التموین والتوزیع واألسعار على 
أن كل العماالت كانت ممونة بصفة القنیطرة -سال- جھة الرباطمستوى 

ل أي خلل على ھذا المستوى، حیث تتواجد بالجھة حوالي عادیة ولم یسج
  .الجھة بشكل منتظم مطحنة صناعیة تزود مدن ومراكز 12

 أو العمالة حسب التخزین ومؤسسات الصناعیة المطاحن: 99 الجدول رقم
 2019، اإلقلیم

 الجماعات التعاونیات التجار العدد اإلقلیم/العمالة مؤسسات التخزین المطاحن الصناعیة
 الرباط - - - -
 سال - - - -
 مارةت-الصخیرات - - 1 2
 الخمیسات - - 3 1
 القنیطرة - - 4 6
 سیدي قاسم - - - 1
 سیدي سلیمان - - 2 2
 المجموع - - 10 12

   2020النشرة االحصائیة الجھویة : مصدرال        

یتبین من خالل الجدول أسفلھ أن مطاحن الجھة تمكنت من طحن 
، منھا 2019قنطار سنة  3.016.432كمیة من القمح قدرت ب 

قنطار من القمح  785.320قنطار من القمح الطري و  2.231.112
  .قنطار 6.750.000ویبقى ذلك دون قدرتھا السنویة التي تقدر ب . الصلب
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 ،) بالقنطار( الدورة حسب  القمح من المطحونة الكمیة: 100الجدول رقم 
2019 

القدرة 
السنویة 

 )بالقنطار(

الثالثة 
ھر أش

 األولى

الثالثة 
أشھر 
 الثانیة

الثالثة 
أشھر 
 التالثة

الثالثة 
أشھر 
 الرابعة

 نوع القمح المجموع

 القمح الطري 112 231 2 810 558 448 570 503 566 351 535 000 430 5

 القمح الصلب 320 785 756 201 836 192 747 207 981 182 000 320 1

 المجموع 432 016 3 566 760 284 763 250 774 332 718 000 750 6
   2020النشرة االحصائیة الجھویة : مصدرال

من إنتاج  2019بالنسبة للقمح الصلب، تمكنت الجھة سنة 
قنطار من الدقیق الوطني من  111.186قنطار من السمید و  517.574

، أما بالنسبة للقمح الطري، فقد انتجت الجھة )ط.ق.و.د(القمح الطري 
قنطار من الدقیق المدعم  53.469لدقیق الثانوي و قنطار من ا 42.558

 1.176.458قنطار من الدقیق المدعم الممتاز وكذا  149.246العادي و 
قنطار من الدقیق الوطني  304.268قنطار من الدقیق الممتاز وأخیرا 

  .للقمح الطري

 2019 ، النوع حسب) اربالقنط( المنتجة الدقیق كمیة: 101 الجدول رقم
 القمح الصلب القمح الطري

 السمید ط.ق.و.د الدقیق الثانوي م عادي.د م ممتاز.د ممتاز.د ط.ق.و.د 

 المجموع 574 517 186 111 558 42 469 53 246 149 458 176 1 268 304

   2020النشرة االحصائیة الجھویة : مصدرال 

لرقم االستداللي لألثمان األثمان، ومن خالل تتبع ا أما فیما یخص
، سجل )2017سنة األساس ( 2019و 2018لمدینتي الرباط والقنیطرة بین 

ارتفاعا متقاربا  2019و 2018الرقم االستداللي العام لألثمان مابین سنتي 
  ).%0,5(والقنیطرة ) %0,4(بكل من مدینتي الرباط 



 169

وحسب المجموعات، عرف الرقم االستداللي انخفاضا بكال 
، "المواد الغذائیة والمشروبات غیر الكحولیة"ینتین بالنسبة لمجموعة المد

 100,7إلى  101,2بمدینة القنیطرة ومن  99,1إلى  100,9حیث مر من 
بمدینة  99,9إلى  100,2حیث مر من " الصحة"بمدینة الرباط، ومجموعة 

وقد سجلت باقي المجموعات . بمدینة الرباط 99,6إلى  99,7القنیطرة ومن 
الترفیھ "رتفاع لرقمھا االستداللي بكال المدینتین، باستثناء مجموعة ا

مر من التي سجل رقمھا االستداللي انخفاضا بمدینة الرباط حیث " والثقافة
وسجل أعلى ارتفاع  . 2019سنة   100,8إلى 2018سنة  101,5

من  التي ارتفع رقمھا االستداللي" المشروبات الكحولیة والتبغ "بمجموعة 
 108,1بمدینة القنیطرة ومن  2019سنة   119,9إلى 2018سنة  108,2

  " التعلیم"كما سجلت مجموعة  .بمدینة الرباط خالل نفس الفترة 119,6إلى 
سنة  103,8ارتفاعا مھما بمدینة القنیطرة حیث مر رقمھا االستداللي من 

  .   2019و 2018ما بین   111,1إلى 2018
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 الرباط لمدینتي اإلستھالك عند لألثمان اإلستداللي الرقم تطور: 102 الجدول رقم
 )مادة 478 ،2017:  100 أساس( 2019 و 2018 بین والقنیطرة

   القنیطرة الرباط
 المجموعات 2018 2019 2018 2019

 المواد الغذائیة والمشروبات غیر الكحولیة 100,9 99,1 101,2 100,7

 التبغوالمشروبات الكحولیة  108,2 119,9 108,1 119,6

 المالبس واألحذیة 101,2 103,9 101,1 103,3

 السكن والماء والكھرباء والغاز ومحروقات أخرى 100,2 101,7 100,1 100,4

 األثاث واألدوات المنزلیة والصیانة العادیة للمنزل  100,3 100,8 100,5 1,,101

 الصحة 100,2 99,9 99,7 99,6

 النقل 102,0 103,0 102,2 102,6

 المواصالت 101,2 106,8 101,4 106,4

 الترفیھ والثقافة 99,9 103,3 101,5 100,8

 التعلیم 103,8 111,1 102,7 104,7

 مطاعم وفنادق 103,5 104,0 100,4 101,4

  مواد وخدمات أخرى 101,5 101,7 100,9 101,2

 تداللي العام الرقم اإلس 101,1 101,6 101,2 101,6

 (%)نسبة التغـیـر  1,1 0,5 1,2 0,4

   2020النشرة االحصائیة الجھویة : مصدرال  
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VI (ةالبنیات التحتی  
  شبكة النقل ووسائل المواصالت )1

 الشبكة الطرقیة  

 اإلقتصادیةتعتبر الشبكة الطرقیة شریانـا مھما وأساسیا في التنمیة 
المشیدة والمعبدة إلى غایة  بكة الطرقطول ش ، وقد بلغبالجھة اإلجتماعیةو

  .الطرق المعبـدة كلم من 4109كلم منھا  5393ما یناھز  31-12-2013

تلعب شبكة الطرق السیارة التي تقوم الشركة الوطنیة للطرق 
، دورا مھما فیما یخص التنقل والرواج، 1989السیارة بإدارتھا منذ سنة 

كما تتوفر الجھة باإلضافة إلى  .القنیطرة -خاصة عبر محور الدار البیضاء
محور : من الطرق السیارة ىمحاور أخرالمحور السالف الذكر على 

ومحور الدار  الرباط–الخمیسات-مكناس-محور فاسوطنجة -الرباط
   .اكادیر- مراكش و مراكش–البیضاء 

 سنة ،)بالكیلومتر( بالجھة والمعبدة المشیدة الطرق شبكة: 103الجدول رقم 
2013 

 الطــرق الوطنیة الطــرق الجھویة الطــرق اإلقلیمیة
 المجمـوع منھا المعبدة المجمـوع منھا المعبدة المجمـوع منھا المعبدة الجھة

2638 9223 988 988 329 483 
  2019 سنةالسنوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر  

لتجاریة على الصعید إن أھمیة الطرق اإلقلیمیة في الحركة ا
من الشبكة الطرقیة بالجھة،  %72,7الجھوي تتضح من خالل تمثیلھا 

  .من الطرق الوطنیة %8,9 من الطرق الجھویة و 18,3%مقابل 
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 النقل الطرقي 

تعتبر شبكة ویلعب النقل دورا أساسیا في الحیاة الیومیة للمواطنین، 
عیم وتنشیط الحركة النقل من أھم البنیات التحتیة التي تساھم في تد

تأمین النقل الطرقي لألشخاص والبضائع اإلجتماعیة عبر و اإلقتصادیة
  . بواسطة الوسائل المنظمة وغیر المنظمة على حد سواء

بلغ عدد السیارات المسجلة بمختلف مراكز التسجیل بالجھة 
ما  الرباط، تمثل حظیرة السیارات بعمالة 2018سیارة خالل سنة  48.842

 وتعتبر السیارات السیاحیة أكثر. من مجموع حظیرة الجھة %42,7یقارب 
من مجموع السیارات المتنقلة  %60,0وسائل النقل رواجا إذ تمثل حوالي 

وتحل العربات  %24,0على صعید الجھة تلیھا الدراجات الناریة بنسبة 
أما فیما یخص عدد رخص السیاقة . %16,0النفعیة المرتبة الثالثة بنسبة 

 2017مة حسب مراكز االمتحان بالجھة، فقد بلغ عددھا خالل سنة المسل
 انخفضوقد . سلمت لإلناث %31,1رخصة سیاقة منھا  65.609حوالي 

رخصة أي بنسبة  55.747إلى حوالي  2018ھذا العدد لیصل خالل سنة 
، في حین مثلت 2017مقارنة مع سنة  15,0-%وصلت إلى  انخفاض

  .من مجموع الرخص %33,7 الرخص المسلمة لإلناث نسبة
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 سنة بالجھة التسجیل ومراكز النوع حسب السیارات تسجیل: 104الجدول رقم 
2019 

 العمالة أو اإلقلیم الدراجات الناریة السیارات السیاحیة  العربات النفعیـة المجموع العام

  القنیطرة 888 3035 1571 5494

  الخمیسات 564 728 368 1660

  الرباط 732 16845 3403 20980

  سال 1183 3623 1146 5952

 سیدي قاسم 490 516 500 1506

 سیدي سلیمان 591 421 318 1330

 سوق االربعاء 798 183 316 1297

 تمارة 1028 3559 964 5551

 الجھة 6274 28910 8586 43770
  2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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 االمتحان ومراكز الجنس حسب المسلمة السیاقة رخص: 105الجدول رقم 
 2019 و 2018 لسنتي بالجھة،

2019 2018 
 العمالةأواإلقلیم

 المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث

  القنیطرة 10118 3405 9220 -

  الخمیسات 5705 1333 5601 -

  الرباط 8790 3885 7280 -

  سال 11095 4227 12579 -

 سیدي قاسم 4694 838 4658 -

 سیدي سلیمان 3050 746 3006 -

 سوق االربعاء 2846 341 2932 -

 تمارة 9451 3985 7717 -

 الجھة 55747 18761 52992 -
 2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

تحان عمالة سال خالل سنة وصل عدد الرخص المسلمة بمركز ام
في المرتبة الثانیة  بإقلیم القتیطرةتي یأرخصة ، و 12579حوالي  2019

تمارة - عمالة الصخیراتب في حین وصلت الرخص المسلمة. ، 9220ب 
رخصة وإقلیم  7280 فقد سلمتعمالة الرباط ما أ  رخصة 7717إلى

 .رخصة 5601الخمیسات سلم 

 النقل بالسكك الحدیدیة 
بكة السكك الحدیدیة المناطق الساحلیة للجھة على مسافة تغطي ش

محطات تتصل بخط مزدوج وتتوفر  8كلم، حیث تتمركز  60تقدر ب 
: وھيكبیرة  ةاستیعابیذات طاقة أربع محطات سككیة رئیسیة على  الجھة

 .والقنیطرة سال تابریكتوسال المدینة، والرباط أكدال، والرباط المدینة، 
البیضاء في تعزیز البنیة التحتیة السككیة - لخط السریع طنجةوقد ساھم بناء ا

  .بالجھة



 

الدولي الوحید للربط الجوي المدني 
سجلت حركة المسافرین رواجا بلغ عدده حوالي 

عید من مجموع المسافرین على ص
مسافري الحركات 
كالطائرات الخاصة والطائرات العسكریة وطائرات الدولة التي 

2019 
المجموع 
  

1108679  
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سجلت حركة المسافرین رواجا بلغ عدده حوالي 
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الدولي الوحید للربط الجوي المدني 
سجلت حركة المسافرین رواجا بلغ عدده حوالي 

من مجموع المسافرین على ص
مسافري الحركات "یضم  بالمقابل

كالطائرات الخاصة والطائرات العسكریة وطائرات الدولة التي 

سال، - الرباط بمطار
الحركات 
األخرى  المجموع
7833 1100846 

سنة سال،-الرباط

  

المجموع الكلي

1108679

175

  

الدولي الوحید للربط الجوي المدني  رسال المطا
سجلت حركة المسافرین رواجا بلغ عدده حوالي 

من مجموع المسافرین على ص 4,4%
بالمقابلو" العابرین

كالطائرات الخاصة والطائرات العسكریة وطائرات الدولة التي 
  .امسافر 7833

بمطار المسافرین
  الحركات التجاریة

المجموع   العبور

1100846 215  

2020  

الرباط طاربم المسافرین

  2020النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
   

المجموع الكلي الحركات األخرى

1108679

7833

  النقل الجوي

سال المطا-یعتبر مطار الرباط
سجلت حركة المسافرین رواجا بلغ عدده حوالي  2019

4مسافر أي ما یمثل 
العابرین"یستثني 

كالطائرات الخاصة والطائرات العسكریة وطائرات الدولة التي 
7833ساھمت مجتمعة في حركات 

المسافرین حركات: 
الحركات التجاریة

    اإلقالع
554249 546597 

2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

المسافرین حركات: 

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

الحركات األخرى الحركات التجاریة

7833

 النقل الجوي

یعتبر مطار الرباط
19بالجھة، فخالل سنة 

مسافر أي ما یمثل  1108679
 المملكة وھذا الرقم 

كالطائرات الخاصة والطائرات العسكریة وطائرات الدولة التي " 
ساھمت مجتمعة في حركات 

: 106  الجدول رقم
 المطار

  الوصول
546597  - الرباط

 سال
النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

: 40مبیان رقم 

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

الحركات التجاریة

1100846

یعتبر مطار الرباط
بالجھة، فخالل سنة 

1108679
المملكة وھذا الرقم 

" األخرى
ساھمت مجتمعة في حركات 

الجدول رقم
المطار

 
الرباط
سال

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

مبیان رقم 

 
المصدر  
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 2018 سنة  سال، - الرباط بمطار الطائرات حركات: 107 الجدول رقم

  المطار  الحركات التجاریة  األخرىالحركات   المجمــــوع

 سال - الرباط  7411 2291 9702

 2019 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة:  المصدر  

 
  المواصالت السلكیة والالسلكیة )2

 االتصاالت 

البالغة التي یكتسیھا قطاع االتصاالت في مجال  لألھمیةنظرا 
إذ أصبحت سرعة وجودة االتصال  ،للبالد اإلجتماعیةو اإلقتصادیةالتنمیة 

وأمام الحاجیات  واإلعالم ضرورة ملحة لتطور المجتمع واالقتصاد،
ات مؤسسالفإن  اإلجتماعیةو اإلقتصادیة تالمتصاعدة للسكان والقطاعا

. ال تدخر أي جھد لتلبیة ھذا الطلب وتنمیة ھذا القطاعالعاملة بھذا المیدان 
خدمات مھمة عبر إدخال  ،وتواكب التجھیزات المنجزة في ھذا اإلطار

ف المحمول واالتصاالت المتقدمة في المیدان وخاصة الھات تالتكنولوجیا
  .تحریر ھذا القطاع من حدة المنافسة لفائدة الجودة حیث یساھمالرقمیة، 

  السدود  )3

  :سدان كبیران وھما بالجھةیوجد 

  سد سیدي دمحم بن عبد هللا على وادي أبي رقراق تصل قدرة
ملیون متر مكعب، ویستطیع التحكم  480حمولة حوضھ حوالي 

من المیاه الصالحة للشرب ملیون متر مكعب  140في 
ولالستعمال الصناعي بالمراكز المتواجدة بحوض أبي رقراق 

تم تشیید ھذا السد . والمدن التي تقع بین الرباط والدار البیضاء
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تم انطالق أشغال الزیادة في  2004، وفي سنة 1975خالل سنة 
 .ملیار متر مكعب 1,025ارتفاعھ لتصل حقینتھ حوالي 

 ملیون متر مكعب  230تصل قدرة حمولتھ  سد القنصرة الذي
تستعمل میاھھ للشرب والري واستخراج الطاقة . على وادي بھت

 1969وفي سنة  1926تم تشیید ھذا السد خالل سنة . الكھربائیة
 . تم الرفع من حقینتھ عن طریق الزیادة في ارتفاعھ

ساھم في تلبیة ت ةتلی ودسد 7كما توجد إلى جانب ھذین السدین 
وضح في ھو م اجیات المحلیة من الماء الصالح للشرب وللماشیة، كماالح

  :اآلتي الجدول 

  2017 سنة للجھة، التلیة السدود: 108الجدول رقم 
الحجم 
العادي 

 بالمتر مكعب
  تاریخ  الموقع المھمة

 السدود اإلنشاء

 عریض 1986 مانيوالر الماشیة  000 700
 سد بوقنادل  2001   زحیلیكة  الماشیة 000 000 1

 سد لغوالم  2002  الغوالم  الماشیة 000 900
 أیت لمرابطیة  1985  بوقشمیر  الماشیة 000 200

 بحیرة الولجة  1989  الغندور  السقي 000 47
 سد الرویضة  1989  مقام الطلبة  الماشیة -السقي 000 59
 خیلةبحیرة الن  1990  النخیلة  الماشیة -السقي 000 72

  2020لسنة    النشرة اإلحصائية السنوية: المصدر  

  الكھرباء والماء الصالح للشرب )4
  الماء الصالح للشرب  

یتم على صعید الجھة استغالل الماء الصالح للشرب من طرف 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة الخاصة ریضال لتوزیع 
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  .الماء والكھرباء

مالي للماء الشروب بالجھة من طرف بلغت كمیات اإلنتاج اإلج
 ألف 294678 حوالي 2019المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 

 9,9%سال -تم إنتاجھا على صعید والیة الرباط 75,7%متر مكعب، منھا 
بالخمیسات، وما تبقى،  4,9%بإقلیم سیدي قاسم،  6,3%القنیطرة، بإقلیم 

  .بإقلیم سیدي سلیمان 3,2%أي 

الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني فقد  تاأما مبیع
بلغ عدد  وقد. متر مكعب ألف  245183 حوالي 2019وصلت خالل سنة 

 301433لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  المستھلكینالمشتركین 
بإقلیم سیدي قلسم  %23,6 منھم بإقلیم الخمیسات و %34,3زبونا، 

-سال- الرباطب %14,4وبإقلیم القنیطرة  %11,5و بسیدي سلیمان %16,1و
  . تمارة-الصخیرات

 للشرب الصالح والماء للكھرباء الوطني المكتب نشاط: 109  الجدول رقم
 2019 سنة ،)3م 1000( بالجھة

عدد 
 المشتركین
 المستھلكین

 المبـیعـات
للمشتركین  العمالة أو اإلقلیم اإلنتاج

 كینالمستھل
لوكاالت 
 التوزیع

  القنیطرة 242 29 403 12 756 4 617 34

  الخمیسات 428 14 - 314 10 418 103

  الرباط 534 181 751 193 566 5 -

 سـال - - 524 668

 سیدي قاسم 518 18 - 187 8 181 71

  سیدي سلیمان 293 9 - 953 4 622 48

  تمارة -الصخیرات 663 41 - 731 4 927 42

 الجھــة 678 294 154 206 029 39 433 301
   2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر



 

2017 ،
من ھذه الكمیة 
عبد هللا والباقي تم 

 

225685567 
 
238498837 

 نم 

سال من طرف 

2017أما بخصوص إنتاج المیاه السطحیة، فقد سجل، خالل سنة 
من ھذه الكمیة  %

عبد هللا والباقي تم 

 المعالجة محطة
 

2019 
225685567
12813270
238498837

 بالجھة المعالجة

سال من طرف -یتم تدبیر قطاع الكھرباء على صعید والیة الرباط
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أما بخصوص إنتاج المیاه السطحیة، فقد سجل، خالل سنة 
%94,9متر مكعب من الماء، 

عبد هللا والباقي تم  تم إنتاجھا بمحطة المعالجة الكائنة على سد سیدي دمحم بن
  . المشیدة على سد القنصرة

محطة حسب السطحیة
 2019 سنة إلى

 السنوات
2018 

178308429 
11814803  
190123232 

المعالجة محطة حسب
  )3م( 2019

یتم تدبیر قطاع الكھرباء على صعید والیة الرباط

2017

سد سیدي دمحم بن عبد هللا

179

أما بخصوص إنتاج المیاه السطحیة، فقد سجل، خالل سنة 
متر مكعب من الماء، 

تم إنتاجھا بمحطة المعالجة الكائنة على سد سیدي دمحم بن
المشیدة على سد القنصرة

السطحیة المیاه إنتاج
إلى 2017 سنة

2017 
178308429 214144576 
11814803 11467767 
190123232 225612343 

 2019  

حسب السطحیة
2019 سنة إلى 

یتم تدبیر قطاع الكھرباء على صعید والیة الرباط

2018

سد سیدي دمحم بن عبد هللا سد القنصرة

أما بخصوص إنتاج المیاه السطحیة، فقد سجل، خالل سنة 
متر مكعب من الماء،  223.766.850

تم إنتاجھا بمحطة المعالجة الكائنة على سد سیدي دمحم بن
المشیدة على سد القنصرة إنتاجھ بمحطة المعالجة

إنتاج تطور:  
سنة من) 3م1000

 دمحم بن عبد هللا
214144576
11467767
225612343

2019 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

السطحیة المیاه إنتاج تطور
 2017 سنة

 الكهرباء

یتم تدبیر قطاع الكھرباء على صعید والیة الرباط

2018

سد القنصرة المجموع

أما بخصوص إنتاج المیاه السطحیة، فقد سجل، خالل سنة 
223.766.850حوال 

تم إنتاجھا بمحطة المعالجة الكائنة على سد سیدي دمحم بن
إنتاجھ بمحطة المعالجة

110  الجدول رقم
)1000
 محطة المعالجة

دمحم بن عبد هللا سد سیدي

 سد القنصرة
 المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

تطور: 41مبیان رقم 

 الكهرباء

یتم تدبیر قطاع الكھرباء على صعید والیة الرباط

2019

المجموع

أما بخصوص إنتاج المیاه السطحیة، فقد سجل، خالل سنة 
حوال إنتاج 

تم إنتاجھا بمحطة المعالجة الكائنة على سد سیدي دمحم بن
إنتاجھ بمحطة المعالجة

الجدول رقم

محطة المعالجة

سد سیدي

سد القنصرة
المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

مبیان رقم 

 

یتم تدبیر قطاع الكھرباء على صعید والیة الرباط
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حوالي  2017شركة ریضال، وقد وصلت مبیعات الكھرباء، خالل سنة 
أما حجم استثمارات ھذه ). س.و.ك(كیلواط في الساعة  ألف 2.250.287

ویتوزع ھذا . نفس السنةدرھم خالل  ألف 180.077الشركة فقد أدركت 
سال كما یتضح من –االستثمار بشكل متباین بین عماالت والیة الرباط 

  :الجدول التالي

 حسب الكھرباء قطاع في ریضال شركة استثمارات توزیع: 111  الجدول رقم
 )درھم بألف( 2017 سنة سال،-الرباط والیة عماالت

 العمالة أو اإلقلیم البنیات التحتیة التوزیع  التجدید  لیاتتحریك اآل  المجموع
 الرباط 8933 12534 14793 10786 47046
 سال 64953 14212 3687 666 83518
 الصخیرات ــ تمارة 6462 10546 1779 - 18787
  الوالیة 8518 9385 7291 5532 30726

 المجموع  88866  46677  27550 11452  180077
  ة ريضال  شرك: المصدر

 عماالت حسب الكھرباء قطاع في ریضال شركة استثمارات: 42مبیان رقم 
 )درھم بألف( 2017 سنة سال،-الرباط والیة
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البنیات التحتیة تحریك اآللیات التجدید التوزیع

الرباط سال الصخیرات ــ تمارة الوالیة
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  : بالنسبة لعملیة التوزیع، فتتم على الشكل التالي 

  عملیة ربط المساكن بإقلیم الخمیسات بشبكة الكھرباء عن
 وطني للكھرباء؛ طریق المكتب ال

 سال عن طریق - عملیة التوزیع على صعید والیة الرباط
 .شركة ریضال لتوزیع الماء والكھرباء

سجلت مبیعات الطاقة الكھربائیة على صعید الجھة، خالل سنة 
  :كما ھو مبین في الجدول التالي س.و.ك ملیون 4427,7حوالي  ،2018

 والعماالت األقالیم حسب الكھربائیة، الطاقة مبیعات تطور: 112  الجدول رقم
 2019 و 2017 بین ،)س.و.ك  بملیون الكمیة(

 العمالة أو اإلقلیم  2017  2018 2019
  القنیطرة 1055,1 1090,6 1211,5
  الخمیسات 286,9 279,6 302,2
  الرباط 590,7 611,8 608,5
  سال 789,1 762,1 788,7
  سیدي قاسم 289,9 270,3 288,4

  تمارة-الصخیرات 1237,4 1198,5 1228,5
4427,7 4212,9 4249,1   

  2020 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

  التعمیـرواإلسكـان  )5
 اإلقتصادیةیلعب قطاع البناء دورا ذا أھمیة بالغة في التنمیة 

ثیر من األنشطة حیث یؤثر بطریقة مباشرة على ك ،للبالد اإلجتماعیةو
األخرى وأصبح یعتبر حالیا من أھم المؤشرات التي تقدم نظرة حول درجة 

  . تقدم ورفاھیة السكان والتطور المنجز في بلد ما

 يزعیر بحكم موقعھا اإلستراتیج-زمور- سال-ى جھة الرباطظتح
یة واقتصادیة حوباحتضانھا للعاصمة اإلداریة للمملكة بمؤھالت سیا

 طة أساسیة أخرى متعددة تجعلھا محط أنظار وموضعواجتماعیة وأنش
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وتشكل ھذه المؤھالت أحد عناصر استقطاب وھجرة السكان نحو  .اھتمام
حیث یتمركز جل المھاجرین من شتى مناطق المملكة بمدینتي سال  ،الجھة

وتمارة على شكل تجمعات سكنیة متناثرة بكثافة عالیة لذوي الدخل 
تجعل الجھة بمعزل عن تنامي ظاھرة مدن  ھذه اإلشكالیة لم. المحدود

الصفیح والسكن العشوائي الناقص التجھیز بل جعلتھا من الجھات األولى 
  . بالمملكة الخاضعة بقوة لظاھرة انتشار ھذا النوع من السكن

 إحصائیات رخص البناء  

یشكل عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضریة مؤشرا مھما 
التي یتسم بھا قطاع اإلسكان، ویوضح الجدول رقم  یعكس مدى الدینامیكیة

  .2018لیم الجھة لسنة اقأوضعیة ھذه الرخص حسب عماالت و 114

بلغ عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضریة للجھة سنة 
 7456ھذا الرقم لیصل إلى  انخفضرخصة وقد  8765حوالي  2017

الجھة على الشكل لیم اقأموزعة حسب عماالت و 2018رخصة خالل سنة 
% 16,5 و القنیطرةبإقلیم % 19,2بإقلیم الخمیسات % 32,2: التالي

بسیدي قاسم  %7,6 تمارة و-بعمالة الصخیرات% 16,6 بعمالة سال و
أما المساحة . بسیدي سلیمان %2,6أخیرا و بعمالة الرباط %5,3و

 2017متر مربع خالل سنة  3.283.837فبلغت حوالي  اإلجمالیة المسقفة
، %32,7-أن التراجع وصل إلى أي  2018متر مربع سنة  2.211.560و

متر  871 974إلى  2م .1.199.905 من المساحة المبنیة تراجعتبینما 
  .التوالي على 2018 و 2017سنتي فقط بین  مربع 

 2018وقد وفرت حركة البناء على صعید الجھة، خالل سنة 
 3تقریبا  أي ما یعادل غرفة، 42.503مسكن تحتوي على  14.768حوالي 

  .غرف بكل مسكن
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من خالل معطیات رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضریة 
تشكل أھم أنواع البنایات  كن المغربیةاس، یالحظ أن الم2018للجھة سنة 

المنجزة على صعید الجھة، سواء من حیث عدد الرخص أوالمساحة 
 المساكن وقعة وعددمن حیث القیمة المت وكذا ،المسقفة منھا والمبنیة

   .الغرفو

 "المسكن المغربي"وقد شكل عدد رخص البناء المتعلقة بصنف 
من مجموع الرخص المسلمة على صعید % 71,1حوالي  2018لسنة 

 تجاریةالصناعیة والبنایات وال% 11,5الجھة، یلیھا صنف العمارات بنسبة 
  %.4,8 والفیالت ب %9,4بنسبة 

م أصناف البناء المساھمة في أھالمساكن المغربیة وتعتبر 
 االستثمارات المخصصة للبناء بكل أنواعھ، حیث بلغت قیمتھا المتوقعة

من القیمة المخصصة على % 32,6ألف درھم وھو ما یمثل  1.330.980
وھو ما یمثل  1.036.301البنایات الصناعیة والتجاریة تلیھا . صعید الجھة

ألف درھم أي  779.383رات ب القیمة المتوقعة ثم تأتي العما من %25,4
صنف البنایات اإلداریة بنسبة  ذلك یأتي بعدمن القیمة المتوقعة  %19,1

نسبة  األنواع األخرى فتمثلا أما%. 7,4الفیالت بنسبة وأخیرا  % 8,1
7,4.%  
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 2018 سنة درھم، بألف لقیمةا بالجھة، الحضریة بالجماعات المسلمة البناء رخص: 113الجدول رقم 
عدد غرف 

القیمة  عدد المساكن السكنى
 المتوقعة

المساحة 
 )2م(المبنیة

المساحة 
 العمالة أو اإلقلیم عدد الرخص )2م(المسقفة 

  القنیطرة 1433 417242 107834 518824 3157 8763
  الخمیسات 2398 357430 140935 400131 3205 8606
 الرباط 395 335763 146312 1172335 529 1778
 سال 1231 400765 114997 895509 2787 8010
 سیدي قاسم 569 126658 51113 173227 1177 3369
 سیدي سلیمان 191 76357 21636 150672 419 1680
 الصخیرات ـ تمارة 1239 497345 289147 772886 3494 10297
 الجھة 7456 2211560 871974 4083583 14768 42503

  2019 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : در  المص
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  2018 سنة  ،)درھم باأللف القیمة( البناء، صنف حسب بالجھة الحضریة بالجماعات المسلمة البناء رخص: 114الجدول رقم 

 القیمة عددالمساكن عددالغرف
 المتوقعة

 المساحة
 )2م(المبنیة

 المساحة
 صنفالبناء عددالرخص )2م(سقفةالم

 عمارات 854 543635 138551 779383 4223 12511
  فیالت 361 136123 77367 303540 475 1948

  مغربیة كناسم 5299 1016465 399757 1330980 10070 28044
  وتجاریة صناعیة بنایات 704 366101 163551 1036301 - -
  ریةإدا بنایات 62 93752 58073 330803 - -
  أخرى بنایات 176 55484 34675 302577 - -

 الجھة 7456 2211560 871974 4083583 6957 42503
 2019النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 صنف حسب للجھة الحضریة بالجماعات المسلمة البناء رخص: 43مبیان رقم 
  2018 سنة البناء،

 
 

  الجدیدة المتر المربع للبنایاتتسجیل بیع العقارات وثمن 

 1330حوالي  2018سنة  بلغ ثمن المتر المربع للبنایات الجدیدة
من المدن التي تشكو من غالء ثمن المتر عمالة الرباط  عتبریدرھم، و

إقلیم  أتيیو. بالنسبة درھم 2400المربع الواحد حیث وصل إلى سقف 
ب تمارة -عمالة الصخیراتثم  1971بة الثانیة ب في المرت سیدي سلیمان

وإقلیم  2درھم للم 1382إقلیم سیدي قاسم ب  یلیھا درھم للمتر المربع 1453
وأخیرا  2درھم للم 1152وعمالة سال ب  2درھم للم 1226القنیطرة ب 

  .درھم 1091إقلیم الخمیسات ال یتعدى ثمن المتر المربع بھ 

لمربع وصل أعلى قیمة بالنسبة أما حسب الصنف، فثمن المتر ا
ثم في  2909ب اإلداریة  البنایاتتلیھا درھم  4967ب  لبنایات الصحیةل

درھم،  1920ب  ثم الفیالت 2107البنایات التعلیمیة ب  ة تأتيلثالمرتبة الثا
 المساكن المغربیة بثم درھم  1430ب الصناعیة والتجاریة تلیھا البنایات 

 928وأخیرا مساكن أخرى ب  درھم 1167 ب عماراتدرھم، ثم ال 1293
 . 2درھم للم

854
361

5299

704 62 176

عمارات فیالت مساكن مغربیة

بنایات صناعیة وتجاریة بنایات إداریة بنایات أخرى
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 2018 البناء،سنة وصنف الجھة وأقالیم عماالت حسب الجدیدة للبنایات) بالدرھم( المربع المتر ثمن: 115الجدول رقم 

بنایات  المجموع
  أخرى

بنایات 
  إداریة
 

  صناعیة بنایات الصـحة التعلیم
 وتجاریة

  سكنى
 العمالةأواإلقلیم عمارات فیالت مغربیة

  القنیطرة 1194 1487 1217 1192 - 1200 - - 1226
  الخمیسات 1005 1154 1105 1393 - - - 804 1091
 الرباط 1869 3416 1323 2467 3000 2540 3818 3625 2400
 سال 1140 1206 1127 1070 5950 3200 2000 1631 1152
 سیدي قاسم 1100 1100 1372 1565 - - - - 1382
 سیدي سلیمان 1000 - 1975 2000 - - 2000 - 1971
 الصخیرات ـ تمارة 1270 1658 1461 1483 - 1600 2000 1250 1453
 الجھة 1167 1920 1293 1430 4967 2107 2909 928 1330

  2019 للمغرب،سنة السنوية اإلحصائية النشرة:المصدر
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   خاتمة
القنیطرة من موقع جغرافي  سال – ة الرباطجھما تحظى بھ  إن

متمیز بسھولھا وھضابھا وغاباتھا وما تزخر بھ من مؤھالت في مختلف 

. المجاالت أھلھا للقیام بأدوار مختلفة إداریة، اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة

كما أن ثراءھا الثقافي والتاریخي أظفى علیھا طابعا سیاحیا متألقا وزاد من 

المشاریع المھیكلة التي قد مكنتھا مختلف و. ني والدوليإشعاعھا الوط

عرفتھا في العقد األخیر وكذا التي تشھدھا حالیا في مختلف المیادین مكنتھا 

وال بأس من استعراض البعض . من إحداث نقلة نوعیة في مجال تنمیتھا

منھا كتھیئة ضفاف نھر أبي رقراق الذي یصل بین حاضرتي الرباط وسال 

ھ من انطالق الطرامواي وإعادة تأھیل عدة قناطر كنقطرة وما صاحب

. قاطرة وصل بین شمال وجنوب الجھة تعتبران والفداء، اللتان  IIالحسن

أما فیما یخص المجال العمراني فقد تم خلق أقطاب حضریة جدیدة كالقطب 

الحضري تامسنا وإنجاز برامج للتأھیل الحضري والبیئي بالكثیر من 

ة ھیكلة مجموعة من األحیاء بعدة مناطق بالجھة حیث تم الحواضر وإعاد

كما . اإلعالن عن عدة مدن بدون صفیح كمدینة تیفلت للمثال ال للحصر

 اإلقتصادیةعرفت الجھة عدة تظاھرات ثقافیة وعلمیة واكبت الدینامیة 

الوطني السیاحي والثقافي للجھة وساھمت في ترسیخ إشعاعھا  اإلجتماعیةو

  .والدولي

تحوال اقتصادیا حقیقیا، من  القنیطرة-سال-تعرف  جھة الرباط كما

ترحیل (خالل تموقعھا ضمن المھن العالمیة للمغرب، خاصة األفشورین 

والسیارات والمالحة الجویة والفضاء واإللیكترونیك والنسیج ) الخدمات

والجلد والصناعة الغذائیة، كما تم تشجیع تنمیة العدید من القطاعات 
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التي القویة، خاصة النسیج والصناعة الكیماویة وشبھ الكیماویة،  الصناعیة

وقد تعزز ھذا  .ساھمت في استقطاب استثمارات وطنیة وأجنبیة مھمة

التوجھ االستراتیجي بمیالد فضاء للتكنولوجیا الحدیثة تكنوبولس على 

ھكتار سیساھم بدون شك في ترسیخ الدور الطالئعي الذي  300مساحة 

في مجال التكوین والبحث العلمي والتكنولوجیا باعتبارھا  تلعبھ الجھة

وكذا صناعة . القطب الجامعي والتكنولوجي األول على المستوى الوطني

 .السیارات بإقلیم القنیطرة

- المتوفرة، تعتبر جھة الرباط اإلقتصادیةوبناء على المؤشرات 

 إلقتصادیةافي التنمیة  التي تساھم بشكل فعالمن الجھات القنیطرة -سال

 في خلق األكثر مساھمةجھات  ربعاإلجتماعیة حیث أنھا من بین األو

سال  –الرباط ، سطات-الدار البیضاءبجھات ویتعلق األمر  الثروة الوطنیة

  .آسفي –مراكش و الحسیمة-تطوان-طنجة، القنیطرة

والبد من اإلشارة إلى أن الجھة تحظى باھتمام خاص ومتواصل 

نتخبة والسلطات المختصة لتدبیر شؤونھا واالرتقاء من طرف  المجالس الم

بمجالھا الترابي وتأھیلھ والرفع من قدرتھا التنافسیة وتحسین ظروف عیش 

  .ساكنتھا
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