
  

 
  

  المغربية المملكة

 المندوبية السامية للتخطيط

 المديرية الجهوية بالرباط 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ـور زعيـال زمـرباط سـة الـجه

  منــوغرافية

 2012 

 

 

 

  

 

                 

                         

 



 2 

 
  



 3 

 المملكة المغربية
 المندوبية السامية للتخطيط
 المديرية الجهوية بالرباط

 
 
 

 منوورااية  
 جهة الرباط سال زمور زعير

2012 
 

  



 4 

 الفهــرس
 

 6 ................................................................. الجـداول الئحــة

 .Erreur ! Signet non défini .............................. البٌانات الئحة

 18 .......................................................................... مقدمة

(I 19 .................................................. الجهة عن عامة عطٌاتم 

 20 ............................................................... اإلداري التقسٌم )1

 20 ................................................... للجهة الطبٌعٌة الممٌزات )2

 22 .............................................. الجهة سكان وممٌزات تطور )3

 24 ..................................للجهة والفالحٌة االقتصادٌة اإلمكانٌات )4

 25 .......................................................... السٌاحٌة المإهالت )5

 25 ................................................................ التحتٌة البنٌات )6

(II 26 .............................................. للجهة الدٌمغرافٌة الممٌزات 

 26 .................................................................. السكان تطور) 1

 29 .............................................................. السكانٌة الكثافة )2

 32 ........................................ والجنس السن حسب السكان بنٌة )3

 35 .................................................................. الهشة الفئات( 4

 44 ................................................. لألسـر الممٌزة الخصائص (5

 44 ......................................................األسـر عدد تطور( 1.5    

 47 ................................................... األسر حجم مكونات( 2.5    

 49 ......................................................... األسـر سكـن ظروف( 6

 49 .......................................................... المسكـن نـوع( 1.6    

 50 ................................................. المسكـن حٌازة صفـة( 2.6    

 51 ................................. المسكـن تجهٌز وعناصر ممٌزات( 3.6    

 58 .............................. بالجهة الحضرٌة المراكز وتوزٌع التمدٌن( 7

 58 .................................................................. التمدٌن( 1.7    

 60 ........................................................ الحضرٌة البنٌة( 2.7    

 60 ..................................... بالجهة والتشغٌل االقتصادي النشاط )8

 62 ......................................... والبطالة االقتصادي النشاط )1.8    

 69 .............. والعاطلٌن المشتغلٌن للنشٌطٌن المهنة فً الحالة )2.8    

 71 ........................................... العمومٌة اإلدارات موظفو )3.8    

 (III 72 ........................................ للسكان الدٌموغرافٌة المتغٌرات 

 73 ....................................................................... الخصوبة( 1



 5 

 75 ...................................................................... الزواجٌـة( 2

 77 ............................................. األول الزواج عند السن معدل( 3

 78 ..................................................... النهائٌة العزوبة مإشر( 4

(VI 80 .................................................... اإلجتماعٌة القطاعات 

 80 ............................................................. والتكوٌن التربٌة( 1

 80 ...................................................... والتمدرس األمٌة )1.1    

 110 .................................... األطر وتكوٌن المهنً التكوٌن )2.1    

 119 ........................................ بالجهة الطبً والتؤطٌر الصحــة )2

 119 .......................... السرٌرٌة والطاقة الصحٌة التجهٌزات )1.2    

 121 ....................................... الطبً وشبه الطبً التؤطٌر )2.2    

 123 .. اإلٌواء ومعدل العمومٌة الصحٌة الوحدات داخل المرضى )3.2    

 126 ................. الصحٌة للمإسسات األخرى العادٌة األنشطة )4.2    

 130 ........................................................... والرٌاضة الشبٌبة)3

 130 .................................................. الرٌاضٌة المنشآت )1.3    

 131 ...................... واالجتماعٌة والترفٌهٌة الثقافٌة األنشطة )2.3    

 136 .......................................... المحتاجة الفئات مساعدة )3.3    

 139 ..................................................................... العــــــدل )4

(V 149 ...................................................... اإلنتاجٌة القطاعات 

 149 ............................................................ الفالحـً  القطاع(1

 159 ............................................................ السٌاحً القطاع( 2

 166 .......................................................... الصناعــً القطاع 3)

 166 ................................................. العصرٌـة الصناعـة )1.3    

 171 .................................................. التقلٌدٌة الصناعـة )2.3    

 173 ........................................................... التجــاري القطاع )4

 173 .......................................... األسعار ومراقبة التموٌن) 1.4    

 175 ..................................... والصناعٌة التجارٌة الملكٌة  )2.4    

VI  (177 ........................................................ التحتٌة البنٌات 

 177 ................................... المواصالت ووسائل النقل  شبكة(1
 199 ................................... المواصالت السلكٌة والالسلكٌة (2

 187 ....................................................................... السدود )3

 188 ........................................ للشرب الصالح والماء الكهرباء )4

 193 ........................................................ التعمٌـر و اإلسكـان )5

 199 ........................................................................ خاتمة



 6 

 

 الئحــة الجـداول
 

 20 ----------------------------------------- 2011 ٍٕخ ٌٍغٙخ اإلكاهٞ اٌزٕظ١ُ: 1 سلُ اٌدذٚي

 ؽَت ٌٍي٠بكح إٌَٛٞ ٚاٌّؼلي ثبٌغٙخ اٌمب١١ٔٛٔٓ اٌَىبْ رٛى٠غ: 2 سلُ اٌدذٚي

 28 ---------------------------------- 2011 ٚ 2004 ٍٕزٟ ٚاٌٍٜٛ اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّبالد

 1994 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ ٚاإلل١ٍُ اٌؼّبالد ؽَت اٌَىب١ٔخ اٌىضبفخ: 3 سلُ اٌدذٚي

ٚ2004 ---------------------------------------------------------------------------- 30 

 33 ------------------------- األػّبه فئبد ؽَت اٌغٙخ ٍىبْ ث١ٕخ َٔجخ رطٛه: 4 سلُ اٌدذٚي

 33 -------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ اٌؼّو٠خ اٌفئبد ؽَت اٌنوٛهح ِئّو: 5 سلُ اٌدذٚي

 35 ------------------------------- أٚاإلل١ٍُ اٌؼّبالد ؽَت اٌزجؼ١خ َٔجخ ِئّو: 6 سلُ اٌدذٚي

 ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت ٍٕخ 20 ػٓ ػّو٘ب ٠مً اٌزٟ اٌَبوٕخ َٔجخ: 7 سلُ اٌدذٚي

 36 ------------------------------------------------------------------ 2004 ٍٕخ اٌغٙخ

 38 ---------------------------- ٍٕخ  19-15 اٌؼّو٠خ اٌفئخ ٌلٜ اٌؼبىث١ٓ َٔجخ: 8 سلُ اٌدذٚي

 39 ------------------------------------ (ٍٕخ 14-10 ) اٌّزّله١ٍٓ غ١و َٔجخ: 9 سلُ اٌدذٚي

 40 --------------------------------------------- (ٍٕخ 19-15  )إٌْبٛ ِؼلي: 10 سلُ اٌدذٚي

 ٚاإلل١ٍُ اٌؼّبالد ؽَت إٌَبء ٌلٜ ٚاأل١ِخ إٌْبٛ ِؼلي رٛى٠غ: 11 سلُ اٌدذٚي

 42 ---------------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ اإللبِخ ٍٜٚٚ

 ٚاإلل١ٍُ اٌؼّبالد ؽَت فؤوضو ٍٕخ 60 اٌجبٌغ١ٓ األّقبٓ رٛى٠غ: 12 سلُ اٌدذٚي

 43 ---------------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ اإللبِخ ٍٜٚٚ

 ٚاٌؼّبالد اٌغٌٕ ؽَت ا١ٌَّٕٓ األّقبٓ ْٔبٛ ِؼلي َٔجخ: 13 سلُ اٌدذٚي

 43 -------------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ ثبٌغٙخ ٚاإلل١ٍُ

 ٍٕزٟ  اٌٍٜٛ ٚ اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّبالد ؽَت األٍو ػلك رٛى٠غ: 14 سلُ اٌدذٚي

1994 ٚ2004 --------------------------------------------------------------------- 46 

 اإللبِخ ٍٜٚٚ ٚاإلل١ٍُ اٌؼّبالد ؽَت األٍو ؽغُ ِزٍٜٛ رٛى٠غ: 15 سلُ اٌدذٚي

 48 ------------------------------------------------------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ

 ٍٕخ اإللبِخ ِٚؾً اٌَّىٓ ٔٛع ؽَت اٌغٙخ أٍو رٛى٠غ َٔجخ: 16 سلُ اٌدذٚي

2004 ----------------------------------------------------------------------------- 50 

 اإللبِخ ِٚؾً اٌَّىٓ ؽ١بىح ٕفخ ؽَت اٌغٙخ أٍو رٛى٠غ َٔجخ: 17 سلُ اٌدذٚي

 51 ------------------------------------------------------------------------ 2004 ٍٕخ
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 53 --------------------- (غوفخ ٌىً األّقبٓ ِؼلي )اٌغوفخ فٟ اإل٠ٛاء ِؼلي: 18 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕخ اإللبِخ ِٚؾً اٌَّىٓ غوف ػلك ؽَت اٌغٙخ أٍو رٛى٠غ: 19 سلُ اٌدذٚي

2004 ----------------------------------------------------------------------------- 54 

 ِؾً ؽَت األٍب١ٍخ اٌزغ١ٙياد ػٍٝ اٌّزٛفوح اٌَّبوٓ َٔجخ: 20 سلُ اٌدذٚي

 56 ----------------------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ اإللبِخ

 ٍٕخ ثبٌغٙخ اإللبِخ ٍٜٚٚ اٌزط١ٙو ١ٍٍٚخ ؽَت اٌَّبوٓ َٔجخ: 21 سلُ اٌدذٚي

2004 ----------------------------------------------------------------------------- 57 

 اإللبِخ ٍٜٚٚ اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّبٌخ ؽَت اٌغٙخ ٍبوٕخ ى٠بكح رٛى٠غ: 22 سلُ اٌدذٚي

 59 ----------------------------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ ٚإٌَٛٞ اإلعّبٌٟ إٌّٛ ِٚؼلي

 59 ------------------------------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ اٌزّلْ َٔجخ: 23 سلُ اٌدذٚي

 61 ----------------------------- ، ٚاٌغٌٕ إٌْبٛ ؽَت اٌغٙخ ٍبوٕخ رٛى٠غ: 24 سلُ اٌدذٚي

 اإللبِخ ٍٜٚ ؽَت ثبٌغٙخ ا١ٌْٕطخ اٌَبوٕخ َٔجخ رٛى٠غ: 25 سلُ اٌدذٚي

 63 -------------------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ ٚاٌغٌٕ،

 ٚاٌغٌٕ اٌٍٜٛ ؽَت فؤوضو ٍٕخ 15 اٌجبٌغ١ٓ اٌَىبْ ْٔبٛ ِؼلي: 26 سلُ اٌدذٚي

 65 --------------------------------- 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟ ،(%) اٌغٙخ ٚال١ٍُ ٚػّبالد

 اٌٍٜٛ ؽَت فؤوضو ٍٕخ 15 اٌجبٌغ١ٓ ٌٍَىبْ إٌْبٛ ِؼلي: 27 سلُ اٌدذٚي

 66 -------------------------------------------- 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ، ٚاٌغٌٕ

 اٌٍٜٛ ؽَت فؤوضو ٍٕخ 15 اٌجبٌغ١ٓ ٌٍَىبْ اٌجطبٌخ ِؼلي: 28 سلُ اٌدذٚي

 68 ------------------------------------- 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ٚػّبالد

 اٌٍٜٛ ؽَت فؤوضو ٍٕخ 15 اٌجبٌغ١ٓ ٌٍَىبْ اٌجطبٌخ ِؼلي:  29 سلُ اٌدذٚي

 69 ------------------------------------------- 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟ ، ثبٌغٙخ ٚاٌغٌٕ

 ؽَت فؤوضو ٍٕخ 15 اٌجبٌغ١ٓ اٌّْزغ١ٍٓ ا١ٌْٕط١ٓ اٌَىبْ رٛى٠غ: 30 سلُ اٌدذٚي

 70 -------------------------------------- 2011 ٍٕخ ، اإللبِخ ٍٜٚٚ إٌّٙخ فٟ اٌؾبٌخ

 كعٕجو 31  اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ٚػّبالد اٌغٌٕ ؽَت اٌلٌٚخ ِٛظفٛ: 31 سلُ اٌدذٚي

2011 ----------------------------------------------------------------------------- 72 

 ٚاٌّئّو اإللبِخ ٍٜٚ ٚ اٌؼّو فئبد ؽَت اٌقٖٛثخ َٔت: 32 سلُ اٌدذٚي

 73 ----------------------------------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ ٌٍقٖٛثخ اٌزوو١جٟ

 اٌغٙخ ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت ٌٍقٖٛثخ اٌزوو١جٟ اٌّئّو رطٛه: 33 سلُ اٌدذٚي

 74 -------------------------------------------------------------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ

 ٚاٌٍٜٛ اٌيٚاع١خ اٌؾبٌخ ؽَت (فؤوضو ٍٕخ 15 )اٌغٙخ ٍبوٕخ ث١ٕخ: 34 سلُ اٌدذٚي
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 75 ----------------------------------------------------- 2004ٚ 1994 ٍٕزٟ ٚاٌغٌٕ

 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ ٚاٌٍٜٛ اٌغٌٕ ؽَت األٚي اٌيٚاط ػٕل آٌَ: 35 سلُ اٌدذٚي

1994 ٚ2004 --------------------------------------------------------------------- 78 

 78 --------------------------- فؤوضو ٍٕخ 55 ٌٍجبٌغ١ٓ إٌٙبئ١خ اٌؼيٚثخ ِئّو: 36 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕزٟ ثبٌغٙخ ٚاٌغٌٕ ٚاٌٍٜٛ األػّبه فئبد ؽَت اٌؼبىث١ٓ َٔجخ: 37 سلُ اٌدذٚي

1994 ٚ2004 --------------------------------------------------------------------- 79 

 ؽَت فؤوضو ٍٕٛاد 10 اٌجبٌغ١ٓ األّقبٓ ػٕل األ١ِخ َٔجخ: 38 سلُ اٌدذٚي

 81 ----------------------------------------- 2004 ٍٕخ  ٚاٌٍٜٛ اٌغٙخ ٚال١ٍُ ػّبالد

 ٚال١ٍُ ٚػّبالد اإللبِخ ٍٜٚٚ األػّبه فئبد ؽَت األ١ِخ َٔجخ: 39 سلُ اٌدذٚي

 83 ------------------------------------------------------------------ 2004 ٍٕخ اٌغٙخ

 اٌلهاٍخ َِزٜٛ ؽَت فؤوضو ٍٕٛاد 10 ماد اٌَبوٕخ رٛى٠غ: 40 سلُ اٌدذٚي

 85 ---------------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ اإللبِخ ٍٜٚٚ

 إٌظب١ِخ غ١و ٚاٌزوث١خ األ١ِخ ِؾٛ ثواِظ فٟ اٌَّغ١ٍٓ ػلك رٛى٠غ:41 سلُ اٌدذٚي

 86 ---------------------------------------------------------------- 2012-2011 ٌَٕخ

 إٌَخ ثبٌغٙخ، اٌؼٖوٞ األٌٟٚ اٌزؼ١ٍُ ِٚوثٟ رال١ِن رٛى٠غ: 42 سلُ اٌدذٚي

 87 ------------------------------------------------------------ 2011-2010 اٌلها١ٍخ

-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌزال١ِن ػلك: 43 سلُ اٌدذٚي

2012 ----------------------------------------------------------------------------- 89 

 اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ٚػّبالد ٚاٌٍٜٛ اٌغٌٕ ؽَت اٌزله٠ٌ ١٘ئخ: 44 سلُ اٌدذٚي

 89 ------------------------------------------------------ 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ

 ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت األٍبٍٟ األٚي اٌٍَه ِئٍَبد رٛى٠غ: 45 سلُ اٌدذٚي

 91 ------------------------------------ 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ ، ٚاٌٍٜٛ اٌغٙخ

 اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌقبٓ ثبٌزؼ١ٍُ اٌزال١ِن ػلك رٛى٠غ: 46 سلُ اٌدذٚي

 93 ------------------------------------------------------ 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ

 ٚاٌغٌٕ اإللبِخ ٍٜٚ ؽَت أٍبٍٟ اٌضبٟٔ اٌٍَه رال١ِن ػلك: 47 سلُ اٌدذٚي

 95 --------------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ثؼّبالد

 ِٓ اٌضبٟٔ ثبٌٍَه اٌَّزؼٍّخ ٚاٌؾغواد ٚاٌفٖٛي اٌّئٍَبد ػلك: 48 سلُ اٌدذٚي

 96 -------------------------------------------------------------------- األٍبٍٟ اٌزؼ١ٍُ

 اٌٍٜٛ ؽَت األٍبٍٟ اٌزؼ١ٍُ ِٓ اٌضبٟٔ ثبٌٍَه اٌزله٠ٌ ١٘ئخ:  49 سلُ اٌدذٚي

 98 -------------------------------------------------------------اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ٚػّبالد
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 اٌزؼ١ٍُ ِٓ اٌضبٟٔ ثبٌٍَه اٌقٖٕٟٛ اٌزؼ١ٍُ رال١ِن ػلك رٛى٠غ: 50 سلُ اٌدذٚي

 99 --------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت األٍبٍٟ

 ٚػّبالد اإللبِخ ٍٜٚ ؽَت اٌؼِّٟٛ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ رال١ِن ػلك: 51 سلُ اٌدذٚي

 102 -------------------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ

 اٌضبٔٛٞ ثبٌزؼ١ٍُ اٌَّزؼٍّخ ٚاٌؾغواد ٚاٌفٖٛي اٌّئٍَبد ػلك: 52 سلُ اٌدذٚي

 103 -------------------------------------------------------------------------- اٌؼِّٟٛ

 ٚػّبالد اٌٍٜٛ ؽَت اٌؼِّٟٛ اٌضبٔٛٞ ثبٌزؼ١ٍُ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ:  53 سلُ اٌدذٚي

 104 -------------------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ

 ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌقٖٕٟٛ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ رال١ِن ػلك رٛى٠غ: 54 سلُ اٌدذٚي

 105 --------------------------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ،

 اٌقبٌِ دمحم ثغبِؼخ ٚاٌضبٌش ٚاٌضبٟٔ األٚي اٌٍَه ٍٛجخ ػلك: 55 سلُ اٌدذٚي

 107 -------------------------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ ثبٌوثبٛ،

 108 ------------ 2010-2009 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغبِؼخ، ؽَت اٌزله٠ٌ ١٘ئخ: 56 سلُ اٌدذٚي

 109 ----------- 2012-2011 ٍٕخ ثبٌغٙخ اٌؼ١ٍب ٚاٌّؼب٘ل اٌّلاهً ٍٛجخ ػلك: 57 سلُ اٌدذٚي

 اٌلها١ٍخ إٌَخ ثبٌغٙخ، اٌغبِؼ١خ ثبألؽ١بء اٌمبْٕٛٛ اٌطٍجخ ِغّٛع:58 سلُ اٌدذٚي

2008-2009 ٚ 2009-2010 ---------------------------------------------------- 110 

 اٌزى٠ٛٓ االٍز١ؼبث١خ اٌطبلخ ٚ ِئٍَبد ٌؼلك اٌغغوافٟ اٌزٛى٠غ 59 سلُ اٌدذٚي

 112 ------------------------------------------- 2012- 2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ ثبٌغٙخ،

 اٌؼّبالد ٚؽَت ٚاٌزقٖٔ اٌمطبع ؽَت اٌّزلهث١ٓ ػلك رٛى٠غ: 60 سلُ اٌدذٚي

 114 ------------------------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ ٚاإلل١ٍُ،

 9 ثؼل, 2007 فٛط إٌّٟٙ اٌزى٠ٛٓ ِئٍَبد فو٠غٟ اكِبط َٔجخ: 61 سلُ اٌدذٚي

 115 -----------------------------------------------------------------رقوعُٙ ِٓ أّٙو

 اٌغٌٕ ؽَت اإلثزلائٟ أٍبرنح رى٠ٛٓ ثّواوي اٌّزلهث١ٓ ػلك رٛى٠غ: 62 سلُ اٌدذٚي

 116 ---------------------------- 2012-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ٚػّبالد

 ٌألٍبرنح اٌؼ١ٍب ثبٌّلاهً اٌزؤ١ٍٟ٘ اٌضبٔٛٞ اٌٍَه أٍبرنح رٛى٠غ: 63 سلُ اٌدذٚي

 117 --------------------- 2012-2011 اٌلهاٍٟ اٌٍُّٛ اٌزى٠ٛٓ، ٍٍٚه اٌغٌٕ ؽَت

-2011 اٌلها١ٍخ إٌَخ ثبٌغٙخ اٌزجو٠ي ثّواوي اٌّزلهث١ٓ أػلاك: 64 سلُ اٌدذٚي

2012 ---------------------------------------------------------------------------- 118 

 اٌغٙــخ، ٚال١ٍـُ ػّـبالد ؽَت اٌٖؾ١ـخ اٌزؾز١ـخ اٌج١ٕبد رٛى٠غ: 65 سلُ اٌدذٚي

 120 ----------------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕـخ
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 اٌغٙـخ، ٚال١ٍـُ ػّـبالد ؽَت اٌطجـٟ ّٚجٗ اٌطجـٟ اٌغٙبى رٛى٠ـغ: 66 سلُ اٌدذٚي

 122 ----------------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕـخ

 123 ------------ 2011 ٍٕخ أٍوح، ماد اٌَّزْف١بد كافـً اٌّوٙٝ ؽووبد: 67 سلُ اٌدذٚي

 األٍوح ماد اٌؼ١ِّٛخ اٌٖؾ١خ ثبٌّئٍَبد اإل٠ٛاء اؽٖبئ١بد: 68 سلُ اٌدذٚي

 124 ------------------------------------------ 2011 ٍٕخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت

 ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌؼ١ِّٛخ اٌٖؾ١خ ثبٌّئٍَبد اٌٛالكاد: 69 سلُ اٌدذٚي

 125 ---------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ اٌغٙخ،

 اإلل١ٍُ، أٚ اٌؼّبٌخ ؽَت اٌؼبئٍٟ ٌٍزقط١ٜ إٌٟٛٛ اٌجؤبِظ ْٔبٛ:  70 سلُ اٌدذٚي

 127 ----------------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ

 أٚ اٌؼّبٌخ ؽَت اٌٛالكح ٚ اٌؾًّ ٌّوالجخ إٌٟٛٛ اٌجؤبِظ ْٔبٛ:  71 سلُ اٌدذٚي

 128 ---------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ اإلل١ٍُ،

 ٍٕخ ػٓ ٍُٕٙ ٠مً اٌن٠ٓ األٛفبي ٌزٍم١ؼ إٌٟٛٛ اٌجؤبِظ ْٔبٛ: 72 سلُ اٌدذٚي

 129 ---------------------------------------------- 2011 ٍٕخ اإلل١ٍُ، أٚ اٌؼّبٌخ ؽَت

 129 ----------------- ؽَت اإلٍٙبي أِواٗ ٌّؾبهثخ إٌٟٛٛ اٌجؤبِظ ْٔبٛ:  73 سلُ اٌدذٚي

 131 ---------- 2011 ٍٕخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌو٠ب١ٙخ اٌزغ١ٙياد: 74 سلُ اٌدذٚي

 132 --------------------------------- ٚاإلل١ٍُ، اٌؼّبالد ؽَت األٛفبي ه٠بٗ: 75 سلُ اٌدذٚي

 133 ---------------------------- اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت ا٠ٌَٕٛخ األٔل٠خ: 76 سلُ اٌدذٚي

 134 ------------ 2011 ٍٕخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌْجبة كٚه أْٔطخ: 77 سلُ اٌدذٚي

 135 --------------2011 ٍٕخ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت ا١ٌَّٕبئٟ إٌْبٛ: 78 سلُ اٌدذٚي

 ٚال١ٍُ ثؼّبالد األْٔطخ ؽَت ا١ٌٖف١خ اٌّق١ّبد فٟ اٌّْبهوْٛ: 79 سلُ اٌدذٚي

 135 ---------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ اٌغٙخ،

 ٚاٌزوف١ٙ١خ اٌضمبف١خ األْٔطخ ػ١ٍّخ فٟ إٌٟٛٛ اٌزؼبْٚ َِبّ٘بد: 80 سلُ اٌدذٚي

 137 ------------------------------------------------ 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟ ٚاالعزّبػ١خ،

 138 ------------------ 2011 ٍٕخ ثبٌغٙخ األ١ِخ ِؾٛ ثؤبِظ ِٓ اٌَّزف١لْٚ: 81 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕخ ثبٌغٙخ، اٌغٕؾ١خ اٌمٚب٠ب ٔٛع ؽَت االثزلائ١خ اٌّؾبوُ أْٔطخ: 82 سلُ اٌدذٚي

2011 ---------------------------------------------------------------------------- 141 

 ٍٕخ ثبٌغٙخ، اٌّل١ٔخ اٌمٚب٠ب ٔٛع ؽَت االثزلائ١خ اٌّؾبوُ أْٔطخ: 83 سلُ اٌدذٚي

2011 ------------------------------------------------------------------------------ 142 

 143 ---------------------- 2011 ٍٕـخ ثبٌــوثبٛ، اٌمٚبئ١ــخ اٌّواوـي- أْٔطــخ: 84 سلُ اٌدذٚي

 144 ---------------------------------- 2011 ٍٕـخ اإلكاه٠ـخ، اٌّؾبوـُ أْٔطـخ: 85 سلُ اٌدذٚي
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 146 --------------------------------- 2011 ٍٕـخ اٌزغبه٠ــخ، اٌّؾبوـُ أْٔطـخ: 86 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕخ ، ثبٌغٙخ االٍزئٕبف ِؾبوُ ؽَت ٚاٌّٛصم١ٓ اٌؼلٚي رٛى٠غ: 87 سلُ اٌدذٚي

2010 ٚ 2011 --------------------------------------------------------------------- 147 

 ٌلٜ اٌّمج١ٌٛٓ ٚاٌّزوع١ّٓ اٌمٚبئ١١ٓ ٚاٌقجواء إٌَبؿ رٛى٠غ: 88 سلُ اٌدذٚي

 148 ----------------------------------------- 2011 ٍٕخ ثبٌغٙخ، اٌغٌٕ ؽَت اٌّؾبوُ

 اٌؼمبهٞ إٌظبَ ؽَت ثبٌٙىزبه اٌَّزغٍخ اٌفالؽ١خ اٌَّبؽبد رٛى٠غ: 89 سلُ اٌدذٚي

 150 --------------------------------------------------- 2010 ٍٕخ ، اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّبٌخ ٚ

 األهاٟٙ ٔٛػ١خ ؽَت اٌَّزغٍخ اٌفالؽ١خ اٌَّبؽبد رٛى٠غ: 90 سلُ اٌدذٚي

 151 -------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ ثبٌٙىزبه،

-2011 ٍُِٛ  ثبٌٙىزبه، ثبٌغٙخ اٌفالؽ١خ اٌّيهٚػبد أُ٘ َِبؽخ: 91 سلُ اٌدذٚي

2012 ---------------------------------------------------------------------------- 152 

 اٌوإًٚ، ثآالف ثبٌغٙـخ اٌغـو ٚؽ١ٛأبد اٌّب١ّـخ هإًٚ رٛى٠غ: 92 سلُ اٌدذٚي

 153 ----------------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕـخ

 ٍٕخ ثب٢الف، ٚاٌٛال٠خ ٚاإلل١ٍُ اٌَالٌخ ؽَت األثمبه هإًٚ ػلك: 93 سلُ اٌدذٚي

2011 ---------------------------------------------------------------------------- 154 

 ثبٌغٙخ اٌطج١ؼ١خ األّغبه أٔٛاع ؽَت اٌّْغوح اٌَّبؽبد: 94 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕخ ثبٌٙىزبه،
12011------------------------------------------------------------- 155 

 اٌطج١ؼ١خ اٌٛه٠ك ٚأّغبه اٌطج١ؼ١خ اٌّٖغ١خ األّغبه َِبؽبد: 95 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕخ ثبٌٙىزبه،
12011------------------------------------------------------------- 157 

 أٚ اٌٛال٠خ ؽَت اٌّئلزخ ٚ اٌّزٛاعلح اٌّْغوح اٌغبثبد َِبؽخ: 96 سلُ اٌدذٚي

 158 --------------------------------------------- 2011-2010 ٍُِٛ ثبٌٙىزبه، اإلل١ٍُ

 159 ------------------ 2009 ٍٕخ ثبٌغٙخ، إٌٛع ؽَت اٌجؾوٞ ا١ٌٖل ِٕزٛط: 97 سلُ اٌدذٚي

 ؽَت ثبٌغٙخ اٌّٖٕفخ اٌفٕلل١خ ٌٍّئٍَبد االٍز١ؼبث١خ اٌطبلخ: 98 سلُ اٌدذٚي

 162 ----------------------------------------- 2011ٚ 2010 ٍٕزٟ ,اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّبالد

 ؽَت ثبٌغٙخ اٌّٖٕفخ ثبٌفٕبكق إٌّغيح ا١ٌَبؽ١خ ا١ٌٍبٌٟ رطٛه: 99 سلُ اٌدذٚي

 163 -------------------------------------------------- أٚاإلل١ٍُ اٌؼّبالد ٚ ا١ٌَبؽخ ٔٛع

-31 غب٠خ اٌٝ اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌّٖٕفخ اٌّئٍَبد: 100 سلُ اٌدذٚي

12-2011 ------------------------------------------------------------------------ 165 

 اٌغٙخ، ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌّٖٕفخ ثبٌّئٍَبد األٍوح ػلك: 101 سلُ اٌدذٚي

 165 ---------------------------------------------------------- 2011-12-31 غب٠خ اٌٝ
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 167 ------------ اٌٖٕبػ١خ ثبٌٛؽلاد اٌقبٕخ اٌىجوٜ االلزٖبك٠خ اٌّئّواد: 102 سلُ اٌدذٚي

 ؽَت ثبٌغٙخ اٌٖٕبػٟ ١ٌٍَٕظ االلزٖبك٠خ اٌّئٍَبد رم١َُ: 103 سلُ اٌدذٚي

 170 ------------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ اٌمطبػبد

 أٚ اٌؼّبٌخ ؽَت ٚإٌّقو١ٛٓ اٌزم١ٍل٠خ اٌٖٕبػخ رؼب١ٔٚبد: 104 سلُ اٌدذٚي

 172 ----------------------------------------------------------------- 2009 ٍٕخ اإلل١ٍُ

 ػّبالد ؽَت ا١ٌٍٓ اٌمّؼ ِٓ اٌَّزقٍٔ إٌٟٛٛ اٌلل١ك رٛى٠غ: 105 سلُ اٌدذٚي

 174 ----------------------------------------------------- 2004 ٍٕخ ،(ثبٌمٕطبه) اٌغٙخ

 ثبٌٛال٠خ ٚاٌٍؾَٛ ٚاٌفٛاوٗ وبٌقٚو اٌّٛاك ثؼ٘ أصّبْ: 106 سلُ اٌدذٚي

 175 ------------------------------------------------------------ 2004 ٍٕخ ،(ثبٌلهُ٘)

 ثٛال٠خ اٌمبٟٔٛٔ اٌْىً ؽَت اٌٍَّّخ اٌٍَج١خ اٌْٛا٘ل ػلك: 107 سلُ اٌدذٚي

 176 ----------------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ ٍال،-اٌوثبٛ

-31 ؽزٝ ،(ثبٌى١ٍِٛزو )ثبٌغٙخ ٚاٌّؼجلح ا١ٌّْلح اٌطوق ّجىخ: 108 سلُ اٌدذٚي

12-2011 ------------------------------------------------------------------------ 177 

 ٍٕخ ثبٌغٙخ، اٌزَغ١ً ِٚواوي إٌٛع ؽَت ا١ٌَبهاد رَغ١ً: 109 سلُ اٌدذٚي

2011 ---------------------------------------------------------------------------- 179 

 ثبٌغٙخ، االِزؾبْ ِٚواوي اٌغٌٕ ؽَت اٌٍَّّخ ا١ٌَبلخ هفٔ: 110 سلُ اٌدذٚي

 180 ------------------------------------------------------------ 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟي

 اٌغٙخ، ثّؾطبد اٌؾل٠ل٠خ اٌَىه ػجو ٚاٌجٚبئغ اٌَّبفو٠ٓ ٔمً: 111 سلُ اٌدذٚي

 181 ----------------------------------------------------------------------- 2009 ٍٕخ

 183 ------------------- 2011 ٍٕخ  ٍال،- اٌوثبٛ ثّطبه اٌَّبفو٠ٓ ؽووبد: 112 سلُ اٌدذٚي

 184 --------------------- 2011 ٍٕخ  ٍال،- اٌوثبٛ ثّطبه اٌطبئواد ؽووبد: 113 سلُ اٌدذٚي

 ٍٕخ ٍال،-اٌوثبٛ ثّطبه اٌقطٛٛ ؽَت اٌزغبهٞ اٌغٛٞ اٌوٚاط: 114 سلُ اٌدذٚي

2011 ---------------------------------------------------------------------------- 184 

 187 --------------- 2004 ٍٕخ اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّبالد ؽَت اٌجو٠ل٠خ اٌّئٍَبد: 115 سلُ اٌدذٚي

 188 ------------------------------------- 2004 ٍٕخ ، ٌٍغٙخ اٌز١ٍخ اٌَلٚك: 116 سلُ اٌدذٚي

 189 --------------------- ثبٌغٙخ ٌٍْوة اٌٖبٌؼ ٌٍّبء إٌٟٛٛ اٌّىزت ْٔبٛ: 117 سلُ اٌدذٚي

َ 1000 )اٌّؼبٌغخ ِؾطخ ؽَت اٌَطؾ١خ ا١ٌّبٖ أزبط: 118 سلُ اٌدذٚي
3

 ٍٕخ ِٓ( 

 190 ------------------------------------------------------------ 2010 ٍٕخ اٌٝ 2008

 ؽَت اٌىٙوثبء لطبع فٟ ه٠ٚبي ّووخ اٍزضّبهاد رٛى٠غ: 119 سلُ اٌدذٚي

 191 ---------------------------- (كهُ٘ ث١ٍّْٛ )2009 ٍٕخ ٍال،-اٌوثبٛ ٚال٠خ ػّبالد
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 ٍال،-اٌوثبٛ ثٛال٠خ اٌىٙوثبئ١خ اٌطبلخ ثْجىخ اٌّورجطخ اٌَّبوٓ: 120 سلُ اٌدذٚي

 192 ----------------------------------------------------------------------- 2009 ٍٕخ

  ٚاٛ ثغ١ىب اٌى١ّخ  ه٠ٚبي، ٛوف ِٓ اٌىٙوثبئ١خ اٌطبلخ ث١غ: 121 سلُ اٌدذٚي

 193 ---------------------------------------------------------------- 2009 ٍٕخ ٍبػخ،

 ثؤٌف اٌم١ّخ ثبٌغٙخ، اٌؾٚو٠خ ثبٌغّبػبد اٌٍَّّخ اٌجٕبء هفٔ: 122 سلُ اٌدذٚي

 196 ------------------------------------------------------------------ 2011 ٍٕخ كهُ٘،

 اٌجٕبء، ٕٕف ؽَت اٌؾٚو٠خ ثبٌغّبػبد اٌٍَّّخ اٌجٕبء هفٔ: 123 سلُ اٌدذٚي

 196 ------------------------------------------------- 2011 ٍٕخ  ،(كهُ٘ ثبألٌف اٌم١ّخ)

 ٚال١ٍُ ػّبالد ؽَت اٌغل٠لح ٌٍجٕب٠بد( ثبٌلهُ٘ )اٌّوثغ اٌّزو صّٓ:124 سلُ اٌدذٚي

 198 --------------------------------------------------- 2011 اٌجٕبء،ٍٕخ ٕٕٚف اٌغٙخ

  



 14 

 الئؾخ اٌج١بٔبد

 

 

  ٚاإلل١ٍُ خالي عٕزٟداٌغىبْ اٌمب١ْٔٛٔٛ ثبٌدٙخ حغت اٌؼّبال 1 اٌج١بْ سلُ

 2004  ٚ2011.......................................................... 
33 

 الخمَسات والَة وإقلَمالبَن السكان توزَع نسبة      2 اٌج١بْ سلُ
 35 .................................................................2004ة سن 

 اٌخ١ّغبد ٚال٠خ ٚئل١ٍُايرٛص٠غ ِغبحخ اٌدٙخ ث١ٓ   3 اٌج١بْ سلُ

 35 ...................................................................2004 حعٓ 

  عٕخ20عبوٕخ اٌزٟ ٠مً ػّش٘ب ػٓ اي ٔغجخ  4 اٌج١بْ سلُ

 41 .............................2004 حغت ػّبالد ٚئل١ٍُ اٌدٙخ  عٕخ 

  عٕخ 20ػّش٘ب ػٓ   اٌغبوٕخ اٌحضش٠خ اٌزٟ ٠مً ٔغجخ  5 اٌج١بْ سلُ

 41 ..............................2004حغت ػّبالد ٚئل١ٍُ اٌدٙخ عٕخ 

 عٕخ 20 اٌغبوٕخ اٌمش٠ٚخ اٌزٟ ٠مً ػّش٘ب ػٓ ٔغجخ  6 اٌج١بْ سلُ

 41 .............................2004حغت ػّبالد ٚئل١ٍُ اٌدٙخ عٕخ  

 ........2004عٕخ ،   عٕخ19-15ٔغجخ اٌؼبصث١ٓ ٌذٜ اٌفئخ اٌؼّش٠خ   7 اٌج١بْ سلُ
42 

 حغت ٚعظ اإللبِخ  ( عٕخ14-10)ٔغجخ غ١ش اٌّزّذسع١ٓ    8 اٌج١بْ سلُ

 43 .......................................................2004ثبٌدٙخ عٕخ 

،  اٌدٙخاٌؼّبالد ٚئل١ٍُ حغت ( عٕخ19-15)ٔبس  اإلِؼذي ٔشبط  9 اٌج١بْ سلُ

 44 ................................................................2004عٕخ 

حغت اٌؼّبالد  (ثبٌدٙخعٕخ  19-15)روٛس ايِؼذي ٔشبط :  10 ٌج١بْ سلُ

 45 ................................................2004عٕخ   اٌدٙخٚئل١ٍُ

ِؼذي ٔشبط األشخبص اٌّغ١ٕٓ حغت اٌدٕظ ٚاٌؼّبالد ٔغجخ   11 اٌج١بْ سلُ

 48 .............................................2004ٚاإلل١ٍُ ثبٌدٙخ عٕخ 

 ٚٚعظ اإللبِخرٛص٠غ ػذد األعش حغت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ   12 اٌج١بْ سلُ

 51 .....................................................2004عٕخ ، ثبٌدٙخ 

ٚٚعظ اإللبِخ رٛص٠غ ِزٛعظ حدُ األعش حغت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ   13 اٌج١بْ سلُ

 51 .......................................................2004ثبٌدٙخ عٕخ 
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 61 .........2004عٕخ ، ئغجخ األعش اٌّشرجطخ ثشجىخ اٌزط١ٙش ثبٌدٙخ  14 اٌج١بْ سلُ

 65 ..................2004عٕخ ، يعبوٕخ اٌدٙخ حغت إٌشبط ٚاٌدٕظ   15 اٌج١بْ سلُ

  حغت ٚعظ اإللبِخاٌغبوٕخ إٌش١طخ ثبٌدٙخٔغجخ رٛص٠غ   16 اٌج١بْ سلُ

 67 .................................................2004عٕخ  ٚ اٌدٕظ ، 

  عٕخ فأوثش حغت اٌٛعظ 15ِؼذي إٌشبط ٌٍغىبْ اٌجبٌغ١ٓ   17 اٌج١بْ سلُ

 70 ...................................................2011 ٚ 2010عٕزٟ 

 عٕخ فأوثش حغت اٌٛعظ 15ِؼذي إٌشبط ٌٍغىبْ اٌجبٌغ١ٓ   18 اٌج١بْ سلُ

 71 ........................................2011 ٚ 2010ٚاٌدٕظ عٕزٟ 

 عٕخ فأوثش حغت اٌٛعظ       15ِؼذي اٌجطبٌخ ٌٍغىبْ اٌجبٌغ١ٓ    19 اٌج١بْ سلُ

 72 ..............................................................2011ٌغٕخ 

 عٕخ فأوثش حغت اٌٛعظ 15ِؼذي اٌجطبٌخ ٌٍغىبْ اٌجبٌغ١ٓ   20 اٌج١بْ سلُ

 73 ........................................2011 ٚ 2010ٚاٌدٕظ عٕزٟ 

 ،ٚعظ اإللبِخ رٛص٠غ اٌغبوٕخ إٌش١طخ حغت اٌحبٌخ فٟ إٌّٙخ ٚ   21 اٌج١بْ سلُ

 75 ................................................................2011عٕخ 

 ِٛظفٛ اٌذٌٚخ حغت اٌدٕظ   22 اٌج١بْ سلُ   

 76 ............................31/12/2011ثؼّبالد ٚئل١ٍُ اٌدٙخ فٟ 

رطٛس اٌّإشش اٌزشو١جٟ ٌٍخظٛثخ حغت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ :  23 اٌج١بْ سلُ

 78 ..................................................2004 ٚ 1994عٕزٟ 

رٛص٠غ ػذد رال١ِز اٌزؼ١ٍُ اٌخظٛطٟ ثبٌغٍه اٌثبٟٔ ِٓ اٌزؼ١ٍُ :  24 اٌج١بْ سلُ

األعبعٟ حغت اٌدٕظ ٚػّبالد ٚئل١ٍُ اٌدٙخ اٌغٕخ اٌذساع١خ 

2011-2012............................................................ 
104 

 ،ػذد ِإعغبد اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ثبٌدٙخ  25 اٌج١بْ سلُ

 116 .......................................2012.-2011اٌغٕخ اٌذساع١خ  

 ح اٌدٙخ اٌغٓةأػذاد اٌّزذسث١ٓ ثّشاوض اٌزجش٠ض   26 اٌج١بْ سلُ

 122  ...............................................2012-2011 حاٌذساعٟ

 ٔغجخ ِؼذي اإل٠ٛاء ثبٌّإعغبد اٌظح١خ اٌؼ١ِّٛخ :    27 اٌج١بْ سلُ

 128 ........................................2011عٕخ ، (%)راد األعشح 
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ٔغجخ اٌّٛا١ٌذ اٌّٛرٝ ثبٌّإعغبد اٌظح١خ اٌؼ١ِّٛخ حغت   28 اٌج١بْ سلُ

 130 ....................................2011اٌؼّبالد ٚئل١ٍُ اٌدٙخ عٕخ 

 ٔغجخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ األٔشطخ اٌّإعغبر١خ :   29 اٌج١بْ سلُ

 136 .......................................2012-2011ٌٍّٛعُ اٌذساعٟ 

 ٔغجخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ األٔشطخ اإلشؼبػ١خ ٌٍّٛعُ اٌذساعٟ  30 اٌج١بْ سلُ

2011-2012............................................................. 137 

٠ُ ئلًػّبالد ٚٔشطخ ةحغت األاٌظ١ف١خ فٟ اٌّخ١ّبد اٌّشبسوْٛ   31 اٌج١بْ سلُ

 140 .......................................................2011اٌدٙخ، عٕخ 

 ِغبّ٘بد اٌزؼبْٚ اٌٛطٕٟ ٌفبئذح اٌّؼبل١ٓ   32 اٌج١بْ سلُ

 141 ........................................................ػٍٝ طؼ١ذ اٌدٙخ

 ، 2011أٔشطخ اٌّحبوُ اإلداس٠خ خالي عٕخ    33 اٌج١بْ سلُ 

 149 ..........................................................اٌمضب٠ب اٌّغدٍخ

 ،2011أٔشطخ اٌّحبوُ اإلداس٠خ خالي عٕخ   34 اٌج١بْ سلُ

 149 ........................................................حىِٛخاٌمضب٠ب اٌُ

 ،2011أٔشطخ اٌّحبوُ اإلداس٠خ خالي عٕخ   35 اٌج١بْ سلُ

 150 ..........................................................خٍفخاٌمضب٠ب اٌُ 

ِٓ عٕخ  رٛص٠غ اٌؼذٚي ٚاٌّٛثم١ٓ حغت ِحبوُ االعزئٕبف ثبٌدٙخ  36 اٌج١بْ سلُ

 151 .......................................................2011 ئٌٝ 2010

ٌذٜ   اٌّمج١ٌٛٓ ٠ٓرشخَُرٛص٠غ إٌغبخ ٚاٌخجشاء اٌمضبئ١١ٓ ٚاي  37 اٌج١بْ سلُ

 152 ....................................................2011عٕخ ، اٌّحبوُ

 157 .....................2011عٕخ ، رٛص٠غ سؤٚط اٌّبش١خ حغت إٌٛع  38 اٌج١بْ سلُ

 ،الف ا٢ػذد سؤٚط األثمبس حغت اٌغالٌخ ثبٌدٙخ ة  39 اٌج١بْ سلُ

 158 .................................................................2011عٕخ ي

 اٌّغبحبد اٌّشدشح ثبٌدٙخ   40 اٌج١بْ سلُ
 160 .......................................2011 عٕخ حغت ٔٛع األشدبس

حغت اٌؼّبالد اٌّإششاد االلزظبد٠خ ٌٍٛحذاد اٌظٕبػ١خ   41 اٌج١بْ سلُ

 ، 2010 خالي عٕخ ،ف دسُ٘أيثبٌدٙخ ةٚاإلل١ٍُ 

 ..................................................ئٔزبج اٌمطبع اٌظٕبػٟ

172 
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حغت اٌؼّبالد اٌّإششاد االلزظبد٠خ ٌٍٛحذاد اٌظٕبػ١خ  42 اٌج١بْ سلُ

 االعزثّبس فٟ ،2010 خالي عٕخ ،ف دسُ٘أيثبٌدٙخ ةٚاإلل١ٍُ 

 .........................................................اٌمطبع اٌظٕبػٟ
173 

حغت اٌؼّبالد اٌّإششاد االلزظبد٠خ ٌٍٛحذاد اٌظٕبػ١خ   43 اٌج١بْ سلُ

  طبدساد ،2010 خالي عٕخ ،ف دسُ٘أيثبٌدٙخ ةٚاإلل١ٍُ 

 .........................................................اٌمطبع اٌظٕبػٟ
173 

 ،شجىخ اٌطشق اٌّش١ذح ثبٌدٙخ:   44 اٌج١بْ سلُ

 182 ...................................................2011-12-31 حزٝ 

 اٌدٕظ ثبٌدٙخ، سخض اٌغ١بلخ اٌّغٍّخ حغت   45 اٌج١بْ سلُ

 184 .................................................2011 ٚ 2010ٌغٕزٟ 

 ، عال-حشوبد اٌّغبفش٠ٓ ثّطبس اٌشثبط  46 اٌج١بْ سلُ

 187 ...............................................................2011عٕخ ي

 ، اٌّغبفشْٚ اٌشٚاج اٌدٛٞ اٌزدبسٞ حغت اٌخطٛط  47 اٌج١بْ سلُ

 189 ..............................................................2011عٕخ ي

 ِٓ عٕخ ئٔزبج ا١ٌّبٖ اٌغطح١خ حغت ِحطخ اٌّؼبٌدخ ثبٌدٙخ  48 اٌج١بْ سلُ

 194  ................................(3 1000َ) 2010 ئٌٝ عٕخ 2008

 حغت ػّبالد اعزثّبساد ششوخ س٠ضبي فٟ لطبع اٌىٙشثبء  49 اٌج١بْ سلُ

 195  ....................(ث١ٍّْٛ دسُ٘) 2009عال، عٕخ -ٚال٠خ اٌشثبط

 سخض اٌجٕبء اٌّغٍّخ ثبٌدّبػبد اٌحضش٠خ ٌٍدٙخ  50 اٌج١بْ سلُ

 201  .....................................2011عٕخ ،  حغت طٕف اٌجٕبء
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 مقدمة
ٌندرج هذا العمل الذي بٌن أٌدٌكم فً إطار االستجابة لحاجٌات  

. مستعملً المعطٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  الجهوٌة منها والمحلٌة

وٌمكن اعتبار هذه المونؽرفٌة إطارا مرجعٌا وقاعدة للمعطٌات المتعددة 

وبالتالً فهً أداة لمواكبة . القطاعات تعكس الواقع بالجهة ومكوناتها  

مسلسل الجهوٌة والالمركزٌة الذي تعرفه بالدنا  والذي سٌساهم بدون 

شك فً االندماج االقتصادي واالجتماعً وفً التقلٌص والتخفٌؾ من 

الفوارق االختالالت الجهوٌة واالرتقاء بمختلؾ الفضاءات الجهوٌة إلى 

 .المستوى المنشود فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

للمساعدة على تشخٌص  ما تزخر به ٌشكل وضع أدوات و

 كفٌلة بدعم الجهة من مإهالت وإمكانٌات فً مختلؾ المجاالت ،

إحدى  ،السٌاسة الجهوٌة والمساهمة الفعالة فً مسلسل الالمركزٌة

 . ضمن نشاط المدٌرٌة الجهوٌة للتخطٌط بالرباطساسٌةاأل اتولوياأل

وهً تقوم بإنجاز هذا العمل بصفة دورٌة للوقوؾ على الوضعٌة 

الدٌمؽرافٌة بالجهة وماتم تحقٌقه من تطور فً مختلؾ القطاعات 

وبذلك ٌتسنى تتبع وتقٌٌم السٌاسات االقتصادٌة . االقتصادٌة واالجتماعٌة

واالجتماعٌة والثقافٌة التً ٌتم تطبٌقها وانعكاساتهاعلى المستوٌٌن 

 . الجهوي والمحلً

 سكان ممٌزات بنٌة وعدة محاور تهمتشتمل هذه الوثٌقة على و

 مع إعطاء أهمٌة خاصة يمجالال وتوزٌعهم همالجهة ومحددات تزاٌد

 معطٌات وتحالٌل تتعلق كما تتضن. للتمدٌن وتطور بنٌات األسرة 

األمٌة والتمدرس والنشاط االقتصادي والتشؽٌل والظروؾ السكنٌة ب

، لألسر والتجهٌزات الصحٌة والتؤطٌر الطبً والتجهٌزات السوسٌوثقافٌة

 .ات االقتصادٌة التً تتوفر علٌها الجهةياإلمكانإضافة إلى المإهالت و
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(Iعطٌات عامة عن الجهة م 

-246 رقم  بمقتضى المرسومزعٌر-زمور-سال- الرباطتم إحداث جهة

تتكون  .1997 ؼشت 18الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ ب هالذي تم نشر 97-2

 (الجهةالمؽرب وعاصمة ) الجهة من ثالث عماالت هً الربـاطهذه 

 تؽطً مساحة .وإقلٌم واحد هو إقلٌم الخمٌسات تمارة-الصخٌرات ووسال

من مجموع المساحة اإلجمالٌة  1,3%أي ما ٌمثل 2كلم 9.580تقدر ب 

 بعمالة 2كلم 118: تتوزع هذه المساحة على الشكل التالً .ملكةملل

تمارة ثم -  بعمالة الصخٌرات2كلم 485 بعمالة سال و2كلم 672الرباط و

 . بإقلٌم الخمٌسات2كلم 8.305

زعٌر لعدة -زمور-سال-منذ االستقالل، خضعت جهة الرباط

 سوى م كانت الجهة ال تض1973عملٌات للتقسٌم اإلداري، فقبل سنة 

عمالة الرباط وسال، ومنذ ذلك الحٌن أنشا إقلٌم الخمٌسات فً شهر 

 التً كانت تشمل 1983سال فً فبراٌر -، ثم والٌة الرباط1973ؼشت 

 وأخٌرا تم إحداث )تمارة-الرباط وسال والصخٌرات(ثالث عماالت 

عمالتً سال المدٌنة وسال الجدٌدة واللتان تم إدماجهما فٌما بعد فً إطار 

 .عمالة واحدة هً عمالة سال

زعٌر بموقع جؽرافً متمٌز -زمور-سال-تحظى جهة الرباط

وٌحدها من الشمال . على الهضبة الوسطى بالشمال الؽربً للمملكة

والشمال الشرقً جهة الؽرب الشراردة بنً حسن ومن الشرق والجنوب 

الشرقً جهة مكناس تافٌاللت ومن الجنوب الؽربً جهة الشاوٌة 

 .وردٌؽة  ومن الؽرب المحٌط األطلسً
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  التقسٌم اإلداري)1

 جماعة من 51 دوابرتحتضن 7زعٌر -زمور-سال-تضم جهة الرباط

 مقاطعات 10 جماعة حضرٌة و13 جماعة قروٌة و38بٌنها 

موزعة بٌن العماالت واإلقلٌم المكونة للجهة كما هو مبٌن فً 

 .الجدول أسفله

 2011ٍٕخ  اإلكاهٞ ٌٍغٙخٔظ١ُ اٌذ: 1اٌدذٚي سلُ 

اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
ػلك 

اٌلٚائو 

ػلك 

 ِمبٛؼبداي

ػلك اٌغّبػبد  

اٌّغّٛع اٌمو٠ٚخ  اٌؾٚو٠خ

 2-  2 5- اٌوثبٛ 

 4 2 2 5 1ٍال  

 10 5 5 - 2رّبهح -اٌٖق١واد

 35 31 4 - 4اٌق١َّبد 

 51 38 13 10 7اٌّغّٛع 

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

  الممٌزات الطبٌعٌة للجهة)2

زعٌر فً الشمال الؽربً للمملكة -زمور-سال-تقع جهة الرباط

على الهضبة الوسطى التً ٌؽطً جزء كبٌر منها إقلٌم الخمٌسات وكذا 

. سال -الهضبة الساحلٌة التً تمتد على والٌة الرباط

  من الشمال والشمال الشرقً جهة الؽرب الشراردة بنًهاتحد

ن الشرق والجنوب الشرقً جهة  ومحسن ومن الؽرب المحٌط األطلسً

. مكناس تافٌالت ومن الجنوب الؽربً جهة الشاوٌة وردٌؽة

تتمٌز الجهة بمناخ معتدل نظرا لقربها من المنطقة المتوسطٌة 

 23 و12ٌتراوح بها معدل الحرارة بٌن . وتؤثٌر الساحل األطلسً علٌها

 درجات فً حٌن أن الحد 4أما الحد األدنى فٌمكن أن ٌصل إلى . درجة
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ونظرا للموقع الجؽرافً للجهة، فإن .  درجة39األقصى قد ٌصل إلى 

التساقطات المطرٌة تتسم بوتٌرة ؼٌر منتظمة وٌتم توزٌعها أساسا على 

، وٌبلػ معدلها فً السنة (مارس-فبراٌر)و (دجنبر – نونبر)فترتٌن 

 ملم وٌمكن أن ٌتضاعؾ فً بعض المناطق 680العادٌة ما ٌقارب 

أما فٌما ٌخص مقاٌٌس . حسب قربها أو بعدها عن التؤثٌرات البحرٌة

 فقد وصلت إلى 2010-2009األمطار المسجلة خالل الموسم الفالحً 

 ملم أي أن كمٌة التساقطات تضاعفت تقرٌا مقارنة مع 697.1حوالً 

 .( ملم350 )2008-2007الموسم الفالحً 

 

 :وتتوفر الجهة على ثروات مابٌة مهمة منها

  سد سٌدي دمحم بن عبد هللا على : كبٌرٌن وهماسدٌن

 وادي أبً رقراق وسد القنصرة على وادي بهت؛

 11 سدا تلٌا تساهم فً تلبٌة الحاجٌات المحلٌة من 

 الماء الصالح للشرب وللماشٌة؛

 ؛عدة ضاٌات 

 ًمحطتٌن للمٌاه المعدنٌة بولماس وسٌدي عل. 

 

كما تتوفر الجهة على مجال ؼابوي مهم ٌكمن فً ؼابة 

وتؽطً الؽابات . المعمورة التً تلعب دورا فعاال فً مجال الترفٌه

 هكتار وتضم أساسا األشجار الصمؽٌة 250.664الطبٌعٌة حوالً 

 .(العرعار)وأشجار الورٌق  (البلوط األخضر والبلوط الفلٌنً)
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  تطور وممٌزات سكان الجهة )3

، بلػ 2004حسب نتابج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 2.366.494زعٌر -زمور-سال-عدد السكان القانونٌٌن لجهة الرباط

 من مجموع سكان المؽرب، وتتمٌز ساكنتها 7,9%نسمة، أي ما ٌمثل 

 سنة تشكل نسبة 59-15بطابع فتً وذلك راجع لكون الفبة العمرٌة 

  . من مجموع ساكنة الجهة%64مهمة تصل إلى 

أما بالنسبة للكثافة السكانٌة المسجلة على مستوى الجهة سنة 

 على 2كلم نسمة فً ال42 مقابل 2كلم نسمة فً ال247 فقد بلؽت 2004

 مقابل 207 حوالً 1994الصعٌد الوطنً، فً حٌن سجلت خالل سنة 

 . على الصعٌد الوطن2ًكلم نسمة فً ال37

  على مستوى الجهة2004أما نسبة التمدن فبلؽت حسب إحصاء 

 %55,1مقابل  الخمٌسات بإقلٌم %42، وهً ال تتعدى %81 حوالً

 .على المستوى الوطنً

: ٌةال بالخصوصٌات التالدٌمؽرافًتتسم الجهة على المستوى 

o من سكان الجهة 28%,3  حٌث أن أكثر من،فتوة السكان 

 ،2004حسب إحصاء سنة  15 تقل أعمارهم عن

o  2004 حسب نتابج إحصاء سنة  نسبٌامنخفضةخصوبة 

حٌث بلػ  1994مقارنة مع ما سجل خالل إخصاء سنة 

العدد المتوسط لألطفال بالنسبة لكل ) لخصوبةامعدل 

حوالً   من خالل معطٌات اإلحصاء العام األخٌر(امرأة

 %22,2 لكل امرأة أي بانخفاض وصل إلى طفال 2,1

 ،(1994 طفال خالل سنة 2,7)
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o  من السكان  32,2%نسبة عالٌة من األمٌة حٌث تقدر ب

 لكن تبقى هذه الذٌن تزٌد أعمارهم عن عشر سنوات

  المستوى الوطنًالنسبة أقل بكثٌر مما سجل على

حسب معطٌات اإلحصاء العام للسكان والسكنى  (%43)

2004، 

 

o  اإلستراتٌجً للجهة لكونها تضم عاصمة للموقعنظرا 

البالد التً تتمٌز بتمركز اإلدارات العمومٌة وتنوع 

األنشطة االقتصادٌة فقد عرفت خالل السنوات األخٌرة 

تٌارات هجرٌة مرتفعة مما أدى أساسا إلى االرتفاع فً 

الساكنة الحضرٌة على حساب تراجع فً عدد السكان 

لهذا فمجال الجهة مقسم إلى قسمٌن األول . القروٌٌن

أكثر استقطابا وٌتكون من الشرٌط الساحلً وتعتبر 

 المهاجرٌن، الثانً لمدٌنة سال كؤول قطب الستقبا

مجال طارد ٌتكون أساسا من إقلٌم الخمٌسات الذي لم 

ٌفرض نفسه بعد حتى ٌمكنه االستفادة من التٌارات 

 الهجرٌة التً تعرفها الجهة،

o  عن ظاهرة الهجرة نتابج سلبٌة كتنامً ظاهرة تولدوقد 

البطالة وانتشار مدن الصفٌح والسكن العشوابً الذي 

سٌتم تعمل السلطات المختصة  جاهدة للقضاء علٌه من 

خالل برنامج مدن بدون صفٌح، وهذا التوسع فً 

المجال الحضري للجهة لم ٌكن إال على حساب 

األراضً الفالحٌة كما ٌمس كذلك المجاالت الؽابوٌة 

 والمواقع اإلٌكولوجٌة والثقافٌة المهمة بالجهة،

o  السكان النشٌطٌن بالجهة هم رجال، حٌث من أؼلبإن 
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 3 نجد 2004 أشخاص نشٌطٌن تم إحصابهم سنة 10بٌن 

نساء نشٌطات فقط، بالمقابل تعتبر النساء أهم الساكنة 

 .ؼٌر النشٌطة حٌث ٌمثلن حوالً الثلثٌن

  اإلمكانٌات االقتصادٌة والفالحٌة للجهة )4

زعٌر من أهم الجهات الؽنٌة -زمور-سال-تعتبر جهة الرباط

بالمؽرب وتعرؾ بمساهمتها فً مسلسل التنمٌة االقتصادٌة الذي عرفته 

فباإلضافة إلى الوظٌفة اإلدارٌة والسٌاسٌة . البالد منذ االستقالل

والدبلوماسٌة التً تعطً للجهة إشعاعا وطنٌا ودولٌا، تتوفر الجهة على 

تمارة -إمكانٌات صناعٌة مهمة خاصة بعمالتً سال والصخٌرات

 .وفالحٌة باألساس بإقلٌم الخمٌسات

كما تتوفر الجهة على إمكانٌات اقتصادٌة مهمة، ٌمكنها أن 

تساهم بشكل ملموس فً تحقبق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، وتساهم 

هذه اإلمكانٌات . فً تقلٌص الفوارق االجتماعٌة واالقتصادٌة والجهوٌة

تتجسد فً وجود موارد فالحٌة تعرؾ تحدٌثا مستمرا، إذ تتوفر الجهة 

على أراضً فالحٌة خصبة ومراعً شاسعة، الشًء الذي ٌمكن 

 .اعتباره عنصرا أساسٌا فً التنمٌة الجهوٌة

ونظرا لإلمكانٌات الهامة التً تتمٌز بها الجهة عن باقً الجهات 

األخرى فال بد من تثمٌن هذه المإهالت وتطوٌر جل القطاعات وتكثٌؾ 

برامج االستثمار من أجل السٌر قدما بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 .للجهة واالرتقاء بها إلى المستوى المطلوب
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  المإهالت السٌاحٌة)5

فهً . جد هامةمإهالت سٌاحٌة و إمكانٌاتتتوفر الجهة على 

 والتً ٌمكن أن  تجمع بٌن البحر والؽابة والجبالحٌثبالتنوع  تتمٌز

تلعب دورا كبٌرا فً تنمٌة الجهة من خالل استقطاب عدد كبٌر من 

وتتجلى هذه اإلمكانٌات فً شواطا لالصطٌاؾ وعٌون مابٌة . السٌاح

طبٌعٌة وفضاءات ؼابوٌة ومآثر تارٌخٌة وتظاهرات فنٌة وثقافٌة 

 .متنوعة وذات إشعاع وطنً ودولً كمهرجان موازٌن بالرباط

 فندقا 46تتوفر الجهة على بنٌة تحتٌة فندقٌة مهمة تتكون من 

 ؼرفة والتً تساهم فً 3.118 مصنفا، بطاقة استعابٌة تقدر بحوالً

باإلضافة إلى ذلك، البد من . تلبٌة حاجٌات السٌاح الوافدٌن على الجهة

اإلشارة إلى المشارٌع الضخمة التً شرعت الجهة فً إنجازها من 

خالل تهٌبة ضفتً أبً رقراق والتً سوؾ تلعب دورا طالبعٌا فً 

التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وتطوٌر قطاع السٌاحٌة للجهة وكذلك 

 .باستقطاب المزٌد من السٌاح

  البنٌات التحتٌة )6

إضافة إلى الموقع الجؽرافً الذي تتمٌز به، تحتضن الجهة 

كذلك العاصمة السٌاسٌة واإلدارٌة للمملكة وتتوفر على بنٌات تحتٌة ال 

مما ٌإهلها  لتتبوأ مكانة متمٌزا كمركز ثقل لمنافسة الجهات . ٌستهان بها

ذات الموارد االقتصادٌة الكبرى، كما تتوفر الجهة على شبكة طرقٌة 

مهمة وأربع محطات طرقٌة وست محطات للسكة الحدٌدٌة، إضافة إلى 

سال الذي ٌعتبر المطار الدولً الوحٌد للربط الجوي -مطار الرباط

 .المدنً بالجهة

كما ٌوجد بالجهة سدان كبٌران وهما سد سٌدي دمحم بن عبد هللا 
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 وسد القنصرة بإقلٌم 3 ملٌون متر م480بالرباط تقدر طاقته بحوالً 

، إضافة إلى عدة 3 ملٌون م230الخمٌسات الذي تقدر سعته بحوالً 

تساهم هذه السدود بشكل مهم فً سقً األراضً الفالحٌة . سدود تلٌة

باإلضافة . وتوفٌر الماء الصالح للشرب وكذلك تولٌد الطاقة الكهربابٌة

إلى ما سبق ذكره، تلعب هذه السدود دورا فعاال فً تنمٌة المناطق 

المجاورة من خالل توفٌر المٌاه للماشٌة وتلبٌة الحاجٌات المحلٌة من 

 .الماء

كما أن البنٌة التحتٌة لقطاع الصحة فً الجهة جد مهمة وتمتاز 

بطابع وطنً نظرا لتمركز أكبر المستشفٌات على الصعٌد الوطنً 

بعمالة الرباط مما ٌجعلها قبلة لتوافد العدٌد من المواطنٌن من جل 

 .عماالت وأقالٌم المملكة من أجل االستشفاء

إضافة إلى هذا، تتوفر الجهة على عدة تجهٌزات رٌاضٌة ال 

 نوعا وأهمها مالعب كرة القدم 36ٌستهان بها وٌمكن حصرها فً 

 .وحلبات الفروسٌة وألعاب القوى والقاعات المتعددة الرٌاضات

 

II( الممٌزات الدٌمغرافٌة للجهة  

 تطور السكان) 1 

 نسمة سنة 1.985.602انتقل السكان القانونٌٌن للجهة من 

 نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2.366.494 إلى 1994

 لكما انتق. %1,8، مسجال بذلك معدل تزاٌد سنوي ٌقدر ب 2004لسنة 

، إلى 1994 نسمة سنة 1.565.290عدد السكان الحضرٌون بالجهة من 

 %. 2,1 أي بمعدل زٌادة سنوٌة تقدر ب 2004 نسمة سنة 1.919.322
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 نسمة سنة 420.312 عدد القروٌٌن فقد ارتفع بدوره من اأم

، مسجال بذلك معدل زٌادة 2004 نسمة سنة 447.172 إلى 1994

 .% 0,6سنوٌة تقدر ب 

أما حسب عماالت وإقلٌم الجهة، فقد عرفت ساكنتها معدل زٌادة 

- بعمالة الصخٌرات%4,9 بعمالة الرباط و%0,1سنوي ٌتراوح بٌن 

 .تمارة

وحسب إسقاطات مركز الدراسات واألبحاث الدٌمؽرافٌة بلػ 

 نسمة، 2.618.000 حوالً 2011عدد السكان القانونٌٌن للجهة سنة 

 مقارنة مع نتابج %  1,4مسجال بذلك معدل تزاٌد سنوي ٌقدر ب

 .2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 ؼالبٌة سكان الجهة ٌقطنون بالوسط الحضري وذلك بنسبة نإ

 %95,6 بعمالة الرباط و100% إذ تصل نسبة التمدن إلى 83,2%

 بإقلٌم %43,5تمارة و- بعمالة الصخٌرات%81,2بعمالة سال و

 .الخمٌسات
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 2011 ٚ 2004ٚى٠غ اٌَىبْ اٌمب١١ٔٛٔٓ ثبٌغٙخ ٚاٌّؼلي إٌَٛٞ ٌٍي٠بكح ؽَت اٌؼّبالد أٚ اإلل١ٍُ ٚاٌٍٜٛ ٍٕزٟ د: 2اٌدذٚي سلُ 

ػّبٌخ أٚ ال١ٍُ 
 2011-2004 اٌي٠بكح َٔجخ 2011 2004

 اٌّغّٛعلوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ 

 1,2 0,3- 2,7 560000 296000 264000 521815 302797 219018اٌق١َّـبد 

 0,5 - 0,5 650000 - 650000 627932 - 627932اٌوثـبٛ 

 1,5 -7,6 2 912000 31000 881000 823485 53985 769500ٍـال 

 3,4 0,1 4,2 496000 91000 405000 393262 90390 302872رّبهح -اٌٖق١واد

 1,4 0,3- 1,7 2618000 437000 2162000 2366494 447172 1919322اٌغٙـخ 

 2012 والنشرة اإلحمائية السنوية للمغرب،سنة  2004اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة: الممدر
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 ٚاإلل١ٍُ فالي ٍٕزٟ داٌَىبْ اٌمب١ْٔٛٔٛ ثبٌغٙخ ؽَت اٌؼّبال: 11 ث١بْ هلُ

2004  ٚ2011 

 
 

 
 

      
       

       

       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

       
  الكثافة السكانٌة)2

 ز، أي ما ٌناه² كلم9580تمتد الجهة على مساحة تقدر بحوالً 

عمالة الرباط :  عماالت3 من المساحة اإلجمالٌة للبالد، وتضم %1,3

- وعمالة الصخٌرات² كلم672 وعمالة سال بمساحة ² كلم118بمساحة 

 8.305 ثم إقلٌم الخمٌسات بمساحة ² كلم485تمارة بمساحة تقدر ب 

 ².كلم

 سنة ² نسمة فً الكلم273 تصل الكثافة السكانٌة بالجهة إلى

 نسمة فً الكٌلومتر المربع على المستوى الوطنً 45 ل، مقاب2011

 .خالل نفس السنة

إن الكثافة السكانٌة المسجلة على مستوى الجهة تخفً مفارقات 

كبٌرة بٌن مختلؾ عماالت وإقلٌم الجهة، إذ تبلػ هذه الكثافة أقصاها 
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، تلٌها عمالة سال ب ² نسمة بالكلم5.508بعمالة الرباط مسجلة بذلك 

 نسمة فً 1022تمارة ب-عمالة الصخٌراتو ² نسمة فً الكلم1.357

 .² نسمة فً الكلم67 وأخٌرا إقلٌم الخمٌسات ب ²الكلم

ٌبٌن التوزٌع المجالً ؼٌر المتوازن للسكان بٌن مناطق الجهة 

سال على -من سكان الجهة تقطن بوالٌة الرباط %78,6أن حوالً 

 حٌن أن يمن المساحة اإلجمالٌة للجهة، ؾ% 13 سوى لمساحة ال تمث

 سوى همن المساحة الجهوٌة ال ٌقطن% 87إقلٌم الخمٌسات الممتد على 

من الساكنة اإلجمالٌة للجهة، وٌعزى هذا لكون القطب % 21,39

الحضري لمدٌنتً الرباط وسال ٌعرؾ ظروفا اقتصادٌة مالبمة 

وٌمكن أن تتكرس الوضعٌة . الستقطاب أنشطة صناعٌة وخدماتٌة مهمة

أكثر وذلك من خالل المشارٌع الكبرى التً تشهدها الجهة والتً سوؾ 

 .تساهم من دون شك فً تنمٌة المنطقة ككل

 

ٍٕزٟ   اٌَىب١ٔخ ؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ ثبٌغٙخاٌىضبفخ: 3اٌدذٚي سلُ 

1994ٚ 2004 

َ ــح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي
ح ـاٌَىبٟٔ حـاٌىضبف

 ²وٍُاية
 هقـاٌف

ككٞ ـاٌغ 1994 2004 

 37 5321 5284هثبٛ ــاي

 285 1225 940ال ـًـ

 306 811 505اهح ــهاد رُـاٌٖقٟ

 5 63 58اٌق١َّبد 

 40 247 207ح ــاٌغٗ

 5 42 37ح ـٚع اٌٍّّهــِغُ

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر
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 2004ح ٍٓاٌق١َّبد  ٚال٠خ ٚال١ٍُايث١ٓ اٌَىبْ رٛى٠غ َٔجخ : 2 ث١بْ هلُ

 

-  

 

 2004 حٍٓاٌق١َّبد  ٚال٠خ ٚال١ٍُايرٛى٠غ َِبؽخ اٌغٙخ ث١ٓ : 3 ث١بْ هلُ
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  بنٌة السكان حسب السن والجنس)3

تحدد بنٌة السكان نتٌجة التؤثٌرات المشتركة لمختلؾ المتؽٌرات 

وتعتبر هذه البنٌة من ... الدٌمؽرافٌة كالخصوبة والوفٌات والهجرة إلخ

أهم المإشرات لمعرفة االنعكاسات الناتجة عن النمو الدٌمؽرافً 

وبالتالً تحدٌد حاجٌات الشرابح االجتماعٌة من التمدرس والتطبٌب 

 ... والتشؽٌل والتجهٌزات األساسٌة 

زعٌر بطابع فتً حٌث نجد -زمور-سال-تتمٌز ساكنة جهة الرباط

 سنة حسب إحصاء 15من السكان ال تتجاوز أعمارهم % 28,2

 حٌث 1994، ورؼم ذلك فإنها أقل فتوة مما كانت علٌه سنة 2004

أما الساكنة القروٌة فهً أكثر %. 33,4وصلت هذه النسبة آنذاك إلى 

 بالوسط %27,3مقابل % 32,3فتوة من مثٌلتها الحضرٌة إذ تمثل 

. 2004الحضري حسب إحصاء سنة 

 سنة 59 إلى 15بالنسبة للسكان النشٌطٌن والبالؽٌن من العمر 

من ساكنة الجهة % 64 إلى 1994سنة % 60,3فقد ارتفعت نسبتهم من 

، فً حٌن لم تعرؾ نسبة األشخاص المسنٌن البالؽٌن من 2004سنة 

% 7,8إلى % 6,3 سنة فؤكثر سوى زٌادة ضبٌلة انتقلت من 60العمر

 1,5، حٌث ازدادت هذه النسبة ب 2004 وإحصاء 1994بٌن إحصاء 

كما لوحظت نفس الوتٌرة على الصعٌد الوطنً .  سنوات10نقطة خالل 

 سنة %8 لتصل إلى 1994 سنة %7,1حٌث مرت نسبة الشٌخوخة من 

 .  نقطة خالل نفس المدة0,9 أي بزٌادة قدرها 2004
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 رطٛه َٔجخ ث١ٕخ ٍىبْ اٌغٙخ ؽَت فئبد األػّبه: 4اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ  ٍٜٚٚ اإللبِخ ٚاٌغٌٕ

اٌّغّٛع اإلٔبس اٌنوٛه  اٌؼّـو٠خ  اٌفئــبد

اٌٍٛـٜ اٌؾٚوٞ 

 27,3 26,5 28,2 عٕخ 0-14

 65,2 65,8 64,6 عٕخ  15-59

 7,5 7,7 7,2 فٛق عٕخ فّب 60

 اٌٍٛـٜ اٌموٚٞ

 32,3 31,6 32,9 عٕخ 0-14

 58,7 59,1 58,4 عٕخ  15-59

 9,0 9,3 8,7 فٛق عٕخ فّب 60

 اٌغٙخ

 28,2 27,4 29,1 عٕخ 0-14

 64,0 64,6 63,4 عٕخ  15-59

 7,8 8,0 7,5 فٛق عٕخ فّب 60

 2004اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة  :الممدر

 مؤشر الذكورة 

مإشر الذكورة هو مإشر دٌمؽرافً ٌمكن من قٌاس مدى 

أي عدد الرجال لكل . التوازن بٌن عدد الرجال نسبة إلى عدد النساء 

وانطالقا من هذا التعرٌؾ ٌمكننا قٌاس أهمٌة الذكورة .  امرأة100

بصفة عامة تبٌن الدراسات الدٌمؽرافٌة تفوق عدد . مقارنة مع األنوثة

الذكور بالنسبة لألعمار الصؽرى وذلك راجع للحظ األوفر لهإالء عند 

لكن هذا التفوق ٌتالشى مع تقدم العمر من جراء الوفٌات والوالدة، 

 .المرتفعة للذكور

 1994 ؽَت اٌفئبد اٌؼّو٠خ ثبٌغٙخ ٍٕزٟ حِئّو اٌنوٛه: 5اٌدذٚي سلُ 

ٚ2004 
اٌّغّٛع  ٍٕخ فّب فٛق 60 ٍٕخ 59-15 ٍٕخ 15ألً ِٓ فئبد األػّبه 

1994 102,6 98,6 95,9 99,8 

2004 103 95,3 90,6 97 

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر
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ٌظهر من خالل الجدول أعاله، أن مإشر الذكورة بالجهة بلػ 

، أي أن 1994 سنة 99,8 مقابل 2004 امرأة سنة 100 رجل لكل 97

 . ساكنة الجهة تتمٌز بنسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور

 أن فبة السكان الذٌن تقل ظوحسب الفبات العمرٌة، ٌالح

 103 حوالً غ بل حٌث سنة تعرؾ أكبر مإشر للذكورة،15أعمارهم عن 

 102,6 )1994 ارتفاعا مقارنة مع إحصاء مسجال امرأة، 100رجل لكل 

 فبة السكان الذٌن هم فً سن النشاط أما. ( امرأة100رجل لكل 

بلػ نسبة حٌث عرؾ مإشر الذكورة أقل فقد  ( سنة59-15)االقتصادي 

 تراجعا كبٌرا مسجال، 2004 امرأة سنة 100 رجال لكل 95,3حوالً 

 . امرأة 100 رجال لكل 98,6 حٌث بلػ 1994مقارنة مع إحصاء 

لدٌها  بلػ مإشر الذكورة ، سنة فما فوق60بالنسبة للفبة العمرٌة 

 مسجال بذلك انخفاضا كبٌرا 2004 امرأة سنة 100 رجال لكل 90,6

 . امرأة100 رجال لكل 95,9، حٌث بلػ 1994مقارنة مع إحصاء 

 مؤشر التبعية 
 سنهم أقل (تدل نسبة التبعٌة على عدد األشخاص ؼٌر النشٌطٌن 

 سنهم (. على عدد األشخاص النشٌطٌن) سنة60 سنة وأكثر من 15من 

وتستعمل لقٌاس الثقل االقتصادي الذي  .) سنة59 و15ٌتراوح بٌن 

قٌمة هذا المعدل مرتبطة طردٌا . تتحمله الشرٌحة المنتجة فً المجتمع

 . مع نسبة الوالدات بحٌث كلما زادت هذه األخٌرة كلما ازداد هذا المعدل

عرفت نسبة التبعٌة على صعٌد الجهة تؽٌٌرا ملحوظا حٌث 

وحسب . 2004 سنة %56 لتصل إلى 1994 سنة %65انخفضت من 

 نالحظ أنها أكثر ارتفاعا فً الوسط القروي مما هً علٌه ،الوسط

، وذلك بسبب ارتفاع وتٌرة )%70 مقابل %53(بالوسط الحضري 
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ونستنتج من هذه األرقام أن العبء االقتصادي الذي . الخصوبة بالقرى

ٌتحمله األشخاص النشٌطون هو أثقل بالوسط القروي مقارنة بالوسط 

 .الحضري

حسب العماالت أو اإلقلٌم سجل أقل معدل للتبعٌة خالل سنة 

 ، فٟ (%48,5 )تمارة- فً كل من عمالتً الرباط و الصخٌرات2004

 .(%55,3)ح١ٓ أوجش ِؼذي ٌٍزجؼ١خ عدً فٟ ػّبٌخ عال 

 

  ؽَت اٌؼّبالد أٚاإلل١ٍُح اٌزجؼَٟٔجخِئّو : 6اٌدذٚي سلُ 

 2004فالي ٍٕخ 

 ِئّــو اٌزجؼ١ــخ اٌؼّبٌـخ أٚ اإلل١ٍــُ

 48,5 اٌــوثبٛ

 5,3 ٍــال

 48,5 رّــبهح-اٌٖق١واد

 53,0 اٌق١َّبد

 2004اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة  : الممدر

  الفئات الهشة(4

 األطفال

 896.654 عاما 20 الذٌن تقل أعمارهم عن األطفالبلػ عدد 

نهم  م، من مجموع سكان الجهة%38,2 أي ما ٌمثل 2004نسمة سنة 

 وٌتضح من خالل توزٌع سكان. لحضري ٌقطنون بالوسط ا701.184

 6أقل من  أن الوزن الذي ٌشكله األطفال األعمار،حسب فبات  الجهة

  هو سنة14و 6الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  واألطفال %10,7سنوات هو

 من %10 نسبة سنة ب19-15العمرٌة فبة ال، فً حٌن تساهم 17,5%

 .مجموع السكان

 الخمٌسات فإن المجال القروي إلقلٌم ،أما حسب وسط اإلقامة
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مجموع من  سنة 20ممن تقل أعمارهم عن  %66,9حوالً ٌؤوي 

تمارة -عمالتً الصخٌرات فً حٌن ال ٌتجاوز نصٌب .قرى الجهةأطفال 

الوسط أما ب.  على التوالً%13,1و %20 من هذه الفبة سوى وسال

 ممن هم %42,1 ضمعمالة سال تٌحدث العكس حٌث أن ؾ ،الحضري

بعمالتً الرباط  فً حٌن تقدر هذه النسبة ،دون العشرٌن سنة

وفً األخٌر . التوالًعلى  %17,2 و%28,1ب  تمارة-والصخٌرات

 .%12,6ٌؤتً إقلٌم الخمٌسات مسجال أضعؾ نسبة والتً تقدر ب 

 

ػّبالد  ٍٕخ ؽَت 20 اٌَبوٕخ اٌزٟ ٠مً ػّو٘ب ػٓ َٔجخ: 7اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ   اٌغٙخٚال١ٍُ

 ٍال اٌوثبٛ اٌٍٜٛ
 اٌٖق١واد

رّبهح-  
 اٌق١َّبد

 ِغّٛع

  اٌغٙخ

 100,0 12,6 17,2 42,1 28,1ؽٚوٞ 

 100,0 66,9 20,0 13,1- لوٚٞ 

 100,0 24,4 17,8 35,8 22,0اٌّغّٛع 

 2004 اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة: الممدر  
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  ٍٕخ20ٍبوٕخ اٌزٟ ٠مً ػّو٘ب ػٓ اي َٔجخ: 4 اٌج١بْ هلُ

 2004 ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ  ٍٕخ 

- 

 
 ٍٕخ  20ػّو٘ب ػٓ   اٌَبوٕخ اٌؾٚو٠خ اٌزٟ ٠مً َٔجخ: 5اٌج١بْ هلُ

 2004ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ ٍٕخ 

- 

 

 ٍٕخ  20 اٌَبوٕخ اٌمو٠ٚخ اٌزٟ ٠مً ػّو٘ب ػٓ َٔجخ: 6اٌج١بْ هلُ

 2004ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ ٍٕخ 

- 

الرباط

22%

سال

36%
-الصخيرات

تمارة

18%

الخميسات

24%

الرباط

28%

سال

42%

-الصخيرات
تمارة

17%

الخميسات

13%

سال

13%

-الصخيرات
تمارة

20%
الخميسات

67%
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 سنة 19-15العمرٌة   الفبةتإكد النسب المبوٌة للعازبٌن ضمن

 ٌتم بشكل مبكر، فنسبة هإالء من الذٌن سبق وأن لم ٌعدأن الزواج 

 %0,6قاموا بعقد القران داخل هذه الفبة لدى الذكور ال تمثل سوى 

الوسط القروي، بلؽت هذه النسبة لدى ب %0,9مقابل بالوسط الحضري 

 .بالوسط الحضري %7,5 ي مقابلورقالوسط الب %14,7 اإلناث

 

 
   ٍٕخ19-15َٔجخ اٌؼبىث١ٓ ٌلٜ اٌفئخ اٌؼّو٠خ  :8اٌدذٚي سلُ 

 2004 ٍٕخ  ؽَت ٍٜٚ اإللبِخ ٚاٌغٌٕ

 المجمــوع اإلنــاث الذكــور الـوسط

 95,9 92,5 99,4 حضـري

 92,5 85,3 99,1 قــروي

 95,1 91,0 99,3 المجمــوع

 2004 اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة: الممدر  

 
 

،   ٍٕخ19-15َٔجخ اٌؼبىث١ٓ ٌلٜ اٌفئخ اٌؼّو٠خ : 7 اٌج١بْ هلُ

 2004ٍٕخ 

- 
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  سنة14-10ضمن الفبة العمرٌة فً مجال التمدرس، نالحظ 

ق المعتادة بٌن الوسطٌن الحضري والقروي وبٌن الذكور اروجود الفو

ٌنتمون لهذه الذٌن و ٌمثل ؼٌر المتمدرسٌن ،فً الوسط القرويؾ. واإلناث

من مجموع عدد الفبة السالفة الذكر، أما حسب  %20,4الفبة حوالً 

 لدى اإلناث وهً نسبة عالٌة مقارنة مع ما %28,3الجنس، فقد سجل 

 فبلؽت هذه النسبة لحضري،الوسط اب أما (.%13,1)سجل لدى الذكور 

 وهً نسب ضعٌفة مقارنة مع لدى اإلناث %3,2ولدى الذكور  2,1%

  .الوسط القرويبما سجل 

  ( ٍٕخ14-10 )َٔجخ غ١و اٌّزّله١ٍٓ : 9اٌدذٚي سلُ 

 2004 ٍٕخ  ؽَت ٍٜٚ اإللبِخ ٚاٌغٌٕ

وسطـال ورـالذك  اثـاإلن  وعـالمجم   

 2,6 3,2 2,1ري ــحض

 20,4 28,3 13,1 قــروي

وعـالمجم  4,6 8,6 6,6 

 2004 اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة: الممدر  

 

 ( ٍٕخ14-10)َٔجخ غ١و اٌّزّله١ٍٓ : 8اٌج١بْ هلُ

 2004ثبٌغٙخ ٍٕخ ؽَت ٍٜٚ اإللبِخ 

- 
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ٌصل  سنة، 19-15 العمرٌة فٌما ٌتعلق بمجال التشؽٌل لدى الفبة

. الفبة  من مجموع الساكنة على مستوى هذه%31 معدل النشاط حوالً

 إذ ،ٌالحظ أن هذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع اإلناثو

إقلٌم بهذه النسبة مرتفعة أكثر . %24,8 و%37,2سجل على التوالً 

تمارة - متبوعا بكل من عمالتً الصخٌرات%39,9الخمٌسات إذ سجل 

 وفً %29,9 و%30,7إلى  على التوالً تصلوسال بنسب متقاربة 

وإذا أخدنا . %22,8األخٌر تؤتً عمالة الرباط بنسبة ضعٌفة شٌبا ما 

 اإلقامة، فقد سجلت بإقلٌم الخمٌسات أعلى محلبعٌن االعتبار الجنس و

 .  لدى اإلناث%30,7 وسجل %48,7النسب وخاصة لدى الذكور ب 

 ( ٍٕخ19-15)ِؼلي إٌْبٛ  : 10اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ   اٌغٙخؽَت اٌغٌٕ ثؼّبالد ٚال١ٍُ
َـاٌخ أٚاإللٍٟـاٌؼُ ٚهــاٌنن  اســاإلْ  ٚعــاٌّغُ   

هثبٛــاي  24,4 21,4 22,8 

الـًـ  35,4 24,6 29,9 

رّبهح-اٌٖق١واد  39,8 21,7 30,7 

ادـاٌق١ٌّ  48,7 30,7 39,9 

ٚعــاٌّغُ  37,2 24,8 31,0 

 2004 اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنة: الممدر  

 اٌؼّبالد ٚال١ٍُ ؽَت ( ٍٕخ19-15)ٔبس  اإلِؼلي ْٔبٛ: 9 اٌج١بْ هلُ

 2004ٍٕخ ، اٌغٙخ

- 

  

الــرباط  
%21,4

ســال 
-الصخيرات%24,6

تمارة 
%21,7

 

الخميسـات
%30,7

الجهة 
%24,8
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( ثبٌغٙخٍٕخ  19-15)موٛه ايِؼلي ْٔبٛ : 10 اٌج١بْ هلُ

 2004ٍٕخ   اٌغٙخػّبالد ٚال١ٍُؽَت اي

- 

 النســاء 

 %34,4لٌم الجهة أن  عماالت وإقٌبٌن توزٌع اإلناث حسب

بإقلٌم  %22,3 بعمالة الرباط و%26,9بعمالة سال ون قطمنهن ي

. %16,4 سوى تمارة-عمالة الصخٌراتأوي ت فً حٌن ال الخمٌسات،

، %27,4 سنة 14 تقل أعمارهن عن اللواتًوتشكل فبة اإلناث 

 ( سنة49 و15ما بٌن ) فً سن اإلنجاب وصلت نسبة اللواتًو

  حوالً عاما فؤكثر50بلػ سنهن ي الالبًفً حٌن تمثل النساء . 57,4%

15,1% .

 2004وصل معدل العزوبة النهابٌة عند اإلناث حسب إحصاء 

 %4,3وٌالحظ تباٌن كبٌر حسب وسط اإلقامة، حٌث سجل . %3,9إلى 

 أي بفارق %1,9بالوسط الحضري فٌما لم ٌسجل بالوسط القروي سوى 

 . نقطة بٌن الوسطٌن2,4

بخصوص التعلٌم، ٌالحظ أنه كلما كانت المرأة أصؽر سنا كلما 

وهذا ناتج طبعا عن . كان حظها فً معرفة القراءة والكتابة مرتفعا

 .الجهود المبذولة فً مجال التمدرس ومحو األمٌة منذ استقالل البالد

الــرباط 

%24,4
ســال 

%35,4

-الصخيرات
تمارة 

%39,8

الخميسـات

% 48,7

الجهة

 %37,2
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الوسط ب حدة أشد تجدر اإلشارة إلى أن آفة األمٌة وعلى صعٌد الجهة،

 أما .الحضريالوسط ب %35,5 مقابل %72,3 تم تسجٌل  حٌث،القروي

حسب عماالت وإقلٌم الجهة، ٌالحظ أن األمٌة سجلت أعلى نسب لها 

 بالوسط القروي %76 بالوسطٌن معا و%62,4بإقلٌم الخمٌسات 

  . بالوسط الحضري%44,9و

وصل معدل ، ( سنة59-15) لدى النساء بالنشاطفٌما ٌتعلق 

 بالوسط %24,2، وسجل %22,7هذه الفبة على صعٌد الجهة  نشاط

 أعلى نسبة تم أما.  بالوسط القروي%16 فً حٌن سجل ،الحضري

وأضعؾ نسبة سجلت بالوسط  (%30,7)بعمالة الرباط كانت تسجٌلها 

 (.%14,3 ) تمارة-عمالة الصخٌراتلالقروي 

 2012حسب إحصابٌات البحث الوطنً حول التشؽٌل لسنة 

نفس المعدل بالوسط ) %23,1وصل معدل نشاط النساء بالجهة 

 ثبٌٕغجخ ٌٍدٕغ١ٓ %45,6 ِمبثً (بالوسط القروي  %33,7الحضري و

 .( ثبٌٛعظ اٌحضشٞ%43,2 ثبٌٛعظ اٌمشٚٞ ٚ %58,2ِٕٙب )

 

 اٌؼّبالد  ؽَتِؼلي إٌْبٛ ٚاأل١ِخ ٌلٜ إٌَبءرٛى٠غ : 11اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ  ٚاإلل١ٍُ ٍٜٚٚ اإللبِخ

اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
ِؼلي إٌْبٛ ٌلٜ إٌَبء َٔجخ األ١ِخ ٌلٜ إٌَبء 

ِغّٛع ايلوٚٞ ؽٚوٞ ِغّٛع ايلوٚٞ ؽٚوٞ 

 30,7-  30,7 28,6-  28,6اٌوثبٛ 

 21,6 15,9 22,0 40,0 74,2 37,7ٍال 

 18,9 14,3 20,3 42,6 57,9 38,2رّبهح -اٌٖق١واد

 17,5 16,5 18,8 62,4 76,0 44,9اٌق١َّبد 

 22,7 16,0 24,2 42,1 72,3 35,5ِغّٛع اٌغٙخ 

   2004 لسنة  اإلحماء العام للسكان والسكنى: الممدر  
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 المسنــون 

  سن شخص ف178.694ً، هناك 2004استنادا إلى نتابج إحصاء 

عماالت ٌتمٌز توزٌعهم حسب و .الستٌن فما فوق على صعٌد الجهة

 سالو %32,3أوي ت عمالة الرباط حٌث أن التكافإ بعدم وإقلٌم الجهة

تمارة - وال ٌقطن بعمالة الصخٌرات%27,4إقلٌم الخمٌسات و 28,1%

ومن جانب آخر فإن توزٌعهم حسب وسط اإلقامة ٌبٌن . %12,2سوى 

  بعمالة الرباطمن المسنٌن الحضرٌٌن بالجهة ٌقٌمون %41,6 أن

 . بإقلٌم الخمٌساتمن المسنٌن القروٌٌن ٌقطنون %77,4و

 اٌؼّبالد  ٍٕخ فؤوضو ؽَت60ألّقبٓ اٌجبٌغ١ٓ ارٛى٠غ : 12اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ  ٚاإلل١ٍُ ٍٜٚٚ اإللبِخ

اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
اٌّغّٛع اٌموٚٞ اٌٍٜٛ اٌؾٚوٞ اٌٍٜٛ 

 إٌَجخ اٌؼلك إٌَجخ  اٌؼلك إٌَجخ  اٌؼلك 

 32,3 57766- -  41,6 57766اٌوثبٛ 

 28,1 50150 8,5 3384 33,7 46766ٍال 

 12,2 21875 14,1 5637 11,7 16238رّبهح -اٌٖق١واد

 27,4 48903 77,4 30890 13,0 18013اٌق١َّبد 

 100,0 178694 100,0 39911 100,0 138783ِغّٛع اٌغٙخ 

 2004 لسنة  اإلحماء العام للسكان والسكنى: الممدر  

 مهمة فوارق ٌالحظ ،هذه الفبةاالقتصادي لبالنشاط فٌما ٌتعلق 

 معدل النشاط لدى الذكور وصل إلى نجد أنحٌث ، بٌن الجنسٌن

فٌما . %5,1سجل فقط و فً حٌن ٌبقى ضبٌال جدا لدى اإلناث 34,6%

ٌخص عماالت وإقلٌم الجهة، ٌتبٌن من خالل معطٌات الجدول أسفله أن 

 حٌث سجل بإقلٌم الخمٌسات ، خاصة لدى الذكور،هناك تباٌن شاسع

تقرٌبا ضعؾ ما سجل فً كل من العماالت نسب نشاط لدى الذكور 

المستوى ال ترقى إلى النشاط الثالث للجهة، أما لدى اإلناث فإن معدالت 

 . حٌث تم تسجٌل نسب جد ضعٌفة مقارنة مع الذكورالمطلوب

 األّقبٓ ا١ٌَّٕٓ ؽَت اٌغٌْٕٔبٛ ِؼلي َٔجخ : 13اٌدذٚي سلُ 
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 2004ٍٕخ عٙخ ايةٚاٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ 
ٚع ــاٌّغُاس ــاْٚه ــمناٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 

 14,0 4,7 24,5اٛ ــاٌوة

 15,7 3,7 28,5ال ـًـ

 18,6 4,6 33,7رّبهح -اٌٖق١واد

 29,2 7,3 53,8اٌق١َّبد 

 19,2 5,1 34,6ح ـٚع اٌغٗــِغُ

 2004 لسنة  اإلحماء العام للسكان والسكنى: الممدر  

 

ِؼلي ْٔبٛ األّقبٓ ا١ٌَّٕٓ ؽَت اٌغٌٕ َٔجخ : 11 اٌج١بْ هلُ

 2004ٚاٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ ثبٌغٙخ ٍٕخ 

- 

 

 الخصائص الممٌزة لألسـر (5

  تطور عدد األسـر(1.5

 2004 و1994سنتً المحصاة بٌن عرؾ عدد األسر بالجهة 

 أسرة، 498.068 أسرة إلى 370.833ارتفاعا ملحوظا حٌث انتقل من 

 مقابل %34,3 بنسبة أي أسرة 127.235مسجال زٌادة إجمالٌة قدرها 

 على الصعٌد الوطنً ، و بمعدل زٌادة سنوي ٌقدر بحوالً 27,5%

 مـن %8,8 حوالً 2004وٌقطن بالجهة حسب إحصاء سنة  .3%

0
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و تجدر اإلشارة إلى أن ؼالبٌة هذه . مجموع األسر على الصعٌد الوطنً

 .%83,4األسر تستقر بالوسط الحضري بنسبة 

  تمارة– أسرة بعمالة الصخٌرات81.820إلى جهة ال أسر تتوزع

 أسرة بعمالة الرباط، 144.755 أسرة بإقلٌم الخمٌسات ثم 102.996 و

تمارة -سجلت عمالة الصخٌرات .أسرة بعمالة سال 168.497وأخٌرا 

 ارتفاعا مهما فً عدد األسر بحٌث وصل المعدل 2004برسم سنة 

 ثم إقلٌم %3,8، تلٌها عمالة سال بمعدل سنوي ٌعادل %6,4السنوي إلى 

 كمعدل سنوي وأخٌرا عمالة الرباط بمعدل %2الخمٌسات مسجال 

1,3% . 
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 2004 1994ٚرٛى٠غ ػلك األٍو ؽَت اٌؼّبالد أٚ اإلل١ٍُ ٚ اٌٍٜٛ  ٍٕزٟ : 14اٌدذٚي سلُ 

 2004اؽٖبء  1994اؽٖبء  إٌَٛاد

 اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ

 144755 - 144755 127091 - 127091 اٌوثبٛ

 168497 8587 159910 115683 6409 109274ٍال 

 81820 17182 64638 43856 11447 32409رّبهح -اٌٖق١واد

 102996 55451 47545 84203 49523 34680اٌق١َّبد 

 498068 81220 416848 370833 67379 303454 اٌغٙخ

 5665264 2225509 3439755 4444271 1919297 2524974 ِغّٛع اٌٍّّىخ

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر
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ٍٜٚٚ اإللبِخ رٛى٠غ ػلك األٍو ؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ : 12 اٌج١بْ هلُ

 2004ٍٕخ ، ثبٌغٙخ

- 

  مكونات حجم األسر(2.5

 أفراد لألسرة 4,7 )2004بلػ متوسط حجم األسرة بالجهة سنة 

 مقارنة مع اإلحصاء العام %11,3مسجال بذلك انخفاضا بنسبة  (الواحدة

فحجم األسرة بالجهة فً تراجع . ( أفراد لألسرة الواحدة5,3 )1994لسنة 

مستمر نتٌجة للتطورات التً عرفتها األسرة المؽربٌة عموما فً 

 .تركٌبتها

حسب وسط اإلقامة ، فإن متوسط أفراد األسرة الحضرٌة ٌصل 

 . أفراد لألسرة القروٌة5,5 أفراد مقابل 4,6إلى 

 أفراد لألسرة 5 هذا المإشرغوحسب عماالت وإقلٌم الجهة، بل

، مسجال بذلك انخفاضا 2004الواحدة بإقلٌم الخمٌسات حسب إحصاء 

. ( أفراد لألسرة الواحدة5,8 )1994 مقارنة مع إحصاء %13,8بنسبة 

 بعمالة سال 2004 أفراد لألسرة الواحدة سنة 4,8وبلػ هذا المإشر 

 أفراد 5,5 )1994مقارنة مع  %12,7مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 

 . (لألسرة الواحدة
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 بعمالة 2004 أفراد لألسرة الواحدة سنة 4,8وقد بلػ هذا المإشر 

 مقارنة مع % 14,3تمارة مسجال بذلك انخفاضا بنسبة -الصخٌرات

 لم ٌسجل هذا المإشر ابٌنم. ( أفراد لألسرة الواحدة5,6 )1994إحصاء 

 أفراد لألسرة الواحدة سنة 3,4 بلػ ثتؽٌٌرا كبٌرا بعمالة الرباط، حً

 1994 مقارنة مع إحصاء % 10,4، مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 2004

 .( أفراد لألسرة الواحدة4,8)

ٍٜٚٚ ؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ رٛى٠غ ِزٍٜٛ ؽغُ األٍو : 15اٌدذٚي سلُ 

 2004 1994ٚاإللبِخ ثبٌغٙخ ٍٕزٟ 

  2004اؽٖبء   1994اؽٖبء   إٌَٛاد

 اٌّغّٛع لوٚٞ  ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ  ؽٚوٞ اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 

 4,3 - 4,3 4,8 - 4,8 اٌوثبٛ

 4,8 6,3 4,7 5,5 7,4 3 ,5 ٍال

 4,8 5,2 4,6 5,6 5,9 5,4 رّبهح-اٌٖق١واد

 5,0 5,5 4,6 5,8 6,3 5,1 اٌق١َّبد

 4,7 5,5 4,6 5,3 6,3 5,1 اٌغٙخ

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنتت  : الممدر
 

رٛى٠غ ِزٍٜٛ ؽغُ األٍو ؽَت اٌؼّبالد : 13 اٌج١بْ هلُ

 2004ثبٌغٙخ ٍٕخ ٍٜٚٚ اإللبِخ ٚاإلل١ٍُ 

- 
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  ظروف سكـن األسـر(6

  نـوع المسكـن(1.6

-سال-الرباطجهة لالوسط الحضري بسكن السابد منوع الإن 

من  أسر أكثر من ستسكنه تالذي " المسكن المؽربً" هو زعٌر-زمور

 بنسبة "عمارةفً الشقة  "بمتبوعا  (%62,4أي )عشرة كل  أصل

تبوعا  م%84,8 ب الخمٌساتإقلٌم ب أعلى نسبة تسجلحٌث . 18,2%

الة معوأخٌرا نجد . %53 ثم عمالة الرباط ب %71,1 بنسبة بعمالة سال

تؤتً دور الصفٌح فً المرتبة . %47,5 أي ، نسبةبؤقلتمارة -الصخٌرات

 من حٌث النسبة المسجلة باستثناء عمالة لجهةا بكل عماالت وإقلٌمالثالثة 

 لهذا النوع من نسبة سجلت بها أعلى هذه األخٌرة ،تمارة-الصخٌرات

  مسجال،ٌؤتً فً الرتبة الثانٌة بعد المسكن المؽربًوالذي  ،المساكن

أما بالنسبة إلقلٌم الخمٌسات وعمالتً سال والرباط فقد  .%37,7 نسبة

 .%6,1 و%6,9 و%13سجلوا على التوالً 

 

  تنوعا فً الوضعٌةهناك بالنسبة لألنواع األخرى من المساكن، 

 عماالت وإقلٌم الجهة من جهة وحسب محل اإلقامة من جهة حسب

. أخرى
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  ؽَت ٔٛع اٌَّىٓ ِٚؾً اإللبِخاٌغٙخرٛى٠غ أٍو َٔجخ : 16اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ 
ٚع ــاٌّغُهٚٞ ــقهٞ ــؽ٘ٚع اٌَّىٓ ـْـ

 3,7 0,4 4,4ال  ــفٟ

 15,2 0,1 18,2ح ــّك

 55,9 22,5 62,4 ٞ ــ اٌّغوةٍىٓاٌُ

 4,8 5,4 4,7 كٞـاٌزمٍٟ- 

 51,1 17,1 57,7هٞ ـاٌؼٔ- 

 13,0 24,2 10,8ػ ــكٚه اٌٖفٟ

 8,1 49,4 0,1ٚع لوٚٞ ـَِىٓ ِٓ ْ

 4,1 3,5 4,2هٜ ــؽبالد أؿ

 2004 لسنةاإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر

 

  صفـة حٌازة المسكـن(2.6

الوسط الحضري ب، أكثر من نصؾ األسر 2004  سنةخالل

 وأقل من  أو فً طرٌق التملكشؽلوا مسكنا بصفة مالك (%55,1)للجهة 

بٌن تهٌمنة صفة المالك . (%31,3أي  )ثلث األسر بصفة مكتري 

 وكذا تسهٌالت  المجهزةالبقع األرضٌةو االقبال الكبٌرعلى الشقق

ما جعل عددا كبٌرا من األسر م للبناء،  للشراء أوالحصول على قروض

أما بالنسبة للوسط القروي، فٌالحظ كذلك هٌمنة  . لمسكنهاتصبح مالكة

 باقً صفات الحٌازة األخرى حٌث نع صفة المالك أو فً طرٌق التملك

 .   من األسر القروٌة تمتلك مسكنا%76,8 أن 
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 ؽَت ٕفخ ؽ١بىح اٌَّىٓ ِٚؾً اٌغٙخرٛى٠غ أٍو َٔجخ : 17اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ  اإللبِخ

ٚع ــاٌّغُهٚٞ ــقهٞ ــؽ٘اىح ـح اٌؾٟـٕف

 53,4 75,8 49,0هن  ُدَ ٍِهأٍِٚه 

 5,3 1,0 6,1فٟ ٛو٠ك اٌزٍّه 

 26,6 2,6 31,3 وواء

 2,6 1,7 2,8ح ــَِىٓ ٚظ١ف

 9,0 16,0 7,7اْ ــٍبوٓ ثبٌّظ

 1,4 1,3 1,5هٜ ــؽبالد أؿ

 1,7 1,6 1,7هػ ثٗ ــغ١و ِٔ

 2004 لسنةاإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر

 

  ممٌزات وعناصر تجهٌز المسكـن(3.6

 (تجمع)  نسبً بتركٌز 2004 لجهة سنةلتمٌز الوسط الحضري 

 ،الجهويمستوى العلى سواء  ،ثالث ؼرؾ مساكن مكونة منبسر لأل

 بالخمٌسات %44,8 بنسب أو على المستوي اإلقلٌمً، ،%31,5بنسبة 

 إال .تمارة- بالصخٌرات%25 بالرباط وأخٌرا %27,7 وبسال %33,6و

 ، مسكنا مكونا من ؼرفتٌنتقطن أسر هذه األخٌرة  نسبة أكبر منأن

 وهذه %30,1فً حٌن سجل على المستوى الوطنً . %29,2بنسبة 

  . نقطة مبوٌة عما سجل على المستوى الجهوي1,4النسبة تقل ب 

 من ؼرفتٌن فً المرتبة ا تؤتً األسر الحضرٌة التً تشؽل مسكن

 %31,6 بنسببكل من عمالتً سال والرباط وإقلٌم الخمٌسات الثانٌة 

 نفس الرتبة تم تسجٌلها على المستوى . على التوالً%21,3 و%22,7و

ٌؤتً المسكن المكون من ؼرفة واحدة فً  .%26,8الوطنً بنسبة 

 المرتبة الثالثة سواء على المستوى الجهوي أو اإلقلٌمً أو الوطنً، 

 كؤقل نسبة سجلت بعمالة سال %11,6وبنسب تتراوح بٌن 

 .تمارة- كؤعلى نسبة سجلت بعمالة الصخٌرات%20و
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فاألسر التً تشؽل ٌخص األصناؾ األخرى من المساكن، فٌما  

 %12,4  بنسبة على المستوى الجهويةالرابع الرتبةأربع ؼرؾ تحتل 

  . بالنسبة لخمس ؼرؾ فؤكثر%5وال تتعدى 

 فً مساكن مكونة من تقطن أؼلبٌة األسر ،الوسط القرويب

سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى عماالت وإقلٌم  ؼرفتٌن

 نقطة مبوٌة المعدل الوطنً الذي 11 إلى 10الجهة وبنسب تفوق بحوالً 

ثالث ؼرؾ ثم ؼرفة  متبوعا باألسر التً تسكن فً ،%26,2ٌسجل 

وتجدر اإلشارة إلى . واحدة وفً الرتبة الرابعة ٌؤتً صنؾ أربع ؼرؾ

، كما سجلت مجتمعة %4باقً األصناؾ ال تتعدى بأن النسب المسجلة 

 على المستوى الجهوي وهذه النسبة ضبٌلة جدا مقارنة مع 5,7%

  . %19,2المستوى الوطنً الذي سجل 

بسبب الفوارق فً األحجام المتوسطة لألسر بٌن  أنه، وإال

 للعدد المتوسط ا كبٌراالوسطٌن الحضري والقروي، نجد تركٌز

  شخص2,5 حٌث سجلبالوسط القروي، الواحدة لألشخاص فً الؽرفة 

 شخص 2,3 ب الخمٌسات بإقلٌم ة متبوعلعمالة سال بالنسبة لكل ؼرفة

لثة ا فً المرتبة الثتمارة-عمالة الصخٌراتأتً ت وأخٌرا  الواحدةبالؽرفة

فنجد نفس الوسط الحضري، ما ٌخص فًأما .  شخص فً الؽرفة2,2 ب

 ، أيتمارة-عمالتً سال والصخٌراتبدرجة تركٌز األشخاص فً الؽرفة 

 ،1,6وٌؤتً إقلٌم الخمٌسات فً الرتبة الثانٌة ب  شخص فً الؽرفة 1,7

  فً الؽرفة الواحدة، فالعدد المتوسط لألشخاصعمالة الرباطببٌنما 

. 1,4، أي بإقلٌم الخمٌساتٌسجل قٌمة أقل بقلٌل من تلك المسجلة 
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 (غوفخِؼلي األّقبٓ ٌىً )ِؼلي اإل٠ٛاء فٟ اٌغوفخ : 18اٌدذٚي سلُ 

 2004 ٍٕخ  ثؼّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخؽَت ِؾً اإللبِخ
ٚع ــاٌّغُهٚٞ ــقهٞ ــؽ٘ح أٚ اإلل١ٍُ ـاٌؼّبي

 1,4 0,0 1,4اٛ ــاٌوة

 1,7 2,5 1,7ال ـًـ

 1,8 2,2 1,7رّبهح -اٌٖق١واد

 1,9 2,3 1,6اٌق١َّبد 

 1,7 2,3 1,6ح ــٚع اٌغٗــِغُ

 2004 لسنةاإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر
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 2004 ؽَت ػلك غوف اٌَّىٓ ِٚؾً اإللبِخ ٍٕخ اٌغٙخرٛى٠غ أٍو : 19اٌدذٚي سلُ 

اٌوثبٛ ػلك اٌغوف 
اٌغٙخ اٌق١َّبد رّبهح -اٌٖق١وادٍال 

اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ 

 15,3 20,7 14,3 16,5 20,0 12,6 20,6 22,8 20,0 12,1 21,0 11,6 15,3ح كغوفخ ٚاػ

 28,6 37,2 26,9 29,8 37,1 21,3 31,0 37,8 29,2 31,8 36,2 31,6 22,7غوفزبْ 

 30,8 27,1 31,5 36,2 28,9 44,8 24,6 23,0 25,0 33,1 23,6 33,6 27,7صالس غوف 

 11,9 9,4 12,4 9,6 9,2 10,0 11,5 9,0 12,1 11,1 10,9 11,1 14,8أهثغ غوف 

 4,4 2,7 4,7 2,7 2,3 3,3 4,3 3,2 4,6 3,4 4,0 3,3 6,7فٌّ غوف 

 3,7 1,1 4,2 2,3 0,9 4,0 3,4 1,6 3,9 3,5 1,9 3,6 5,0ٍذ غوف 

 1,4 0,3 1,6 0,6 0,3 0,9 1,2 0,4 1,4 1,2 0,4 1,2 2,4  غوفٍجغ

 2,0 0,4 2,3 0,7 0,3 1,2 1,5 0,5 1,8 1,9 0,8 1,9 3,4  فؤوضو غوفصّبٟٔ

 1,9 1,2 2,0 1,4 1,1 1,9 1,9 1,7 1,9 2,0 1,0 2,1 2,0غ١و ِٖوػ ثٗ 

 100,0 100,0اٌّغّٛع 
100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 
100,0 

 2004 لسنة اإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر
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الماء ربط االمساكن بشبكتً المسكن، نالحظ أن لتجهٌزات بالنسبة 

 أو ويصعٌد الجهال سواء على ٌتسم بالتباٌنالصالح للشرب والكهرباء 

مستوى العلى .  الحضري والقرويٌنالوسطعلى مستوى اإلقلٌمً وكذلك 

 متصال بشبكة الماء امن األسر تشؽل مسكن %73,1نالحظ أن  ويجهال

 من األسر الحضرٌة %84,7 فنسجل أن ،أما حسب الوسط. الصالح للشرب

 فقط من األسر القروٌة تقطن مسكنا %13,4تستفٌد من هذه الخدمة فً حٌن 

من األسر الحضرٌة مقابل  %86,8أن لى إ نشٌر كما .متصال بهذه الشبكة

 على الكهرباء على ا متوفرامن األسر القروٌة ٌشؽلون مسكن 20,7%

.   الجهويلصعٌدا

 

مساكن عمالتً الرباط وسال وإقلٌم الخمٌسات  ،الوسط الحضريب

 نسبا تفوق المعدل الجهوي، وا وسجلالشروبتوفرا على الماء كثر  األاهم

 %88,8 نسبةببعمالة سال  ةمتبوع %91,8 بنسبة بعمالة الرباط ٌتعلق األمر

 تمارة-عمالة الصخٌراتأتً توأخٌرا  %87,1 نسبةثم إقلٌم الخمٌسات ب

  .%56,9 نسبةب

 

 تتوفر على مطبخ و  بالجهة األسر الحضرٌةجلإضافة إلى هذا، 

فقط  %48,1 إال أن. %96,3 و%90,4 أي ما ٌمثل على التوالً مرحاض

بالوسط أما فٌما ٌتعلق .  على حماممتوفرا امن بٌن هاته األسر تشؽل مسكن

. اتالمراحٌض والحمامب ال تتوفراألسر فجل القروي، 
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 2004ٍٕخ   األٍب١ٍخ ؽَت ِؾً اإللبِخرغ١ٙياداٌّزٛفوح ػٍٝ اياٌَّبوٓ َٔجخ : 20اٌدذٚي سلُ 

رغ١ٙياد اٌَّىٓ 
  ِغّٛع اٌغٙخاٌق١َّبد رّبهح -اٌٖق١وادٍال اٌوثبٛ 

اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ 

 87,9 75,3 90,4 80,6 73,5 88,9 85,5 82,4 86,3 91,0 72,8 92,0 91,0 0,0 91,0ِطجـ 

 87,7 43,4 96,3 62,8 35,3 94,7 88,1 71,4 92,6 94,0 39,4 97,0 97,7 0,0 97,7ِواؽ١٘ 

 43,0 17,1 48,1 27,7 13,7 44,0 40,1 24,6 44,2 42,5 24,2 43,5 56,1 0,0 56,1ؽّبَ  

 73,1 13,4 84,7 46,8 12,3 87,1 49,5 21,6 56,9 84,5 4,3 88,8 91,8 0,0 91,8 اٌْوٚة اٌّبء

 76,0 20,7 86,8 47,7 15,9 84,8 57,5 29,1 65,1 87,7 35,3 90,5 93,0 0,0 93,0اٌىٙوثبء 

 2004 لسنةاإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر
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أما بالنسبة للتطهٌر، نسبة المساكن المرتبطة بالشبكة العمومٌة 

 فً حٌن أن ،%71,1 ت سجل، على الصعٌد الجهوي،للصرؾ الصحً

 .%11,7  بلؽتنسبة األسر التً تستعمل الحفر الصحٌة كوسٌلة للتطهٌر

 حسب المرتبطة بشبكة التطهٌرالمساكن أما بخصوص توزٌع 

 من المساكن مرتبطة %83,8الوسط الحضري أن ب، فٌالحظ وسط اإلقامة

أما بالوسط .  تستعمل الحفر للصرؾ الصحً%8,6بالشبكة العمومٌة و

القروي، فٌالحظ أن الوسٌلة األكثر استعماال هً الحفر الصحٌة بنسبة 

 ثم تؤتً فً الرتبة الثالثة الشبكة %9,1 تلٌها اآلبار المفقودة بنسبة 27,8%

 .  %56,8باقً الحاالت األخرى بنسبة ثم  %6,2العمومٌة بنسبة 

 

 ثبٌغٙخ اإللبِخاٌَّبوٓ ؽَت ١ٍٍٚخ اٌزط١ٙو ٍٜٚٚ َٔجخ : 21اٌدذٚي سلُ 

 2004ٍٕخ 
ٚع ــاٌّغُهٚٞ ــاٌكاٌٍٜٛ هٞ ــاٌؾ٘اٌٍٜٛ ه ــ١ٍٍٚخ اٌزطٟٙ

 71,1 6,2 ١ِٚ83,8خ ــّجىخ ػُ

 11,7 27,8 8,6ح ـهح ٕؾٟـؽف

 2,1 9,1 0,8ٚك ـه ِفكــثئ

 15,0 56,8 6,9هٜ ــاالد أؿـػ

 100,0 100,0 100,0ٚع ــاٌّغُ

 2004 لسنةاإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر      

 ،َٔجخ األٍو اٌّورجطخ ثْجىخ اٌزط١ٙو ثبٌغٙخ: 14 اٌج١بْ هلُ

 2004ٍٕخ  

- 

شبكة 
عمــومية

71,1%

حفـرة 
صحيـة

11,7%

بئــر مفقـود
2,1%

حـاالت

أخــرى

15%
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  التمدٌن وتوزٌع المراكز الحضرٌة بالجهة(7

  التمدٌن(1.7
 حٌث انتقلت ، مثٌلتها القروٌةٌفوق اعرفت الساكنة الحضرٌة تكاثر

نسمة  354.032  قدرها نسمة بزٌادة1.919.322 إلى 1.565.290األولى من 

 تتعد  نسمة، وبالتالً لم447.172 إلى 420.312انتقلت الثانٌة من فً حٌن 

، معاإذا أخذنا الوسطٌن .  نسمة26.860فً الوسط القروي الزٌادة اإلجمالٌة 

ٌقل عن نظٌره على الصعٌد الدٌمؽرافً  للنمومعدل السنوي فٌالحظ أن ال

 بكل من عمالة الرباط وإقلٌم الخمٌسات، لكن هذا المعدل ٌفوق الوطنً

تمارة وكذلك بالنسبة -نظٌره الوطنً بكل من عمالتً سال والصخٌرات

 فً  السنوي الدٌمؽرافًنمو نجد أن معدل ال،وباعتبار وسط اإلقامة. للجهة

.  من نظٌره بالوسط القرويالمجال الحضري أكثر ارتفاعا نسبٌا

 بكثٌر نظٌره على الصعٌد الوطنً، ٌفوقإن مستوى التمدٌن بالجهة 

 %81و 1994 سنةبالمملكة  %51,5مقابل بالجهة  %78,6نسبة إذ سجل 

عماالت وإقلٌم الجهة، باستثناء وفٌما ٌخص . 2004  سنة%55,1مقابل 

 فهناك تفاوت مهم فً عمالة الرباط التً ال تتوفر على مجال قروي،

 سنة %36,5نسبة  هو أضعفهم الخمٌساتمستوٌات التمدٌن حٌث أن إقلٌم 

سال  عمالتً فً حٌن بلؽت هذه النسبة ب.2004  سنة%41,9 و1994

 سنة %77,1 و%93,4 و1994 سنة %72 و%92,5 تمارة-والصخٌرات

 انساهمت وسال عمالتً الرباط وتجدر اإلشارة إلى أن . على التوالً 2004

من  %72,6حوالً بهما حٌث ٌتمركز بالقسط األوفر فً نسبة تمدٌن الجهة 

تمارة - عمالة الصخٌراتتقاسم فٌهتالوقت الذي الساكنة الحضرٌة، فً 

.  للجهةالحضرٌة اكزر من سكان الم%27,4  الخمٌساتإقلٌمو
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 اإلل١ٍُ ٍٜٚٚ  اٌؼّبٌخ أٚ ٍبوٕخ اٌغٙخ ؽَت ى٠بكحرٛى٠غ: 22اٌدذٚي سلُ 

 2004 1994ٚ ٍٕزٟ  اإلعّبٌٟ ٚإٌَٛٞإٌّٛاإللبِخ ِٚؼلي 

ح  أٚ ـاٌؼّبي

اإلل١ٍُ 
اٌٍٜٛ 

اٌي٠بكح 

اإلعّب١ٌخ 

 إٌِّٛؼلي 

 اإلعّبٌٟ

(%) 

اٛ ـاٌوة

 0,7 475 4حضشٞ 

 - -لشٚٞ 

 0,7 475 4 اٌّغّٛع

ال ـًـ

 31,2 081 183حضشٞ 

 18,9 601 8لشٚٞ 

 30,3 682 191اٌّغّٛع 

-اٌٖق١واد

رّبهح 

 67,9 432 122حضشٞ 

 40,4 029 26لشٚٞ 

 60,7 461 148اٌّغّٛع 

اٌق١َّبد 

 25,2 044 44حضشٞ 

 -2,5 770 7-لشٚٞ 

 7,5 274 36اٌّغّٛع 

ح ــاٌغٗ

 22,6 032 354حضشٞ 

 6,4 860 26لشٚٞ 

 19,2 892 380اٌّغّٛع 

ٚع ـاٌّغُ

ٞ ـاٌٛٛٓ

 7,21 903 909 2حضشٞ 

 5,5 449 696لشٚٞ 

 13,8 352 606 3اٌّغّٛع 

  2004 و 1994 اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنتت:  المصدر

 2004 1994ٍٕٚزٟ  َٔجخ اٌزّلْ ثبٌغٙخ: 23اٌدذٚي سلُ 

 2004 1994ح  أٚ اإلل١ٍُ ــاٌؼّبي

 100,0 100,0اٛ ــاٌوة

 93,4 92,5ال ـًـ

 77,1 72,0رّبهح -اٌٖق١واد

 41,9 36,5اٌق١َّبد 

 81,0 78,6ح ــاٌغٗ

 55,1 51,5ٞ ـٚع اٌٛٛٓــاٌّغُ

  2004 و1994 اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنتت: المصدر
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  البنٌة الحضرٌة(2.7

 تجمعا حضرٌا من مختلؾ 14تضم البنٌة الحضرٌة للجهة 

 نسمة 500.000 من تان كبٌرتان الرباط و سال وتؤوٌان أزٌدمدٌن .األحجام

 من الساكنة الحضرٌة اإلجمالٌة، %72,2 ب ان وتساهمبكل واحدة منهما

 نسمة ومدٌنة الخمٌسات ٌقطن بها 200.000مدٌنة تمارة تزٌد ساكنتها عن 

 كمدٌنتً الصخٌرات من الحجم المتوسطٌنة مد نسمة و100.000أزٌد من 

  المجموع من%3,6ب ة مساهم ( نسمة100.000 و50.000بٌن ) وتٌفلت

الرمانً، عٌن عودة و ) وثالت مدن صؽٌرة حضرٌٌنللجمالً اإل

 %4,7 نسمة وتؤوي مجتمعة حوالً 50.000تقل ساكنتها عن  (الهرهورة

 ا ٌقل حجم الواحد منهةكز حضريا مرأخٌرا ثالثومن السكان الحضرٌٌن 

 من الساكنة فقط %2,2ب  نسمة وٌساهمون مجتمعٌن 10.000عن 

.  و هم المراكز الحضرٌة للمعازٌز و تٌداس وولماسالحضرٌة

 

  النشاط االقتصادي والتشغٌل بالجهة)8

 2.349.202 تم تعداد حوالً 2004معطٌات إحصاء و نتابجحسب 

منهم سكان نشٌطون، أي ما ٌقارب  %38,5نسمة على مستوى الجهة، 

 . ؼٌر نشٌطٌن%61,5مقابل   شخص 904.200

كل مجمل الساكنة النشٌطة من جنس الذكور، ما دمنا نجد ضمن 

 بٌن فقط، بٌنما نجد  نشٌطاتثالث إناثأشخاص نشٌطٌن حوالً  10

 أشخاص 10من كل  6 الساكنة ؼٌر النشٌطة حضور قوي لإلناث، فحوالً

 حسب وسط النشٌطٌنالسكان  أما بالنسبة لتوزٌع. هن إناثاؼٌرنشٌطٌن 

 نقطة 2,2أنه تم تسجٌل فرق طفٌؾ، بٌن الوسطٌن، لم ٌتعد اإلقامة، نالحظ 
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.  بالوسط القروي%36,7 بالوسط الحضري مقابل %38,9وهكذا فقد سجل 

 النشاط لدى الذكور معدلأما فٌما ٌخص عماالت وإقلٌم الجهة، نالحظ أن 

 %30,7 حٌث سجل ، لدى اإلناث%31تجاوز ي، فً حٌن ال %54تعدى ي

تمارة - بعمالة الصخٌرات%18,9 بعمالة سال و%21,6بعمالة الرباط و

 . بالخمٌسات%17,5وأخٌرا 

 

  ، ؽَت إٌْبٛ ٚاٌغٌٕاٌغٙخٍبوٕخ رٛى٠غ : 24اٌدذٚي سلُ 

 2004 ٍٕخ

 ٔــٛع إٌْـبٛ
ٚع ــاٌّغُ أــبسه ــٛمن

 %كك ــاٌغ %كك ــاٌغ %كك ــاٌغ

 38,5 904200 22,7 270312 54,8 633888ٚع ا١ٌْٕط١ٓ ــِغُ

 61,5 1445002 77,3 921764 45,2 523238ِغّٛع غ١و ا١ٌْٕط١ٓ 

 100,0 2349202 100,0 1192076 100,0 1157126اَ ـٚع اٌغــاٌّغُ

 2004لسنة  اإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر

 

 2004ٍٕخ ،  ٍبوٕخ اٌغٙخ ؽَت إٌْبٛ ٚاٌغٌٕ : 15 اٌج١بْ هلُ

- 
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  النشاط االقتصادي والبطالة )1.8
 

 2004حسب إحصاء  توزيع الساكنة النشيطة 
قلٌم اإلعمالة أو ال حسبالنشٌطة بالجهة  توزٌع الساكنة ٌختلؾ

 من الساكنة %70,1أن وهكذا نجد . وٌظهر هذا التباٌن جلٌا حسب الجنس

أما حسب الوسط، فعلى .  إناث%29,9النشٌطة بالجهة من الذكور مقابل 

العموم، ٌالحظ بالوسط القروي حضور قوي للذكور مقارنة مع اإلناث 

وتجدر اإلشارة إلى أن . حٌث أن ثالث أرباع الساكنة النشٌطة هم ذكورا

سجل تقرٌبا نفس النسبة سواء على الصعٌد اإلقلٌمً ت ٌنطينسبة الذكور النش

 . أو الجهوي أو الوطنً

أما فٌما ٌخص الوسط الحضري، فٌسجل تحسن فً نسبة حضور 

اإلناث فً مٌدان الشؽل، حٌث أن ثلث الساكنة الحضرٌة النشٌطة هن إناثا 

من . ( على الصعٌد الوطنً%27,4 على الصعٌد الجهوي مقابل 31,7%)

خالل معطٌات الجدول أسفله، فؤعلى نسبة إناث من الساكنة الحضرٌة 

 %29,8، ٌلٌها إقلٌم الخمٌسات ب %36,7النشٌطة سجلت بعمالة الرباط 

تمارة حٌث -مبوٌة أقل، فً حٌن سجلت أضعؾ نسبة بعمالة الصخٌرات

 . فقط وهذه النسبة أقل من المعدل الوطنً%27سجلت 
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 ؽَت ٍٜٚ اإللبِخ ثبٌغٙخ اٌَبوٕخ ا١ٌْٕطخ  َٔجخرٛى٠غ: 25اٌدذٚي سلُ 

 2004، ٍٕخ ٚاٌغٌٕ

ٍال اٌوثبٛ اٌغٌٕ  اٌٍٜٛ
 اٌٖق١واد 

رّبهح 
اٌغٙخ  اٌق١َّبد

 ِغّٛع

 اٌٍّّىخ 

ؽٚوٞ 

 72,6 68,3 70,2 73,0 70,6 63,3موٛه 

 27,4 31,7 29,8 27,0 29,4 36,7أبس 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0ِغّٛع اي

لوٚٞ 

 78,4 78,4 77,7 80,4 78,7- موٛه 

 21,6 21,6 22,3 19,6 21,3- أبس 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0- ِغّٛع اي

اٌّغّٛع 

 75,1 70,1 74,8 74,7 71,1 63,3موٛه 

 24,9 29,9 25,2 25,3 28,9 36,7أبس 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0ِغّٛع اي

 2004لسنة  اإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر

 

 ؽَت ٍٜٚ اٌَبوٕخ ا١ٌْٕطخ ثبٌغٙخَٔجخ رٛى٠غ : 16 اٌج١بْ هلُ

 2004ٍٕخ اإللبِخ ٚ اٌغٌٕ ، 
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 حسب نتائج البحث  معدل النشاط ومعدل البطالة
 :الوطني حول التشغيل

لكل تفسٌر خاطا لنتابج البحث الوطنً حول التشؽٌل بالجهة،  تجنبا

 :البد من تعرٌؾ المفاهٌم المعتمدة فً تحلٌل النتابج بهذا الخصوص

 تضم هذه الفبة السكان المشتؽلٌن أثناء : السكان النشٌطٌن

البحث و البالؽٌن من العمر سبعة سنوات فؤكثر كما تشتمل هذه الفبة األفراد 

 سنة فما فوق و ال ٌشتؽلون أثناء إجراء البحث و 15البالؽٌن من العمر 

 .ٌبحثون عن العمل

 تشتمل هذه الفبة على األفراد الذٌن ال : السكان ؼٌر النشٌطٌن

و ٌتعلق عادة بربات . ٌشتؽلون أثناء إجراء البحث و ال ٌبحثون عن عمل

البٌوت، التالمٌذ، الطلبة، المتقاعدٌن، المالكٌن، المرضى أو المعطوبٌن 

 ...إلخ

وٌعتبر معدل النشاط و البطالة مإشرٌن أساسٌٌن لقٌاس مستوى 

النشاط و البطالة، و ٌقصد بمعدل النشاط نسبة عدد السكان النشٌطٌن إلى 

عدد السكان اإلجمالً أما معدل البطالة فٌبٌن درجة عدم التوازن الحاصل 

بٌن العرض و الطلب على مستوى سوق الشؽل، وهو ٌحدد نسبة السكان 

 من بٌن مجموع السكان النشٌطٌن )العاطلون(الذٌن ٌبحثون عن العمل 

 . سنة و أكثر15البالؽٌن من العمر 

 معدل النشاط 

، أن معدل النشاط بالجهة 26 الجدول رقم ٌتبٌن من خالل معطٌات

 وهذا المعدل ،%44,1 قد بلػ 2011 سنة فؤكثر سنة 15للسكان البالؽٌن 

وٌبقى % 66,3ٌساوي حوالً الثلثٌن عند الرجال مسجال بذلك نسبة 
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 وتجدر اإلشارة إلى أن هذا ،%23 النساء مسجال نسبة دضعٌفا نسبٌا عن

 .2010المعدل لم ٌسجل أي تؽٌٌر مقارنة مع سنة 

أما حسب وسط اإلقامة، فٌتبٌن أن معدل النشاط بالوسط القروي 

 سنة %52,5 و2010سنة % 53,0 و 2009خالل سنة % 54,0سجل نسبة 

 .  على التوالً بالمدن%42,5  و%42,4 و %43,2 مقابل 2011

 2010على العموم، ٌالحظ إستقرار فً معدل النشاط بٌن سنتً 

 . على المستوى الجهوي2011و

أما على مستوى العماالت واإلقلٌم، فٌتضح أن معدل النشاط سنة 

 بإقلٌم الخمٌسات %46,0 سجل نسبا متقاربة، حٌث سجلت نسبة 2011

 %44,2 بعمالة سال وأخٌرا %43,4 بعمالة الرباط، %41,1و

 .تمارة-بالصخٌرات

 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ 15ِؼلي ْٔبٛ اٌَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 26 اٌدذٚي سلُ

 2011 ٚ 2010، ٍٕزٟ (%) ٚاٌغٌٕ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ

 ؽٚوٞ لوٚٞ  اٌٍٛط١ِٓغّٛع
اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 اٌوثبٛ 42,2 41,1 - - 42,2 41,1

 ٍال 42,8 43,1 53,0 51,1 43,3 43,4

 اٌٖق١واد رّبهح 43,8 46,0 49,9 46,0 45,3 44,2

 اٌق١َّبد 38,7 36,8 54,5 56,0 47,6 46,0

 اٌغٙخ 42,4 42,5 53,1 52,5 44,1 44,1

  2012 و  2011النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنتت  : الممدر  
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 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ ٍٕزٟ 15ِؼلي إٌْبٛ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 17اٌج١بْ هلُ 

2010 ٚ 2011 

-

 

 

 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ 15ِؼلي إٌْبٛ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 27 اٌدذٚي سلُ

 2011ٚ  2010ٚاٌغٌٕ ثبٌغٙخ، ٍٕزٟ 

 ؽٚــوٞ لــوٚٞ  اٌٍٛط١ٓٚعــِغُ
 اٌغٕــٌ

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 اٌنوــٛه 64,5 64,4 75,9 75,5 66,5 66,3

 اإلٔــبس 21,6 22,0 28,7 28,6 22,7 23,0

 اٌّغّــٛع 42,4 42,5 53,1 52,5 44,1 44,1

 2012 و  2011النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنتت  : الممدر  
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 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ 15ِؼلي إٌْبٛ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 18اٌج١بْ هلُ 

 2011 ٚ 2010ٚاٌغٌٕ ٍٕزٟ 
 

 

 

  معدل البطالة 

 تم 2011من خالل معطٌات الجدول أسفله، ٌتضح أنه خالل سنة 

 السكان النشٌطٌن البالؽٌن من  العاطلٌن من بٌنمن% 12,8 حوالً تسجٌل

 .2010خالل سنة % 12,2 مقابل ، سنة فؤكثر على صعٌد الجهة15العمر 

حسب الوسط، ٌالحظ أن مستوى البطالة مهم فً المدن أكثر منه فً 

 مقابل 2011خالل سنة % 4,7و% 14,7 حٌث سجل على التوالً ،القرى

ظاهرة ك تبدو البطالة حٌث. 2010على التوالً خالل سنة % 4,7و% 14

% 31,6 تحٌث سجل. حضرٌة، ؼٌر أنها تمس النساء أكثر من الرجال

 على 2010 و2011عند الرجال خالل سنتً % 10و% 15مقابل % 18,2و

 .التوالً

 أن إقلٌم الخمٌسات ،2011 سنة ،أما حسب عماالت وإقلٌم الجهة، فٌالحظ

تلٌه عمالة % 6,8ٌؤتً فً المرتبة األولى بتوفره على أقل نسبة بطالة ب
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، وفً %13,3م تحل ثالثة عمالة الرباط بنسبة ث ،%10,7ب اهحــاٌٖق١واد رُ

، فكانت أقل نسبة 2010أما خالل سنة %. 17 بٍالاألخٌر تؤتً عمالة 

فً حٌن سجلت عمالة سال % 8,9 اهحــاٌٖق١واد رُبطالة سجلت بعمالة 

 %.15,9أعلى نسبة ب 

 

 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ 15ِؼلي اٌجطبٌخ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 28 اٌدذٚي سلُ

 2011 ٚ 2010ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ٍٕزٟ 
 ؽٚــوٞ لــوٚٞ  اٌٍٛط١ٓٚعــِغُ

َ ــح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 اٛــاٌوة 11,2 17,6 - - 11,2 13,3

 الـًـ 16,7 13,9 5,0 5,0 15,9 17,0

 اهحــاٌٖق١واد رُ 10,0 10,3 5,9 11,8 8,9 10,7

 ادـاٌق١ٌّ 20,0 17,7 4,1 1,7 9,8 6,8

 حــاٌغٗ 14,0 14,7 4,7 4,7 12,2 12,8

  2012 و  2011النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنتت:    الممدر  
 

 

 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ       15ِؼلي اٌجطبٌخ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 19اٌج١بْ هلُ 

 2011ٌَٕخ 
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ؽَت اٌٍٜٛ   ٍٕخ فؤوضو15ِؼلي اٌجطبٌخ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ :  29 اٌدذٚي سلُ

 2011 ٚ 2010ٚاٌغٌٕ ثبٌغٙخ ، ٍٕزٟ 
 ؽٚــوٞ لــوٚٞ  اٌٍٛط١ِٓغّٛع

 ًـــاٌغٓ
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 اٌنوــٛه 11,3 11,8 4,8 3,2 10,0 15

 اإلٔــبس 21,6 22,8 4,2 8,8 18,2 31,6

 اٌّغّــٛع 14,0 14,7 4,7 4,7 12,2 19,4

 2012 و  2011النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنتت  : الممدر      
 

 ٍٕخ فؤوضو ؽَت اٌٍٜٛ 15ِؼلي اٌجطبٌخ ٌٍَىبْ اٌجبٌغ١ٓ : 20اٌج١بْ هلُ 

 2011 ٚ 2010ٚاٌغٌٕ ٍٕزٟ 

 

 

 الحالة فً المهنة للنشٌطٌن المشتغلٌن )2.8
 والعاطلٌن 

انطالقا من المعطٌات المبٌنة فً الجدول أسفله، ٌتبٌن أن نسبة 

  حٌث شكلتالمستؤجرٌن جد مرتفعة مقارنة مع باقً الحاالت فً المهنة

، فً حٌن لم %32,5ٌؤتً المستقلون فً المرتبة الثانٌة بنسبة . 56,5%

 . 11%تسجل باقً الحاالت مجتمعة سوى 
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وفٌما ٌتعلق بتوزٌع الساكنة النشٌطة حسب وسط اإلقامة، فٌالحظ 

 هم، ٌلً%65,1 حٌث سجل نسبة ،الوسط الحضريبهٌمنة المستؤجرٌن 

، فً حٌن سجلت أضعؾ نسبة عند المشتؽلٌن ؼٌر %25,3المستقلون بنسبة 

  .%3,3 ب ،)المساعد العابلً والمتعلم (المؤجورٌن

 

الوسط القروي، فٌالحظ تراجع نسبة المستقلٌن لفابدة  بأما 

 و %28,9، حٌث سجل على التوال2004ًالمستؤجرٌن مقارنة مع إحصاء 

 .%34,9 المشتؽلون ؼٌر المؤجورٌن بنسبة م، ٌلٌه36,2%

 

 ٍٕخ فؤوضو 15رٛى٠غ اٌَىبْ ا١ٌْٕط١ٓ اٌّْزغ١ٍٓ اٌجبٌغ١ٓ : 30اٌدذٚي سلُ 

 2011ؽَت اٌؾبٌخ فٟ إٌّٙخ ٍٜٚٚ اإللبِخ ، ٍٕخ 
ٚع ـــاٌّغُهٚٞ ـــقهٞ ــؽ٘ح ـح فٟ اٌّٙٓـاٌؾبي

 56,5 25,3 65,1ه ـــَِزؤط

 32,5 36,6 31,1ي ــــَِزك

 10,9 38,1 3,3 ػّـً غ١ـو ِـئكٜ ػٕـٗ

 0,1 0,0 0,2 آفـــــو

 100 100 100ٚع ـــاٌّغُ

 مدٌرٌة اإلحصاء : المصدر
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 ،ٍٜٚ اإللبِخ رٛى٠غ اٌَبوٕخ ا١ٌْٕطخ ؽَت اٌؾبٌخ فٟ إٌّٙخ ٚ: 21 اٌج١بْ هلُ

 2011ٍٕخ 

 
 

- 

  موظفو اإلدارات العمومٌة )3.8
 

 سنة  موظؾ82.118 اإلدارات العمومٌة بالجهة بلػ عدد موظفً

 %16,4، وٌمثل هذا العدد أكبر نسبة على الصعٌد الوطنً، حوالً 2011

على صعٌد   من هذا العدد%41,86وتشكل اإلناث نسبة . من العدد اإلجمالً

 .الجهة

من مجموع موظفً % 70,3تستحوذ عمالة الرباط لوحدها على 

فقط  %6 بإقلٌم الخمٌسات و%10,4 و  بعمالة سال%13,3الجهة مقابل 

تمارة وهذا راجع لتمركز ؼالبٌة اإلدارات العمومٌة -بعمالة الصخٌرات

 . بالعاصمة اإلدارٌة الرباط
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 ِٛظفٛ اٌلٌٚخ ؽَت اٌغٌٕ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ،: 31 اٌدذٚي سلُ

 2011 كعٕجو 31 
 َـح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي موـــــٛه أــــبس ٚعــاٌّغُ

 اٛــاٌوة 33749 23966 57715

 الـًـ 5639 5277 10916

 اهحــاٌٖق١واد ــ رُ 2486 2472 4958

 ادـاٌق١ٌّ 5867 2662 8529

 حــاٌغٗ 47741 34377 82118

  2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر
 

 

ِٛظفٛ اٌلٌٚخ ؽَت اٌغٌٕ ثؼّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ فٟ : 22اٌج١بْ هلُ 

31/12/2011 

 
 

III( المتغٌرات الدٌموغرافٌة للسكان  

 من أهم المإشرات التً تعتمد علٌها ةتعد المتؽٌرات الدٌمؽرافً 

الخصوبة : نذكر  هذه المتؽٌراتبٌنومن . الدراسات والتوقعات الدٌمؽرافٌة

 .الزواجٌةووالوفٌات 
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  الخصوبة(1

تعتبر الخصوبة أو الوالدة من المحددات األساسٌة للنمو 

الدٌمؽرافً، حٌث تستند الدراسات والبحوث لقٌاسها على مإشرات 

أي متوسط عدد : إحصابٌة عدة من بٌنها المإشر التركٌبً للخصوبة

 . األطفال الذي ٌمكن للمرأة أن تنجبه خالل حٌاتها اإلنجابٌة

َٔت اٌقٖٛثخ ؽَت فئبد اٌؼّو ٚ ٍٜٚ اإللبِخ ٚاٌّئّو : 32اٌدذٚي سلُ 

 2004 1994ٍٕٚزٟ  اٌزوو١جٟ ٌٍقٖٛثخ ثبٌغٙخ
 2004اؽٖبء  1994اؽٖبء  فئبد األػّبه

 اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ اٌّغّٛع لوٚٞ ؽٚوٞ ٍٜٚ اإللبِخ

15 -19 ,621 39,1 7,25 12,1 26,2 15,1 

20 -24 5,80 140,1 0,92 69,2 122,4 79,3 

25 -29 1,119 154,2 8,124 102,1 138,9 108,4 

30 -34 8,122 168,1 0,130 107,2 132,4 111,5 

35 -39 4,91 128,2 0,97 67,4 81,8 69,5 

40 -44 0,40 72,2 9,45 24,7 36,4 26,5 

45 -49 7,22 26,8 5,23 7,2 14,4 8,2 

 2,1 2,8 2,0 2,7 3,6 2,5 اٌّئّو اٌزوو١جٟ ٌٍقٖٛثخ

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر  

 

 انخفاضا أن المإشر التركٌبً للخصوبة عرؾ ىوتجدر اإلشارة إل

 2,7 انتقل معدل األطفال لكل امرأة من ث حً،ملموسا على مستوى الجهة

 ؛ أي بنسبة انخفاض وصلت إلى2004 طفل سنة 2,1إلى  1994طفل سنة 

الوسط الحضري انخفاضا أكثر منه ب هذا وتعرؾ الخصوبة. 22,2%

 طفل لكل امرأة سنة 2,5 على التوالً من ت حٌث مر،الوسط القرويب

 أطفال لكل امرأة سنة 3,6 ومن 2004 لكل امرأة سنة طفلٌن إلى 1994

 .2004 لكل امرأة  سنة 2,8 إلى 1994
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 1,6 وصل سجل بعمالة الرباط أضعؾ مإشر تركٌبً للخصوبة

 طفل لكل امرأة 2,4بعمالة سال و طفل لكل امرأة 2,1لكل امرأة مقابل  طفل

 .تمارة وإقلٌم الخمٌسات-لة الصخٌراتعلى صعٌد عما

 رطٛه اٌّئّو اٌزوو١جٟ ٌٍقٖٛثخ ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ: 33 اٌدذٚي سلُ

 2004 1994ٍٕٚزٟ 
 ٚادــآٌَ  1994 اؽٖبء   2004اؽٖبء 

 حــٍٜٚ اإللبَ ؽٚوٞ لوٚٞ اٌّغّٛع ؽٚوٞ لوٚٞ اٌّغّٛع

 هثبٛــاي 2,0 - 2,0 1,6 - 1,6

ال  ـًـ 2,9 4,7 3,0 2,1 2,9 2,1

رّبهح -اٌٖق١واد 2,9 3,5 3,1 2,4 2,7 2,4

اٌق١َّبد  2,4 3,5 3,1 1,9 2,8 2,4

 ٚعــاٌّغُ 2,5 3,6 2,7 2,0 2,8 2,1

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر
 

رطٛه اٌّئّو اٌزوو١جٟ ٌٍقٖٛثخ ؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ ٍٕزٟ : 23اٌج١بْ هلُ 

1994 ٚ 2004 

- 

إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، ٌوضح تؽٌٌرا ملحوظا فً 

الوسط بمدى استجابة األسر للبرامج التحسٌسٌة لتنظٌم األسرة سواء 

 . وكذا على المستوى الجهويالحضري أو القروي

0
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  الزواجٌـة(2

ٌمكن تعرٌؾ الزواجٌة بدراسة العوامل الناتجة عن كل رباط أو 

هذه الظاهرة ٌمكن تصنٌفها . زواج شرعً بٌن أشخاص من جنس مختلؾ

 :إلى حالتٌن 

  ؛)الزواج ألول مرة(الزواجٌة لدى العازبٌن 

  الزواجٌة لدى من سبق لهم أن تزوجوا أكثر من مرة بعد فسخ

 .العقد بسبب الطالق أو الوفاة
 

 اٌؾبٌخ اٌيٚاع١خ ةؽٌ ( ٍٕخ فؤوضو15)ث١ٕخ ٍبوٕخ اٌغٙخ : 34اٌدذٚي سلُ 

 2004ٚ 1994ٍٕزٟ  ٚاٌٍٜٛ ٚاٌغٌٕ

 ٠خىٚاطاياٌؾبٌخ  ٛـًٌٛا
 2004اؽٖبء  1994اؽٖبء 

اٌّغّٛع  أبس موٛهاٌّغّٛع  أبس موٛه

 هٞــؽ٘

 40,6 35,7 45,8 41,6 35,4 48,1 ػبىة

 51,8 51,2 52,5 50,9 51,4 50,2 ِزيٚط

 2,4 3,8 0,9 5,0 9,2 0,7 أهًِ

 5,2 9,4 0,8 2,5 4,0 0,9 ِطٍك

 هٚٞــق

 38,0 30,6 45,5 37,3 29,2 45,6ػبىة 

 54,6  56,4  52,8 55,4 58,2 52,6ِزيٚط 

 1,6  2,6  0,7 5,5 9,9 1,0أهًِ 

 5,8 10,5 1,0 1,7 2,7 0,7 ِطٍك

 حــاٌغٗ

 40,1 34,8 45,7 40,8 34,2 47,6ػبىة 

 52,3 52,1 52,6 51,7 52,8 50,7ِزيٚط 

 2,3 3,6 0,9 5,1 9,3 0,8أهًِ 

 5,3 9,6 0,8 2,3 3,8 0,9 ِطٍك

 2004 و1994الممدر اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  

تشٌر معطٌات الجدول أعاله إلى أن ظاهرة العزوبة عرفت 

 خفضت وقد ان. 2004 و1994انخفاضا ملموسا خالل الفترة الممتدة بٌن 

 سنة %45,7 إلى1994 سنة %47,6نسبة العزوبة على صعٌد الجهة من 
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 . عند اإلناث خالل نفس الفترة%34,8 إلى %34,2 ن عند الذكور وم2004

تمس العزوبة الساكنة الحضرٌة أكثر من الساكنة القروٌة وذلك 

 ؾظروو نالسكوالبطالة )اقتصادٌة -بسبب التحوالت السوسٌو

 .التً تعانً منها المدن أكثر من القرى (الخ...المعٌشة

وبالمقابل عرفت نسب المتزوجٌن على مستوى الجهة ارتفاعا بٌن 

 وانخفض هذا المإشر نقطة عند الذكور 1,9 ٌقدر ب 2004 و1994سنوات 

 فً االرتفاع أكثر بالوسط وتزٌد هذه النسب نقطة عند اإلناث، 0,7ب 

 .القروي خاصة عند اإلناث

وٌمثل  .%52,3تؤتً فبة المتزوجٌن بالجهة فً الصدارة بنسبة 

 وهذا التباٌن . عند اإلناث%52,1 مقابل %52,6المتزوجون الذكور 

الطفٌؾ عند الذكور ٌمكن تفسٌره بتعدد الزوجات رؼم وتٌرة انخفاضه 

 وكذا إمكانٌة إعادة الزواج بٌن المطلقٌن واألرامل خالل العقود األخٌرة

 .الذكور أكثر من اإلناث

 ٌالحظ أن الترمل والطالق ٌمس بشكل فابق ،ومن جهة أخرى

النساء أكثر من الرجال حٌث ال تتعدى نسب األرامل والمطلقٌن على 

 عند %9,6 و%3,6 عند الذكور، بٌنما تصل إلى %0,8 و%0,9التوالً 

اإلناث، وهذا راجع باألساس إلى سهولة إعادة الزواج عند الرجل وإلى 

 . مقارنة مع الرجالالتفاوت فً أمل الحٌاة عند الوالدة المرتفع عند اإلناث
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  معدل السن عند الزواج األول(3

 بظاهرة ةٌمكن من خالل دراسة مإشرات الزواج األول، اإلحاط

وتترجم نتابج الجدول أسفله . انتقال الساكنة من العزوبة إلى حالة أخرى

االتجاه البنٌوي السابد والذي ٌعبر عن تؤخر تدرٌجً فً معدل السن عند 

 29مقابل ) سنة 29,3 ي حوال2004 بلػ بالجهة سنة ثالزواج األول، حً

 انخفاض هذا مراعاة مع 1994 سنة 28,2مقابل  (سنة على الصعٌد الوطنً

 26,1و  سنة30,8 والذي سجلعلى حد سواء اإلناث عند الذكور والمإشر 

 سنة على 26,8 سنة و31,9 مقابل 1994سنة على التوالً خالل سنة 

 .2004التوالً خالل سنة 

ٌالحظ أٌضا أن متوسط السن عند الزواج األول عرؾ تطورا 

ملموسا بالوسط الحضري مقارنة مع الوسط القروي وهو مرتفع عند 

 سنة 31,2 انتقل بالوسط الحضري من ثالذكور منه عند اإلناث، حً

 سنة 27,4 سنة إلى 26,6 عند الرجال، ومن 2004 سنة 32,2 إلى 1994

 .عند اإلناث

 

 ثأما بالوسط القروي، فقد سجل نسبا أقل من الوسط الحضري، حً

 25 سنة إلى 23,9 سنة عند الرجال، ومن 30,3 سنة إلى 28,9انتقل من 

 .سنة عند اإلناث

وتفٌد الدراسات الدٌمؽرافٌة أن سبب تؤخرالسن عند الزواج األول 

 البطالة وفترة الدراسة (ٌرجع باألساس إلى أسباب اقتصادٌة واجتماعٌة 

 .)...والسكن ومستوى المعٌشة
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ٍٕزٟ  آٌَ ػٕل اٌيٚاط األٚي ؽَت اٌغٌٕ ٚاٌٍٜٛ ثبٌغٙخ: 35اٌدذٚي سلُ 

1994ٚ 2004 
 2004اؽٖبء  1994اؽٖبء  ًـاٌغٓ ٍٜٚــاي

هٞ ــاٌؾ٘

 32,2 31,2ٚه ـاٌنن

 27,4 26,6اس ـاإلْ 

 29,7 28,7ٚع ـاٌّغُ

هٚٞ ــاٌك

 30,3 28,9ٚه ـاٌنن

 25,0 23,9اس ـاإلْ 

 27,6 26,4ٚع ـاٌّغُ

ح ــاٌغٗ

ٚه ـاٌنن

اإلٔبس 

اٌّغّٛع 

30,8 

26,1 

28,2 

31,9 

26,8 

29,3 

 26,8 26,1اس ـاإلْ

 29,3 28,2ٚع ـاٌّغُ

   2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  :  الممدر

  مإشر العزوبة النهائٌة (4

 نسبة العازبٌن الذٌن ىٌدل مإشر العزوبة النهابٌة أو العنوسة عل

وحسب  . سنة15 سنة ضمن العازبٌن البالؽٌن أكثر من 55ٌفوق سنهم 

 عند ا ٌتبٌن أنه أكثر ارتفاع، المتعلقة بهذا المإشرةالمعطٌات اإلحصابً

أكثر ( من النساء المسنات %3,9 إذ نالحظ أن ،اإلناث بالوسط الحضري

 من الذكور %3,3 ط ال زلن عازبات فً الوقت الذي نجد فق) سنة55من 

العزاب من نفس الفبة العمرٌة، مما ٌجعل النساء أكثر عرضة لظاهرة 

 .العزوبة من الرجال

  ٍٕخ فؤوضو55ِئّو اٌؼيٚثخ إٌٙبئ١خ ٌٍجبٌغ١ٓ : 36اٌدذٚي سلُ 

 2004 1994ٍٕٚزٟ  ؽَت اٌغٌٕ ٍٜٚٚ اإللبِخ

 ًـــاٌغٓ
 2004اء ــاؽٔ  1994اء ــاؽٔ

 ٚعـاٌّغُ هٚٞـق هٞـؽ٘ ٚعـاٌّغُ هٚٞـق هٞـؽ٘

 3,3 3,0 3,3 2,6 1,6 2,9 ٚهـــاٌنن

 3,9 1,9 4,3 0,9 0,6 1,0اس ــاإلْ

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر
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إن افتحاص النسب المبوٌة للعزاب حسب فبات األعمار ٌبٌن أن 

 بالوسطٌن الحضري 2004-1994الزواج المبكر قد تراجع خالل فترة 

 بالنسبة لفبات األعمار  بالجهة،والقروي وكذلك حسب الجنس، حٌث سجل

 من النساء %43,6و  من الرجال%74حوالً ،  سنة29 و25المتراوحة بٌن 

 %69,9على التوالً هذه النسب  فً حٌن كانت ،2004 سنة ال زالوا عزابا

 .1994 من النساء سنة %39,2من الرجال و

 

 َٔجخ اٌؼبىث١ٓ ؽَت فئبد األػّبه ٚاٌٍٜٛ ٚاٌغٌٕ ثبٌغٙخ: 37اٌدذٚي سلُ 

 2004 1994ٍٕٚزٟ 

 ًــاٌغٓ ٍٜٚــاي
 2004اء ــاؽٔ 1994اء ــاؽٔ

15 -19 20 -24 25 -29 15 -19 20 -24 25 -29 

 هٞــؽ٘

 76,5 95,8 99,4 73,2 93,6 99,4 ٚهــاٌنن

 45,7 68,9 92,5 41,0 64,5 90,8 اســاإلْ

 60,2 81,6 95,9 56,5 78,6 95,0 ٚعـاٌّغُ

 هٚٞــق

 63,1 89,8 99,1 54,1 87,7 99,0 ٚهــاٌنن

 33,6 51,6 85,3 29,9 47,9 83,4 اســاإلْ

 48,3 70,5 92,5 42,0 67,9 91,4 ٚعـاٌّغُ

 حــاٌغٗ

 74,0 94,5 99,3 69,9 92,3 99,3 ٚهــاٌنن

 43,6 65,6 91,0 39,2 61,3 89,1 اســاإلْ

 58,1 79,5 95,1 54,0 76,5 94,1 ٚعـاٌّغُ

 2004 و1994اإلحماء العام للسكان والسكنى لسنوات  : الممدر
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IV(القطاعات اإلجتماعٌة  

  التربٌة والتكوٌن(1

مازال قطاع التربٌة والتعلٌم ٌشكل إحدى االهتمامات الكبرى التً 

تلٌها الدولة عناٌة خاصة من خالل دمجه بٌن أولوٌات مخططات التنمٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة وكذلك من خالل البرامج القطاعٌة أو المندمجة 

كالمٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن من أجل خلق نظام تعلٌمً ٌساٌر 

  .متطلبات المؽرب المعاصر والمنفتح على عالم التكنولوجٌا والمعرفة

 

  األمٌة والتمدرس)1.1

 األمٌة 

 آفة اجتماعٌة لكونها تساهم فً عرقلة التنمٌة ةاألمً تعتبر

االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمعات التً تستفحل فً أوساطها، وبالتالً 

تنعكس سلبا على ظروؾ ومستوى العٌش لدى المواطنٌن األمٌٌن بصفة 

 .خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة

 تقدر 2004حسب نتابج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 %32,2 سنوات بالجهة ب 10نسبة األمٌة للسكان الذٌن تفوق أعمارهم 

على الصعٌد الوطنً، فً حٌن قدرت هذه النسبة خالل سنة % 43مقابل 

وٌظهر من خالل هذه المعطٌات، . على التوالً% 55 و%41,2 ب 1994

أن هناك تحسن سواء على المستوى الجهوي أو الوطنً وذلك راجع إلى 

المجهودات المبذولة فً هذا المجال سواء من خالل دروس النظام التربوي 

أو دروس محو األمٌة التً تساهم بقسط كبٌر فً اجتثات هذه اآلفة من 
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 .المجتمع المؽربً

وحسب وسط اإلقامة، فإن األمٌة تستفحل بالوسط القروي بنسبة 

 %26,3 مقابل %58,3أكبر مقارنة مع الوسط الحضري، إذ تصل إلى 

أما حسب الجنس، فٌتضح أن النساء بكال الوسطٌن . بالوسط الحضري

ٌعانٌن أكثر من هذه الظاهرة وخاصة بالوسط القروي لتصل نسبة األمٌات 

 .%72,3منهن 

 ؽَت  فؤوضو ٍٕٛاد10 اٌجبٌغ١ٓألّقبٓ  ػٕل أَجخ األ١ِخ: 38اٌدذٚي سلُ 

 2004  ٍٕخ ٍٜٚٚايػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ 
ح ـاٌغٗ اٌق١َّبداٌٖق١واد رّبهح ال ـًـهثبٛ ـايً ـاٌغٓ ٛـاًٌٛ

هٞ ـؽ٘

 16,6 20,3 19,8 17,8 12,3ٚه ــمن

 35,5 44,9 38,2 37,7 28,6اس ــاْ

 26,3 33,3 29,1 27,9 20,7ٚع ـِغُاي

هٚٞ ـق

 44,5 47,1 34,9 45,6 -ٚه ــمن

 72,3 76,0 57,9 74,2 -اس ــاْ

 58,3 61,7 46,2 59,6 -ٚع ـِغُاي

ٚع ـاٌّغُ

 21,8 36,1 23,3 19,7 12,3ٚه ــمن

 42,1 62,4 42,6 40,0 28,6اس ــاْ

 32,2 49,6 32,9 29,9 20,7ٚع ـِغُاي

 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  : المصدر 

 

من خالل قراءة الجدول أعاله ٌظهر أن هناك تفاوت فً نسبة 

 %32,9 بإقلٌم الخمٌسات و%49,6 بلػتعماالت وإقلٌم الجهة حٌث باألمٌة 

 بعمالة الرباط %20,7 بعمالة سال و%29,9تمارة و-بعمالة الصخٌرات

وهذا التفاوت راجع باألساس إلى أهمٌة السكان الحضرٌٌن لكل عمالة أو 

 ٌعانٌن من مشكلة يأما حسب الجنس، فٌالحظ أن نسبة اإلناث الالت .إقلٌم

 بإقلٌم الخمٌسات %62,4األمٌة سجلت نسبا مرتفعة وصلت إلى حدود 

 بعمالة %28,6 بعمالة سال و%40تمارة و- بعمالة الصخٌرات%42,6و

 . مما سجل لدى اإلناثبكثٌرأما بالنسبة للذكور، فسجلت نسبا تقل  .الرباط
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 بٌن ة وجود عالقة وطٌدتبٌن حسب فبات األعمار األمٌةإن تحلٌل 

السن، حٌث ٌالحظ تزاٌدا فً هذه النسبة انتقاال من فبة ونسبة األمٌة 

 :الشباب إلى فبة المسنٌن كما ٌوضح الجدول أسفله 
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 2004َٔجخ األ١ِخ ؽَت فئبد األػّبه ٍٜٚٚ اإللبِخ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ ٍٕخ : 39اٌدذٚي سلُ 

 اهــفئبد األػُ
 حــاٌغٗ ادـاٌق١ٌّ اهحـرُ- اٌٖق١واد ٍــال اٌوثـبٛ

 هٚٞـق هٞـؽ٘ هٚٞـق هٞـؽ٘ هٚٞـق هٞـؽ٘ هٚٞـق هٞـؽ٘ هٞـؽ٘

10-14 2,1 2,6 22,1 3,0 8,5 3,3 23,5 2,6 20,4 

15-24 9,3 13,2 49,8 13,8 28,0 13,7 48,1 12,2 44,3 

25-34 14,0 23,8 66,4 25,6 47,7 28,0 62,0 21,2 59,4 

35-49 21,6 37,7 78,0 41,2 66,4 44,9 77,9 33,4 75,4 

 88,5 55,4 89,9 70,2 82,8 61,4 87,5 59,7 45,4 ٚقــ فّب ف50

 58,3 26,3 61,7 33,3 46,2 29,1 59,6 27,9 20,7 ٚعــاٌّغُ

 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة : المصدر
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  سنوات فأكثر10الساكنة المتمدرسة ذات  

على الصعٌد الجهوي، تفوق نسبة األشخاص الذٌن لم ٌلجوا قط أٌة 

 حٌث سجل 2004 خالل سنة مإسسة تعلٌمٌة نظٌرتها على الصعٌد الوطنً

وبخصوص باقً مستوٌات . الثانًب فقط %30,3باألول مقابل  32,4%

، باستثناء الدراسة فنسبها بالجهة تقل عن مثٌالتها على الصعٌد الوطنً

 وذلك راجع %6 مقابل %9,4 أي ،التعلٌم العالً الذي ٌحدث فٌه العكس

 %2وهكذا نسجل ، إلى تمركز المإسسات التعلٌمٌة الجامعٌة بعاصمة الجهة

  واإلعدادي فً االبتدابً%58,6 مقابل %56,2و فً التمهٌدي %5,1مقابل 

 .والثانوي

 نجد  اإلقامةبدون التمٌٌز بٌن وسطأما حسب العماالت واإلقلٌم و

 نسبة بالخمٌسات بإقلٌم ' دراسًدون أي مستوى'األشخاص من أعلى نسبة 

بعمالة سال  %30,1 وتمارة-بعمالة الصخٌرات %33,1 مقابل 49,6%

تم تسجٌل  ،وفٌما ٌخص المستوى التمهٌدي.  بعمالة الرباط%21,2وأخٌرا 

أما . %2,2نسبا ضعٌفة ومتقاربة بٌن عماالت وإقلٌم الجهة ال تتعدى 

 أكبر نسبة ب فعمالة سال سجلت والثانوي،  واإلعداديالمستوى االبتدابً

ثم تؤتً عمالة  (%59,6أي )تلٌها عمالة الرباط بفارق ضبٌل  60,1%

وفً األخٌر ٌؤتً إقلٌم الخمٌسات ب  %57,5تمارة بما قدره -الصخٌرات

. مسجال بذلك أضعؾ نسبة 45%

المرتبة األولى عمالة   حٌث نجد فً العالًٌؤتً التعلٌمفً األخٌر 

 %7,7تمارة ب -تلٌها عمالتً سال والصخٌرات %17,5الرباط بنسبة 

 على التوالً وفً األخٌر نجد إقلٌم الخمٌسات بنسبة ضعٌفة تقدر %7,5و

 وهذا راجع باألساس إلى بعد هذا اإلقلٌم عن المإسسات التعلٌمٌة %3,1ب 

 . الجامعٌة مقارنة مع باقً عماالت الجهة
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 2004ٍٕخ  ٍٕٛاد فؤوضو ؽَت َِزٜٛ اٌلهاٍخ ٍٜٚٚ اإللبِخ 10اٌَبوٕخ ماد رٛى٠غ : 40اٌدذٚي سلُ 

ٜٚ ــَِذ

ح ـاٌلهاً
اٛ ـاٌوة

  حــٚع اٌغٗـِغُاد ـاٌق١ٌّاهح ــرُ-اٌٖق١وادال ـًـ

 ٚعـاٌّغُهٚٞ ـقهٞ ـؽ٘ ٚعـاٌّغُهٚٞ ـقهٞ ـؽ٘ ٚعـاٌّغُهٚٞ ـقهٞ ـؽ٘ ٚعـاٌّغُهٚٞ ـقهٞ ـؽ٘

 32,4 58,0 26,6 49,6 61,4 33,6 33,1 45,9 29,3 30,1 58,8 28,2 21,2كْٚ ـة

 2,0 2,2 1,9 2,2 2,3 2,1 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 2,1 1,7اٌز١ّٙلٞ  

 25,4 24,3 25,7 23,7 22,2 25,9 28,2 30,3 27,6 26,9 26,3 26,9 23,4ٞ  ـاالثزلائ

 17,8 10,8 19,4 13,6 9,8 18,6 18,2 14,8 19,2 19,6 9,8 20,2 18,8كاكٞ ـاإلع

 13,0 3,6 15,1 7,7 3,3 13,8 11,1 5,2 12,9 13,6 2,5 14,4 17,4ٚٞ ـاٌضبْ

 9,4 1,1 11,2 3,1 0,9 6,1 7,5 2,0 9,1 7,7 0,8 8,2 17,5ٞ ـاٌؼبي

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0ٚع  ـاٌّغُ

 2004 لسنةاإلحماء العام للسكان والسكنى  : المصدر



 86 

 لتربية غير النظامية ومحو األميةا 

 محو األمٌة 

 15339 ،2011سنة  خالل األمٌة بالجهةاستفاد من دروس محو 

أما بعمالة . بإقلٌم الخمٌسات 3500 وبعمالة سالمنهم  1500 مستفٌد ومستفٌدة،

 مستفٌد، بٌنما 2000تمارة فقد استفاد من محو األمٌة حوالً -الصخٌرات

.  شخص بعمالة الرباط8339وصل هذا العدد 

رٛى٠غ ػلك اٌَّغ١ٍٓ فٟ ثواِظ ِؾٛ األ١ِخ ٚاٌزوث١خ غ١و :41اٌدذٚي سلُ 

 2012-2011إٌظب١ِخ ٌَٕخ 

 ِؾٛ األ١ِخاٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
اٌزوث١خ غ١و 

 إٌظب١ِخ

 375 8339اٌوثبٛ 

 525 1500ٍال 

 575 2000رّبهح  –اٌٖق١واد 

 675 3500اٌق١َّبد 

 2150 15339اٌّغّٛع 
 2012-2011ٍٕخ  (ِل٠و٠خ ِؾٛ األ١ِخ ٚاٌزوث١خ غ١و إٌظب١ِخ)'اؽٖبئ١بد ٚىاهح اٌزوث١خ ا١ٌٕٛٛخ: اٌّٖله

 

 ًة غٌر النظامًةالترب 

 2011بلػ عدد المسجلٌن فً برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة بالجهة خالل سنة 

- بعمالة الصخٌرات575 بإقلٌم الخمٌسات و675، منهم 2150، 2012 –

 375 ، ثم عمالة الرباط ب 525تمارة و بفرق طفٌؾ تؤتً عمالة سال ب

 .مسجل
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 تطـور أعداد المتمدرسٌن  
 

  التعميم األولـي  

 األساسٌة فً مجال التربٌة والتعلٌم، حٌث ةٌشكل التعلٌم األولً اللبن

ٌمكن األطفال الذٌن لم ٌبلؽوا سن التمدرس من االنسجام بكل سهولة فً 

تتم هذه . ة والقراءللكتابةمجال التربٌة واالستبناس فً تعلم المبادئ األساسٌة 

المدارس القرآنٌة والمدارس العصرٌة وٌقدم الجدول التالً وضعٌة بالمرحلة 

 :هذا النوع من التعلٌم بالجهة

رٛى٠غ رال١ِن ِٚوثٟ اٌزؼ١ٍُ األٌٟٚ اٌؼٖوٞ ثبٌغٙخ، إٌَخ : 42اٌدذٚي سلُ 

 2011-2010اٌلها١ٍخ 

اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
هٞ ــاٌزؼ١ٍُ اٌؼٔٞ ــاٌزؼ١ٍُ اٌموآْ

 ثْٛاٌّو اإلٔبس ُِٕٙ اٌزال١ِن ثْٛاٌّو اإلٔبس ُِٕٙ اٌزال١ِن

 514 3332 6910 687 6829 13878 اٌوثبٛ

 206 1923 4019 - - - ٍال

 217 1902 3990 301 2858 5668رّبهح -اٌٖق١واد

 78 947 1943 372 3822 8235اد ـاٌق١ٌّ

 1015 8104 16862 1360 13509 27781ٚع ــاٌّغُ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر

 تأن الكتاتٌب القرآنٌة للجهة استقبلأعاله، ٌتبٌن من خالل الجدول 

.  إناثا%48,6 منهم 2011-2010 تلمٌذ خالل الموسم الدراسً 27.781

 أي حوالً %49,9 :وٌتوزعون على العماالت واإلقلٌم على الشكل التالً

 بإقلٌم %29,6تمارة و- بعمالة الصخٌرات%20,4النصؾ بعمالة الرباط و 

 ؛ مرب1360ًوقد وصل عدد المربٌٌن بهذه المإسسات ما ٌناهز . الخمٌسات

 . تلمٌذا لكل مربً على الصعٌد الجهوي20,4أي بمعدل 
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أما بخصوص التعلٌم العصري، فقد بلػ عدد التالمٌذ خالل الموسم 

 تلمٌذ موزعٌن حسب عماالت وإقلٌم 16862 حوالً 2011-2010الدراسً 

  بعمالة %23,8 تتمركز بعمالة الرباط و%40,9: الجهة على الشكل التالً

 . بإقلٌم الخمٌسات%11,5تمارة و- بعمالة الصخٌرات%23,6سال و

 التعميم األساسي 
 :ٌشتمل التعلٌم األساسً على طورٌن

  الطور األول ومدته ست سنوات، ٌإدي عند نهاٌته إما

إلى الطور الثانً أو إلى التكوٌن المهنً حسب مٌوالت 

 ومإهالت التالمٌذ؛

  الطور الثانً ومدته ثالث سنوات، ٌإدي إلى التعلٌم

 . الثانوي أو إلى التكوٌن المهنً

 تعمٌم التمدرس ،ومن بٌن األهداؾ األساسٌة المحددة للتعلٌم األساسً

تقلٌص عدم تساوي الحظوظ بٌن ولفابدة األطفال البالؽٌن سن التمدرس 

 .سالجنسٌن وبٌن الوسطٌن الحضري والقروي فٌما ٌخص الولوج للمدار

 ًالسلك األول من التعلٌم األساس 

 التعلٌم العمومً- 

ٌبٌن الجدول التالً وضعٌة عدد تالمٌذ الوسطٌن الحضري والقروي 

 :2012-2011حسب عماالت وإقلٌم الجهة خالل الموسم الدراسً 

  



 89 

ػلك اٌزال١ِن ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ : 43 اٌدذٚي سلُ

2011-2012 
 اٌؾٚوٞ اٌٍٜٛ اٌموٚٞ اٌٍٜٛ  اٌٍٛط١ِٓغّٛع

 اٌؼّبٌخأٚاإلل١ٍُ
 اٌّغّٛع اإلٔـــبس اٌّغّٛع اإلٔـــبس اٌّغّٛع اإلٔـــبس

 اٌوثبٛ 28223 13796 - - 28223 13796

 ٍـال 72727 35261 6941 3254 79668 38515

 اهحـاٌٖق١وارــزُ 33217 15986 11559 5550 44776 21536

 اٌق١َّبد 27852 13248 35439 15792 63291 29040

 حــاٌغٗ 162019 78291 53939 24596 215958 102887

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر

بلػ عدد التالمٌذ الذٌن تابعوا دراستهم فً السلك األول من التعلٌم 

تمثل ،  تلمٌذ215.958 بالجهة 2012-2011األساسً خالل الموسم الدراسً 

من العدد اإلجمالً للتالمٌذ % 36,9ومن جهة أخرى فإن %. 46,6الفتٌات 

بعمالة % 20,7بإقلٌم الخمٌسات مقابل % 29,3ٌوجد بعمالة سال و

 أما حسب الوسط، فٌستحوذ .بعمالة الرباط% 13,1تمارة و-الصخٌرات

 من عدد التالمٌذ الذٌن تابعوا دراستهم %75الوسط الحضري على نسبة 

 . بالوسط القروي%25مقابل  2012-2011خالل الموسم الدراسً 

 

 ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ٚاٌٍٜٛ ٚػّبالد ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ؽَت اٌغٌٕ: 44 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011إٌَخ اٌلها١ٍخ 
 اٌٍٜٛ اٌؾٚوٞ اٌٍٜٛ اٌموٚٞ  اٌٍٛط١ِٓغّٛع

 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ
 اٌّغّٛع اإلٔـــبس اٌّغّٛع اإلٔـــبس اٌّغّٛع اإلٔـــبس

 اٌوثبٛ 1008 844 - - 1008 844

 ٍـال 2309 1534 260 130 2569 1664

 اهحـاٌٖق١واد ــ رُ 1037 741 390 245 1427 986

 اٌق١َّبد 823 495 1718 443 2541 938

 حــاٌغٗ 5177 3614 2368 818 7545 4432

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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 بلػ عدد المدرسٌن بالجهة ،2012-2011 خالل الموسم الدراسً

أما حسب التوزٌع . منهم% 58,7  مدرس، تمثل النساء نسبة7.545

من هذا العدد ٌزاول مهامه بالوسط الحضري % 68,6الجؽرافً، فٌالحظ أن 

من العدد % 34ومن ناحٌة أخرى فإن .  بالوسط القروي%31,4مقابل 

بإقلٌم الخمٌسات مقابل % 33,7اإلجمالً لهٌبة التدرٌس ٌوجد بعمالة سال و

تمارة وفً األخٌر تؤتً عمالة الرباط بنسبة -بعمالة الصخٌرات% 18,9

13,3.% 
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 2012-2011رٛى٠غ ِئٍَبد اٌٍَه األٚي األٍبٍٟ ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ ٚاٌٍٜٛ ، إٌَخ اٌلها١ٍخ : 45 اٌدذٚي سلُ

هٞ ــاٌٍٜٛ اٌؾ٘ هٚٞــاٌٍٜٛ اٌك  اٌٍٛط١ـٓٚعــِغُ

اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
كك ـع

 هادـاٌؾظ

كك ـع

 ٚيـاٌفٔ

كك ـع

 اٌّئٍَبد

كك ـع

 هادـاٌؾظ

كك ـع

 ٚيـاٌفٔ

كك ـع

 اٌّئٍَبد

كك ـع

 هادـاٌؾظ

كك ـع

 ٚيـاٌفٔ

كك ـع

 اٌّئٍَبد

 اٛــاٌوة 73 879 880 - - - 73 879 880

 ال ـًـ 112 2131 1612 17 251 168 129 2382 1780

 اهحـٕق١واد رُاي 54 1001 717 23 385 296 77 1386 1013

 ادـف١ٌّاي 38 794 561 105 1646 1314 143 2440 1875

 حــاٌغٗ 277 4806 3770 145 2282 1778 422 7088 5548

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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 مإسسة للسلك األول من التعلٌم األساسً 422تتوفر الجهة على 

من هذه % 34,4من هذه المإسسات بالوسط الحضري و% 65,6وٌتمركز 

 5548وتتوفر المإسسات التعلٌمٌة بالجهة على . الفرعٌات بالوسط القروي

 7088منها تتمركز بالوسط الحضري وكذلك % 67,9 ،حجرة مستعملة

أما حسب عماالت وإقلٌم الجهة، . منها تتواجد بالحواضر% 67,8 ،فصل

من المإسسات الكابنة % 33,9ٌالحظ أن إقلٌم الخمٌسات ٌحظى ب ؾ

تمارة بنسبة - ثم عمالة الصخٌرات،%30,5 تلٌه عمالة سال بنسبة ،بالجهة

 %. 17,3وفً األخٌر تؤتً عمالة الرباط بنسبة % 18,2

 

 عدد التالمٌذ أنومن خالل معطٌات الجدول أعاله ٌمكن اإلشارة 

 تلمٌذا 31,6 بالنسبة لمجموع الجهة، مقابل 28,8 حوالً  بلػلكل مدرس

أما فٌما ٌخص عدد التالمٌذ .  بالوسط القروي22,8بالوسط الحضري و 

تم لكل حجرة أو فصل دراسً فٌالحظ تفاوت كبٌر بٌن الوسطٌن حٌث 

 . تلمٌذا بالوسط القروي23,6تلمٌذا بالوسط الحضري مقابل  33,7تسجٌل 

 

 التعلٌم الخصوصً- 

صة للسلك األول أساسً خالل الموسم ااستقبلت المإسسات الخ

 من %48,1تمثل الفتٌات نسبة .  تلمٌذ64004  حوال2012ً-2011الدراسً 

وعلى صعٌد العماالت واإلقلٌم تشكل عمالة الرباط . العدد اإلجمالً للجهة

 ثم عمالة %36,6 سال بنسبة  عمالة، تلٌها%38,2أكبر نسبة تقدر بحوالً 

  %5,2 وأخٌرا إقلٌم الخمٌسات بمعدل %19,8تمارة بنسبة -الصخٌرات

 . فقط من العدد اإلجمالً للجهة
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رٛى٠غ ػلك اٌزال١ِن ثبٌزؼ١ٍُ اٌقبٓ ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ : 46 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ 
ٚع ــاٌّغُ اس ــاإلْ  ٚهــاٌنن

 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ
 اٌؼــلك إٌَجـخ  اٌؼــلك إٌَجــخ اٌؼــلك إٌَجــخ

اٛ ــاٌوة 12499 37,6 11985 38,9 24484 38,2

ال  ـًـ 12315 37 11155 36,2 23470 36,6

اهح ـرُ-اٌٖق١واد 6648 20 6064 19,7 12712 19,8

اد ـاٌق١ٌّ 1758 5,3 1580 5,1 3338 5,2

 ٚعــاٌّغُ 33220 100,0 30784 100,0 64004 100,0

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
 

 ًالسلك الثانً من التعلٌم األساس 

 

 التعلٌم العمومً- 

بلػ عدد التالمٌذ الذٌن تابعوا دراستهم فً هذا السلك خالل الموسم 

تلمٌذ، حٌث تمثل الفتٌات  119.755 بالجهة حوالً 2012-2011الدراسً 

أما حسب العماالت واإلقلٌم، فقد استقبلت .  من هذا العدد%46,9نسبة 

 %21,8 بعمالة الرباط و%17,2 ، مقابل%39,5عمالة سال أكبر نسبة ب 

 . بإقلٌم الخمٌسات21,4%تمارة وأخٌرا -بعمالة الصخٌرات

 

أما فٌما ٌخص الحجرات والفصول المستعملة، فقد بلػ عددها على 

ومن جهة .  مإسسة تعلٌمٌة144 موزعة على 3280 و 2877التوالً 

 تلمٌذا على 36,5أخرى، بلػ متوسط عدد التالمٌذ فً كل قسم حوالً 

 تلمٌذا بعمالة سال و 38,5تلمٌذا بعمالة الرباط و  33,6مستوى الجهة مقابل 

إقلٌم  تلمٌذا ب35,5وأخٌرا تمارة - تلمٌذا بكل من عمالة الصخٌرات36,5



 94 

ٌإثر هذا االكتظاظ بالجهة سلبا على مردودٌة األستاذ داخل . الخمٌسات

الفصل وعلى جودة استٌعاب التالمٌذ للدرس وبالتالً تدنً مستوى التعلٌم 

 .العمومً بالجهة
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 2012-2011ػلك رال١ِن اٌٍَه اٌضبٟٔ أٍبٍٟ ؽَت ٍٜٚ اإللبِخ ٚاٌغٌٕ ثؼّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ : 47اٌدذٚي سلُ 

 َـاٌخ أٚ اإللٍٟـاٌؼُ

 حــاٌغٗ هٚٞــٛ اٌكـاًٌٛ هٞــٛ اٌؾ٘ـاًٌٛ

اس ــاإلْ
ٚع ــاٌّغُ

اس ــاإلْ
ٚع ــاٌّغُ

اس ــاإلْ
ٚع ــاٌّغُ

 حـإٌَت ككـاٌغ حـإٌَت ككـاٌغ حـإٌَت ككـاٌغ

اطــاٌشة  9995 20655 19,5 - - - 9995 20655 17,2 

ال ــط  22517 46618 44 220 698 5 22737 47316 39,5 

اسحــاٌظخ١شاد رُ  10511 21867 20,6 1996 4261 30,7 12507 26128 21,8 

ادـاٌخ١ّظ  7620 16735 15,8 3282 8921 64,3 10902 25656 21,4 

حــاٌغٗ  50643 105875 100,0 5498 13880 100,0 56141 119755 100,0 

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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  ثبٌٍَه اٌضبٟٔ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟاٌفٖٛي ٚاٌؾغواد اٌَّزؼٍّخٚ ػلك اٌّئٍَبد: 48اٌدذٚي سلُ 

 2012-2011ؽَت اٌٍٜٛ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ 

َ ـاٌخ أٚ اإللٍٟـاٌؼُ
 ٚعــاٌّغُ هٚٞــٛ اٌكـاًٌٛ هٞــٛ اٌؾ٘ـاًٌٛ

 اٌفٖـٛي اٌؾغـواد اٌّئٍَبد اٌفٖـٛي اٌؾغـواد اٌّئٍَبد اٌفٖـٛي اٌؾغـواد اٌّئٍَبد

 614 748 29 - - - 614 748 29 اٛــاٌوة

 1228 1030 50 23 35 2 1205 995 48ال  ـًـ

 715 539 35 119 87 8 596 452 27اهح ـٕق١واد رُاي

 723 560 30 249 206 18 474 354 12 ادـاٌق١ٌّ

 3280 2877 144 391 328 28 2889 2549 116 حــاٌغٗ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر 



 97 

 4945أما فٌما ٌخص هٌبة التدرٌس بالجهة، فقد بلػ عددها حوالً 

موزعٌن على صعٌد العماالت واإلقلٌم على  ( منهم إناثا%51,5)إطار 

 م بإقلً%20,5 بعمالة الرباط و %24,9 بعمالة سال و %34,8: النحو التالً

 .تمارة- بعمالة الصخٌرات%19,8الخمٌسات و 

 

وحسب الوسط، ٌستقبل الوسط الحضري النصٌب األكبر من 

 من هٌبة التدرٌس تعمل بالمدن، تمثل منها اإلناث %89,2 حٌث أن األطر،

 . منهم إناثا%39,1 فقط بالوسط القروي، %10,8، و %53,0حوالً 
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  ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ؽَت اٌٍٜٛثبٌٍَه اٌضبٟٔ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ :  49اٌدذٚي سلُ 

 2012-2011إٌَخ اٌلها١ٍخ 

 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ

 اٌغٙخ اٌٍٜٛ اٌموٚٞ اٌٍٜٛ اٌؾٚوٞ

اإلٔبس 
اٌّغّٛع 

اإلٔبس 
اٌّغّٛع 

اإلٔبس 
اٌّغّٛع 

 إٌَجخ اٌؼلك إٌَجخ اٌؼلك إٌَجخ اٌؼلك

 24,9 1230 776 - - - 27,9 1230 776 اٌوثبٛ

 34,8 1720 870 7,1 38 18 38,1 1682 852ٍال  

 19,8 979 554 29,4 157 78 18,6 822 476رّبهح -ٕق١واداي

 20,5 1016 349 63,5 339 113 15,3 677 236 اٌق١َّبد

 100,0 4945 2549 100,0 534 209 100,0 4411 2340 اٌغٙخ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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 التعلٌم الخصوصً- 
 

 قطاع التعلٌم ؾ على الصعٌد الوطنً، لم ٌعرععلى ؼرار ما ٌق

 بالجهة االهتمام الكافً بهذا الطور من التعلٌم، حٌث لم وصًالخص

 تلمٌذ أي ما 13553 سوى 2012-2011 ٌستوعب خالل الموسم الدراسً

.  من مجموع تالمٌذ الطور الثانً من التعلٌم األساسً بالجهة%11,3 لٌمث

 من العدد اإلجمالً لتالمٌذ هذا %5,3ومن جهة أخرى تمثل الفتٌات نسبة 

 .السلك بالجهة

 

أما على صعٌد العماالت واإلقلٌم، شكلت عمالة الرباط نسبة تقدر 

تمارة - فعمالة الصخٌرات%23,6 ثم عمالة سال بنسبة %51,7بحوالً 

 .%6,5أخٌرا إقلٌم الخمٌسات بنسبة و %18,1بنسبة 

 

رٛى٠غ ػلك رال١ِن اٌزؼ١ٍُ اٌقٖٕٟٛ ثبٌٍَه اٌضبٟٔ ِٓ اٌزؼ١ٍُ : 50 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011 األٍبٍٟ ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ

ٚع ــاٌّغُ اس ــاإلْ  ٚهــاٌنن
 َـح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي

 اٌؼــلك (% ) اٌؼـلك (%)  اٌؼـلك (%) 

 اٛـاٌوة 3624 50,1 3388 53,5 7012 51,7

ال  ـًـ 1768 24,5 1430 22,6 3198 23,6

اهح ـاٌٖق١واد رُ 1293 17,9 1166 18,4 2459 18,1

اد ـاٌق١ٌّ 539 7,5 345 5,4 884 6,5

 ٚعــاٌّغُ 7224 100,0 6329 100,0 13553 100,0

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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رٛى٠غ ػلك رال١ِن اٌزؼ١ٍُ اٌقٖٕٟٛ ثبٌٍَه اٌضبٟٔ ِٓ اٌزؼ١ٍُ : 24اٌج١بْ هلُ 

 2012-2011األٍبٍٟ ؽَت اٌغٌٕ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ إٌَخ اٌلها١ٍخ 

 

 التعميم الثانوي 
 : نذكر،من أهم المحاور التً ارتكز علٌها إصالح التعلٌم الثانوي

 تعرٌب التعلٌم الثانوي؛- 

تنمٌة التعلٌم بالوسط القروي ومالبمة مضمونه مع الخصوصٌات - 

 المحلٌة؛

  لرجال التعلٌم وتطوٌر مناهج التكوٌن؛مستمرتكوٌن - 

  المصالح التعلٌمٌة؛ةتعزٌز الجهوٌة والمركزي- 

إحداث أقسام للتكوٌن المهنً داخل الثانوٌة من أجل توجٌه التالمٌذ نحو - 

  .الحٌاة العملٌة
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 التعلٌم العمومً- 

 فصل 2340 حجرة و 2308  ثانوٌة تضم94تتوفر الجهة على 

مستعمل، أما عدد التالمٌذ الذٌن تابعوا دراستهم فً هذا السلك برسم السنة 

 تلمٌذ، حٌث تشكل اإلناث حوالً 84269 فقد بلػ 2012-2011الدراسٌة 

 من هذا العدد وهو مإشر جد مهم نظرا لداللته على األهمٌة التً 51,4%

وعلى مستوى عماالت وإقلٌم الجهة، تحظى . تولٌها الدولة لتمدرس الفتٌات

 عمالة سال بؤكبر نسبة لعدد التالمٌذ المسجلٌن بهذا السلك وذلك بحوالً

تمارة بنسبة -بعمالة الرباط وعمالة الصخٌرات  %24,7  مقابل40,4%

 .%15,8 وفً الرتبة األخٌرة نجد إقلٌم الخمٌسات ب 19%

 من التالمٌذ ٌتابعون دراستهم 94,5%وحسب الوسط، نالحظ أن 

 فقط ٌتابعون تعلٌمهم 5,5%بمإسسات تعلٌمٌة حضرٌة، فً حٌن أن 

ونفس المالحظة تنطبق على المإسسات التعلٌمٌة، حٌث . بالوسط القروي

 . منها تتمركز بالوسط الحضري%87,2أن 

أما فٌما ٌخص هٌبة التدرٌس داخل الجهة، فقد بلػ عدد المدرسٌن 

وبذلك ٌكون متوسط عدد التالمٌذ لكل .  أستاذ4220المزاولٌن بهذا السلك 

أما معدل عدد التالمٌذ فً كل .  تلمٌذا20أستاذ على الصعٌد الجهوي حوالً 

 تلمٌذا بعمالة 38  تلمٌذا على صعٌد الجهة، مقابل36فصل فقد وصل إلى 

 32,6بإقلٌم الخمٌسات و  36,7وتمارة - تلمٌذا بعمالة الصخٌرات36سال ، 

 .تلمٌذا بعمالة الرباط

نفس وتٌرة توزٌع بٌسٌر توزٌع هٌبة التدرٌس حسب الوسط 

 من المدرسٌن تم تعٌٌنهم بالوسط %92,6 وهكذا فإن المإسسات التعلٌمٌة،

ولكن تبدو هذه األرقام منطقٌة .  فقط بالوسط القروي%7,8الحضري و 

 14,8حٌث أن معدل عدد التالمٌذ لكل مدرس بالوسط القروي ال ٌتعدى 

 . تلمٌذا فً المعدل بالوسط الحضري20,4تلمٌذا فً حٌن وصل إلى 
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 2012-2011ػلك رال١ِن اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؼِّٟٛ ؽَت ٍٜٚ اإللبِخ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ : 51اٌدذٚي سلُ 

 َــاٌخأٚاإللٍٟـاٌؼُ

 اٌغٙــخ هٚٞـــٛبٌكـاًٌٛ هٞــٛبٌؾ٘ـاًٌٛ

اس ـْـاإل
ٚع ــاٌّغُ

اس ـْـاإل
ٚع ــاٌّغُ

اس ـْـاإل
ٚع ــاٌّغُ

 حــإٌَت ككـاٌغ حـإٌَت ككـاٌغ حـإٌَت ككـاٌغ

 24,7 20833 10815 - - - 21,2 20833 10815 هثبٛــاي

 40,4 34095 17484 6,5 300 134 42,4 33795 17350ال ـًـ

 19 16046 8527 38,8 1800 952 17,9 14246 7575اهح ـرُ-ٕق١واداي

 15,8 13295 6526 54,7 2534 1115 13,5 10761 5411 اٌق١َّبد

 ,0100 84269 43352 100,0 4634 2201 100,0 79635 41151 حــاٌغٗ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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 ثبٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؼِّٟٛاٌفٖٛي ٚاٌؾغواد اٌَّزؼٍّخ ػلك اٌّئٍَبد ٚ: 52اٌدذٚي سلُ 

 2012-2011ؽَت اٌٍٜٛ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ ، إٌَخ اٌلها١ٍخ 

َ ـاٌخ أٚ اإللٍٟـاٌؼُ
 ٚعــاٌّغُ هٚٞــٍٜٚ اٌكـاي هٞــٍٜٚ اٌؾ٘ـاي

 ٚيـاٌفٔ هادـاٌؾظ اٌّئٍَبد ٚيـاٌفٔ هادـاٌؾظ اٌّئٍَبد ٚيـاٌفٔ هادـاٌؾظ اٌّئٍَبد

 638 733 22 - - - 638 733 22 هثبٛــاي

 896 821 33 9 26 1 887 795 32ال  ـًـ

 444 408 23 51 52 5 393 356 18اهح ــرُ-ٕق١واداي

 362 346 16 73 69 6 289 277 10 ادــاٌق١ٌّ

 2340 2308 94 133 147 12 2207 2161 82 حــاٌغٗ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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 2012-2011 ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ  ؽَت اٌٍٜٛ ثبٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؼ١ِّٟ٘ٛئخ اٌزله٠ٌ:  53اٌدذٚي سلُ 

 َـاٌخ أٚ اإللٍٟـاٌؼُ

 حــاٌغٗ هٚٞــٍٜٚ اٌكـاي هٞــٍٜٚ اٌؾ٘ـاي

اس ــاإلْ
ٚع ــاٌّغُ

اس ــاإلْ
ٚع ــاٌّغُ

اس ــاإلْ
ٚع ــاٌّغُ

 حـإٌَت ككـاٌغ حـإٌَت ككـاٌغ حـإٌَت ككـاٌغ

 28,1 1188 744 - - - 30,4 1188 744 هثبٛــاي

 36,6 1544 684 6,1 19 8 39 1525 676ال  ـًـ

 18,5 780 355 30,3 95 38 17,5 685 317اهح ـرُ-ٕق١واداي

 16,8 708 213 63,6 199 87 13 509 126 ادـاٌق١ٌّ

 100,0 4220 1996 100,0 313 133 100,0 3907 1863 حــاٌغٗ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر
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 التعلٌم الخصوصً- 

 وصً بالجهةعلى ؼرار الصعٌد الوطنً عرؾ قطاع التعلٌم الخص

، إضافة إلى  لهذا القطاعارتفاعا ملموسا وذلك لالهتمام الذي تعٌره الدولة

 من مجموع %13,4نوعٌة وجودة التلقٌن به، حٌث أصبح ٌمثل ما ٌناهز 

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة . تالمٌذ التعلٌم الثانوي على صعٌد الجهة

 من العدد %41,3 ٌتابعن دراستهن بهذا السلك تصل إلى الالتًالفتٌات 

 .وصًلتالمٌذ المسجلٌن بالتعلٌم الخصلاإلجمالً 

 
رٛى٠غ ػلك رال١ِن اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌقٖٕٟٛ ؽَت ػّبالد : 54 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011ٚال١ٍُ اٌغٙخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ 
ٚعــاٌّغُ اســاإلْ  ٚهــاٌنن   

َـاٌخ أٚ اإللٍٟـاٌؼُ  
 اٌؼـلك (% ) اٌؼـلك (%)  اٌؼـلك (%) 

 هثبٛــاي 3954 51,4 3195 59,2 7149 54,6

ال  ـًـ 2144 27,9 1082 20 3226 24,6

اهح ـرُ-اٌٖق١واد 978 12,7 785 14,5 1763 13,5

اد ـاٌق١ٌّ 609 7,9 338 6,2 947 7,2

 ٚعــاٌّغُ 7685 100,0 5400 100,0 13085 100,0

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة   :الممدر

أما على صعٌد العماالت واإلقلٌم، شكلت عمالة الرباط أكبر نسبة 

تمارة - فعمالة الصخٌرات%24,6 ثم عمالة سال بنسبة %54,6تقدر بحوالى 

 .%7,2 متبوعة بإقلٌم الخمٌسات بمعدل %13,5بنسبة 

 التعميم العالي 

ٌساهم التعلٌم العالً إلى جانب مراكز تكوٌن األطر فً تطوٌر 

البحث العلمً والرفع من مستوى الثقافة والعلوم لدى الطلبة قصد تلبٌة 

وهكذا فإن قطب الرباط . حاجٌات سوق الشؽل من األطر وخرٌجً المعاهد
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ٌلعب دورا أساسٌا فً مٌدان الثقافة والبحث العلمً على مستوى الجهة، إذ 

من المالحظ أن المإسسات والتجهٌزات التعلٌمٌة كافٌة ومتوفرة بشكل ٌلبً 

حاجٌات سكان الجهة، بل أكثر من ذلك ٌجعل من هذه األخٌرة قبلة لتوافد 

العدٌد من الطلبة من جل عماالت وأقالٌم المملكة وذلك بفضل تمركز 

جامعة دمحم الخامس بفرعٌها، جامعة دمحم الخامس السوٌسً وجامعة دمحم 

 .الخامس أكدال، باإلضافة إلى باقً المإسسات والمعاهد العلٌا

تستقطب جامعة دمحم الخامس بفرعٌها طلبة من مختلؾ أرجاء 

 الطلبة األجانب، وقد بلػ عدد الطلبة المسجلٌن اعماالت وأقالٌم المملكة وكذ

-2011 طالب خالل السنة الجامعٌة 36044بالسلك األول والثانً والثالث 

 من مجموع الطلبة مسجلون بجامعة دمحم الخامس %40,7، كما أن 2012

.  مسجلون بجامعة دمحم الخامس أكدال%59,3السوٌسً و

 

المسجلٌن بجامعة الطلبة  من %45,9وتجدر اإلشارة إلى أن حوالً 

دمحم الخامس بفرعٌها ٌنتمون لكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

 .واالجتماعٌة
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ػلك ٍٛجخ اٌٍَه األٚي ٚاٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ثغبِؼخ دمحم اٌقبٌِ : 55 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011ثبٌوثبٛ، إٌَخ اٌلها١ٍخ 
ٚع ــاٌّغُ اد ــاد ٚاٌغبِغـإٌٍـاٌُ

 هثبٛـٞ ايـاٌِ ا٠ٌٌَٛـح دمحم اٌــعبِغ 14657

 و١ٍخ اٌطت ٚاٌظ١ذٌخ 3948

و١ٍخ طت األعٕبْ  452

اٌّذسعخ اٌٛط١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌإلػال١ِبد ٚرح١ًٍ إٌظُ  727

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ  ٚااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ  4355

 عالةو١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ  ٚااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ  4440

 و١ٍخ ػٍَٛ اٌزشث١خ 735

 هثبٛـكاي ايـ أناٌِـاٌـح دمحم ـعبِغ 21387

و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ   5423

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ   7745

و١ٍخ اٌؼٍَٛ   5919

اٌّذسعخ اٌّحّذ٠خ ٌٍّٕٙذع١ٓ  1701

اٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب ثغال  599

ٚع ــاٌّغُ 36044

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر  
 

وحسب التخصصات، ٌحظى تخصص العلوم القانونٌة 

 %16,4 وتخصص العلوم بنسبة %45,9واالقتصادٌة بنسبة 

أما باقً  .% 15وتخصص اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بنسبة 

 بالنسبة %12,2التخصصات فتتوزع على الشكل التالً 

 بالنسبة لعلوم الهندسة %6,7لتخصص الطب وطب األسنان و 

 لتخصص علوم التربٌة،أما تخصص تقنً خرٌجً المدرسة %2و

 . فقط%1,7العلٌا للتكنولوجٌا فٌمثل نسبة 

 



 108 

بخصوص هٌبة التدرٌس، فقد بلػ عدد األساتذة بجامعة دمحم الخامس 

وٌشكل األساتذة .  أستاذ2124 حوالً 2010-2009خالل السنة الدراسٌة 

ة للتعلٌم العالً تذا أس هم%54,0 من طاقم التدرٌس، %100الباحثون 

 أساتذة %0,33 أساتذة مإهلون وأخٌرا %4,0و أساتذة محاضرون% 29,7و

 .%30,6من جهة أخرى، تشكل اإلناث من هٌبة التدرٌس نسبة  .مساعدون

 2010-١٘2009ئخ اٌزله٠ٌ ؽَت اٌغبِؼخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ : 56 اٌدذٚي سلُ

حـٚع اٌغٗــِغُ  
 ح دمحم اٌقبٌِـعبِغ

ٞ ـا٠ٌٌَٛ  

ح دمحم ـعبِغ

كايـاٌقبٌِ أن ٓـاٌزقٔ   

اسـاإلْ اسـاإلْ اٌّغّٛع  اسـاإلْ اٌّغّٛع   اٌّغّٛع 

 : ِٕٙـُْٚـأٍبرنح ثبؽش      

أعبرزح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ -  624 - 523 - 1147 -

أعبرزح ِإٍْ٘ٛ -  46 - 40 - 86 -

أعبرزح ِحبضشْٚ -  258 - 373 - 631 -

أعبرزح ِغبػذْٚ -  3 - 4 - 7 -

 ْـأٍبرنح غ١و ثبؽضٟ - - - - - -

ٚع ــاٌّغُ 990 301 1134 350 2124 651

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر

 

بلػ عدد الطلبة المسجلٌن بالمدارس والمعاهد العلٌا المتمركزة 

 طالب أي بزٌادة فً عدد الطلبة 9478 حوالً 2012-2011بالجهة لموسم 

تمثل . 2011-2010مقارنة مع الموسم الدراسً % 7,0المسجلٌن بنسبة 

 حوالً ،من المجموع وٌتواجد ؼالبٌة الطلبة بمدٌنة الرباط% 52,6اإلناث 

من مجموع الطلبة المسجلٌن، لتمركزهاته المدارس و المعاهد % 87,7

 . بها

 

ٌحظى معهد تؤهٌل األطر فً المٌدان الصحً بؤكبر نسبة من 
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،ٌلٌه معهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة %29,4اإلناث بالجهة بحوالً 

 .، فباقً المعاهد األخرى%20بنسبة 

 2012-2011ػلك ٍٛجخ اٌّلاهً ٚاٌّؼب٘ل اٌؼ١ٍب ثبٌغٙخ ٍٕخ : 57 اٌدذٚي سلُ
ح  ـح اٌلهاٍٟـآٌَ

2011-2012 

ح  ـح اٌلهاٍٟـآٌَ

2010-2011 
ا ـكاهً اٌؼٍٟـك ٚ اٌُــاٌّؼبٖ

اس ـاإلْ

 َـِٕٗ

كك ـع

 حـاٌطٍت

اس ـاإلْ

 َـِٕٗ

كك ـع

 حـاٌطٍت

 اٌّلهٍخ ا١ٌٕٛٛخ اٌغبث٠ٛخ ٌٍّٕٙل١ٍٓ ثَال 99 34 112 38

اٌّلهٍخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍٖٕبػخ اٌّؼل١ٔخ  783 283 846 303

 ٚاٌالٍٍى١خاٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌٍجو٠ل ٚاٌّٛإالد اٌٍَى١خ  609 181 624 210

اٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌإلؽٖبء ٚااللزٖبك اٌزطج١مٟ  685 353 769 380

ِؼٙل اٌؾَٓ اٌضبٟٔ ٌٍيهاػخ ٚاٌج١طوح  1922 1000 1951 996

اٌّلهٍخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍٕٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ  674 473 761 551

ِؼٙل رؤ١ً٘ األٛو فٟ ا١ٌّلاْ اٌٖؾٟ ثبٌوثبٛ  1846 1286 2072 1468

  ِلهٍخ ػٍَٛ اإلػالَ 400 298 416 302

اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌإلػالَ ٚاالرٖبي  182 110 187 118

اٌّلهٍخ ا١ٌٕٛٛخ ٌإلكاهح  431 164 461 186

 اٌؼبٌٟ ٌٍمٚبءاٌّؼٙل  536 159 531 149

اٌّؼٙل اٌٍّىٟ ٌزى٠ٛٓ أٛو اٌْج١جخ ٚاٌو٠بٙخ  427 165 463 188

اٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌٍز١ٙئخ ٚاٌزؼ١ّو  52 10 44 7

كاه اٌؾل٠ش اٌؾ١َٕخ  165 51 197 64

 اٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌؼٍَٛ ا٢صبه ٚاٌزواس 43 30 44 29

ٚع ــاٌّغُ 8854 4597 9478 4989

  2012 و  2011النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

وصل عدد المقٌمٌن باألحٌاء الجامعٌة خالل الموسم الدراسً 

 مقارنة مع %12,4 أي بتراجع  وطالبة طالب5445 حوالً 2009-2010

 من مجموع %2,5ومثل األجانب حوالً . 2009-2008الموسم الدراسً 

 . القاطنٌن باألحٌاء الجامعٌة المتمركزة بالجهة

 

 

 و خاص باإلناث بؤعلى 2وٌستؤثر الحً الجامعً السوٌسً 
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 بنسبة 1 والسوٌسً %41,3المعدالت من حٌث نسبة اإلٌواء مسجال بذلك 

9,7% . 
 

ِغّٛع اٌطٍجخ اٌمبْٕٛٛ ثبألؽ١بء اٌغبِؼ١خ ثبٌغٙخ، إٌَخ :58 اٌدذٚي سلُ

 2010-2009 ٚ 2009-2008اٌلها١ٍخ 

إٌَخ اٌلها١ٍخ 

2009-2010 

إٌَخ اٌلها١ٍخ 

ح ـاء اٌغبِؼٟـاألؽٟ 2008-2009
 اٌّغّٛع اإلٔبس اٌّغّٛع اإلٔبس

 اٌؾٟ اٌغبِؼٟ أولاي 936 936 927 927

اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ِٛالٞ اٍّبػ١ً  656 160 650 155

 1اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ا٠ٌََٟٛ  1202 - 528 -

  2اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ا٠ٌََٟٛ  2237 2237 2252 2252

اٌّلهٍخ اٌّؾّل٠خ ٌٍّٕٙل١ٍٓ  991 246 975 217

 و١ٍخ ػٍَٛ اٌزوث١خ 195 195 113 113

ٚع ــاٌّغُ 6217 3774 5445 3664

   2012 و  2010النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
 

  التكوٌن المهنً وتكوٌن األطر )2.1

 التكوين المهني 
تولً السلطات العمومٌة اهتماما متزاٌدا للتكوٌن المهنً وذلك 

وٌضطلع التكوٌن . إشكالٌة التشؽٌل التً أضحت أولوٌة وطنٌةبالرتباطه 

المهنً بمهمة مزدوجة تتمثل من جهة فً تلبٌة حاجٌات المقاوالت لتحسٌن 

 وتنافسٌتها، ومن جهة أخرى لتلبٌة حاجٌات السكان لتٌسٌر امردودٌته

 . وضمان ترقٌتهم المهنٌة واالجتماعٌةماندماجه
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هذا التوجه المزدوج فً التكوٌن والتشؽٌل ٌدل على مدى 

المجهودات المبذولة لتؤهٌل الموارد البشرٌة وجعلها تساهم بصفة فعالة فً 

 . تنمٌة اقتصاد البالد

اإلصالحات وقد عرؾ قطاع التكوٌن المهنً تطورا ملحوظا منذ 

 : تمثل بالخصوص فًت 1984 التً تمت خالل سنة

 ًالتخصص : هٌكلة القطاع فً أربع مستوٌات للتكوٌن وه

  المتخصص؛ والتقنًوالتؤهٌل، والتقنً،

  تنوٌع شعب التكوٌن لتؽطٌة حاجٌات أهم القطاعات االقتصادٌة

 .واالجتماعٌة

زال قطاع التكوٌن المهنً ٌحظى بؤهمٌة قصوى من طرؾ  ما

الدولة وذلك استجابة لمتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعً من جهة، 

ومن جهة أخرى لمواجهة حاجٌات التشؽٌل، وذلك من خالل تطوٌر مناهج 

وٌتمٌز .التكوٌن وخلق أقسام للتكوٌن المهنً لالستجابة لطلبات سوق العمل

هذا القطاع بتعدد المإسسات المكلفة بالتكوٌن، فباإلضافة إلى مكتب التكوٌن 

المهنً وإنعاش الشؽل الذي أسندت إلٌه هذه المهمة والذي له القسط األوفر 

بعض لفً مجال التكوٌن المهنً العمومً، هنالك مراكز خاصة تابعة 

الصناعة التقلٌدٌة والسٌاحة و كالشبابأخرى قطاعات لوالجمعٌات المهنٌة 

 .التعاون الوطنًوالتربٌة الوطنٌة و

 مإسسة للتكوٌن 292زعٌر على -زمور-سال-تتوفر جهة الرباط

المهنً بمختلؾ المستوٌات تلقن تخصصات مرتبطة فً أؼلبها بالنسٌج 

 أكثر  علىتوفر هذه المإسساتتو. االقتصادي واالجتماعً الممٌز للجهة

% 33,5 نسبة وصً ألؾ مقعد بٌداؼوجً ٌحتل فٌها القطاع الخص39من 

أما بخصوص التوزٌع الجؽرافً للطاقة .من مجموع المقاعد المتوفرة
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االستٌعابٌة ، فٌالحظ ارتباطه الوثٌق بالتمركزات السكانٌة الحضرٌة من 

 باعتبارها مصدرا أساسٌا لطلب التكوٌن، ومن جهة أخرى ،جهة

 .بالفضاءات التً توفر آفاقا أكثر للتشؽٌل واستٌعاب الٌد العاملة المإهلة

 

 

 ٌؼلك ِئٍَبد ٚ اٌطبلخ االٍز١ؼبث١خ اٌزى٠ٛٓ اٌغغوافٟ اٌزٛى٠غ 59اٌدذٚي سلُ 

 2012- 2011 إٌَخ اٌلها١ٍخثبٌغٙخ، 

اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
ػلك اٌّئٍَبد 

المجموع الخاص العمومً 

 110 106 14الرباط 

 86 72 14سال 

 47 39 8تمارة -الصخٌرات

 39 31 8الخمٌسات 

 292 248 44 المجموع

 وزارة التشغيل و التكوين المهنت:                  الممدر                       

 

، ػلك ِئٍَبد اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ثبٌغٙخ: 25 اٌج١بْ هلُ

 2012-2011إٌَخ اٌلها١ٍخ 
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توفر المإسسات التابعة لمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشؽل، 

 مإسسة، 292  إلى2011/2012ا خالل السنة الدراسٌة عدده صلووالتً 

النسبة لعدد بأما  .من مجموع المقاعد البٌداؼوجٌة بالقطاع العمومً 66,5%

 حسب العماالت تتوزع ؾالمتدربٌن المسجلٌن بمإسسات التكوٌن المهنً

 :لتالً على الشكل ا والمستوٌاتواإلقلٌم
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 2012-2011 إٌَخ اٌلها١ٍخرٛى٠غ ػلك اٌّزلهث١ٓ ؽَت اٌمطبع ٚاٌزقٖٔ ٚؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ، : 60 اٌدذٚي سلُ

اٌّزقٖٔ  اٌزمٕٟ  اٌزقٖٖبدِغّٛع اٌزمٕٟ  اٌزؤ١ً٘  اٌزقٖٔ 
اٌؼّبٌخأٚاإلل١ٍُ 

اإلٔبس  اٌّغّٛع  اإلٔبس  اٌّغّٛع  اإلٔبس  اٌّغّٛع  اإلٔبس  اٌّغّٛع  اإلٔبس  اٌّغّٛع 

اٌؼِّٟٛ  اٌمطبع

اٌوثبٛ  667 - 1748 - 2886 - 5812  11113 -

ٍال  1095 - 1534 - 3466 - 3351  9446 -

رّبهح  اٌٖق١واد 401 - 988 - 684 - 709  2782 -

اٌق١َّبد  296 - 1107 - 849 - 621  2873 -

اٌّغّٛع  2459 - 5377 - 7885 - 10493  26214 -

اٌقبٓ  اٌمطبع- 1690 1238 1163 769 5451 2846 4897 2309 13201 7162

  اٌؼبَاٌّغّٛع- 4149 1624 6540 1995 13336 5996 15390 7335 39415 16950

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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 2012-2011بلػ عدد المتدربٌن بالجهة خالل الموسم الدراسً 

 من مجموع %66,5 أي ما ٌمثل ) متدرب بالقطاع العمومً 26214حوالً 

 متدرب بالقطاع 13201هذا قابل ي  (المسجلٌن بقطاع التكوٌن المهنً

 من مجموع المسجلٌن بهذا %54,2 وتشارك اإلناث بنسبة وصًالخص

 من مجموع متدربً القطاع %42,4 ،تضم عمالة الرباط لوحدها. القطاع

 ثم إقلٌم %36,0العمومً بمختلؾ التخصصات، تلٌها عمالة سال بنسبة 

تمارة بنسبة - وفً األخٌر عمالة الصخٌرات%11الخمٌسات بنسبة 

 من مجموع المتدربٌن %40,0وفٌما ٌخص المستوٌات فهناك . 10,6%

 بمستوى %20,5 بالمستوى التقنً  و%30,1و بالمستوى التقنً المتخصص

 .بالمستوى التخصص  9,4%التؤهٌل و

 

, 2007 َٔجخ اكِبط فو٠غٟ ِئٍَبد اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٛط :61اٌدذٚي سلُ 

  أّٙو ِٓ رقوع9ُٙثؼل 
 

 (ّ%)َٔجخ اإلكِبطاٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 

 53,7الرباط 

 61.4ٍال 

 60.9رّبهح -اٌٖق١واد

 36.7اٌق١َّبد 

 54,3 عٙخ اٌوثبٛ ٍال ىِٛه ىػ١و

 وزارة التشغيل و التكوين المهنت: الممدر  

، ٌبٌن الجدول اعاله ان أكثر من 2007بعد تسعة اشهر من تخرج فوج 

نصؾ الخرٌجٌن تم إدماجهم على صعٌد الجهة و تسثؤترعمالة سال 

 من المدمجٌن، متبوعة بعمالة 61.4 %بالنصٌب األكبر بما ٌعادل  

، بٌنما ال ٌحظى 53.7 %، ثم الرباط ب60.9 %الصخٌرات تمارة بنسبة

 .36.7 %إقلٌم الخمٌسات إال بنسبة
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 تكوين األطر 
تعمل مختلؾ مإسسات التكوٌن التابعة لوزارة التربٌة الوطنٌة على 

الصعٌد الجهوي على استكمال تكوٌن األطر التربوٌة العاملة فً الحقل 

التربوي كالمفتشٌن التربوٌٌن والمفتشٌن والمستشارٌن فً التوجٌه 

والتخطٌط التربوي وتكوٌن األساتذة والمعلمٌن، كما تعمل على إعداد الطلبة 

 .لاللتحاق بالمدارس والمعاهد العلٌا على الصعٌد الوطنً

 

 تكوٌن المعلمٌن  - أ

 بعمالة الرباط لن لتكوٌن المعلمٌن، األواٌتواجد بالجهة مركز

 طالبا خالل الموسم 75والثانً بإقلٌم الخمٌسات، وقد استقبل هذا األخٌر 

 .2012-2011الدراسً 

من مجموع المعلمٌن المتدربٌن بالجهة، % 35تشكل اإلناث حوالً

 .فقط بمركز الرباط%  8,5منها بمركز التكوٌن بالخمٌسات، و%  95

 
رٛى٠غ ػلك اٌّزلهث١ٓ ثّواوي رى٠ٛٓ أٍبرنح اإلثزلائٟ ؽَت : 62 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011 إٌَخ اٌلها١ٍخاٌغٌٕ ٚػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، 

َ ــح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي عّٛعاٌُ اإلٔبس

هثبٛ ــاي 59 4

اد ـاٌق١ٌّ 75 43

 اٌغــــٙخ 134 47

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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 تكوٌن أساتذة السلك األول والثانً أساسً  - ب

بلػ عدد المتدربٌن بمركز الرباط السوٌسً لتكوٌن أساتذة السلك 

 %49,0 255 حوالً 2012-2011الثانوي اإلعدادي خالل السنة الدراسٌة 

  .منهم إناث

 ،أما بالنسبة ألساتذة السلك الثانوي تؤهٌلً بالمدارس العلٌا لألساتذة

 متدربا وذلك 96 (التقدم-الرباط)فقد بلػ عدد المتدربٌن بالسلك التربوي 

 .%52,1منهم اإلناث تشكل 2012-2011خالل الموسم الدراسً 

اٌؼ١ٍب  ثبٌّلاهًٚٞ اٌزؤ١ٍٟ٘ أٍبرنح اٌٍَه اٌضبْرٛى٠غ : 63 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011، اٌٍُّٛ اٌلهاٍٟ ٍٍه اٌزى٠ٛٓؽَت اٌغٌٕ ٌٚألٍبرنح 
 ٚٞــٌه اٌزوةـاٌٌ

  
ٚع ــاٌّغُ اس ــاإلْ ٚه ــاٌنن

 أٍبرنح اٌٍَه األٚي 130 125 255

 أٍبرنح اٌٍَه اٌضبٟٔ 46 50 96

  و المدرسة الوونية العليا للسااتة  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

 

 

 مراكز التبرٌز - ج

 104 بعمالة الرباط حوالً اناستقبل مركزا التبرٌز المتواجد

 مقارنة مع %38,7أي بزٌادة  2012-2011متدرب خالل الموسم الدراسً 

: وٌتوزع المتدربون حسب المستوى على الشكل التالً . الموسم السابق

 .  بالسنة الرابعة %50 بالسنة الثالثة و%24 بالسنة الثانٌة و26%

 



 118 

  إٌَخ اٌلها١ٍخأػلاك اٌّزلهث١ٓ ثّواوي اٌزجو٠ي ثبٌغٙخ: 64 اٌدذٚي سلُ

2011-2012 

اٌّغّٛع 
السنة 
 الرابعة

إٌَخ 

اٌضبٌضخ 

إٌَخ 

اٌضب١ٔخ 

إٌَخ 

األٌٚٝ 
 

2011-2012 

 اٌوثبٛ اٌزملَ - 15 12 27 54

50 25 13 12 - 
اٌوثبٛ 

 اٌّؼب٘ل

 اٌّغّٛع - 27 25 52 104

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

 

ح اٌغٙخ آٌَةأػلاك اٌّزلهث١ٓ ثّواوي اٌزجو٠ي : 26  اٌج١بْ هلُ

  2012-2011 حاٌلهاٍٟ
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   الصحــة والتؤطٌر الطبً بالجهة)2

  

إن تحسٌن الظروؾ الصحٌة للسكان رهٌن بمستوى التجهٌزات 

 حٌث. المتوفرة والتؤطٌر الطبً، وكذا بطبٌعة الخدمات المقدمة للمرضى

بات من الضروري تنظٌم هٌاكل جهوٌة تسهر على تلبٌة االحتٌاجات 

على توزٌع عادل لالختصاصات على المستوى المركزي والصحٌة للسكان 

 .والجهوي واإلقلٌمً

  

 

  التجهٌزات الصحٌة والطاقة السرٌرٌة )1.2

 

 7تتوفر الجهة على بنٌة تحتٌة مهمة ومتنوعة، حٌث تضم 

 مستشفٌات 8 سرٌر و1763 تصل إلى ةمستشفٌات عامة بطاقة استٌعابً

 75كما تتوفر الجهة على .  سرٌر2137 تبلػ ةمختصة بطاقة استٌعابً

 12 من المراكز الصحٌة القروٌة الجماعٌة و25مركزا صحٌا حضرٌا 

 . مستوصفات قروٌة9مركزا صحٌا قروٌا مجهزا بؤسرة و

وتستؤثر عمالة الرباط بالنصٌب األكبر من المراكز الصحٌة 

وكذا عدد األسرة  (%75)والمستشفٌات المختصة  (%34,7)الحضرٌة 

وتؤتً عمالة سال  (%86,7)أو المختصة  (%71)بالمستشفٌات سواء العامة 

 .بعد العاصمة من حٌث عدد البنٌات التحتٌة الصحٌة
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 2011رٛى٠غ اٌج١ٕبد اٌزؾز١ـخ اٌٖؾ١ـخ ؽَت ػّـبالد ٚال١ٍـُ اٌغٙــخ، ٍٕـخ : 65 اٌدذٚي سلُ

ٚع ــاٌّغُ اد ــاٌق١ٌّ
هاد ـاٌٖقٟ

اهح ــرُ
ال ـــً اٛ ــاٌوة ح ــح اٌٖؾٟــاد اٌزؾزٟـاٌجٕٟ

ح  ــح اٌؾٚوٞـى اٌٖؾٟــاٌّوان 26 25 15 9 75

ح ــاد اٌموٚٞــاٌَّزٕٛف - 2 - 7 9

ح  ــاٌغّبػٟ - - 3 22 25 ح ـى اٌٖؾٟــاٌّوان

هح ــىح ثؤًـاٌّغٗ - 1 2 9 12ح ـاٌموٚٞ

ح ــاد اٌؼبَــاٌَّزْفٟ 2 1 1 3 7

ح ــاد اٌّقزٔــاٌَّزْفٟ 6 2 - - 8

ح  ــاد اٌؼبَــثبٌَّزْفٟ 1254 169 59 281 1763

ح ــاد اٌّقزٔــثبٌَّزْفٟ 1853 284 - - 2137هح ــاألً ككــع

ٚع ــاٌّغُ 3107 453 59 281 3900

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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  التؤطٌر الطبً وشبه الطبً )2.2

 

 طبٌب، منهم 3957بلػ عدد األطباء العاملٌن على صعٌد الجهة 

من % 74,4 وتستؤثر عمالة الرباط ب مومًٌشتؽلون بالقطاع الع  66,7%

 بعمالة %8,8 ٌعملون بعمالة سال و%11,6 مقابل ،العدد اإلجمالً

 .إقلٌم الخمٌساتب %5,1تمارة و-الصخٌرات

 

،  طبٌب750 وصًأطباء األسنان بالقطاع الخصكما بلػ عدد 

 . منهم إناث52,3%

 

 صٌدلً  108  فقد بلػ عددهم بالقطاع العمومً،أما الصٌادلة

- بعمالة الصخٌرات%2,8 بسال و%0,92 بعمالة الرباط فً حٌن 94,4%

 .  بإقلٌم الخمٌسات%1,85تمارة ثم 

 

فقد بلػ عدد الممرضٌن  ،لجهاز شبه الطبً العمومًا  ٌخصاوفٌم

 منهم ٌزاولون بالوحدات %70,2ممرض،  3867العاملٌن بهذا القطاع حوالً 

  .الصحٌة الموجودة بعمالة الرباط
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 2011رٛى٠ـغ اٌغٙبى اٌطجـٟ ّٚجٗ اٌطجـٟ ؽَت ػّـبالد ٚال١ٍـُ اٌغٙـخ، ٍٕـخ : 66 اٌدذٚي سلُ

ح ــاٌغٗ
اــاٌق١ٌّ

د 

-اٌٖق١واد

اهح ــرُ
ال ـًـ اٛ ــاٌوة ٞ ـٖ اٌطتـٞ ّٚتـاى اٌطتـاٌغٗ

 ِِٛــٟاٌغ 2110 210 196 124 2640

ء 
جب

ٛ
أ

ع 
طب

ٌم
ا

 ٕٚــٟاٌقٔ 835 250 153 79 1317

ٞ ــثبٌمطبع اٌؼَّٛ - - - - -
أٛجبء 

األٍٕبْ 
 ٕٚــٟثبٌمطبع اٌقٔ 518 120 71 41 750

َ ـاس ِٕٗــاإلْ-  259 70 50 13 392

ٞ ــاٌمطبع اٌؼَّٛ 102 1 3 2 108

١ٕبكٌخ 
 ٕٚــٟاٌمطبع اٌقٔ - - - - -

 ْاس ُِٕٙ ــاإل 

 أت ُِٕٙــاألط 

- - - - - 

- - - - - 

ح  ــاٌّغبىْٚ ِٓ اٌلٚي - - - - -

َِبػلٚ 

اٌٖؾخ 

اٌّغبىْٚ ِٓ اٌلٌٚخ اٌّقزْٖٛ  2083 308 171 295 2857

ح ــؽبٍِٛ اإلػلاكٞ 630 122 65 193 1010

ٚع ــاٌّغُ 2713 430 236 488 3867

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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  المرضى داخل الوحدات الصحٌة العمومٌة)3.2
  ومعدل اإلٌواء

 

 ذا أسرة، وتستؤثر عمالة الرباط ى مستشؾ15تتوفر الجهة على 

لوحدها بعشر مستشفٌات، وقد بلؽت حركات المرضى داخل هذه 

 . ٌوم استشفابً 750294مرٌض  114864المستشفٌات حوالً 

 

ؽووبد اٌّوٙٝ كافـً اٌَّزْف١بد ماد أٍوح، ٍٕخ : 67اٌدذٚي سلُ 

2011 

اٛــاٌوةَ ــأٚ اإللٍٟ اٌخـاٌؼُ
 

الـًـ
 -اٌٖق١واد 

اهحــرُ
ادـاٌق١ٌّ  

 
ٚعـاٌّغُ

 

 15 3 1 1 10 هحـكك اٌَّزْف١بد ماد األًـع

 3191 257 56 159 2719كك األٍوح ـع

 114864 12547 2684 14162 85471ٚي ــاٌلؿ

 750294 35944 14018 46261 654071اء ــاَ االٍزْفـأٞ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  :  الممدر    

 

كما تجدر اإلشارة إلى أن معدل التناوب على األسرة ٌتفاوت 

 وسجل أقل معدل (89,1 ) سالةمن عمالة ألخرى وهو مرتفع جدا بعمال

 .(الجدول أسفله )(31,4 )بعمالة الرباط

 أما على , أٌام على الصعٌد الجهوي7اإلقامة مدة  معدل وصل

فٌالحظ أن عمالة الرباط تؤتً فً المقدمة , صعٌد عماالت وإقلٌم الجهة

ب  أٌام ثم عمالة سال 5,2تمارة ب -أٌام تلٌها عمالة الصخٌرات 7,7ب 

بلؽت و.  أٌام فقط3,2 أٌام وفً األخٌر ٌؤتً إقلٌم الخمٌسات ب 3,3

وتستؤثر عمالة سال بؤكبر , %65,4نسبة معدل اإلٌواء بالجهة حوالً 

 .%68,6 تلٌها عمالة الرباط ب ,%79,7نسبة 
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اؽٖبئ١بد اإل٠ٛاء ثبٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ اٌؼ١ِّٛخ ماد : 68اٌدذٚي سلُ 

 2011 ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ٍٕخ األٍوح ؽَت ػّبالد

ٍال اٌوثبٛ اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ 
 -اٌٖق١واد

ِبهح  د
اٌغٙخ اٌق١َّبد 

 65,4 45,6 68,6 79,7 66)%(   ِؼلي اإل٠ٛاءِزٍٜٛ

 ِؼلي ِلح ِزٍٜٛ

( ٠َٛ)اإللبِخ
7,7 3,3 5,2 2,9 7 

 36 48,8 47,9 89,1 31,4ِؼلي اٌزٕبٚة ػٍٝ األٍوح 

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
 

َٔجخ ِؼلي اإل٠ٛاء ثبٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ اٌؼ١ِّٛخ ماد : 27 اٌج١بْ هلُ

 2011ٍٕخ ، (%)األٍوح 

 

 

عدد الوالدات بالوحدات الصحٌة على الصعٌد الجهوي  بلػ

 والدة عادٌة %86,3 منها ، حالة41376 حوالً 2011خالل سنة 

 .  القٌصرٌة والدة بالعملٌة%13,7و
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وبلػ عدد  حالة وفاة لألمهات 20وخالل عملٌة الوضع، سجلت 

 . مولود662األجنة الذٌن وافتهم المنٌة خالل عملٌة الوضع حوالً 

وحسب التوزٌع الجؽرافً، ٌالحظ أن العدد األكبر للوالدات سجل 

 ثم إقلٌم %20,4 تلٌها عمالة سال بنسبة %59,4بعمالة الرباط بنسبة 

 .%4,2تمارة بنسبة - وأخٌرا عمالة الصخٌرات%15,9الخمٌسات بنسبة 

 

 اٌؼ١ِّٛخ ؽَت ػّبالد اٌٛالكاد ثبٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ: 69 اٌدذٚي سلُ

 2011ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ٍٕخ 

 ادــأِٗ

 رٛف١بد َ

 اٌّٛا١ٌل 

 %ٚرٝـَاي

 ـٛال كادــاي

  ثبٌؼ١ٍّخ اٌؼّبٌــخ أٚ اإلل١ٍــُ

 %اٌم١ٖو٠ــخ

 حــاٌؼبكٞ

% 
 ٚعــاٌّغُ

 اٛــاٌوة 24575 81,3 18,7 1,9 16

 ال ــٍـ 8465 92,3 7,7 0,8 1

 اهحــاٌٖق١واد ــ رُ 1760 96,3 3,7 1 -

 ادـاٌق١ٌّ 6576 94,7 5,3 1,7 3

 اٌغٙــخ 41376 86,3 13,7 1,6 20

 .2012 المديرية الجهوية الرباط سال زمور زعير  –وزارة المصة  : الممدر  
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َٔجخ اٌّٛا١ٌل اٌّٛرٝ ثبٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ اٌؼ١ِّٛخ : 28اٌج١بْ هلُ 

 2011ؽَت اٌؼّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ ٍٕخ 

 

  األنشطة العادٌة األخرى للمإسسات الصحٌة )4.2

 
 باإلضافة إلى األنشطة العادٌة، قامت الوحدات الصحٌة للجهة 

بإنجاز برامج محددة ومنظمة لفابدة الساكنة الحضرٌة والقروٌة على حد 

 :سواء وتتمثل هذه األنشطة فٌما ٌلً

 نشاط البرنامج الوطنً للتخطٌط 

، بلػ عدد النساء اللواتً أخذن للمرة األولى وسٌلة 2011خالل سنة 

و تعتبر حبوب منع الحمل .  امرأة37619من وسابل منع الحمل حوالً 

 الوسٌلة األكثر استعماال من طرؾ هإالء النساء بنسبة (األلوآ)

 اٌؼبىي، %10,1، الحقن بنسبة %10,8 ، ٌلٌها اللولب بنسبة 76,6%

 .%1 ثم ربط قنوات قالوب بنسبة تقل عن %2,3 اٌطجٟ

من جهة أخرى، بلػ عدد النساء اللواتً رجعن ألخذ إحدى هذه 

أخذن األقراص % 91,4 امرأة، منهن 208517الوسابل بالجهة 

1,9%

0,8%1%

1,7% الربــاط

ســـال

تمــارةــالصخَرات

الخمَسـات
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 من %0,08 أخذن الحقن وفقط %6,3 بالنسبة للعازل الطبً، %2,2و

 .النساء ٌستعملن اللولب

ْٔبٛ اٌجؤبِظ إٌٟٛٛ ٌٍزقط١ٜ اٌؼبئٍٟ ؽَت اٌؼّبٌخ أٚ :  70 اٌدذٚي سلُ

 2011اإلل١ٍُ، ٍٕخ 

  اٌّغّٛع
هثٜ لٕٛاد 

 فبٌٛة
 اٌؼّبٌـخ أٚ اإلل١ٍـُ األلوآ اٌؼبىي  اٌٌٍٛت اٌؾمٓ

 اٌّزٍم١بد اٌغل٠لاد 28836 871 4082 3806 24 37619

 اٌوثبٛ 5295 86 905 366 10 6662

 ٍـال  10373 471 1992 1488 14 14338

 اٌٖق١واد ــ رّبهح 7650 314 946 649 - 9559

 اٌق١َّبد 5518 - 239 1303 - 7060

 اٌّزٍم١بد اٌمل٠ّبد  190664 4591 163 13099 - 208517

 اٌوثبٛ 28935 657 132 1112 - 30836

 ٍـال  83263 2612 29 5177 - 91081

 اٌٖق١واد ــ رّبهح 30097 1306 - 1599 - 33002

 اٌق١َّبد 48369 16 2 5211 - 53598

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  :      الممدر  

 
 نشاط البرنامج الوطنً لمراقبة الحمل و الوالدة 

 

 فحص قبل الوالدة 27893، تم إجراء 2011خالل سنة 

 تخص الفحوصات فً %54,9بالمإسسات الصحٌة بالجهة، منها 

الثالثة أشهر األولى من الحمل، كما بلػ عدد الفحوصات بعد الوالدة 

 حالة حمل ؼٌر عادٌة، منهن 4931 فحص، فً حٌن تم تشخٌص 44923

 . من النساء اللواتً تمت إحالتهن على جهة أخرى2352
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ْٔبٛ اٌجؤبِظ إٌٟٛٛ ٌّوالجخ اٌؾًّ ٚ اٌٛالكح ؽَت :  71 اٌدذٚي سلُ

 2011اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ، ٍٕخ 

 اٌق١َّبد
اٌٖق١واد 

 ــ رّبهح
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ اٌوثبٛ ٍـال

 ػلك اٌفؾٕٛبد ٌٍّوح األٌٚٝ 4355 10589 6222 6727

4250 3791 5943 2468 
 اٌثالثخ أشٙش األٌٚٝ فٟ -

 ِٓ اٌحًّ

 فؾٕٛبد أفوٜ لجً اٌٛالكح 5316 21397 16278 8442

 ػلك ؽبالد اٌؾًّ غ١و اٌؼبكٞ 678 2042 1519 692

482 557 775 538 

ػذد إٌغبء اٌٍٛارٟ ِٕٗ  -

رّذ ئحبٌزٙٓ ػٍٝ خٙخ 

 أخشٜ

 ػلك اٌفؾٕٛبد ثؼل اٌٛالكح 8280 16521 9944 10178

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

 
  نشاط البرنامج الوطنً لتلقٌح األطفال الذٌن ٌقل سنهم عن سنة 

 

 طفل من التلقٌح ضد 48183، إستفاد حوالً 2011خالل سنة 

 49167 حقنة ثانٌة 49133 حقنة أولى، 48834داء السل، كما تم توزٌع 

كما . حقنة ثالثة من اللقاح ضد الدفترٌا و الكزاز والسعال الدٌكً والشلل

 ضد الكباد 547381 جرعة من اللقاح ضد الحصبة 49379تم إعطاء 

 .الحموي
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ْٔبٛ اٌجؤبِظ إٌٟٛٛ ٌزٍم١ؼ األٛفبي اٌن٠ٓ ٠مً ٍُٕٙ ػٓ : 72 اٌدذٚي سلُ

 2011ٍٕخ ؽَت اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ، ٍٕخ 

 اٌق١َّبد اٌغٙــخ 
 اٌٖق١واد 

 ــ رّــبهح
 اٌؼّبٌـخ أٚ اإلل١ٍــُ اٌوثــبٛ ٍـــال

 اٌزٍم١ح ضذ اٌغً     - 8471 18202 9923 11587 48183

 1ػ.ط.ن.د     - 8508 18823 10143 11360 48834

 2ػ.ط.ن.د     - 8598 18533 10451 11551 49133

 3ػ.ط.ن.د     - 8502 18863 10435 11367 49167

 اٌزٍم١ح ضذ اٌحظجخ     - 8464 19196 10389 11330 49379

 اٌزٍم١ح ضذ اٌىجبد اٌحّٛٞ     -

49291 11390 9918 19499 8484 1 

48763 11243 10071 18931 8518 2 

49327 11330 10397 19142 8458 3 

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

  نشاط البرنامج الوطنً لمحاربة أمراض اإلسهال 
 

 8107 تسجٌل 2011عرفت المإسسات الصحٌة بالجهة خالل سنة 

، فٟ ح١ٓ ٌُ رغدً أ٠خ ) حبٌخ7921(حالة إسهال، معظمها حاالت عادٌة 

 حبٌخ ئعٙبي 53حبٌخ ئعٙبي راد دسخخ االخزفبف اٌحبد، وّب رُ رغد١ً 

 . حبٌخ اٌضحبس95ِغزّشح ٚ 

   ْٔبٛ اٌجؤبِظ إٌٟٛٛ ٌّؾبهثخ أِواٗ اإلٍٙبي ؽَت:73 اٌدذٚي سلُ

 2011اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ ٍٕخ 

  اٌيؽــبه
اٌؾبالد 

 اٌَّزّوح

 كهعــخ اإلعزفـبف

 اٌؼّبٌــخ أٚ اإلل١ٍــُ
 اٍٙبي ؽبك

اٍٙــبي 

 ِزٍٜٛ

اٍٙــبي 

 ػـبكٞ

 اٛــاٌوة 865 9 - 5 1

 ال ــٍـ 3174 21 1 39 92

 اٌٖق١واد ــ رّبهح 1749 2 - 1 2

 اٌق١َّبد 2133 5 - 8 -

 اٌغٙــخ 7921 37 1 53 95

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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 الشبٌبة والرٌاضة )3

 تهدؾ مختلؾ التوجهات إلى حماٌة ،فٌما ٌتعلق بقطاع الشبٌبة

الشباب من ظاهرة االنحراؾ االجتماعً والمعنوي وذلك بخلق بنٌات 

تحتٌة كالمسارح ودورالشباب واألندٌة النسوٌة ورٌاض األطفال بؽٌة 

 .توسٌع المدارك العلمٌة والثقافٌة للشباب

 أما بالنسبة للرٌاضة فإن اإلستراتٌجٌة المتبعة تسعى إلى توسٌع

 .القاعدة الرٌاضٌة التً من شؤنها الرفع من مستوى الجهة وطنٌا ودولٌا

 على مستوى المإسسات االجتماعٌة تجهوداموفً مجال الترفٌه تبذل 

 االستقبال وتنظٌم األنشطة التربوٌة إلشراك ؾالتربوٌة لتحسٌن ظرو

 .أكبر عدد من الشباب

  المنشآت الرٌاضٌة )1.3

 منشؤة رٌاضٌة 179تتكون البنٌة التحتٌة الرٌاضٌة للجهة من 

 21 ملعبا لكرة الٌد 20لكرة السلة ملعبا  24 ملعبا لكرة القدم 36: أهمها

كما تتوفر الجهة على  . مالعب للكرة المستطٌلة5ملعبا للكرة الطابرة و 

عدد ال ٌستهان به من التجهٌزات الرٌاضٌة األخرى كالمسابح والقاعدة 

 . البحرٌة وحلبات ألعاب القوى والقاعات الرٌاضٌة

تتمركز أؼلب هذه المنشآت الرٌاضٌة بعمالة الرباط وذلك بنسبة 

من العدد اإلجمالً للوحدات الرٌاضٌة، أما إقلٌم الخمٌسات % 50,3

% 11,2و% 11,7تمارة فال تضم سوى -وعمالتً سال والصخٌرات

كما تمتاز . على التوالً من مجموع الوحدات الرٌاضٌة% 6,1و

 التنسوالكولؾ  كعدة مالعب رٌاضٌةعلى عاصمة المملكة باحتوابها 

 ... وحلبة الفروسٌة 
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اٌزغ١ٙياد اٌو٠ب١ٙخ ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ٍٕخ : 74 اٌدذٚي سلُ

2011 

 اٌق١َّبد اٌغٙخ
 -اٌٖق١واد

 رّبهح
 ٚاع اٌزغ١ٙيادـأْ اٌوثبٛ ٍال

 ػل ثؾو٠خٚاق 2 - - - 2

ِالػت ووح اٌملَ  16 5 3 12 36

ِالػت ووح اٌٍَخ  19 2 2 1 24

ِالػت ووح ا١ٌل  15 2 1 2 20

ِالػت ووح اٌطبئوح  16 2 2 1 21

ٌؼبة اٌمٜٛ أؽٍجبد  6 2 - 2 10

اٌَّبثؼ  4 2 1 1 8

لبػبد اٌو٠بٙخ اي 9 4 2 2 17

  اٌَّزط١ٍخووحايِالػت  4 1 - - 5

اٌّغّٛع  90 20 11 21 179

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

  األنشطة الثقافٌة والترفٌهٌة واالجتماعٌة )2.3
إن االهتمام بالشبٌبة والطفولة ٌعتبر من أولى األولوٌات بهدؾ 

خلق محٌط اجتماعً وتربوي من شؤنه حماٌة ووقاٌة الطفل من 

 . التٌارات المنحرفة وتنمٌة مداركه العلمٌة والثقافٌة

 بإقلٌم 16 مإسسة لرعاٌة األطفال منها 26تتوفر الجهة على 

-الصخٌرات وسالبكل من عمالتً  3و  بعمالة الرباط4والخمٌسات 

منهم % 89,9 ، طفل7000ٌستفٌد من هذه المإسسات حوالً . تمارة

.  األنشطة المإسساتٌةمن% 10,1واستفادوا من األنشطة اإلشعاعٌة 

وٌتوزع المستفٌدون على مختلؾ العماالت واإلقلٌم بنسب متفاوتة، ٌؤتً 

 تلٌه عمالة الرباط بنسبة ،%67,7إقلٌم الخمٌسات فً المقدمة بنسبة 

-وفً األخٌر عمالة الصخٌرات% 12,3بنسبة  ، ثم عمالة سال16,4%

 73  حوالًكما ٌسهر على تؤطٌر هإالء األطفال%. 3,55تمارة بنسبة 

أطر قارة % 54,8، منهم 2012-2011  الدراسً خالل الموسممإطرا

 .مساعدات %45,2و
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 ه٠بٗ األٛفبي ؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ،: 75 اٌدذٚي سلُ

 2012-2011اٌٍُّٛ اٌلهاٍٟ 

 اٌق١َّبد اٌغٙخ
 -اٌٖق١واد

 رّبهح
 ػلك اٌوثبٛ ٍال

 اٌّئٍَبد 4 3 3 16 26

 اٌمــب هح 11 10 3 9 33
 (اٌّوث١بد)األٛو

 اٌَّبػلاد 13 3 4 20 40

ْ ِٓ األْٔطخ  اٌّئٍَبر١خ ٚاٌَّزف١ل 133 100 45 431 709

 اإلّؼبػ١خْ ِٓ األْٔطخ  ٚاٌَّزف١ل 1015 762 204 4310 6291

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

 

َٔجخ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ األْٔطخ اٌّئٍَبر١خ ٌٍٍُّٛ : 29اٌج١بْ هلُ 

 2012-2011اٌلهاٍٟ 

  

 

  

60,8%

6,3%

14,1%

18,8%

الخمَسات

-الصخَرات

سال

الرباط
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 َٔجخ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ األْٔطخ اإلّؼبػ١خ: 30اٌج١بْ هلُ 

 2012-2011ٌٍٍُّٛ اٌلهاٍٟ 

 

 

ومن ناحٌة أخرى، وفً إطار إدماج النساء فً برامج التنمٌة 

والمساهمة فً مختلؾ األنشطة الثقافٌة واالجتماعٌة، تتوفر الجهة على 

 امرأة من خالل األنشطة العادٌة 2167 نادٌا نسوٌا تستفٌد منه 21

 امرأة من خالل األنشطة اإلشعاعٌة ودروس محو األمٌة 12391

 . مإطر126والتكوٌن وٌسهر على تؤطٌرهن 

 

 األٔل٠خ ا٠ٌَٕٛخ ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ،: 76 اٌدذٚي سلُ

 ٍُِٛ2011-2012 

 اٌق١َّبد حــاٌغٗ
 اٌٖق١واد

 رّبهح-
 ػــلك هثبٛـاي الـًـ

 األٔل٠ــخ 5 2 3 11 21

 (اٌّوث١بد)هــاألٛ 58 16 20 32 126

2167 948 613 275 231 
اٌَّزف١لْٚ ِٓ األْٔطـخ 

 اٌؼبك٠ــخ

2791 - 2251 360 180 
ح  ـْ ِٓ األْٜٔٚاٌَّزف١ل

 َ.ٚ + اإلّؼبػ١ـخ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب ،سنة  : الممدر
  

68,5
3,2

12,1%

16,1%

المستفيدون

الخمَسات

تمارة-الصخَرات

سال

الرباط
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 2011 استقبلت خالل سنة ، دارا للشباب52تتوفر الجهة على 

منهم  %40,4 مشارك فً أنشطة تهم جمٌع الفنون، 505386حوالً 

وتتوزع هذه . عادٌةالفً األنشطة % 49,6شاركوا فً أنشطة إشعاعٌة و

 بإقلٌم %30األنشطة على عماالت وإقلٌم الجهة بنسب متفاوتة 

 %14 بعمالة سال و%13تمارة و-بعمالة الصخٌرات% 43الخمٌسات و

 .بعمالة الرباط

 

أْٔطخ كٚه اٌْجبة ؽَت ػّبالد ٚال١ٍُ اٌغٙخ، ٍٕخ : 77 اٌدذٚي سلُ

2011 

 اٌق١َّبد حــاٌغٗ
-اٌٖق١واد

 رّبهح
 ػــلك هثبٛــاي الـًـ

 اٌّـئٍَــبد 10 12 13 17 52

204406 53527 85611 30946 34322 
األْٔطــخ 

 اإلّؼبػ١ــخ
 اٌّْبهو١ٓ

 اٌؼبك٠ــخح ـاألْٜٔ 36523 34946 131583 97928 300980

 اٌّغّــٛع 70845 65892 217194 15145 505386

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
 

 قاعات سٌنمابٌة، أؼلبها ٌتمركز بوالٌة 5تتوفر الجهة على 

 مقعد، وبلػ عدد الدخول 4135سال، وقد وصل عدد مقاعدها إلى -الرباط

ألؾ  3324، الشًء الذي أعطى مدخوال قدره 135704 حوالً 2011 سنة

 بتجهٌزات أخرى ذات مٌزة ،وتتمتع الجهة خاصة مدٌنة الرباط. درهم

 .وطنٌة كالمسرح الوطنً دمحم الخامس والخزانة الوطنٌة
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اٌغٙخ، ٍٕخ ٠ُ الًػّبالد ٚ إٌْبٛ ا١ٌَّٕبئٟ ؽَت: 78 اٌدذٚي سلُ

2011 

ٚٞ ـٚي آٌَـاٌّلؿ

 (ثأٌف دسُ٘) اٌقبَ

كك ــع

ٚي ـاٌلؿ

 اـٍٕٛٞ

كك ــع

 كـاٌّمبع

كك ــع

ّبّبد 

 اـا١ٌَُٕ

 اٌؼّبٌــخ أٚ اإلل١ٍــُ

 هثبٛــاي 4 3157 135691 3324

 ال ــٍـ 1 978 13 -

 رّبهح- اٌٖق١واد - - - -

 اٌق١َّبد - - - -

 اٌّغّــٛع 05 4135 135704 3324

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

، فقد وصل عدد فً المخٌماتأما فٌما ٌخص المشاركة 

. الصٌفٌةالمخٌمات بمشارك  12149 حوالً 2011المستفٌدٌن خالل سنة 

وتؤتً عمالة الرباط فً المرتبة األولى من حٌث عدد المشاركٌن فً 

فً حٌن تؤتً عمالة سال فب %. 48,7صنؾ المخٌمات الصٌفٌة بنسبة 

ثم عمالة % 33,1المرتبة الثانبة من حٌث عدد المشاركٌن بنسبة 

 %.8وأخٌرا إقلٌم الخمٌسات بنسبة % 10,2تمارة بنسبة -الصخٌرات

 
ػّبالد ْٔطخ ةؽَت األا١ٌٖف١خ اٌّْبهوْٛ فٟ اٌّق١ّبد : 79 اٌدذٚي سلُ

 2011اٌغٙخ، ٍٕخ ٠ُ الًٚ

 إٌَجخ ثبٌغٙخ
 اٌؾٚو٠خ األْٔطـخ

  ٚ اٌمـبهح
 اٌؼّبٌــخ أٚ اإلل١ٍــُ

 الصٌفٌةات ـالمخٌم

 هثبٛــاي 5911 48,6

 الـًـ 4025 33,1

رّبهح - اٌٖق١واد 1242 10,2

 اٌق١َّبد 971 8

 اٌغٙــخ 12149 100

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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ػّبالد ْٔطخ ةؽَت األا١ٌٖف١خ فٟ اٌّق١ّبد اٌّْبهوْٛ : 31اٌج١بْ هلُ 

 2011 اٌغٙخ، ٍٕخ٠ُ الًٚ

-  

  مساعدة الفئات المحتاجة)3.3

العون والمساعدة للفبات االجتماعٌة المحتاجة عن طرٌق ٌقدم 

المساهمة فً إنعاش األسرة والمجتمع وإنشاء المإسسات والمراكز التً 

تسهل ولوج عالم الشؽل واالندماج فً الحٌاة العملٌة ومتابعة برامج 

 .األمٌة وحمالت التوعٌة لفابدة النساء واألطفال والمسنٌن محاربة

مراكز  7 مركزا للتربٌة والتكوٌن و62تتوفر الجهة على 

حوالً  د من هذه المإسساتاستؾ، ا2011سنة  خالل تكوٌن المهنًلل

 . مإطرا38 و230 ٌشرؾ علٌهم .على التوالً مستفٌد 971 و3096

 استقبلت خالل سنة . مإسسة خٌرٌة34كما تتوفر الجهة على 

 21 ٌوجد بالجهة كما.  مإطر260ٌإطرهم و مستفٌد 3071 حوالً 2011

 طفل 729 حوالً 2011، استفاد منها خالل سنة لمإسسة لرٌاض األطفا

 . مإطرا50تحت إشراؾ 

 

48,6%

33,1%

10,2% 8%

الــرباط

ســال

-الصخَرات تمارة

الخمَسات
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َِبّ٘بد اٌزؼبْٚ إٌٟٛٛ فٟ ػ١ٍّخ األْٔطخ اٌضمبف١خ : 80 اٌدذٚي سلُ

 2011 ٚ 2010ٚاٌزوف١ٙ١خ ٚاالعزّبػ١خ، ٍٕزٟ 
 ػلكاٌّئٍَبد اٌــّـَـزـفـ١لْٚ اٌـّـئٛـوْٚ

 ادـاٌّئٌٍ
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 ْـٚاٌزىٛٞ َـىاٌزؼٍٟـِوان 61 62 4181 3096 269 230

 ٞـاٌّٙٓ ْـىاٌزىٛٞـِوان 8 7 1013 871 37 38

 حـاٌق١وٞ ادـاٌغّؼٟ 32 34 2623 3071 222 260

 ايـاألٛفـ اٗـهٞ 24 21 829 729 54 50

 ْـاٌّؼـبلٟ ىـِـوان 3 17 95 1041 36 36

10 10 662 662 23 23 

اٌزؼب١ٔٚبد ا١ٌٍٛف١خ ١ٌٌٍٍّْٛٓ 

ٚإٌّظّبد اٌؼ٠ٍٛخ ٌؾّب٠خ 

 اٌّىفٛف١ٓ ٚٙؼبف اٌجٖو

 ِواوـي كاه اٌّٛاٛــٓ - 5 - 3474 - 28

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  :  الممدر  
 

َِبّ٘بد اٌزؼبْٚ إٌٟٛٛ ٌفبئلح اٌّؼبل١ٓ ػٍٝ ٕؼ١ل اٌغٙخ : 32 اٌج١بْ هلُ
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ي والمعاقٌن وذتتم تلبٌة حاجٌات األنشطة هذه باإلضافة إلى 

 مراكز للمعاقٌن سنة 3تتوفر الجهة على حٌث . الحاجات الخاصة

 1041 و 95 استفاد منها على التوالً ،2011 مركز سنة 17 و2010

 تعاونٌة لحماٌة المكفوفٌن وضعاؾ البصر 23كما توجد بالجهة . معاق

تتوفر كما .  أطر10 مكفوؾ تحت إشراؾ 662استفاد منها حوالً 

ٌستفٌد من هذه . 2011 لمحو األمٌة سنة ا فضاء14الجهة على 

 . مستفٌد790المإسسات حوالً 

   

 2011 ٍٕخ ثبٌغٙخ ثؤبِظ ِؾٛ األ١ِخ  اٌَّزف١لْٚ ِٓ:81 اٌدذٚي سلُ

 ْـاٌَّزف١لٞ 790

اءاد ــاٌف٘ 14

 اٌّئٛوْٚ 30

 2012مندوبية التعاون الوونت بالجهة سنة  : الممدر  
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  العــــــدل)4

تزاول األنشطة العامة للمإسسات القضابٌة فً المحاكم 

 .االبتدابٌة وفً المراكز القضابٌة وفً محاكم االستبناؾ

فٌما ٌتعلق باألنشطة العامة داخل المحاكم االبتدابٌة، فإن القضاٌا 

  2011الجنحٌة المسجلة بهذه المإسسات القضابٌة بلػ عددها خالل سنة 

 قضاٌا تتعلق بالجنح ، %53,5 قضٌة منها 75922حوالً 

أما الباقً فٌتشكل من قضاٌا تتعلق بحوادث .  تتعلق بالمخالفات%23و

وحسب عماالت وإقلٌم الجهة، تمثل عمالة . السٌر وقضاٌا األحداث

 من مجموع القضاٌا الجنحٌة المسجلة، تلٌها عمالة سال ب %37تمارة 

 وأخٌرا %14,8 والخمٌسات ب %17لرباط ب ا، ثم عمالة 29,4%

 .%1,5مركز الرمانً ب 

 2011أما القضاٌا الجنحٌة المحكومة، فقد وصل عددها سنة 

 بالمخالفات والباقً %29 تتعلق بالجنح و %51,8 منها 88386إلى 

 من هذه %31كما أن . ٌتوزع بٌن حوادث السٌر وقضاٌا األحداث

 %13,4 بالرباط ، و %22,8القضاٌا حكمت بكل من سال وتمارة ، 

 . بالرمانً%1,7بالخمٌسات وفقط 

 23910بخصوص القضاٌا المخلفة، فقد وصل عددها إلى 

. %38,3ثم حوادث السٌر ب ,  قضاٌا جنح%40,8أؼلبها . قضٌة

حسب العماالت . والباقً ٌتشكل من المخالفات وقضاٌا األحداث

، تلٌها عمالة سال %36,2واإلقلٌم، تحتل عمالة الرباط الرتبة األولى ب 

 و %15,8، ثم تمارة والخمٌسات ومركز الرمانً ب %34,3ب 

 . على التوالً%2,8 و 11%

 المسجلة بالجهة فقد وصل عددها سنة المدنٌةأما القضاٌا 
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تمثل القضاٌا الخاصة بالحالة .  قضٌة128368 إلى حوالً 2011

 ثم %7,6 منها تلٌها قضاٌا األحوال الشخصٌة ب %21,5المدنٌة 

أما النسبة المتبقٌة فتتوزع بٌن القضاٌا . %4,6نزاعات الشؽل ب 

سجلت بعمالة . الخاصة بحوادث الشؽل والقضاٌا االستعجالٌة والعقار

 من مجموع القضاٌا المدنٌة المسجلة ، تلٌها عمالة سال %34,1الرباط 

بٌنما . %14,2 و وتمارة ب %14,3، ثم إقلٌم الخمٌسات ب%32,6ب 

 .%4,8ال ٌمثل مركز الرمانً سوى 

منها .  قضٌة122399بلػ عدد القضاٌا المدنٌة المحكومة 

أما .  تتعلق باألحوال الشخصٌة%7,2 تخص الحالة المدنٌة و 22,7%

النسبة المتبقٌة، فتتوزع بٌن قضاٌا حوادث الشؽل والقضاٌا االستعجالٌة 

 . والعقار ونزاعات الشؽل

منها .  قضٌة62592أما عدد القضاٌا المدنٌة المخلفة فٌقدر ب 

 بالنسبة األحوال الشخصٌة، %10,4 تخص حوادث الشؽل، 20,2%

بٌنما ال تمثل قضاٌا .  تتعلق بالعقار%6,7 تهم نزاعات الشؽل، و7,9%

 .%1 والقضاٌا االستعجالٌة %4الحالة المدنٌة سوى 
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 اٌغٕؾ١خ  ؽَت ٔٛع اٌمٚب٠بأْٔطخ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ: 82 اٌدذٚي سلُ

 2011ثبٌغٙخ، ٍٕخ 

ٔٛع اٌمٚب٠ب  اٌوثبٛ  ٍال اٌوِبٟٔ اٌق١َّبد رّـبهح اٌغٙخ

 اٌوائغخ
  اٌغٕؾ١خ اٌّقٍفخاٌمٚب٠ب

 ا١ٌَوؽٛاكس  3854 2110 123 534 2530 9151

ٌّقبٌفبد ا 1819 255 - - - 2074

األؽلاس لٚب٠ب  120 388 10 211 98 827

اٌغٕؼ  2286 4880 495 1013 1074 9748

اٌّغّٛع  8647 8193 677 2625 3768 23910

ح اٌمٚب٠ب اٌغٕؾ١خ اٌّؾىَٛ

 ا١ٌَوؽٛاكس  3049 2046 117 817 1097 7126

ٌّقبٌفبد ا 7194 5024 68 531 12782 25599

األؽلاس لٚب٠ب  415 493 48 200 252 1408

 اٌغٕؼ 8415 19361 1249 6659 10124 45808

 
اٌّغّٛع  20174 27504 1521 11806 27381 88386

اٌمٚب٠ب اٌغٕؾ١خ اٌَّغٍخ 

 ا١ٌَوؽٛاكس  2672 2229 90 744 1452 7187

ٌّقبٌفبد ا 836 3253 68 531 12782 17470

األؽلاس لٚب٠ب  376 578 47 269 289 1559

اٌغٕؼ  7615 15369 929 5998 10691 40602

اٌّغّٛع  12877 22304 1134 11248 28359 75922

   2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر    
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 اٌّل١ٔخ  ؽَت ٔٛع اٌمٚب٠بأْٔطخ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ: 83 اٌدذٚي سلُ

 2011ثبٌغٙخ، ٍٕخ 

 ٔٛع اٌمٚب٠ب اٌوائغخ اٌوثبٛ  ٍال اٌوِبٟٔ اٌق١َّبد رّـبهح اٌغٙخ

  اٌّقٍفخاٌّل١ٔخ اٌمٚب٠ب

 ؽٛاكس اٌْغً 6380 4388 33 234 1624 12659

 لٚب٠ب اٍزؼغب١ٌخ 269 225 15 16 80 605

 األؽٛاي اٌْق١ٖخ 2784 2614 92 380 641 6511

 اٌؾبٌخ اٌّل١ٔخ 1611 181 299 245 114 2450

 اٌؼمبه 441 1598 448 506 1206 4199

 ٔياػبد اٌْغً 2530 1597 57 173 558 4915

اٌّغّٛع  34405 16209 1312 3321 7345 62592

ح  اٌّؾىَٛاٌّل١ٔخاٌمٚب٠ب 

 ؽٛاكس اٌْغً 1382 2019 27 214 1156 4798

 لٚب٠ب اٍزؼغب١ٌخ 1301 879 114 260 366 2920

 األؽٛاي اٌْق١ٖخ 2655 3610 215 1017 1296 8793

 اٌؾبٌخ اٌّل١ٔخ 10394 5157 4313 6254 1666 27784

 اٌؼمبه 419 511 305 452 579 2266

 ٔياػبد اٌْغً 1537 2337 22 209 672 4777

اٌّغّٛع  40475 39876 6044 18713 17291 122399

 اٌَّغٍخ اٌّل١ٔخاٌمٚب٠ب 

 ؽٛاكس اٌْغً 1645 2634 28 224 1211 5742

 لٚب٠ب اٍزؼغب١ٌخ 1417 779 115 255 390 2956

 األؽٛاي اٌْق١ٖخ 2972 4085 139 1117 1412 9725

 اٌؾبٌخ اٌّل١ٔخ 10392 5010 4511 6191 1644 27748

 اٌؼمبه 402 716 248 497 781 2644

 ٔياػبد اٌْغً 2476 2499 26 218 670 5889

اٌّغّٛع  43788 41849 6148 18374 18209 128368

   2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر   
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 2011ثبٌــوثبٛ، ٍٕـخ ح ــى اٌمٚبئٟـِواناي-أْٔطــخ : 84 اٌدذٚي سلُ

 حـاٌّلٟٔ ا٠بـاٌم٘ حــا اٌغٕؾٟـاٞـاٌم٘ ا٠بـٚع اٌم٘ــِغُ
 ا٠بـٚاع اٌم٘ــأْ

اٌّؾىِٛخ   حـاٌّقٍف اٌّؾىِٛخ   حـاٌّقٍف حـاٌَّغً اٌّؾىِٛخ   حـاٌّقٍف حـاٌَّغً  حـاٌَّغً

81 395 306 47 152 133 34 243 173 
 ح اٌّمبٛؼبد اٌزبثؼخـأْٜٔ

 ح ـى اٌمٚبئٟـٌٍّوان

  حـاٌمٚبئٟ ىـح اٌّوانـأْٜٔ 5435 5782 767 3154 2867 629 8589 8649 1396

1387 3292 1672 806 1022 1144 581 2270 528 
 َ اٌّمبٛؼبدـح ِؾبنـأْٜٔ

 حـح ٌٍّؾبوُ االثزلائٟــاٌزبثغ

 افْـئَ االٍذـح ِؾبنـأْٜٔ 8351 8710 5370 19148 19135 5458 27499 27858 10828

   2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر   
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 ، قضٌة14616 المحاكم اإلدارٌةبلػ مجموع القضاٌا الرابجة ب

 فً إطار %19,2 منها فً إطار الشطط فً استعمال السلطة و 11,1%

 منها فً %19,5 فً مجال أداء الضرابب و %17,9نزع الملكٌة وحوالً 

وتمثل القضاٌا .  فً إطار االنتخابات%0,44مجال القضاٌا االستعجالٌة و 

 من مجموع القضاٌا تلٌها القضاٌا المسجلة بنسبة %38,8المحكومة نسبة 

 .%26,5 ثم أخٌرا القضاٌا المخلفة بمعدل 34,7%

 

 2011، ٍٕـخ حـَ اإلكاهٞـح اٌّؾبنـأْٜٔ: 85 اٌدذٚي سلُ
ِغّــٛع 

 اٌمٚـب٠ب 

اٌْطٜ فـٟ 

 حـاٍزؼّـبي اٌٍَٜ
 اإلٔزقبثبد اٌٚوائت

ىع ـْـ

 حـاٌٍّىٟ

ا٠ب ـل٘

 اٍزؼغب١ٌخ
 اٌمٚـب٠ب

 حـاٌَّغً 1382 724 29 796 554 5067

 حـاٌّؾىَٛ 1325 1053 35 765 573 5673

 حـاٌّقٍف 140 1025 1 1049 494 3876

 اٌّغّــٛع 2847 2802 65 2610 1621 14616

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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اٌمٚب٠ب اٌَّغٍخ ، 2011أْٔطخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فالي ٍٕخ : 33 اٌج١بْ هلُ

  

 

 ؽىِٛخاٌمٚب٠ب اٌُ، 2011أْٔطخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فالي ٍٕخ : 34 اٌج١بْ هلُ
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 فٍفخاٌمٚب٠ب اٌُ، 2011أْٔطخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فالي ٍٕخ : 35 اٌج١بْ هلُ

  

 

 2011التجارٌة سنة المحاكم بلػ مجموع القضاٌا المعروضة على 

 قضاٌا مسجلة %44,9:  قضٌة موزعة على الشكل التال33930ًحوالً 

أما إذا أخذنا كل صنؾ .  قضاٌا مخلفة%10,7 قضاٌا محكومة و%44,4و

 .على حدة، فٌالحظ أن قضاٌا الموضوع تستحوذ على حصة األسد

 

 2011، ٍٕـخ حــَ اٌزغبهٞـح اٌّؾبنـأْٜٔ: 86 اٌدذٚي سلُ

 اٌمٚب٠ب األٚاِو ثبألكاء لٚب٠ب اٌّٛٙٛع االٍزؼغبٌٟ اٌّغّٛع

 اٌَّغٍخ 1748 4750 1246 15229

 اٌّؾىِٛخ 1748 4344 1156 15059

 اٌّقٍفخ - 3222 164 3642

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

 

أما فٌما ٌخص توزٌع األعوان القضابٌٌن بمحاكم االستبناؾ 

 224 إلى 228بالجهة، فٌالحظ أن عدد العدول انخفض على التوالً من 

، كما انخفض أٌضا عدد الموثقٌن خالل نفس الفترة 2011 و2010فً سنتً

 . موثق156 إلى 158من 
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ِؾبوُ االٍزئٕبف ثبٌغٙخ ،  ؽَت  ٚاٌّٛصم١ٓرٛى٠غ اٌؼلٚي: 87 اٌدذٚي سلُ

 2011 ٚ 2010ٍٕخ 

 ٔـــٛع اٌؼــْٛ 2010 2011

 اٌؼـــلٚي 228 224

 اٌّـٛصم١ــٓ 158 156

  2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر
 
 

ِٓ  رٛى٠غ اٌؼلٚي ٚاٌّٛصم١ٓ ؽَت ِؾبوُ االٍزئٕبف ثبٌغٙخ: 36 اٌج١بْ هلُ 

 2011 اٌٝ 2010ٍٕخ 
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 45 حوالً 2011أما بالنسبة للنساخ، فقد بلػ عددهم خالل سنة 

 من اإلناث، فً حٌن بلػ عدد الخبراء القضابٌٌن ما %40ناسخا منهم 

 ٌنترجململأما بالنسبة .  من اإلناث%14,4 خبٌر منهم 451ٌقارب 

 . إناثا%39,3 مترجما منهم 61، فوصل عددهم المقبولٌن لدى المحاكم

 

 اٌّمج١ٌٛٓ ٠ٓروعَُاٌقجواء اٌمٚبئ١١ٓ ٚاي ٚرٛى٠غ إٌَبؿ: 88 اٌدذٚي سلُ

 2011 ثبٌغٙخ، ٍٕخ ٌلٜ اٌّؾبوُ ؽَت اٌغٌٕ
 اٌؼـــْٛ ٚهــمن أــبس ٚعــِغُ

  اؿــإٌٌ 27 18 45

 ْــهاء اٌمٚبئ١ٟــاٌقت 386 65 451

 ــ١ٓروعَُاي 37 24 61

   2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  

 

ٌلٜ   اٌّمج١ٌٛٓ ٠ٓروعَُرٛى٠غ إٌَبؿ ٚاٌقجواء اٌمٚبئ١١ٓ ٚاي: 37 اٌج١بْ هلُ

 2011ٍٕخ ، اٌّؾبوُ
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(Vالقطاعات اإلنتاجٌة  

 

 القطاع الفالحـً  (1

 الحبوب والقطانً  من بٌنهاتتوفر الجهة على فالحة متنوعة

ومزروعات الخضر والمزروعات الصناعٌة والحبوب الزٌتٌة ومؽروسات 

، على مساحة صالحة للزراعة 2009تتوفر الجهة، برسم سنة حٌث الفواكه 

 . منها أراضً بورٌة%96,6هكتار،  442.674تقدر ب 

 هكتار وتعتبر األكثر انتشارا، إال 412.309تقدر أراضً الملك ب 

أن هذه األراضً تبقى مهددة بالتراجع الدابم للمردودٌة نتٌجة تجزٌبها 

تعرؾ أراضً الدولة وأراضً الجموع مشاكل تتعلق بطرٌقة  كما المستمر

 .تدبٌرها

سد سٌدي دمحم بن عبد هللا بطاقة تقدر  وهما  الجهة على سدٌنرتتوؾ

 ملٌون متر 230 ملٌون متر مكعب وسد القنصرة بسعة تقدر ب 480ب 

 سدا تلٌا تستعمل للسقً وشرب الماشٌة وإنتاج الكهرباء وتزوٌد 11مكعب و

 .المراكز الحضرٌة بالماء الصالح للشرب

 

 لتوفر هذا نظراأما تربٌة الماشٌة فهً جد مهمة بإقلٌم الخمٌسات 

اإلقلٌم على موارد طبٌعٌة من علؾ وكأل ومساحات شاسعة ومراعً وافرة 

 .تساهم وتساعد فً تنمٌة اإلنتاج الحٌوانً
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 الوضعية القانونية لألراضي 

 هكتار، 442.674تبلػ المساحة الصالحة للزراعة الموجودة بالجهة 

% 0,1و% 7,4و% 8,4منها إلى إقلٌم الخمٌسات، مقابل % 84,2ترجع 

 .تمارة وسال والرباط-فقط على التوالً بكل من عماالت الصخٌرات

من المساحة % 93,1 تمثل المساحة المتعلقة بالملك الخاص

تعود للملك الجماعً % 3,1الصالحة للزراعة على صعٌد الجهة، مقابل 

 أراضً الحبوس والكٌش سوى تؽطًألمالك الدولة، فً حٌن ال % 3,5و

 .هكتار على التوالً 316  و1036

 

رٛى٠غ اٌَّبؽبد اٌفالؽ١خ اٌَّزغٍخ ثبٌٙىزبه ؽَت إٌظبَ : 89 اٌدذٚي سلُ

 2010اٌؼمبهٞ ٚ اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ ، ٍٕخ 

 اٌّغّٛع
ٍِه 

 اٌلٌٚخ
 اٌغ١ِ اٌؾجًٛ

اٌٍّه 

 اٌغّبػٟ

اٌٍّه 

 اٌقبٓ
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ

 اٌوثبٛ 7 - 316 - - 323

ٍال   27963 2800 - 407 1530 32700

رّبهح -اٌٖق١واد 34592 234 - 269 1905 37000

اٌق١َّبد  349747 10296 - 360 12248 372651

 اٌّغّٛع 412309 13330 316 1036 15683 442674

 *المديريات اإلإلقليمية لللقالحة بالجهة  : الممدر 

 

 استغالل األراضي 

 %96,6 إذ تمثل ،تعتبر الزراعة البورٌة أهم نشاط زراعً بالجهة

 15.051 فال تهم سوى السقوٌةمن المساحة الصالحة للزراعة، أما الزراعة 

 . هكتار من المساحة الفالحٌة المستؽلة بالجهة
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 ٌشمل إقلٌم الخمٌسات أكبر ،أما على مستوى العماالت واإلقلٌم

من  %2,43بورٌة والراضً من األ %83,9 تمثل حٌث. مساحة مستؽلة

 .راضً السقوٌةاأل

 

رٛى٠غ اٌَّبؽبد اٌفالؽ١خ اٌَّزغٍخ ؽَت ٔٛػ١خ األهاٟٙ : 90 اٌدذٚي سلُ

 2011ثبٌٙىزبه، ٍٕخ 
 َـح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي ٞ اٌَم٠ٛخـاألهاٗ ٚهـٞ اٌتـأهاٗ ٚعــاٌّغُ

 هثبٛــاي - - -

ال  ـًـ - - -

رّبهح -اٌٖق١واد - - -

اٌق١َّبد  6502 358775 365277

 حــاٌغٗ 15051 427623 442674

 .المديرية اإلإلقليمية لللقالحة بالخميسات: الممدر  
 . لم نتوصل بالمعطيات المتعلقة بالمديرية اإلإلقليمية للرباط

نظرا . إن المساحة المزروعة ترتبط ارتباطا وثٌقا بظروؾ الطقس

لضعؾ التساقطات المطرٌة فإن زراعة الحبوب هً التً تطؽى، حٌث تهم 

 من المساحة الصالحة 366% هكتار، أي ما ٌمثل حوالً 293400

أما على مستوى العماالت واإلقلٌم، فٌتضح أن إقلٌم الخمٌسات . للزراعة

ٌتوفر على مساحة صالحة للزراعة جد مهمة وتعتبر زراعة الحبوب أهم 

الزراعات المناسبة للطقس السابد باإلقلٌم حٌث تؽطً مساحة تقدر ب 

 من المساحات المزروعة بالحبوب على صعٌد %58 هكتار أي 254400

النشرة )تمارة و عمالة سال - بكل من عمالة الصخٌرات%42الجهة مقابل 

 (.2012اإلحصابٌة السنوٌة للمؽرب 
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 َِبؽخ أُ٘ اٌّيهٚػبد اٌفالؽ١خ ثبٌغٙخ ثبٌٙىزبه،: 91 اٌدذٚي سلُ

 ٍُِٛ 2011-2012 

ٚع ــاٌّغُ اٌق١َّبد 
 اٌٖق١واد 

رّبهح 
 ادـٚاع اٌّيهٚعـأْ الـًـ

ٚة ــاٌؾت - - 212000 212000

ٞ ــاٌمطبْ - - 21390 21390

ه ــاٌق٘ - - 6462 6462

ح ـاٌّيهٚػبد اٌي٠زٟ - - 950 950

أل ــاٌه - - 26910 26910

ٖ ــاٌفٛان - - 31626 31626

األهاٟٙ اٌَّزو٠ؾخ  - - 36000 36000

ٚع ــاٌّغُ - - 302413 302413

 .المديرية اإلإلقليمية لللقالحة بالخميسات: الممدر  
 . لم نتوصل بالمعطيات المتعلقة بالمديرية اإلإلقليمية للرباط

 
 

 تربية المواشي 
 

 على صعٌد الجهة 2011بلػ عدد رإوس الماشٌة خالل سنة 

من مجموع قطٌع % 70,2 ألؾ رأس وٌمثل قطٌع الؽنم 1177,8حوالً 

كما ٌستؤثر إقلٌم .  من الماعز%11,6من البقر و% 18,1الماشٌة مقابل 

 من قطٌع الماشٌة، وذلك راجع إلى توفر هذا % 81,2الخمٌسات بنسبة

اإلقلٌم على موارد طبٌعٌة من علؾ وكأل ومساحات شاسعة ومراعً وافرة 

 .تساهم وتساعد على تنمٌة اإلنتاج الحٌوانً باإلقلٌم
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ثآالف رٛى٠غ هإًٚ اٌّب١ّـخ ٚؽ١ٛأبد اٌغـو ثبٌغٙـخ : 92 اٌدذٚي سلُ

 2011، ٍٕـخ اٌوإًٚ

ح ــهإًٚ اٌّبّٟ
اٌٛال٠خ أٚ اإلل١ٍُ 

اٌّغّٛع  اٌّبػـي  األغٕـبَ  األثمـبه 

ٍال -ٚال٠خ اٌوثبٛ 70,8 141,5 9,6 221,9

 اٌق١َّبدال١ٍُ  142,8 685,8 127,3 955,9

اٌّغّٛع  213,6 827,3 136,9 1177,8

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  : الممدر  

 

ٍٕخ ، رٛى٠غ هإًٚ اٌّب١ّخ ؽَت إٌٛع: 38 اٌج١بْ هلُ

2011 

 

 

 90,2ومن ناحٌة أخرى، بلػ عدد رإوس األبقار المحلٌة حوالً 

 ٌحتل إقلٌم الخمٌسات . رأس من األبقار المحسنة ألؾ123,4 رأس مقابل ألؾ

المرتبة األولى سواء من حٌث عدد األبقار المحلٌة أو المحسنة وذلك بنسبة 

 من األبقار %66,9 وتجدر اإلشارة إلى أن . على التوالً%56,2 و81,5%

 . بالعماالت الثالث مجتمعة%33,1تتواجد بإقلٌم الخمٌسات و

  

12%

70%

18%

الماعـز

األغنـام

األبقـار
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، الفا٢ ة٠خ٠ُ ٚاٌٛالياإلقٚهإًٚ األثمبه ؽَت اٌَالٌخ ػلك : 93 اٌدذٚي سلُ

 2011ٍٕخ 
 اٌٛال٠ـخ ٚاإلل١ٍــُ حــاٌّؾٍٟ حــاٌّؾَٓ ٚعــاٌّغُ

 ٍــال-هثبٛـايٚال٠ـخ  16,7 54,1 70,8

 اٌق١َّبد ال١ٍـُ   73,5 69,3 142,8

ٚعــاٌّغُ 90,2 123,4 213,6  

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  : الممدر  

 

ٍٕخ ، الف ا٢ػلك هإًٚ األثمبه ؽَت اٌَالٌخ ثبٌغٙخ ة: 39 اٌج١بْ هلُ

2011 

 
 

 الغابـات 

 هكتار، وتتوزع 306.200تتوفر الجهة على ؼابات طبٌعٌة تؽطً 

 عمالة %8,4 و عمالة سال بنسبة %0,1على كل من عمالة الرباط بنسبة 

، وتحتل %82,1 ثم إقلٌم الخمٌسات بنسبة %9,5 بنسبة اٌٖق١واد رّبهح

أشجار الورٌق المكونة أساسا من البلوط األخضر والبلوط الفلٌنً مساحة 
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ما ٌمثل  هكتار أي 189.870والتً تؽطً مهمة من هذه الؽابات الطبٌعٌة 

تؽطً ؾأما األشجار الصمؽٌة . من المساحة الؽابوٌة الجهوٌة% 62 حوالً

 من المساحة اإلجمالٌة %16,3 هكتار أي بنسبة 49.990مساحة تبلػ 

 .منها تتمركز بإقلٌم الخمٌسات% 87,1للؽابات الطبٌعٌة بالجهة وأكثر من 

 

 

ثبٌغٙخ  ح األّغبه اٌطج١ؼٟاٌَّبؽبد اٌّْغوح ؽَت أٔٛاع: 94 اٌدذٚي سلُ

ثبٌٙىزبه، ٍٕخ 
1
2011 

ٚع ــاٌّغُ
ٚاع ـأْ

هٜ ـأؿ

ٚع ـْـ

ِبٛٛهاي 

اه ـأّظ

ٚه٠ك ـاي

اه ـاألّظ

ح  ـاٌّٖغٟ
َ ـح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي

هثبٛ  ـاي - 290 - - 290

ال ـًـ 3010 22180 380 - 25570

اٌٖق١واد رّبهح  3440 18220 6450 840 28950

 اٌق١َّبدَ ـالٍٟ 43540 149180 44580 14090 251390

ح ــاٌغٗ 49990 189870 51410 14930 306200

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  : الممدر  
 الممدر المندوبية السامية للمياه والغابات. إحمائيات الجرد الغابوي الوونت (1
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اٌَّبؽبد اٌّْغوح ثبٌغٙخ ؽَت ٔٛع األّغبه : 40 اٌج١بْ هلُ

 2011 ٍٕخ 

 

ومن جهة أخرى، بلؽت المساحة المؽطاة بؤشجار العرعار عفصٌة 

 من مساحة األشجار الصمؽٌة %98,9 هكتار؛ أي ما ٌمثل 49.460حوالً 

الطبٌعٌة وٌستحوذ إقلٌم الخمٌسات على النصٌب األكبر من هذا النوع من 

أما بالنسبة ألشجار الورٌق الطبٌعٌة، فٌمثل . %87األشجار وذلك بنسبة 

 من مجموع مساحة هذا الصنؾ من األشجار والباقً %57البلوط الفلٌنً 

 . ٌخص البلوط األخضر%43أي 

وتجدر اإلشارة إلى أن البلوط األخضر والعرعار ٌتواجدان فقط 

وتلعب صناعة الخشب دورا مهما فً التنمٌة االقتصادٌة . بإقلٌم الخمٌسات

 . سواء منها الجهوٌة أو الوطنٌة

  

4,90%

16,80%

62%

16,30%

أخـريأنـواع

ماطورالنــوع

الـورَقأشجـار

الصمغَـةاألشجـار
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 أّغبه اٌٛه٠ك اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌطج١ؼ١خحاألّغبه اٌّٖغَِٟبؽبد : 95 اٌدذٚي سلُ

ثبٌٙىزبه، ٍٕخ 
1
2011 

 حـح اٌطج١ؼٟـاه اٌّٖغٟـاألّظ حـق اٌطج١ؼٟـاه اٌٛهٞـأّظ
اٌؼّبٌخ أٚ 

 اٌّغّٛعَ ـاإللٍٟ
اٌجٍٛٛ 

 اٌف١ٍٕٟ 

اٌجٍٛٛ 

 األفٚو
اٌّغّٛع   اٌؼوػبه

 اٌؼوػبه

 ػف١ٖخ

22470 22470 - 3010 - 3010 
- اٌوثبٛ ٚال٠خ 

ٍال 

18220 18220 - 3440 - 3440 
اٌٖق١واد 

 رّبهح

 اٌق١َّبدال١ٍُ  43010 530 43540 81610 67570 149180

ح ــاٌغٗ 49460 530 49990 81610 108260 189870

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب  سنة  : الممدر  
 الممدر المندوبية السامية للمياه والغابات. إحمائيات الجرد الغابوي الوونت (1

 

هكتار،  54.403 تبلػ مساحة الؽابات المشجرة على صعٌد الجهة

وتتوزع هذه المساحة بشكل ؼٌر . هكتارمساحة مشجرة مإقتة 2636منها 

سال، حٌث ٌضم إقلٌم -متكافا بٌن كل من إقلٌم الخمٌسات ووالٌة الرباط

من %  68,2 من المساحة المشجرة المتواجدة و%87,8الخمٌسات لوحده 

%  31,8و %  12,2 المساحة المشجرة المإقتة والباقً على التوالً أي

 .سال-ٌخص والٌة الرباط
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َِبؽخ اٌغبثبد اٌّْغوح اٌّزٛاعلح ٚ اٌّئلزخ ؽَت اٌٛال٠خ : 96 اٌدذٚي سلُ

 2011-2010أٚ اإلل١ٍُ ثبٌٙىزبه، ٍُِٛ 

ح ــاٌغٗ – هثبٛ ـاي اٌق١َّبدَ ـالٍٟ

ال ـًـ
َ ـح أٚ اإللٍٟـاٌؼّبي

  اٌّزٛاعلحهحـاثبد اٌّْظـاٌغ 6301 45466 51767

  اٌّئلزخهحـاثبد اٌّْظـاٌغ 839 1797 2636 اٌّزٛاعلح اٌّزٛاعلح

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  : الممدر  

 

 الصيد البحري 

رؼم كون الجهة لها واجهة كبٌرة على المحٌط األطلسً التً ٌبلػ 

 كلم وتمتاز بتواجد نهر كبٌر هو وادي أبً رقراق، 75طولها حوالً 

فؤنشطة الصٌد البحري ال تمثل الحجم المرؼوب فٌه، ألن المٌناء الوحٌد فً 

الجهة هو مٌناء الرباط، إال أنه ال ٌتوفر على الشروط والبنٌات األساسٌة 

 .الضرورٌة الستؽالله على أحسن وجه

 قارب فقط 380، من 2009وتتؤلؾ سفن مٌناء الرباط برسم سنة 

 . صٌاد ٌزاولون نشاطهم بالمٌناء850وما ٌناهز 

ونظرا لإلمكانٌات المحدودة لمٌناء الرباط، فتموٌن الجهة من 

 .منتوجات الصٌد ٌتم عن طرٌق مٌنابً مهدٌة والدار البٌضاء
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 2009ِٕزٛط ا١ٌٖل اٌجؾوٞ ؽَت إٌٛع ثبٌغٙخ، ٍٕخ : 97 اٌدذٚي سلُ

اٌم١ّخ ثؤٌف كهُ٘  إٌَجخ ْ ـاٌٛىْ ثبٌٜ إٌَجخ ٚع ــآٌ

 ٗـاٌَّه األثٟ 92 21,7 2.400 20,4

 ه٠بدـاٌمِ 0.4 0,1 23 0,2

٠ٚبد ـاٌوؿ 305 72,0 9.131 77,7

اٌَّه اٌز١ٕٖؼٟ  23 5,4 170 1,4

هٜ ـإٕٔبف أؿ 3 0,7 32 0,3

ٚع ــاٌّغُ 423.4 100,0 11.756 100,0

 .2009المندوبية الجهوية للميد اللصري  : الممدر  

 423.4بلؽت كمٌة األسماك المصطادة على صعٌد الجهة حوالً 

من هذه  21,7وقد شكلت األسماك البٌضاء نسبة . 2009طن خالل سنة 

 فً حٌن شكل السمك التصنٌعً %72,0الكمٌة والرخوٌات شكلت حوالً 

، أما القشرٌات فٌبقى منتوجها هزٌال جدا وال ٌرقى إلى 5,4ما ٌقارب 

وٌعتبر السردٌن أهم منتوج من األسماك التصنٌعٌة . تطلعات الصٌادٌن

 .حٌث ٌمثل جل هذا النوع من اإلنتاج

 ملٌون 11,756أما قٌمة منتوجات الصٌد البحري فقد وصلت إلى 

، وترجع أكبر مساهمة إلى الرخوٌات حٌث وصلت 2009درهم خالل سنة 

من مجموع قٌمة % 77,7 ملٌون درهم أي ما ٌمثل 9,131قٌمتها إلى 

 .المنتوج على الصعٌد الجهوي

 القطاع السٌاحً  (2

جد هامة سٌاحٌة تتوفر الجهة على إمكانٌات ومإهالت جؽرافٌة 

 :ومتنوعة من أهمها

  كورنٌش على ساحل المحٌط األطلسً الذي ٌمتد على أكثر من

 كلم، مكونا بذلك موقعا مالبما لشواطا االصطٌاؾ ولموانا 75

 ؛الترفٌه ولمواقع االستجمام
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 ؛الولجة الممتدة على ضفاؾ واد أبً رقراق 

 ؛... عٌون وٌنابٌع طبٌعٌة مثل عٌن لالحٌة بولماس  

  ًكموقع مالبم  هكتار250.664فضاء ؼابوي طبٌعً كبٌر ٌؽط 

 .حٌرة ضاٌة الرومً بالرمانًبلمراكز الصٌد ب

تمت برمجة مجموعة من المشارٌع فً إطار المبادرة الوطنٌة 

للتنمٌة البشرٌة من بٌنها تهٌبة وتنمٌة ضفتً أبً رقراق وتهٌبة كورنٌش 

على ساحل المحٌط األطلسً وهذه المشارٌع من شؤنها أن تلعب دورا مهما 

 ...فً تنمٌة الجهة سواء من الجانب االقتصادي أو االجتماعً أو السٌاحً 

ومن جهة أخرى تعرؾ الجهة كل سنة تظاهرات ذات مٌزة فنٌة 

وثقافٌة كموسم الشموع بسال ومهرجان موازٌن بالرباط وموسم شراكة 

 .بعٌن عودة وتظاهرات أخرى

كما أن الجهة تتوفر على تراث تارٌخً مهم وتشهد على ذلك 

المآثر التارٌخٌة المتواجدة بها كصومعة حسان واألوداٌة وقصبة شالة 

والبوابات الكبرى لسال وقنطرة زعٌر وضرٌح دمحم الخامس وضرٌح عبد 

 .هللا بن حسون وضرٌح عبد هللا بن ٌاسٌن مإسس الدولة المرابطٌة

رؼم كل هذا، فالسٌاحة فً الجهة تبقى سٌاحة مرور، فالسٌاح 

ٌمرون فقط ببعض مدن الجهة لٌقٌموا فً أماكن أخرى وذلك راجع لقلة 

وهكذا تبقى الطاقات داخل . التجهٌزات األولٌة والشبكة الطرقٌة المطلوبة

 .الجهة ؼٌر مستؽلة بما فٌه الكفاٌة
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  فندقا مصنفا بطاقة استٌعابٌة تتكون من49تتوفر الجهة على 

من عدد الؽرؾ على % 0,4سرٌر أي ما نسبته  6641  ؼرفة و3257

وتحتل عمالتً الرباط وسال مكانة مهمة فً مٌدان . الصعٌد الوطنً

السٌاحة بهذه الجهة حٌث تتواجد بهما أهم الفنادق الكبرى إذ ٌصل عددها 

من مجموع الفنادق الموجودة % 73,5 فندقا مصنفا وهو ما ٌعادل 36إلى 

 .بالجهة
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 2011 2010ٍٕٚزٟ ,اٌطبلخ االٍز١ؼبث١خ ٌٍّئٍَبد اٌفٕلل١خ اٌّٖٕفخ ثبٌغٙخ ؽَت اٌؼّبالد أٚ اإلل١ٍُ : 98 اٌدذٚي سلُ

2010 2011 
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍـُ

ا١ٌٍبٌٟ ا١ٌَبؽ١خ   اٌّئٍَبد اٌغوف األٍوح ا١ٌٍبٌٟ ا١ٌَبؽ١خ اٌفٕبكق اٌغوف األٍوح

 هثبٛـ اي 34 2525 5081 613052 32 2463 4957 635233
 ٍــال  2 62 124 14153 2 62 124 14021
 رّبهح-اٌٖق١واد 9 492 1070 55409 9 508 1102 58432
اٌق١َّبد  4 178 366 16682 4 178 366 14212
 اٌغٙــخ 49 3257 6641 699296 47 3211 6549 721898

 2012  و  2011النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  : الممدر  
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 رطٛه ا١ٌٍبٌٟ ا١ٌَبؽ١خ إٌّغيح ثبٌفٕبكق اٌّٖٕفخ ثبٌغٙخ ؽَت ٔٛع ا١ٌَبؽخ ٚ اٌؼّبالد أٚاإلل١ٍُ: 99 اٌدذٚي سلُ

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  : الممدر  

 (%)ِؼـلي اٌي٠ــبكح 

 
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍـُ 2007 2008 2009 2010 2011

2010/2011 2009/2010 2008/2009 

 هثبٛـاي 629870 643018 577794 635233 613052 10,1- 9,9 -3,5

 ٍــال  20579 20043 14718 14021 14153 26,6- -4,7 0,9

 رّـبهح-اٌٖق١واد 57951 61438 61829 58432 55409 26,6 -5,5 -5,2

اٌق١َّبد  8592 9624 11838 14212 16682 23,0 20 17,4

 اٌغٙــخ 716992 734123 666179 721898 699296 9,3- 8,4 -3,1
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وصل عدد اللٌالً السٌاحٌة بالمإسسات الفندقٌة المصنفة للجهة 

% 3,1، بنسبة تراجع وصلت إلى 2011لٌلة خالل سنة  699296حوالً 

لٌلة بعمالة الرباط أي ما ٌعادل  613052منها . 2010مقارنة مع سنة 

من مجموع اللٌالً السٌاحٌة بالجهة، وهكذا ٌتضح أن السٌاحة على % 87,7

صعٌد الجهة تبدو أكثر أهمٌة بعمالة الرباط، بٌنما تبقى مشاركة باقً أقالٌم 

 .الجهة فً هذا القطاع ضعٌفة إلى حد ما

 

أما فٌما ٌخص توزٌع المإسسات المصنفة حسب عماالت وإقلٌم 

الجهة، فٌالحظ أن عمالة الرباط تستحوذ على النصٌب األوفر حٌث ٌتمركز 

من عدد األسرة % 76,5من هذه المإسسات بهذه العمالة وبنسبة % 67,4

 .الموجودة على الصعٌد الجهوي

 

أكبر عدد من الفنادق المتواجدة على الصعٌد الجهوي ٌدخل فً 

 فندقا من 12خانة ثالث نجوم وأربع نجوم بالتساوي، حٌث تتوفران على 

من العدد اإلجمالً لألسرة % 30,5و% 21,9هذا الصنؾ وعلى ونسب 

 نجوم 3 فنادق من صنؾ 11وتؤتً الرباط فً المرتبة األولى ب . بالتوالً

من % 71,3و% 90,9 نجوم، و على التوالً بنسبة 4 فنادق من صنؾ 8و 

 . العدد اإلجمالً لألسرة لهذا النوع من الفنادق بالجهة
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 2011-12-31اٌغٙخ، اٌٝ غب٠خ ١ٌُ  ٚاقاٌّئٍَبد اٌّٖٕفخ ؽَت ػّبالد: 100 اٌدذٚي سلُ

 اٌّغّٛع
فٕبكق 

 ػبئ١ٍخ

كٚه 

 ا١ٌٚبفخ

اِخ قا

 ١ٍبؽ١خ

 لوٜ اٌؼطً

 ا١ٌَبؽ١خ
 ٔغّزبْ  ٔغ3َٛ  ٔغ4َٛ  ٔغ5َٛ

ٔغّخ 

 ٚاؽلح
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ

 اٌوثبٛ  3 4 11 8 4 - 1 2 1 34

 ٍال - - - 2 - - - - - 2

 اٌٖق١واد ــ رّبهح - 4 - 2 - 1 - 2 - 9

 اٌق١َّبد 1 1 1 - - 1 - - - 4

 اٌغٙخ 4 9 12 12 4 2 1 4 1 49

 2012لنشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  ا: الممدر  

 2011-12-31اٌغٙخ، اٌٝ غب٠خ ١ٌُ  ٚاقػلك األٍوح ثبٌّئٍَبد اٌّٖٕفخ ؽَت ػّبالد: 101 اٌدذٚي سلُ

 اٌّغّٛع
فٕبكق 

 ػبئ١ٍخ

كٚه 

 ا١ٌٚبفخ

اِبد قا

 ١ٍبؽ١خ

 لوٜ اٌؼطً

 ا١ٌَبؽ١خ
 ٔغّزبْ  ٔغ3َٛ  ٔغ4َٛ  ٔغ5َٛ

ٔغّخ 

 ٚاؽلح
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ

 اٌوثبٛ  255 404 1322 1447 1458 - 55 84 56 5081

 ٍال - - - 124 - - - - - 124

 اٌٖق١واد ــ رّبهح - 266 - 458 - 294 - 52 - 1070

 اٌق١َّبد 34 100 132 - - 100 - - - 366

 اٌغٙخ 289 770 1454 2029 1458 394 55 136 56 6641

 2012لنشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  ا: الممدر  
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 الصناعــً   القطاع3)

  الصناعـة العصرٌـة)1.3

 مؤشرات عامة حول وضعية الصناعة بالجهة  
ٌعد القطاع الصناعً من القطاعات الحٌوٌة بالجهة حٌث بلػ عدد 

 وحدة صناعٌة ممثلة بذلك 596 ما ٌناهز ،2010المإسسات الصناعٌة سنة 

 .من مجموع الوحدات الصناعٌة بالمملكة% 7,4

 ملٌار درهم، وهو ما 13وٌقدر إنتاج هذه المإسسات بما ٌزٌد على 

 . من اإلنتاج الصناعً الوطنً%4,3ٌشكل 

تتوزع هذه الوحدات الصناعٌة حسب العماالت واإلقلٌم على الشكل 

 بكل من %17,3 بعمالة سال و%29,4 بعمالة الرباط و%38,1: التالً

 .تمارة وإقلٌم الخمٌسات-عمالة الصخٌرات

عامل دابم  36712شؽلت هذه المإسسات فً المجموع ما حوالً 

على الصعٌد اإلقلٌمً، .  ملٌار من الدراهم16وبلػ رقم معامالتها أزٌد من 

التً توفرها المإسسات  من مناصب الشؽل (%42,6)تحتكر عمالة سال 

 .الصناعٌة المتواجدة بالجهة

أما فٌما ٌخص اإلنتاج الصناعً بالجهة، تؤتً عمالة الرباط فً 

تمارة بنسبة - متبوعة بعمالة  الصخٌرات،%33,5الدرجة األولى بنسبة 

 وفً األخٌر %32,3 ثم فً المرتبة الثالثة تؤتً عمالة سال بمعدل ،32,4%

 فقط من مجموع اإلنتاج الصناعً %1,8ٌؤتً إقلٌم الخمٌسات بنسبة 

 . اإلجمالً للجهة
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 اٌّئّواد االلزٖبك٠خ اٌىجوٜ اٌقبٕخ ثبٌٛؽلاد اٌٖٕبػ١خ : 102اٌدذٚي سلُ                                       

 2010ؽَت اٌؼّبالد ٚاإلل١ٍُ ثبٌغٙخ، ثؤٌف كهُ٘، ٍٕخ 

  أٚ اإلل١ٍـُاٌؼّبالد
كك ــع

 اٌّئٍَبد

كك ــع

 ٍزقل١َِٓاي 

 اٌلائ١ّـٓ 

اط ـاإلٔذ

10
3 

 كهُ٘

اه ـاالٍزضُ

10
3 

 كهُ٘

اكهاد ـأٌ

10
3 

 كهُ٘

َ ـهق

اٌّؼبِالد 

10
3 

 كهُ٘

 5454900 1456661 196022 4684830 11654 227 هثبٛ ــاي

 4746726 1459547 590735 4526321 15649 175 ال ـًـ

 5582021 578914 179839 4534388 8269 103  رّبهح-اٌٖق١واد

 250217 63800 13475 251675 1140 91اٌق١َّبد 

 16033864 3558922 980071 13997214 36712 596 ٚعــاٌّغُ

 2012لنشرة اإلحمائية السنوية للمغرب سنة  ا: الممدر  
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االستثمارات فً القطاع الصناعً الجهوي خالل سنة بلؽت قٌمة 

 من هذه %60,3 ملٌون درهم، وقد تحققت 980، ما ٌفوق 2010

 %18,3 بعمالة الرباط و%20,0االستثمارات على صعٌد عمالة سال مقابل 

 . بإقلٌم الخمٌسات %1,4تمارة و–بعمالة الصخٌرات

 

 تؤتً عمالة سال ،أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعٌد الجهة

 بفرق بسٌط بعمالة الرباط بنسبة ة متبوع%41,0فً الصدارة بنسبة 

 وٌرجع الفضل فً ذلك باألساس إلى دٌنامٌكٌة قطاع النسٌج والجلد 40,9%

-توجاته إلى األسواق الخارجٌة وتؤتً عمالة الصخٌراتنالذي توجه جل م

 وفً األخٌر ٌؤتً إقلٌم الخمٌسات %16,3ثالثة بنسبة فً المرتبة التمارة 

 . %0,4بنسبة 

 
ؽَت اٌؼّبالد اٌّئّواد االلزٖبك٠خ ٌٍٛؽلاد اٌٖٕبػ١خ : 41 اٌج١بْ هلُ

 أزبط اٌمطبع اٌٖٕبػٟ، 2010 فالي ٍٕخ ،ف كهُ٘أيثبٌغٙخ ةٚاإلل١ٍُ 

 
  

33%

32%

32%

2%

الــرباط

ســال

-الصخَرات تمارة

الخمَسات



 169 

 

 

 

 

ؽَت اٌؼّبالد اٌّئّواد االلزٖبك٠خ ٌٍٛؽلاد اٌٖٕبػ١خ : 42 اٌج١بْ هلُ

  االٍزضّبه فٟ اٌمطبع اٌٖٕبػٟ،2010 فالي ٍٕخ ،ف كهُ٘أيثبٌغٙخ ةٚاإلل١ٍُ 

  
 

 

 ؽَت اٌؼّبالد اٌّئّواد االلزٖبك٠خ ٌٍٛؽلاد اٌٖٕبػ١خ : 43 اٌج١بْ هلُ

  ٕبكهاد اٌمطبع اٌٖٕبػٟ،2010 فالي ٍٕخ ،ف كهُ٘أيثبٌغٙخ ةٚاإلل١ٍُ 

  

  

41%

41%

16%

2%

الــرباط

ســال

-الصخَرات تمارة

الخمَسات

41%

41%

16%

2%

الــرباط

ســال

-الصخَرات تمارة

الخمَسات
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  توزيع الصناعات حسب القطاعات بالجهة 

رؼم أن عمالة الرباط تتوفر على أكبر عدد من المإسسات 

بعدد  فٌما ٌتعلق ى فإن عمالة سال تحتل المرتبة األول،الصناعٌة الجهوٌة

واإلستثمار بنسبة % 41، والصادرات بنسبة %42,6المستخدمٌن بنسبة 

 .2011خالل سنة % 60

 االلزٖبك٠خ ١ٌٍَٕظ اٌٖٕبػٟ ثبٌغٙخ اٌّئٍَبدرم١َُ : 103اٌدذٚي سلُ 

 2011ؽَت اٌمطبػبد ٍٕخ 

 كك اٌّئٍَبدـع عاــلٜ
ػلك اٌّْبه٠غ 

 اٌّٖبكق ػ١ٍٙب

 لطبع اٌٖٕبػخ

 0 128 اٌٖٕبػبد اٌغنائ١خ

 1 9 ٚاٌغٍلٕٕبػبد ا١ٌَٕظ 

 1 2  ّٚجٗ اٌى١ّب٠ٚخ٠خٚاٌٖٕبػبد اٌى١ّب

 1 3 اٌٖٕبػخ اٌؾل٠ل٠خ ٚاٌّؼل١ٔخ ٚ اٌىٙوثبئ١خ

 0 13 اٌٖٕبػخ اٌقْج١خ ٚ اٌٛهل١خ 

 3 142 اٌّغّٛع

 أفوٜ لطبػبد

 19 957 اٌجٕبء ٚ األّغبي اٌؼ١ِّٛخ

 38 3 اٌطبلخ ٚ اٌّؼبكْ

 13 13 ا١ٌَبؽخ

 - 19 اٌفالؽخ ٚ ا١ٌٖل

 1 635 اٌزغبهح

 24 1529 فلِبد ّأفوٜ

 95 3156 اٌّغّٛع

 98 3298 اٌّغّٛع اٌؼبَ

  .المركز الجهوي لإلسستثمار: المصدر 

 أن أهم القطاعات الصناعٌة المتواجدة بالجهة هً  أعالهٌتبٌن من الجدول

 ٚ اٌظٕبػخ اٌخشج١ختلٌها الصناعات % 90,1الصناعات الؽذابٌة التً تمثل 

من مجموع % 6,3 بنسبة ٚاٌدٍذطٕبػبد إٌغ١ح ، ثم %9,2 بنسبة اٌٛهل١خ 

ٌبقى قطاع الطاقة و كما . النسٌج الصناعً بالجهة من حٌث عدد المإسسات
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 متصدرٌن جمٌع األشغبي اٌؼ١ِّٛخ ٚ اٌجٕبءالمعادن و قطاع الخدمات و قطاع 

 2011 ػذد اٌّشبس٠غ اٌّظبدق ػ١ٍٙب فٟ عٕخالقطاعات الصناعٌة بالجهة من حٌث 

 .من مجموع المشارٌع % 20و % 25% ,40 :إذ تبلػ على التوالً

  الصناعـة التقلٌدٌة )2.3

 محلٌة وعلى تجهٌزات أولٌةعلى مواد  الصناعة التقلٌدٌة تعتمد

 ال ٌتطلب رإوس ابسٌطة فً ؼالب األحٌان، عالوة على أن االستثمار فٌه

مجال خصب لالستثمار بؤقل تكلفة  كا لذا ٌمكن اعتباره،مهمةأموال 

 تثبٌت الٌد مساهما فً عامال اوخزان مهم لمناصب الشؽل، زٌادة على كونه

. العاملة المحلٌة والحد من ظاهرة الهجرة

 

الزرابً ) تحتل الجهة بصناعتها التقلٌدٌة الؽنٌة والمتنوعة

مكانة مرموقة على  (...ومنتوجات الفخار والمالبس والحدٌد المطروق 

 مراكز لتعلم حرؾ الصناعة التقلٌدٌة، 3الصعٌد الوطنً، وهً تتوفر على 

وقد . ٌوجد منها مركز واحد بإقلٌم الخمٌسات ومركزان بعمالة الرباط

 متعلم ٌتدربون 160 ما ٌقرب من 2009استقبلت هذه المراكز خالل سنة 

 .على مختلؾ حرؾ الصناعة التقلٌدٌة

 

 اإلجراءات التنشيطية إلنعاش الصناعة التقميدية 

على األساس قطاع، منها ال لقد اتخذت إجراءات مهمة إلنعاش 

 .منح قروض للصناع التقلٌدٌٌن وتكوٌن المراكز المهنٌةوخلق تعاونٌات 
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 التعاونيات الحرفية  

 79 إلى 2004 سنة 77ارتفع عدد التعاونٌات الحرفٌة بالجهة من 

وبالنسبة  %.2,6، حٌث بلؽت نسبة االرتفاع 2009تعاونٌة خالل سنة 

للتوزٌع الجؽرافً لهذه التعاونٌات فإن عمالة سال تحتل الصدارة بنسبة 

، ثم عمالة الرباط بنسبة %32,9، تلٌها عمالة الخمٌسات بنسبة 38,0%

 %.6تمارة بنسبة -وأخٌرا عمالة الصخٌرات% 24,1

رؼب١ٔٚبد اٌٖٕبػخ اٌزم١ٍل٠خ ٚإٌّقو١ٛٓ ؽَت اٌؼّبٌخ أٚ : 104اٌدذٚي سلُ 

 2009اإلل١ٍُ ٍٕخ 

 اٌؼّبٌخ أٚ االل١ٍُ
 اٌزؼب١ٔٚبد

 اٌمل٠ّخ

 اٌزؼب١ٔٚبد 

 اٌؾل٠ضخ اٌزؤ١ٌٍ
 اٌّغّٛع

 ػلك 

 إٌّقو١ٛٓ

 197 19 - 19 اٌوثبٛ

 441 30 03 27 ٍال

 42 05 02 03 رّبهح–اٌٖق١واد 

 232 26 - 26 اٌق١َّبد 

 912 79 05 75 اٌّغّٛع

 

مراقبة وطبع الزرابي 
والمراقبة، بلػ عدد الزرابً المقدمة للمصلحة المشرفة على الطبع 

 وحدة، 28.839جهة، ما مجموعه ال على مستوى 2009خالل سنة 

  . متر مربع100.935,00بمساحة إجمالٌة قدرها 

–صادرات منتوجات الصناعة التقلٌدٌة بجهة الرباط وتبلػ قٌمة 

وقد  . ملٌون درهم28زعٌر خالل نفس الفترة إلى حوالً –زمور-سال

 .2009 و 2005انخفضت هذه القٌمة بشكل مهول بٌن سنتً 
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، انخفضت 2005 ملٌون درهم سنة 81 فبعدما كانت تصل إلى 

 ملٌون درهم سنتً 43 و 63 ثم إلى 2006 ملٌون درهم سنة 71إللى 

.  على التوال2008ً و 2007

 

  القطاع التجــاري)4

 التموٌن ومراقبة األسعار) 4.1

ٌالحظ، من خالل تتبع حالة التموٌن والتوزٌع واألسعار على 

سال أن كل العماالت كانت ممونة بصفة عادٌة -مستوى والٌة الرباط

 238.115ومنتظمة ولم ٌسجل أي خلل على هذا المستوى، حٌث تم توزٌع 

تؤتً عمالة سال فً .  بالوالٌة المستخلص من القمح اللٌنقنطار من الدقٌق

 وأخٌرا عمالة %31,9م عمالة الرباط بنسبة ث %46,2المرتبة األولى بنسبة 

 .%21,9تمارة بنسبة -الصخٌرات
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اٌمّؼ ا١ٌٍٓ ؽَت  رٛى٠غ اٌلل١ك إٌٟٛٛ اٌَّزقٍٔ ِٓ: 105اٌدذٚي سلُ 

 2004، ٍٕخ (ثبٌمٕطبه) ػّبالد اٌغٙخ

 الـًـ هثبٛـاي ٚهـاٌْٗ
 -ف١وادٓاي

 اهحــرُ
 ٚعــاٌّغُ

 20860 4600 9600 6660 هــ٠ٕبٞ

 19460 4480 9190 5790 هــفجواٞ

 20180 4600 9490 6090 اهًــَ

 20080 4560 9390 6130 يــأثوٞ

 20910 4300 9090 7520 اٞــَ

 20910 4600 9850 6460 ٚــ٠ٟٛٔ

 20760 4600 9700 6460 ىٚــ٠ٌٟٛ

 20910 4600 9850 6460 دـغِ

 20770 4600 9240 7230 هــّزٕت

 17805 4300 8495 5280ه ــأوزٛة

 16130 4030 7020 5760 هــٔٛٔت

 19340 3350 9000 6210 هــكعٕت

 238115 4130 109915 76050 ٚعـاٌّغُ

 2005مندوبٌة التجارة والصناعة بالرباط، سنة : المصدر

 

أما فٌما ٌخص تسوٌق وتوزٌع المواد الؽذابٌة األساسٌة األخرى 

بكل من العماالت الثالث للوالٌة، فقد كانت األسواق، على العموم، ممونة 

بالمقابل  ٌالحظ . بشكل عادي ومنتظم ولم ٌسجل أي خلل فً هذا المجال

من خالل قراءة الكشوفات الشهرٌة، التً تتم تعببتها بصفة دورٌة 

ومستمرة، أن أسعار جل المواد ؼٌر مستقرة وتتقلب باستمرار حسب 

وٌمكن توضٌح . التقلبات التً تعرفها األسواق تبعا لحركٌة العرض والطلب

 :هذه الوضعٌة من خالل المعطٌات المسجلة بالجدول المبٌن أسفله
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أصّبْ ثؼ٘ اٌّٛاك وبٌقٚو ٚاٌفٛاوٗ ٚاٌٍؾَٛ ثبٌٛال٠خ : 106 اٌدذٚي سلُ

 2004، ٍٕخ (ثبٌلهُ٘)

اٌّؼلي 

 اَــاٌغ
 حــاٌّٛاك اٌغنائٟ هــ٠ٕبٞ اهًــَ ٞاــَ ىٚــ٠ٌٟٛ هــّزٕت هــٔٛٔت

 اكٞـاٌلل١ك اٌغ 3.00 3.00 2.90 2.90 2.75 2.90 2.90

 اٌلل١ك اٌّّزبى 4.20 4.20 4.20 4.40 4.40 4.40 4.30

 ه اٌمبٌتـٍه 11.00 11.50 11.50 11.35 11.10 10.75 11.20

  ثياهاإل 45.00 40.50 49.00 41.50 40.00 39.00 42.50

 َـَ اٌغٓـٌؼ 63.00 64.00 61.00 59.50 60.00 62.00 61.50

 هـَ اٌجكـٌؼ 61.00 64.00 62.50 62.00 64.00 63.00 62.75

 ٞـاٌلعبط اٌؼ 13.50 13.00 13.00 16.75 14.75 14.00 14.15

 اٌطّبُٛ اٌطو٠خ 2.00 4.50 3.90 2.90 4.25 4.50 3.70

 اٌجطبٌٛ 2.00 4.30 3.50 3.35 4.00 4.25 3.60

 اٌزفبػ 16.50 19.00 18.50 18.50 19.50 18.50 18.50

 2005مندوبٌة التجارة والصناعة بالرباط، سنة : المصدر 

 

   الملكٌة التجارٌة والصناعٌة)2.4 

كانت حصٌلة تسجٌل اإلٌداعات المتعلقة ، 2011خالل سنة 

بالعالمات والنماذج والرسوم الصناعٌة وتسلٌم الشواهد السلبٌة المتعلقة 

هو مبٌن بالجدول باألسماء التجارٌة من أجل التقٌٌد فً السجل التجاري كما 

 :التالً
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ػلك اٌْٛا٘ل اٌٍَج١خ اٌٍَّّخ ؽَت اٌْىً اٌمبٟٔٛٔ ثٛال٠خ : 107اٌدذٚي سلُ 

 2011ٍال، ٍٕخ -اٌوثبٛ

 لطبع إٌْبٛ
 اٌٖٕبػخ

اٌطبلخ 

 ٚ

 اٌّؼبكْ

اٌفالؽخ 

ٚا١ٌٖل 

 اٌجؾوٞ

اٌجٕبء 

ٚاالّغبي 

 اٌؼ١ِّٛخ

 ا١ٌَبؽخ
اٌٖٕبػخ 

 اٌزم١ٍل٠خ
 اٌزغبهح

فلِبد 

 ِزٕٛػخ
 ٚعــاٌّغُ

 ٞــاٌْىً اٌمبْٔٛ

ح ـح ِغٙٛيـّون

 االٍُ
1 

0 
0 1 1 0 6 13 22 

ح ماد ـّون

 َِئ١ٌٚخ ِؾلٚكح
153 

4 
19 938 6 2 616 1470 3208 

ح ماد ـّون

َِئ١ٌٚخ ِؾلٚكح 

 ؽلاثَّبُ٘ ٚ

1 

0 

0 1 0 0 1 3 6 

أّىبي أفوٜ 

ِٓ اٌْووبد 
0 

0 
0 10 1 0 3 17 31 

 - - - - - -  - -أّقبٓ مار١ْٛ 

 3267 1503 626 2 8 950 19 4 155ٚع ــاٌّغُ

 .المركز الجهوي ااإلستثمار: الممدر

ٌالحظ من قراءة الجدول أعاله أن الشركات ذات المسإولٌة 

 من مجموع الشواهد السلبٌة التً تم  %98,2المحدودة تمثل ما ٌعادل 

أما األشكال القانونٌة األخرى فنسبتها ضعٌفة . تسلٌمها خالل الفترة المعنٌة

 . مجتمعة%1,8جدا، إذ ال تتجاوز نسبة 
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VI (البنٌات التحتٌة 

 شبكة النقل ووسائل المواصالت (1

 الشبكة الطرقية 
 تعتبر الشبكة الطرقٌة شرٌانـا مهما وأساسٌا فً التنمٌة االقتصادٌة

 المشٌدة والمعبدة إلى ؼاٌة  طول شبكة الطرق، وقد بلػواالجتماعٌة بالجهة

.  الطرق المعبـدةكلم من 1.752كلم منها  2.215 ما ٌناهز 31-12-2011

تلعب شبكة الطرق السٌارة التً تقوم الشركة الوطنٌة للطرق 

، دورا مهما فٌما ٌخص التنقل والرواج، 1989السٌارة بإدارتها منذ سنة 

 كما تتوفر الجهة باإلضافة إلى .الرباط- خاصة عبر محور الدار البٌضاء

محور :  من الطرق السٌارةىمحاور أخرالمحور السالؾ الذكر على 

  .الرباط–الخمٌسات-مكناس-محور فاسوطنجة -الرباط

 محطات 4الجهة تتوفر على ؾفٌما ٌخص التجهٌزات والبنٌات، أما 

 . والخمٌسات وتٌفلت الرباط وسال:طرقٌة بالمدن التالٌة

 

، ؽزٝ (ثبٌى١ٍِٛزو) ثبٌغٙخ ّجىخ اٌطوق ا١ٌّْلح ٚاٌّؼجلح: 108 اٌدذٚي سلُ

31-12-2011 
 اٌطــوق ا١ٌٕٛٛخ اٌطــوق اٌغ٠ٛٙخ اٌطــوق اإلل١ّ١ٍخ

 اٌّغّـٛع ِٕٙب اٌّؼجلح اٌّغّـٛع ِٕٙب اٌّؼجلح اٌّغّـٛع ِٕٙب اٌّؼجلح اٌغٙخ

959 1 422 622 622 171 171 

  2012 سنةالسنوية  النشرة اإلحمائية  : الممدر  
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إن أهمٌة الطرق اإلقلٌمٌة فً الحركة التجارٌة على الصعٌد 

 من الشبكة الطرقٌة بالجهة، %64,2الجهوي تتضح من خالل تمثٌلها 

كما تتوفر .  من الطرق الوطنٌة%7,7من الطرق الجهوٌة و 28,1%مقابل 

 138الجهة على شبكة مهمة من الطرق السٌارة ٌصل طولها تقرٌبا إلى 

 .كلم

 

 2011-12-31 ؽزٝ ،ّجىخ اٌطوق ا١ٌّْلح ثبٌغٙخ: 44 اٌج١بْ هلُ

7,7%

28,1%

64,2%

َة الطــرق الوطن الطــرق الجهوَة الطــرق اإلقلَمَة

 

 

 النقل الطرقي 

تعتبر شبكة وٌلعب النقل دورا أساسٌا فً الحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن، 

النقل من أهم البنٌات التحتٌة التً تساهم فً تدعٌم وتنشٌط الحركة 

تؤمٌن النقل الطرقً لألشخاص والبضابع  عبر االقتصادٌة واالجتماعٌة

 . بواسطة الوسابل المنظمة وؼٌر المنظمة على حد سواء

بلػ عدد السٌارات المسجلة بمختلؾ مراكز التسجٌل بالجهة 

 بعمالة سال ما تمثل حظٌرة السٌارات، 2011 سٌارة خالل سنة 25.251
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وتعتبر السٌارات السٌاحٌة أكثر .  الجهةحظٌرة من مجموع %66,4ٌقارب 

 من مجموع السٌارات المتنقلة %77,9وسابل النقل رواجا إذ تمثل حوالً 

 وتحل الدراجات %21,3على صعٌد الجهة تلٌها العربات النفعٌة بنسبة 

أما فٌما ٌخص عدد رخص . %0,75ثالثة بنسبة المرتبة الالنارٌة فً 

السٌاقة المسلمة حسب مراكز االمتحان بالجهة، فقد بلػ عددها خالل سنة 

.  رخصة سلمت لإلناث%25,3 رخصة سٌاقة منها 45.618 حوالً 2010

 رخصة 36.483 إلى حوالً 2011وقد انخفض هذا العدد لٌصل خالل سنة 

 فً حٌن مثلت ،2010 مقارنة مع سنة -%20أي بنسبة تراجع وصلت إلى 

 . من مجموع الرخص%28,3إلناث نسبة الرخص المسلمة ل

 

 ثبٌغٙخ، إٌٛع ِٚواوي اٌزَغ١ً رَغ١ً ا١ٌَبهاد ؽَت: 109 اٌدذٚي سلُ

 2011ٍٕخ 

اٌؼوثبد إٌفؼ١ـخ  اٌّغّٛع اٌؼبَ  اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ اٌلهاعبد إٌبه٠خ ا١ٌَبهاد ا١ٌَبؽ١خ

 اٌوثبٛ 4 492 412 908

 ٍال 119 13711 2946 16776

 رّبهح-اٌٖق١واد 49 3261 1106 4416

 اٌق١َّبد 18 2211 922 3151

 اٌغٙخ 190 19675 5386 25251

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر  
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االِزؾبْ ِواوي اٌغٌٕ ٚهفٔ ا١ٌَبلخ اٌٍَّّخ ؽَت : 110 اٌدذٚي سلُ

 2011 ٚ 2010 ٍٕزٟيثبٌغٙخ، 

2011 2010 
 اٌؼّبٌخأٚاإلل١ٍُ

 اٌّغّٛع اإلٔـــبس اٌّغّٛع اإلٔـــبس

 اٌوثبٛ 13247 5079 10908 4057

 ٍال 17918 3335 14194 3347

 رّبهح-اٌٖق١واد 9601 2492 6833 2055

 اٌق١َّبد 4852 641 4548 862

 اٌغٙخ 45618 11547 36483 10321

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر  

 
 
 

 ٚ 2010ٍٕزٟ ، يثبٌغٙخاٌغٌٕ هفٔ ا١ٌَبلخ اٌٍَّّخ ؽَت : 45 اٌج١بْ هلُ

2011 
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مركز امتحان عمالة سال خالل سنة بوصل عدد الرخص المسلمة 

، وتؤتً عمالة ( منها مسلمة لإلناث%23,6)رخصة  14.194 حوالً 2011

.  سلمت للنساء%37,2 رخصة، منها 10.908الرباط فً المرتبة الثانٌة ب 

 6833تمارة إلى -فً حٌن وصلت الرخص المسلمة بعمالة الصخٌرات

 و %30,1 رخصة، أي ما ٌمثل 4548رخصة وإقلٌم الخمٌسات سلم 

 . على التوالً من مجموع الرخص المسلمة بالجهة19%

 النقل بالسكك الحديدية 

تؽطً شبكة السكك الحدٌدٌة المناطق الساحلٌة للجهة على مسافة 

 محطات تتصل بخط مزدوج وتتوفر 8 كلم، حٌث تتمركز 60تقدر ب 

: وهً كبٌرة ةاستٌعابًذات طاقة سككٌة رئٌسٌة  محطات  أربع على الجهة

  .الرباط أكدال، و الرباط المدٌنة، و سال المدٌنة، و سال تابرٌكت

  

ٔمً اٌَّبفو٠ٓ ٚاٌجٚبئغ ػجو اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ ثّؾطبد : 111اٌدذٚي سلُ 

 2009اٌغٙخ، ٍٕخ 

 اٌَّبفوْٚ ِؾطخ اٌمطبه

 االٔطاللخػٕل 

 اٌجٚبئغ 

ٕٚٛي اهٍب١ٌبد  

 - - 2669788 اٌوثبٛ اٌّل٠ٕخ حِؾٜ

 2669 - 3017038 اٌوثبٛ أولاي حِؾٜ

 112 - 2171397 ٍال ٚربثو٠ىذ ربِؾٜ

 - - - اٌٖق١واد ٚرّبهح ربِؾٜ

 2781 - 7858223 اٌّغّٛع

 المكتت الوونت للسكك الصديدية  : الممدر  
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 7.858.223 ،2009 سنة ،عند االنطالقة القطاربعدد المسافرٌن  بلػ

 من العدد %72,4 وتستؤثر محطتا الرباط بنسبة .مسافر على صعٌد الجهة

 .اإلجمالً للمسافرٌن

، فقد سجلت محطات الجهة 2009بالنسبة لنقل البضابع خالل سنة 

 طن من الحمولة المكونة أساسا من الحبوب والرمل والسكر 2.781وصول 

 هذا وٌالحظ أن مهمة شحن وتفرٌػ البضابع موكولة لمحطتً .والخشب

 .سال

 

 النقل الجوي 
 الدولً الوحٌد للربط الجوي المدنً رسال المطا-ٌعتبر مطار الرباط

 سجلت حركة الطابرات رواجا ٌقدر بحوالً 2011بالجهة، فخالل سنة 

 الطابرات ة من مجموع حرك%3,1 ذهاب وإٌاب أي ما ٌقارب 6.026

 مسافر 372.145 أما المسافرون فقد بلػ عددهم حوالً .بالمطارات المؽربٌة

 من مجموع المسافرٌن على صعٌد المملكة وهذا الرقم ال %2,4أي ما ٌمثل 

 ةالطابرات الخاصك "مسافري الحركات األخرى" و"العابرٌن"ٌضم 

 فً حركات  مجتمعةوالطابرات العسكرٌة وطابرات الدولة التً ساهمت

 .مسافر وكذا طٌران الخدمة 8.331

الرواج الجوي التجاري على صعٌد مطار فً تحتل فرنسا الصدارة 

والمسافرٌن أو األمتعة، أ سواء تعلق األمر بحركات الطابرات ،سال-الرباط

 :118كما هو واضح فً الجدول رقم 
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 2011ٍال،  ٍٕخ - ؽووبد اٌَّبفو٠ٓ ثّطبه اٌوثبٛ: 112 اٌدذٚي سلُ

اٌّغّٛع 

اٌىٍٟ 

اٌؾووبد 

األفوٜ 

اٌؾووبد اٌزغبه٠خ   اٌّطبه

اإللالع  اٌّغّٛع إٌٛٛي   

 ٍال- اٌوثبٛ 183505 188640 372145 8331 380476

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر  

 

 

 2011ٍٕخ ، ٍال-ؽووبد اٌَّبفو٠ٓ ثّطبه اٌوثبٛ: 46 اٌج١بْ هلُ

 
  

2,2

49,6

48,2
األخريالحركات

اإلقالع

الوصول



 184 

 2011ٍال،  ٍٕخ - ؽووبد اٌطبئواد ثّطبه اٌوثبٛ: 113 اٌدذٚي سلُ                                      

 اٌّطبه اٌؾووبد اٌزغبه٠خ األفوٜاٌؾووبد  اٌّغّــــٛع

 ٍال- اٌوثبٛ  3423 2603 6026

  2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة:                         الممدر  

 2011ٍال، ٍٕخ -اٌوٚاط اٌغٛٞ اٌزغبهٞ ؽَت اٌقطٛٛ ثّطبه اٌوثبٛ: 114 اٌدذٚي سلُ                               

اٌّغّٛع 
اٌقطٛٛ 

 األفوٜ 

 أٚهٚثب
ٔؾـــٛ 

 اٌْوق 

 اٌّغوة

 اٌؼوثٟ
افو٠م١ب 

كافً  

اٌّغوة 
 ٍال-  اٌوثبٛ ِطبه

 ِغّٛع اي
ثـبلــٟ 

 أٚهٚثب
 فؤَب

 ؽووبد اٌطبئواد 221 33 20 145 2882 119 3001 3 3423

 ػلك اٌَّبفو٠ٓ   2059 31 1820 18937 346179 3119 349298 - 372145

 (1) (ثبٌطٓ) اٌجٚبئغ  2059 31 1820 18937 346179 3119 349298 - 372145

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر  
 الممدد عنها  باللضائعيتعلل اامر   (1 )
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  حركة الطابرات جد منتعشة بٌن الجهة وفرنسا، حٌث تستحوذ

وتؤتً . %84,2هذه األخٌرة على النصٌب األكبر وذلك بنسبة 

 %.6,5حركة الطابرات داخل المؽرب فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

  ً346.179وصل عدد المسافرٌن المتوجهٌن إلى فرنسا حوال 

 من العدد اإلجمالً للمسافرٌن %93مسافر، أي ما ٌمثل 

وٌؤتً الشرق فً المرتبة الثانٌة بنسبة . المستعملٌن لهذا المطار

، فً حٌن ال تمثل حركات المسافرٌن داخل المؽرب سوى 5,1%

0,55.% 

  ً93طن  372,145وصلت حمولة األمتعة المإدى عنها حوال% 

 .سال-منها تتعلق بالحركة التجارٌة مع فرنسا عبر مطار الرباط

 
  اٌوٚاط اٌغٛٞ اٌزغبهٞ ؽَت اٌقطٛٛ: 47 اٌج١بْ هلُ

 2011ٍٕخ ، اٌَّبفوْٚ

 
  

الشرقنحـــو

العربٍالمغرب

المغربداخل

أوروبابـاقــٍ

فرنسا

إفرَقَا
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  المواصالت السلكٌة والالسلكٌة)2
 

 االتصاالت 

 البالؽة التً ٌكتسٌها قطاع االتصاالت فً مجال التنمٌة لألهمٌةنظرا 

 إذ أصبحت سرعة وجودة االتصال ،االقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد

واإلعالم ضرورة ملحة لتطور المجتمع واالقتصاد، وأمام الحاجٌات 

ات مإسسال االقتصادٌة واالجتماعٌة فإن تالمتصاعدة للسكان والقطاعا

. ال تدخر أي جهد لتلبٌة هذا الطلب وتنمٌة هذا القطاعالعاملة بهذا المٌدان 

 خدمات مهمة عبر إدخال ،وتواكب التجهٌزات المنجزة فً هذا اإلطار

التكنولوجٌا المتقدمة فً المٌدان وخاصة الهاتؾ المحمول واالتصاالت 

 . تحرٌر هذا القطاع من حدة المنافسة لفابدة الجودةحٌث ٌساهمالرقمٌة، 

 

 البريد 

 مكتبا للتوزٌع وجمع 49، منها ثش٠ذ٠خ مإسسة 106تتوفر الجهة على 

وتتوزع هذه المإسسات على . ا شباكا ملحق26 وكالة برٌدٌة و31المداخٌل و

% 28,3بإقلٌم الخمٌسات و% 39,6: العماالت واإلقلٌم على الشكل التالً

كما تقوم المإسسات . بسال% 17تمارة و-بالصخٌرات% 15,1بالرباط و

الطرود البرٌدٌة (البرٌدٌة بإرسال وتسلٌم وتوزٌع مختلؾ المراسالت 

 فخالل سنة ،وهكذا . والحواالت)إلخ... والرزم البرٌدٌة والبرٌد السرٌع 

 طرد تم استالمه، 8.080 طرد برٌدي مقابل 6.507 تم إرسال حوالً 2004

 44.315.682فً حٌن وصلت مداخٌل المإسسة خالل نفس السنة ما قٌمته 

 .درهم
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 2004اٌّئٍَبد اٌجو٠ل٠خ ؽَت اٌؼّبالد أٚ اإلل١ٍُ ٍٕخ : 115 اٌدذٚي سلُ

 اٌّئٍَخ اٌجو٠ل٠خ اٌوثبٛ ٍال  اٌٖق١واد رّبهح اٌق١َّبد اٌغٙخ

 ٚوبٌخ ثو٠ل٠خ - 2 7 22 31

ِىبرت اٌّلاف١ً ٚاٌزٛى٠غ  17 10 5 17 49

ّجبث١ه ٍِؾمخ  13 6 4 3 26

 اٌّغّٛع 30 18 16 42 106

    2005بريد المغرب، سنة  : الممدر  

 

  السدود )3

 :ٌوجد بالجهة سدان كبٌران وهما

  سد سٌدي دمحم بن عبد هللا على وادي أبً رقراق تصل قدرة

 ملٌون متر مكعب، وٌستطٌع التحكم 480حمولة حوضه حوالً 

 ملٌون متر مكعب من المٌاه الصالحة للشرب 140فً 

ولالستعمال الصناعً بالمراكز المتواجدة بحوض أبً رقراق 

تم تشٌٌد هذا السد . والمدن التً تقع بٌن الرباط والدار البٌضاء

 تم انطالق أشؽال الزٌادة فً 2004، وفً سنة 1975خالل سنة 

 . ملٌار متر مكعب1,025ارتفاعه لتصل حقٌنته حوالً 

  ملٌون متر مكعب 230سد القنصرة الذي تصل قدرة حمولته 

تستعمل مٌاهه للشرب والري واستخراج . على وادي بهت

 وفً سنة 1926تم تشٌٌد هذا السد خالل سنة . الطاقة الكهربابٌة

 .  تم الرفع من حقٌنته عن طرٌق الزٌادة فً ارتفاعه1969

 سدا تلٌا تساهم فً تلبٌة 11كما توجد إلى جانب هذٌن السدٌن 

وضح فً  هو مالحاجٌات المحلٌة من الماء الصالح للشرب وللماشٌة، كما

 :اآلتً الجدول 
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 2004اٌَلٚك اٌز١ٍخ ٌٍغٙخ ، ٍٕخ : 116 اٌدذٚي سلُ

اٌؾغُ 

اٌؼبكٞ ثآالف 

 اٌّزو ِىؼت

 اٌّٛلغ اٌّّٙخ
 ربه٠ـ 

 اإلْٔبء
 اٌَلٚك

 أس٠ــذعذ  1986 ِبٟٔٚاٌش اٌّبش١خ  700

 عذ أ٠ذ ٌّشاثط١خ 1985  ثٛلبش١ّش-ٌّٚبط اٌّبش١خ 200

ثح١شح اٌٌٛدخ  1989 غٕذٚساي اٌّبش١خ 47

ثح١شح إٌخ١ٍخ  1990 إٌخ١ٍخ-حذ اٌجشاشٛح اٌّبش١خ 72

اٌغمٟ  2.920 عذ س٠ٚذح  1987 ع١ذٞ ٠ح١ٝ صػ١ش

اٌّبش١خ - اٌغمٟ 1.310 عذ اٌىش٠ّخ  1987 إٌّضٖ-ػ١ٓ ػٛدح

ثح١شح ػ١ٓ ػٛدح  1989 ػ١ٓ ػٛدح اٌّبش١خ- اٌغمٟ 175

ثح١شح ػشخبد اٌظخ١ش  1993 اٌؼشخبد-اٌغٙٛي اٌّبش١خ 90

ثح١شح اٌطالٌغخ  1996 ػ١ٓ ػز١ك اٌّبش١خ 50

عذ ثٛلٕبدي  2001 صح١ٍىخ اٌّبش١خ 1.000

عذ اٌغٛاٌُ  2002 اٌغٛاٌُ اٌّبش١خ 900

 2005المديرية الجهوية للتجهيز، سنة  :  الممدر

 

  الكهرباء والماء الصالح للشرب)4

  الماء الصالح لمشرب 
ٌتم على صعٌد الجهة استؽالل الماء الصالح للشرب من طرؾ 

المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب والشركة الخاصة رٌضال لتوزٌع 

 .الماء والكهرباء

بلؽت كمٌات اإلنتاج اإلجمالً للماء الشروب بالجهة من طرؾ 

 ملٌون متر 186 أكثر من 2010المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب سنة 

 أي ،سال والباقً- تم إنتاجها على صعٌد والٌة الرباط%95مكعب، منها 

 . بإقلٌم الخمٌسات،5%
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 الماء الصالح للشرب من طرؾ المكتب الوطنً فقد تأما مبٌعا

وقد بلػ عدد .  ملٌون متر مكعب98 أكثر من 2010وصلت خالل سنة 

      83346 لدى المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب اٌَّزٍٙى١ٓالمشتركٌن 

 . تمارة- بعمالة الصخٌرات%13,4 منهم بإقلٌم الخمٌسات و%86,6زبونا، 

 

 ْٔبٛ اٌّىزت إٌٟٛٛ ٌٍّبء اٌٖبٌؼ ٌٍْوة ثبٌغٙخ: 117 اٌدذٚي سلُ

(1000َ 
3

 2010، ٍٕخ (

ػلك 

 اٌّْزوو١ٓ

 اٌَّزٍٙى١ٓ

 اٌّجـ١ؼـبد

ٌٍّْزوو١ٓ  اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ اإلٔزبط

 اٌَّزٍٙى١ٓ

ٌٛوبالد 

 اٌزٛى٠غ

 ٍـال- اٌوثبٛ 177214 74276 - -

رّبهح - اٌٖق١واد - 15441 1185 11157

 اٌق١َّبد 9344 - 7745 72189

 اٌغٙــخ 186558 89717 8930 83346

  2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر
  

أما فٌما ٌخص نشاط وكاالت توزٌع الماء على صعٌد الجهة 

، فقد وصلت مشترٌات هذه األخٌرة من الماء رٌضالوبالخصوص شركة 

 ملٌون متر 89 أكثر من 2010الصالح للشرب على صعٌد الجهة خالل سنة 

 .2009سنة  تقرٌبا مقارنة مع %5,4 نسبةبمكعب وقد ارتفع هذا الرقم 

 

، 2010أما بخصوص إنتاج المٌاه السطحٌة، فقد سجل، خالل سنة 

 من هذه الكمٌة %95,6 ملٌون متر مكعب من الماء، 185إنتاج أكثر من 

تم إنتاجها بمحطة المعالجة الكابنة على سد سٌدي دمحم بن عبد هللا والباقً تم 

 . إنتاجه بمحطة المعالجة المشٌدة على سد القنصرة
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 1000َ)ؽطخ اٌّؼبٌغخ أزبط ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ ؽَت َ: 118 اٌدذٚي سلُ
3

) ِٓ 

 2010 اٌٝ ٍٕخ 2008ٍٕخ 

 ِٖله ا١ٌّبٖ ِؾطخ اٌّؼبٌغخ إٌَٛاد

2010 2009 2008 
اٌْطو )أثٟ هلواق  دمحم ثٓ ػجل هللا ٍل ١ٍلٞ

 165860808 173943061 177234957 (األٚي

 اٌق١َّبد  ٍل اٌمٕٖوح 7545502 7790467 8078012

 اٌّغّٛع  173406310 181733528 185312969

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة: الممدر  
 

 ِٓ ٍٕخ أزبط ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ ؽَت ِؾطخ اٌّؼبٌغخ ثبٌغٙخ: 48 اٌج١بْ هلُ

 1000َ) 2010 اٌٝ ٍٕخ 2008
3

 )

 

 

 الكهرباء 

سال من طرؾ -ٌتم تدبٌر قطاع الكهرباء على صعٌد والٌة الرباط

 2009شركة رٌضال، وقد وصلت مبٌعات الكهرباء، خالل سنة 

أما حجم استثمارات هذه . (س.و.ك) ملٌون كٌلواط فً الساعة 1.646،14
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وٌتوزع هذا .  ملٌون درهم خالل نفس السنة52.173الشركة فقد أدركت 

سال كما ٌتضح من –االستثمار بشكل متباٌن بٌن عماالت والٌة الرباط 

 :الجدول التالً

 

 ؽَت رٛى٠غ اٍزضّبهاد ّووخ ه٠ٚبي فٟ لطبع اٌىٙوثبء :119 اٌدذٚي سلُ

 (ث١ٍّْٛ كهُ٘) 2009ٍال، ٍٕخ -ٚال٠خ اٌوثبٛػّبالد 
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ اٌج١ٕبد اٌزؾز١خ اٌزٛى٠غ اٌزغل٠ل اٌّغّٛع

 اٌوثبٛ 1049 9318 4006 14373

 ٍال 5112 11512 3868 20492

 اٌٖق١واد ــ رّبهح 1826- 7489 1472 7135

 اٌٛال٠خ 2877 4163 3133 10173

 اٌّغّٛع 7212 32482 12479 52173

 14/06/2010 ركة ريضاا  : الممدر
 

 ؽَت ػّبالد اٍزضّبهاد ّووخ ه٠ٚبي فٟ لطبع اٌىٙوثبء: 49 اٌج١بْ هلُ

 (ث١ٍّْٛ كهُ٘) 2009ٍٕخ ٍال، -ٚال٠خ اٌوثبٛ
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 : ، فتتم على الشكل التالً التوزٌعبالنسبة لعملٌة 

  عملٌة ربط المساكن بإقلٌم الخمٌسات بشبكة الكهرباء عن

 طرٌق المكتب الوطنً للكهرباء؛ 

 سال عن طرٌق -عملٌة التوزٌع على صعٌد والٌة الرباط

 .شركة رٌضال لتوزٌع الماء والكهرباء

 

وصل عدد المساكن المرتبطة بشبكة الطاقة الكهربابٌة خالل سنة 

 منها بعمالة سال %37,5 مشترك، 14551سال حوالً -الرباط بوالٌة 2006

تمارة وفً األخٌر تؤتً عمالة الرباط بنسبة - بعمالة الصخٌرات%40,8و

13,7%. 

 

-اٌَّبوٓ اٌّورجطخ ثْجىخ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ثٛال٠خ اٌوثبٛ: 120 اٌدذٚي سلُ

 2009ٍال، ٍٕخ 

اٌّغّٛع   اٌخـاٌؼُ اٌوثبٛ ٍال  رّبهح-اٌٖق١واد

 ككـاٌغ 1418 5435 7898 14551

 ريضاا: الممدر
 

سجلت مبٌعات رٌضال من الطاقة الكهربابٌة على صعٌد الجهة، 

 : كما هو مبٌن فً الجدول التالًس.و.ج1664.14 حوالً ،2009خالل سنة 
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 ث١غ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ِٓ ٛوف ه٠ٚبي، : 121 اٌدذٚي سلُ

 2009اٌى١ّخ ثغ١ىب ٚاٛ  ٍبػخ، ٍٕخ 
 هــاٌْٗ اٌّج١ؼــبد

 هـ٠ٕبٞ 145.10

ه ـفجواٞ 127.22

اهً ـَ 130.41

ي ـأثوٞ 126.70

اٞ ـَ 135.68

ٚ ـ٠ٟٛٔ 141.47

ٚى ـ٠ٌٟٛ 146.25

د  ـغِ 141.66

ه ـّزٕت 142.62

ه ـأوزٛة 139.93

ه ـٔٛفّت 138.08

ه ـكعٕت 131.02

 ٚعـاٌّغُ 1646.14

 ريضاا  : الممدر  

 

  اإلسكـان و التعمٌـر)5
  

ٌلعب قطاع البناء دورا ذا أهمٌة بالؽة فً التنمٌة االقتصادٌة 

 حٌث ٌإثر بطرٌقة مباشرة على كثٌر من األنشطة ،واالجتماعٌة للبالد

األخرى وأصبح ٌعتبر حالٌا من أهم المإشرات التً تقدم نظرة حول درجة 

 . تقدم ورفاهٌة السكان والتطور المنجز فً بلد ما

 

 يزعٌر بحكم موقعها اإلستراتٌج-زمور-سال-تحظى جهة الرباط

ٌة واقتصادٌة حوباحتضانها للعاصمة اإلدارٌة للمملكة بمإهالت سٌا

واجتماعٌة وأنشطة أساسٌة أخرى متعددة تجعلها محط أنظار وموضع 
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 وتشكل هذه المإهالت أحد عناصر استقطاب وهجرة السكان نحو .اهتمام

 حٌث ٌتمركز جل المهاجرٌن من شتى مناطق المملكة بمدٌنتً سال ،الجهة

وتمارة على شكل تجمعات سكنٌة متناثرة بكثافة عالٌة لذوي الدخل 

هذه اإلشكالٌة لم تجعل الجهة بمعزل عن تنامً ظاهرة مدن . المحدود

الصفٌح والسكن العشوابً الناقص التجهٌز بل جعلتها من الجهات األولى 

 . بالمملكة الخاضعة بقوة لظاهرة انتشار هذا النوع من السكن

 

 إحصائيات رخص البناء 
 

شكل عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرٌة مإشرا مهما ي

رقم ة التً ٌتسم بها قطاع اإلسكان، وٌوضح الجدول كًٌعكس مدى الدٌنامً

 .2011 وضعٌة هذه الرخص حسب عماالت وإقلٌم الجهة لسنة 126

بلػ عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرٌة للجهة سنة 

 5.761 رخصة وقد انخفض هذا الرقم لٌصل إلى 5.907 حوالً 2011

 موزعة حسب عماالت وإقلٌم الجهة على الشكل 2010رخصة خالل سنة 

بإقلٌم الخمٌسات % 43,8تمارة و-بعمالة الصخٌرات% 18,6: التالً

أما المساحة اإلجمالٌة . بعمالة الرباط% 10,7بعمالة سال و% 26,9و

 2008 متر مربع خالل سنة 1.226.777فبلؽت حوالً  المسقفة

، بٌنما لم تتعد %33,1 أي بارتفاع 2011 متر مربع سنة 1.705.510و

  على2010 و2011 متر مربع سنتً 471.388و 506.373المساحة المبنٌة 

 .التوالً

 حوالً 2011خالل سنة  وقد وفرت حركة البناء على صعٌد الجهة،
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 ؼرؾ بكل 3 أي ما ٌعادل ، ؼرفة42.282 تحتوي على مسكن 13.587

 .مسكن

من خالل معطٌات رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرٌة 

، ٌالحظ أن المساكن المؽربٌة تشكل أهم أنواع البناٌات 2011للجهة سنة 

 سواء من حٌث عدد الرخص أوالمساحة ،المنجزة على صعٌد الجهة

فً حٌن تحتل العمارات الرتبة األولى من حٌث , المسقفة منها والمبنٌة

  .القٌمة المتوقعة وعدد الؽرؾ

 'سكن المؽربًمال'وقد شكل عدد رخص البناء المتعلقة بصنؾ 

من مجموع الرخص المسلمة على صعٌد % 72,4 حوالً 2011لسنة 

بناٌات وال% 6,4والفٌالت ب% 13 ٌلٌها صنؾ العمارات بنسبة ،الجهة

 %.7,3 بنسبة تجارٌةالصناعٌة وال

وتعتبر البناٌات الصناعٌة والتجارٌة أهم أصناؾ البناء المساهمة 

فً االستثمارات المخصصة للبناء بكل أنواعه، حٌث بلؽت قٌمتها 

من القٌمة المخصصة % 10,9ألؾ درهم وهو ما ٌمثل  410.465.المتوقعة

و البناٌات % 28,3على صعٌد الجهة من بعد صنؾ العمارات بنسبة 

وتؤتً المساكن المؽربٌة %. 10,7فالفٌالت بنسبة % 27,1اإلدارٌة بنسبة 

 .، فباقً األصناؾ بنسب جد ضبٌلة%3،2فً المرتبة الخامسة بنسبة 
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 2011، ٍٕخ اٌم١ّخ ثؤٌف كهُ٘هفٔ اٌجٕبء اٌٍَّّخ ثبٌغّبػبد اٌؾٚو٠خ ثبٌغٙخ، : 122 اٌدذٚي سلُ                      

ػلك غوف 

 اٌَىٕٝ
 ػلك اٌَّبوٓ

اٌم١ّخ 

 اٌّزٛلؼخ

اٌَّبؽخ 

َ)اٌّج١ٕخ
2

) 

اٌَّبؽخ 

َ)اٌَّمفخ 
2

) 
 اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ ػلك اٌوفٔ

 اٌوثبٛ 630 375302 114392 1759399 1078 4391

 ٍال 1592 657130 160927 1170888 6698 21178

 اٌٖق١واد ـ رّبهح 1099 332417 113278 524072 2595 7431

 اٌق١َّبد 2586 340661 117776 322385 3216 9282

 اٌغٙخ 5907 1705510 506373 3776744 13587 42282

 2012 النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
 2011،  ٍٕخ (ثبألٌف كهُ٘اٌم١ّخ  )هفٔ اٌجٕبء اٌٍَّّخ ثبٌغّبػبد اٌؾٚو٠خ ؽَت ٕٕف اٌجٕبء،: 123 اٌدذٚي سلُ

 ػلكاٌَّبوٓ ػلكاٌغوف
 اٌم١ّخ

 اٌّزٛلؼخ

 اٌَّبؽخ

َ)اٌّج١ٕخ
2

) 

 اٌَّبؽخ

َ)اٌَّمفخ
2

) 
 ٕٕفبٌجٕبء ػلكاٌوفٔ

 ػّبهاد 766 518079 95705 1067328 6326 20589

ف١الد  378 163838 66982 403373 459 2831

ِغوث١خ  وًٓاَ 4274 727243 227023 85070 6802 18862

ٚرغبه٠خ  ٕٕبػ١خ ثٕب٠بد 431 121124 60760 410465 - -

اكاه٠خ  ثٕب٠بد 38 163908 49402 1021621 - -

أفوٜ  ثٕب٠بد 20 11318 6501 23257 - -

 اٌغٙخ 5907 1705510 506373 3776744 13587 42282

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب، سنة  : الممدر  
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هفٔ اٌجٕبء اٌٍَّّخ ثبٌغّبػبد اٌؾٚو٠خ ٌٍغٙخ ؽَت ٕٕف : 50 اٌج١بْ هلُ

  2011ٍٕخ ، اٌجٕبء

 

 

  الجديدة المتر المربع لمبناياتتسجيل بيع العقارات وثمن 

 درهم، وتعتبر 1.278بلػ ثمن المتر المربع للبناٌات الجدٌدة حوالً 

عمالة الرباط من المدن التً تشكو من ؼالء ثمن المتر المربع الواحد حٌث 

تمارة فً المرتبة -وتؤتً عمالة الصخٌرات.  درهم2.575وصل إلى سقؾ 

أما إقلٌم الخمٌسات ال ٌتعدى ثمن .  درهم للمتر المربع1.488الثانٌة ب 

 . درهم937المتر المربع به 

أما حسب الصنؾ، فثمن المتر المربع وصل أعلى قٌمة بالنسبة 

 درهم ثم فً المرتبة الثانٌة تؤتً البناٌات 6.000للبناٌات الصحٌة ب 

 درهم فالفٌالت 2.822 درهم، تلٌها البناٌات التعلٌمٌة ب 3.774اإلدارٌة ب 

 درهم 1.145 درهم، ثم البناٌات الصناعٌة والتجارٌة ب 2.261ب 

 .  درهم1.136والمساكن المؽربٌة ب 

13%
6,4%

72,4%

7,3%
0,6% 0,3

عمارات

فَالت

مساكنمغربَة

بناَاتصناعَةوتجارَة

بناَاتإدارَة

بناَاتأخري
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 2011،ٍٕخ اٌجٕبء ٕٕٚف ٚال١ٍُ اٌغٙخ ػّبالد ؽَت اٌغل٠لح ٌٍجٕب٠بد (ثبٌلهُ٘) اٌّوثغ اٌّزو صّٓ:124 اٌدذٚي سلُ               

 اٌّغّٛع
ثٕب٠بد 

أفوٜ 

ثٕب٠بد 

اكاه٠خ 

 

اٌزؼ١ٍُ 

 
 اٌٖـؾخ

ٕٕبػ١خ  ثٕب٠بد

 ٚرغبه٠خ

ٍىٕٝ 

 ِغوث١خ
 اٌؼّبٌخأٚاإلل١ٍُ ػّبهاد ف١الد

 اٌوثبٛ 2106 2817 1798 2163 6000 3000 4082 - 2575

 ٍـال 1266 1267 1068 1270 - 3480 - 1750 1139

 اٌٖق١وارــزّبهح 1452 1882 1457 1473 - - - 1500 1488

 اٌق١َّبد 989 1011 923 1002 - 1000 1000 - 937

 اٌغٙخ 1402 2261 1136 1145 6000 2822 3774 1722 1278

 2012النشرة اإلحمائية السنوية للمغرب،سنة  :الممدر
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 خاتمة 
 

 

 

زعٌر من موقع جؽرافً – زمور– سال – ما تحظى به جهة الرباط  إن

متمٌز بسهولها وهضابها وؼاباتها وما تزخر به من مإهالت فً مختلؾ المجاالت 

كما أن ثراءها . أهلها للقٌام بؤدوار مختلفة إدارٌة ، اقتصادٌة ، اجتماعٌة وثقافٌة

الثقافً والتارٌخً أظفى علٌها طابعا سٌاحٌا متؤلقا وزاد من إشعاعها الوطنً 

وهً من خالل المشارٌع المهٌكلة التً عرفتها فً العقد األخٌر وكذا التً . والدولً

وال . تشهدها حالٌا فً مختلؾ المٌادٌن مكنتها من إحداث نقلة نوعٌة فً مجال تنمٌتها

بؤس من استعراض البعض منها كتهٌبة ضفاؾ نهر أبً رقراق الذي ٌصل بٌن 

حاضرتً الرباط و سال و ما صاحبه من انطالق الطرامواي وإعادة تؤهٌل عدة 

 و الفداء، اللتان تعتبران قاطرة وصل بٌن شمال و جنوب  IIقناطر كنقطرة الحسن 

أما فٌما ٌخص المجال العمرانً فقد تم خلق أقطاب حضرٌة جدٌدة كالقطب .  الجهة

الحضري تامسنا وإنجاز برامج للتؤهٌل الحضري والبٌبً بالكثٌر من الحواضر 

وإعادة هٌكلة مجموعة من األحٌاء بعدة مناطق بالجهة حٌث تم اإلعالن عن عدة مدن 

كما عرفت الجهة عدة تظاهرات ثقافٌة . بدون صفٌح كمدٌنة تٌفلت للمثال ال حصر

وعلمٌة واكبت الدٌنامٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للجهة وساهمت فً ترسٌخ إشعاعها 

 .السٌاحً والثقافً الوطنً والدولً

 

زعٌر تحوال اقتصادٌا حقٌقٌا، من خالل -زمور-سال-تعرؾ  جهة الرباطكما 

 (ترحٌل الخدمات)تموقعها ضمن المهن العالمٌة للمؽرب، خاصة األفشورٌن 
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والسٌارات والمالحة الجوٌة والفضاء واإللٌكترونٌك والنسٌج والجلد والصناعة 

الؽذابٌة، كما تم تشجٌع تنمٌة العدٌد من القطاعات الصناعٌة القوٌة، خاصة النسٌج 

التً ساهمت فً استقطاب استثمارات وطنٌة والصناعة الكٌماوٌة وشبه الكٌماوٌة، 

 وقد تعزز هذا التوجه االستراتٌجً بمٌالد فضاء للتكنولوجٌا الحدٌثة .وأجنبٌة مهمة

 هكتار سٌساهم بدون شك فً ترسٌخ الدور الطالبعً 300تكنوبولس على مساحة 

الذي تلعبه الجهة فً مجال التكوٌن والبحث العلمً والتكنولوجٌا باعتبارها القطب 

 .الجامعً والتكنولوجً األول على المستوى الوطنً

 

-زمور-سال-وبناء على المإشرات االقتصادٌة المتوفرة ، تعتبر جهة الرباط

زعٌر من الجهات التً تساهم بشكل فعال فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة حٌث  

 التً تساهم فً خلق ما ٌقارب نصؾ  جهات من أصل ستة عشرأنها من بٌن األربع

بجهات وٌتعلق األمر (.  بالقٌمةاإلجمالًالناتج الداخلً  من %48,9)الثروة الوطنٌة 

، %12,0 زعٌر ب– زمور – سال – الرباط  ، %19,8الدار البٌضاء الكبرى ب 

 . % 8,3 الحوز ب – تانسٌفت – مراكش  و% 8,8وردٌؽة ب – الشاوٌة 

 

والبد من اإلشارة إلى أن الجهة تحظى باهتمام خاص ومتواصل من طرؾ  

المجالس المنتخبة والسلطات المختصة لتدبٌر شإونها واالرتقاء بمجالها الترابً 

 .وتؤهٌله والرفع من قدرتها التنافسٌة وتحسٌن ظروؾ عٌش ساكنتها
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