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 الئحــة الجـداول
 

 18 ............................................... 2011 سنة للجهة اإلداري التنظيم :1 رقم الجدول

 أو العماالت حسب للزيادة السنوي والمعدل بالجهة القانونيين السكان توزيع : 2 رقم الجدول

 25 ...................................................... 2014 و 2004 نتيس والوسط اإلقليم

 27 ....... 2014 2004  سنتي بالجهة واإلقليم العماالت حسب السكانية الكثافة :3 رقم الجدول

 29 . 2014 سنة والجنس اإلقامة ووسط األعمار فئات بحس الجهة سكان بنية :4 رقم الجدول

 30 ........  2014 و 2004 سنتي بالجهة العمرية الفئات حسب الذكورة مؤشر :5 رقم الجدول

 31 ...................... 2014 سنة خالل أواإلقليم العماالت حسب مؤشرالتبعية 6 مرق الجدول

 سنة الجهة وإقليم عماالت حسب سنة 20 عن عمرها يقل التي الساكنة نسبة :7 رقم الجدول

2014 .......................................................................................... 32 

 والجنس االقامة وسط حسب سنة 19-15 العمرية الفئة لدى العازبين نسبة : 8 رقم الجدول

 34 .................................................................................... 2014 سنة

 والعمالة والجنس االقامة وسط حسب (سنة 14-10 ) المتمدرسين غير نسبة :9 رقم الجدول

 35 ......................................................................... 2014 سنة يماالقل أو

 سنة الجهة وإقليم بعماالت الجنس حسب (سنة 19-15)  النشاط معدل :10 رقم الجدول

2014 .......................................................................................... 37 

 اإلقامة ووسط واإلقليم العماالت حسب النساء لدى يةواألم النشاط معدل :11 رقم الجدول

 40 .................................................................................... 2014 سنة

 ووسط واإلقليم العماالت حسب فأكثر سنة 60 البالغين األشخاص توزيع  :12 رقم الجدول

 41 .......................................................................... 2014 سنة اإلقامة،

 بالجهة، واإلقليم والعماالت الجنس حسب المسنين األشخاص نشاط معدل :13 رقم الجدول

 42 .................................................................................... 2014 سنة

2014 و 2004 سنتي والوسط اإلقليم و العماالت حسب األسر عدد توزيع :14 رقم الجدول

 ................................................................................................ 44 

 سنتي بالجهة اإلقامة وسط و واإلقليم العماالت حسب األسر حجم متوسط :15 رقم الجدول

 46 ................................................................................ 2014 و 2004

 48 ....... 2014 سنة اإلقامة، وسط و المسكن نوع حسب لجهةا أسر توزيع  :16 رقم الجدول

2014 سنة اإلقامة، وسط و المسكن حيازة صفة حسب الجهة أسر توزيع :17 رقم الجدول

 ................................................................................................ 50 

 53 .................... (غرفة لكل األشخاص معدل) الغرفة في اإليواء معدل :18 رقم ولالجد
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 54 .. 2014 سنة اإلقامة ومحل المسكن غرف عدد حسب الجهة أسر توزيع :19 رقم الجدول

 سنة اإلقامة محل حسب األساسية التجهيزات على المتوفرة المساكن نسبة :20 رقم الجدول

2014 .......................................................................................... 56 

 58 ............ 2014 سن االقامة ووسط التطهير وسيلة حسب المساكن نسبة :21 رقم الجدول

 النمو ومعدل اإلقامة ووسط اإلقليم أو العمالة حسب الجهة ساكنة زيادة :22 رقم الجدول

 61 ................................................. 2014 و 2004 سنتي والسنوي اإلجمالي

 61 ..................................... 2014 و 2004 سنتي بالجهة التمدن نسبة :23 رقم الجدول

 63 .................... 2014 سنة والجنس، النشاط حسب الجهة ساكنة توزيع :24 رقم الجدول

 65 2014 سنة والجنس، إلقامةا وسط حسب بالجهة النشيطة الساكنة توزيع :25 رقم الجدول

 والجنس الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغين السكان نشاط معدل :26  رقم الجدول

 67 .......................................2014 و 2012 سنتي ،(%) الجهة وإقليم وعماالت

 والجنس الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغين للسكان النشاط معدل :27  رقم الجدول

 68 ............................................................. 2014 و 2012 سنتي بالجهة،

 وإقليم وعماالت الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغين للسكان البطالة معدل :28  رقم الجدول

 70 ............................................................... 2014 و 2012 سنتي الجهة،

 والجنس الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغين للسكان البطالة معدل :29  رقم الجدول

 71 .............................................................. 2014 و 2012  سنتي بالجهة،

 في الحالة حسب فأكثر سنة 15 البالغين المشتغلين النشيطين السكان توزيع :30 رقم الجدول

 74 .............................. 2014 سنة االقليم أو والعمالة سنة اإلقامة، ووسط المهنة

 77 ......... 2014 سنة الجهة إقليم و توعماال الجنس حسب الدولة موظفو :31  رقم الجدول

 لدى االطفال عددو اإلقامة وسط و األعمار فئات حسب الخصوبة نسب :32 رقم الجدول

 80 ......................................................................... 2014 ةسن امرأة كل

 سنتي الجهة وإقليم عماالت حسب امرأة كل لدى االطفال عدد تطور :33  رقم الجدول

 82 ................................................................................ 2014 و 2004

 والجنس والوسط الزواجية الحالة حسب (فأكثر سنة 15) الجهة ساكنة بنية :34 رقم الجدول

 84 .................................................. 2014 و 2004 سنتي االقليم أو والعمالة

 86 ....... االقليم أو والعمالة والوسط الجنس حسب األول الزواج عند السن :35 رقم الجدول

 87 .................. 2014 سنة فأكثر سنة 55 لغينللبا النهائية العزوبة مؤشر :36 رقم الجدول

 88 ...... 2014 ةسن االقليم أو والعمالة والجنس الوسط حسب العازبين نسبة :37 رقم الجدول

 وإقليم عماالت حسب فأكثر سنوات 10 البالغين األشخاص عند ميةاأل نسبة :38 رقم الجدول

 90 ................................................................. 2014 سنة  والوسط الجهة

 الجهة وإقليم وعماالت اإلقامة ووسط األعمار فئات حسب األمية نسبة :39 رقم الجدول

 91 .................................................................................... 2014 سنة
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 ووسط الدراسة مستوى حسب فأكثر سنوات 10 ذات الساكنة توزيع :40 رقم الجدول

 93 ........................................................................... 2014 سنة اإلقامة

 94 ................... 2014 ةلسن األمية محو برامج في المسجلين عدد توزيع :41 رقم الجدول

 السنة بالجهة، والتقليدي العصري األولي التعليم ومربي تالميذ توزيع :42 رقم الجدول

 95 ...................................................................... 2015-2014 الدراسية

 السنة الجهة، وإقليم عماالت حسب العمومي االبتدائي التعليم تالميذ دعد :43  رقم الجدول

 96 ...................................................................... 2015-2014 الدراسية

 السنة الجهة، وإقليم وعماالت والوسط الجنس حسب التدريس هيئة :44  رقم الجدول

 97 ...................................................................... 2015-2014 الدراسية

 الجهة وإقليم عماالت حسب االبتدائي العمومي التعليم مؤسسات توزيع :45  رقم الجدول

 98 .................................................... 2015-2014 الدراسية السنة والوسط،

 السنة الجهة، وإقليم عماالت حسب الخاص بالتعليم التالميذ عدد توزيع :46  رقم الجدول

 100 .................................................................... 2015-2014 الدراسية

 والجنس اإلقامة وسط حسب العمومي االعدادي الثانوي التعليم تالميذ عدد :47 رقم الجدول

 101 ................................. 2015-2014 الدراسية السنة ، الجهة وإقليم بعماالت

 االعدادي الثانوي بالتعليم المستعملة والحجرات والفصول المؤسسات عدد :48 رقم الجدول

 102 ..... 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم وعماالت الوسط حسب العمومي

 وعماالت الوسط حسب العمومي االعدادي الثانوي بالتعليم التدريس هيئة :49 رقم الجدول

 104 ............................................. 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم

 االعدادي الثانوي التعليم بسلك الخصوصي التعليم تالميذ عدد توزيع :50  رقم الجدول

 105 ...................................... 2015-2014 السنة الجهة، وإقليم عماالت حسب

 وعماالت اإلقامة وسط حسب العمومي التأهيلي الثانوي التعليم تالميذ عدد 51 رقم الجدول

 108 ............................................. 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم

 التأهيلي الثانوي بالتعليم المستعملة والحجرات والفصول المؤسسات عدد :52 رقم الجدول

 109 ............ 2015-2014 الدراسية السنة االقليم أو والعمالة الوسط حسب العمومي

 وعماالت الوسط حسب العمومي التأهيلي الثانوي بالتعليم التدريس هيئة :53 رقم الجدول

 110 ............................................. 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم

 عماالت حسب الخصوصي التأهيلي الثانوي التعليم تالميذ عدد توزيع :54  رقم الجدول

 111 ............................................. 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم

 بالرباط، الخامس محمد بجامعة والثالث والثاني األول السلك طلبة عدد:55  رقم الجدول

 113 ............................................................. 2014-2013 الدراسية السنة

 114 ............ 2015-2014 الدراسية السنة الجامعة، حسب التدريس هيئة :56  رقم الجدول

 115 ........... 2012-2011 سنة بالجهة لياالع والمعاهد المدارس طلبة عدد :57  رقم الجدول
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-2011 الدراسية السنة بالجهة، الجامعية باألحياء القاطنين الطلبة مجموع :58  رقم الجدول

 116 ......................................................................2015-2014 و 2012

 االستيعابية وطاقتها االجتماعية والرعاية التكوين مؤسسات التوزيع :59 رقم الجدول

 118 ........................................................................ 2014 سنة بالجهة،

 العماالت وحسب والتخصص القطاع حسب المتدربين عدد توزيع :60  رقم الجدول

 119 .................................................. 2015-2014 سيةالدرا السنة واإلقليم،

 الجنس حسب االبتدائي أساتذة تكوين بمراكز المتدربين عدد توزيع :61  رقم الجدول

 121 ............................................ 2015-2014 السنة الجهة، وإقليم وعماالت

 حسب لألساتذة العليا بالمدارس التأهيلي الثانوي السلك أساتذة توزيع :62  رقم الجدول

 121 ................................ 2015-2014 الدراسي التكوين،الموسم وسلك الجنس

 122 . 2013-2012 الدراسية ةالسن بالجهة التبريز بمراكز المتدربين أعداد :63  رقم الجدول

 سنـة الجهــة، وإقليـم عمـاالت حسب الصحيـة التحتيـة البنيات توزيع :64  رقم الجدول

2013 ........................................................................................ 124 

 سنـة الجهـة، وإقليـم عمـاالت حسب الطبـي وشبه الطبـي الجهاز توزيـع :65  رقم الجدول

2013 ........................................................................................ 126 

 127 ........... 2012 سنة أسرة، ذات المستشفيات داخـل المرضى حركات :66 رقم الجدول

 حسب األسرة ذات العمومية الصحية بالمؤسسات اإليواء إحصائيات :67 رقم الجدول

 128 ....................................................... 2014 سنة الجهة، وإقليم عماالت

 سنة جهة،ال وإقليم عماالت حسب  العمومية الصحية بالمؤسسات الوالدات :68  رقم الجدول

2014 ........................................................................................ 129 

 سنة اإلقليم، أو العمالة حسب العائلي للتخطيط الوطني البرنامج نشاط :69  رقم الجدول

2014 ........................................................................................ 131 

 اإلقليم، أو العمالة حسب الوالدة و الحمل لمراقبة الوطني البرنامج نشاط  :70  رقم الجدول

 132 .................................................................................. 2014 سنة

 حسب سنة عن سنهم يقل الذين األطفال لتلقيح الوطني البرنامج نشاط :71  رقم الجدول

 133 ............................................................. 2014 سنة اإلقليم، أو العمالة

 اإلقليم و العمالة حسب اإلسهال أمراض لمحاربة الوطني البرنامج نشاط  :72  رقم الجدول

 133 .................................................................................. 2014 سنة

 135 ......... 2014 سنة الجهة، وإقليم ماالتع حسب الرياضية التجهيزات :73  رقم الجدول

 136 ..................... 2014 سنة واإلقليم العماالت حسب األطفال رياض :74  رقم الجدول

 137 ..................2014 سنة الجهة وإقليم عماالت سبح النسوية األندية :75  رقم الجدول

 138 ........... 2012 سنة الجهة، وإقليم عماالت حسب الشباب دور أنشطة :76  رقم الجدول

 138 .............. 2014 الجهة،سنة وإقليم عماالت حسب السينمائي النشاط :77  رقم الجدول
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 الجهة، وإقليم بعماالت األنشطة حسب الصيفية المخيمات في المشاركون :78  رقم الجدول

 139 .................................................................................. 2012 سنة

 والترفيهية الثقافية األنشطة عملية في الوطني التعاون مساهمات :79  رقم الجدول

 141 ....................................................... 2014-2013 سنتي واالجتماعية،

 142 ................... 2014 سنة بالجهة األمية محو برنامج من المستفيدون:80  رقم الجدول

2014 سنة بالجهة، الجنحية القضايا نوع حسب االبتدائية المحاكم أنشطة :81  رقم الجدول

 .............................................................................................. 144 

2014 سنة بالجهة، المدنية ضاياالق نوع حسب االبتدائية المحاكم أنشطة :82  رقم الجدول

 .............................................................................................. 145 

 146 ..................... 2014 سنـة بالــرباط، القضائيــة المراكـز- أنشطــة :83  رقم الجدول

 147 .................................... 2014 سنـة اإلداريـة، حاكـمالم أنشطـة :84  رقم الجدول

 149 ................................... 2014 سنـة التجاريــة، المحاكـم أنشطـة :85  رقم الجدول

 و 2013 سنتي بالجهة االستئناف محاكم بحس والموثقين العدول توزيع :86  رقم الجدول

2014........................................................................................ 150 

 المحاكم لدى المقبولين والمترجمين القضائيين والخبراء النساخ توزيع :87  رقم الجدول

 151 ........................................................ 2014 بالجهة،سنة الجنس حسب

 أو الوالية في العقاري النظام حسب بالهكتار الفالحية المساحات توزيع :88  رقم الجدول

 153 .............................................................. 2015-2014 موسم ، اإلقليم

 بالهكتار، االستعمال عيةنو حسب المستغلة الفالحية المساحات توزيع :89  رقم الجدول

 153 ........................................................................ 2015-2014 موسم

 2015154-2014 موسم بالهكتار، بالجهة الفالحية المزروعات أهم مساحة :90  رقم الجدول

 155 ...........2014 سنـة الرؤوس، بآالف بالجهـة الماشيـة رؤوس توزيع :91  رقم الجدول

2014 سنة باآلالف، والعماالت واإلقليم الساللة حسب األبقار رؤوس عدد :92  رقم الجدول

 .............................................................................................. 156 

 سنة بالهكتار، بالجهة الطبيعية األشجار أنواع حسب المشجرة المساحات :93  رقم الجدول

2014 ........................................................................................ 157 

 بالهكتار، الطبيعية الوريق وأشجار الطبيعية الصمغية األشجار مساحات :94  رقم الجدول

 159 .................................................................................. 2014 سنة

 اإلقليم أو العمالة حسب والمؤقتة المتواجدة المشجرة الغابات مساحة :95  رقم الجدول

 159 ............................................................ 2014-2013 موسم بالهكتار،

 160 2014 لسنة القيمة و بالكمية بالجهة، النوع حسب البحري الصيد انتاج :96  قمر الجدول

 أو العماالت حسب بالجهة المصنفة الفندقية للمؤسسات االستيعابية الطاقة :97  رقم الجدول

 163 ............................................................ 2014 و 2013 سنتي , اإلقليم
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 العماالت حسب بالجهة المصنفة بالفنادق المنجزة السياحية الليالي تطور :98  رقم الجدول

 163 ........................................................ 2014-2013 سنتي بين اإلقليم أو

 165 ............ 2014 سنةالجهة وإقليم عماالت حسب المصنفة المؤسسات :99  رقم الجدول

2014 سنة قليماإلو عماالتال حسب المصنفة بالمؤسسات األسرة عدد :100  رقم الجدول

 .............................................................................................. 166 

 168 .. 2014 الصناعية بالوحدات الخاصة الكبرى االقتصادية المؤشرات :101 رقم الجدول

 169 .... 2014 سنة القطاعات حسب بالجهة ةالصناعي المؤسسات توزيع :102 رقم الجدول

 171 ................... 2012 سنة والمنخرطين التقليدية الصناعة تعاونيات :103 رقم لالجدو

2012 سنة (ملك) الصنف حسب بالجهة والمعبدة المشيدة الطرق شبكة :104  رقم الجدول

 .............................................................................................. 173 

 174 2014 سنة بالجهة، التسجيل زومراك النوع حسب السيارات تسجيل :105  رقم الجدول

 سنتيل بالجهة، االمتحان ومراكز الجنس حسب المسلمة السياقة رخص :106  رقم الجدول

 175 .............................................................................. 2014 و 2013

 176 ............ 2013-2012 سنتي بالجهة الضحايا و السير حوادث  عدد :107  رقم الجدول

 177 ......... 2012 سنة المملكة، و بالجهة الضحايا و السير حوادث  عدد :108  رقم الجدول

 و بالجهة  الطرق مستخدمي فئات حسب السير حوادث ضحايا توزيع :109  رقم الجدول

 178 ........................................................................2012 سنة المملكة،

 و 2012 سنتي الجهة، بمحطات الحديدية السكك عبر المسافرين حركة :110 رقم الجدول

2013 ........................................................................................ 179 

 179 .. 2013 سنة الرباط  بوالية الحديدية السكك عبر المسافرين حركات :111  رقم الجدول

 181 ........................ 2014 سنة  سال، -الرباط بمطار المسافرين نقل :112  رقم الجدول

 181 ................... 2014 سنة  سال، -الرباط بمطار الطائرات حركات :113 رقم الجدول

 183 .......................................... 2004 سنة ، للجهة التلية السدود :114  رقم الجدول

 العمالة أو اإلقليم حسب للشرب الصالح للماء الوطني المكتب نشاط : 115 رقم الجدول

 184 ............................................................ 2013 سنة (3م 1000) بالجهة

 185 ......... 2013 و 2012 سنتي (3م 1000) الرباط بوالية الماء مبيعات : 116 رقم الجدول

 سنتي الرباط، بوالية  للشرب الصالح الماء بشبكة المرتبطة المساكن :117  رقم الجدول

 185 .............................................................................. 2013 و 2012

 2010 سنة من (3م 1000) المعالجة محطة حسب السطحية المياه إنتاج : 118 رقم الجدول

 186 ............................................................................. 2012 سنة إلى

 عماالت حسب الكهرباء قطاع في ريضال شركة استثمارات توزيع :119  رقم الجدول

 187 ................................................. (درهم بألف) 2015 سنة الرباط، والية

 2012 سنتي الرباط، بوالية  الكهربائية الطاقة بشبكة المرتبطة المساكن :120  رقم الجدول
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 188 ..................................................................................... 2013 و

 سنة ساعة،  واط بجيكا الكمية ريضال، طرف من الكهربائية الطاقة بيع :121  رقم الجدول

2015........................................................................................ 189 

 بألف القيمة بالجهة، العمالة أو اإلقليم حسب المسلمة البناء رخص :122  رقم الجدول

 192 .......................................................................... 2014 سنة درهم،

 القيمة) البناء، صنف حسب الحضرية بالجماعات المسلمة البناء رخص :123  رقم الجدول

 192 ............................................................... 2014 سنة  ،(درهم باأللف

 الجهة وإقليم عماالت حسب الجديدة للبنايات (بالدرهم) المربع المتر ثمن :124  رقم الجدول

 194 .............................................................. 2012 سنة بناء،ال وصنف 
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 الئحة البيانات

 و 2004 سنتي واإلقليم العماالت حسب بالجهة القانونيون السكانعدد :1 رقم البيان

2014 ....................................................................................... 26 

 28 ....... 2014 سنة  الجهة وإقليم عماالت حسب والمساحة السكان توزيع :2 رقم البيان

 33 .................................. سنة 20 عن عمرها يقل التي ساكنةال نسبة :3 رقم البيان

 33 ...................... سنة 20 عن عمرها يقل التي الحضرية الساكنة نسبة :4 رقم بيانال

 33 ........................ سنة 20 عن عمرها يقل التي القروية الساكنة نسبة :5 رقم البيان

 32 ............................ 2014 سنة سنة 19-15 فئة لدى عازبينال نسبة :6 رقم البيان

 34 .. 2014 االقامة ووسط الجنس حسب (14-10) المتمدرسين غير نسبة :7 رقم البيان

 36 .... 2014 سنة واالناث الذكور سنة( 19-15) العمرية الفئة نشاط معدل :8 رقم البيان

 36 .............. 2014 سنة االناث سنة( 19-15) العمرية الفئة نشاط معدل :9 رقم البيان

 36 ............ 2014 سنة الذكور سنة( 19-15) العمرية الفئة نشاط معدل :10 رقم البيان

 بالجهة واإلقليم والعماالت الجنس حسب المسنين األشخاص نشاط معدل :11 رقم البيان

 42 ................................................................................. 2014 سنة

 43 .................... 2014 سنة واإلقليم العماالت حسب األسر عدد توزيع :12 رقم البيان

2014 سنة اإلقامة وسط و واإلقليم العماالت حسب األسر حجم متوسط :13 رقم البيان

 ....................................................................................................... 46 

 59 ............... 2014 بالجهة،سنة التطهير بشبكة المرتبطة األسر نسبة :14 رقم البيان

 63 .......... 2014 سنة والجنس، النشاط نوع حسب الجهة ساكنة توزيع :15 رقم البيان

 65 .. 2014 الجنس و اإلقامة وسط حسب بالجهة النشيطة الساكنة توزيع :16 رقم البيان

 و 2012 سنتي الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغين لسكانا نشاط معدل :17 رقم البيان

2014 ....................................................................................... 68 

 سنتي والجنس الوسط حسب فأكثر سنة 15 البالغين للسكان النشاط معدل :18 رقم البيان

 69 ............................................................................ 2014 و 2012

 71 2014 لسنة الوسط فأكثرحسب سنة 15 البالغين للسكان البطالة معدل :19 رقم البيان

 سنتي والجنس الوسط حسب فأكثر نةس 15 البالغين للسكان البطالة معدل :20 رقم البيان

 72 ............................................................................ 2014 و 2012

 سنة اإلقامة، ووسط المهنة في الحالة حسب النشيطة الساكنة توزيع :21 رقم البيان

2014 ....................................................................................... 76 

 77 ......... 2012 سنة الجهة وإقليم بعماالت الجنس حسب الدولة موظفو :22 رقم البيان

 و 2004 سنتي  واإلقليم العماالت حسب امرأة كل لدى االطفال عدد تطور :23 رقم البيان

2014 ....................................................................................... 82 
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 الجنس حسب الخصوصي االعدادي الثانوي التعليم تالميذ عدد توزيع :24 رقم البيان

 106 ............................ 2015-2014 الدراسية السنة الجهة وإقليم وعماالت

 بالجهة االجتماعية والرعاية المهني التكوين مراكز من المستفيدين عدد :25 رقم البيان

 118 ............................................................................... 2014 سنة

 ،)%( األسرة ذات العمومية الصحية بالمؤسسات اإليواء معدل نسبة :26 رقم البيان

 128 ............................................................................... 2014 سنة

 العماالت حسب العمومية الصحية بالمؤسسات الموتى المواليد نسبة :27 رقم البيان

 130 ............................................................... 2012 سنة الجهة وإقليم

 136 ....................... 2014 سنةالمؤسساتية األنشطة من المستفيدين :28 رقم البيان

 137 ................... 2014 سنةاإلشعاعية األنشطة من المستفيدين نسبة :29 رقم البيان

 الجهة، وإقليم األنشطةبعماالت حسب الصيفية المخيمات في المشاركون :30 رقم البيان

 140 ............................................................................... 2012 سنة

 141 .. 2014 و 2013 بالجهة المعاقين لفائدة الوطني التعاون مساهمات :31 رقم البيان

 148 .......... المسجلة القضايا ،2014 سنة خالل اإلدارية المحاكم أنشطة :32 رقم البيان

 148 ........ المحكومة القضايا ،2014 سنة خالل اإلدارية المحاكم أنشطة :33 رقم البيان

 149 ............ المخلفة القضايا ،2014 سنة خالل داريةاإل المحاكم أنشطة:34 رقم البيان

2014 و 2013 سنتي بالجهة االستئناف محاكم حسب والموثقين العدول :35 رقم البيان

 ............................................................................................. 150 

 المحاكم، لدى المقبولين والمترجمين القضائيين والخبراء النساخ توزيع :36 قمر البيان

 151 ............................................................................... 2014 سنة

 155 ........................ 2014 النوع،سنة حسب الماشية رؤوس توزيع :37 رقم البيان

 156 ..... 2014 سنة ، باآلالف بالجهة الساللة حسب األبقار رؤوس عدد :38 رقم البيان

 158 .......... 2014 سنة األشجار نوع حسب بالجهة المشجرة المساحات :39 رقم البيان

 169 ........... 2014 سنة واإلقليم العماالت حسب الصناعي القطاع إنتاج :40 رقم البيان

 170 .... 2014 سنة واإلقليم العماالت حسب الصناعي بالقطاع االسثتمار :41 رقم البيان

 170 ....... 2014 سنة واإلقليم العماالت حسب الصناعي القطاع صادرات :42 رقم البيان

 175 .................... 2013-12-31 حتى بالجهة، المشيدة الطرق شبكة :43 رقم البيان

 2014177 و 2013 سنتي بالجهة الجنس حسب المسلمة السياقة رخص :44 رقم البيان

 179 ........ 2012 سنة المملكة، و بالجهة الضحايا و السير حوادث  عدد :45 رقم البيان

 183 .......................... 2014 سنة سال،-الرباط بمطار المسافرين نقل :46 رقم البيان

 2012 و 2010 سنة بالجهة المعالجة محطة حسب السطحية المياه إنتاج :47 رقم البيان

 186 ............................................................................... (3م 1000)

 الرباط، والية عماالت حسب الكهرباء قطاع في ريضال شركة استثمارات :48 رقم البيان
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 190 ............................................................... (درهم بألف) 2013 سنة

 البناء، صنف حسب للجهة الحضرية ماعاتبالج المسلمة البناء رخص :49 رقم البيان

 193 ............................................................................... 2014 سنة
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 مقدمة

عتبر الجهة فضاء سوسيواقتصاديا متميزا للتنمية، وقد بوأها ت

 دستور المملكة مكانة خاصة كمؤسسة أساسية للحكامة المحلية.

وتقتضي بلورة مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

الحصائية الضرورية على مستوى والبيئية التوفر على المعطيات ا

الجماعات واإلدارات الجهوية والمحلية للفاعلين والشركاء في التنمية، ذلك 

لصياغة السياسات العمومية  ةأن معرفة الواقع الجهوي والمحلي ضروري

 واتخاذ القرارات الناجعة في مختلف المجاالت.

ندوبية إن هذه المونوغرافية التي أعدتها المديرية الجهوية للم

السامية للتخطيط بالرباط، وثيقة مرجعية لها وظيفتين أساسيتين :أوالهما 

إعطاء رؤيا عامة عن الجهة ومكوناتها من خالل استعراض خصائصها 

)الجغرافية، الديمغرافية والعمرانية واالقتصادية االجتماعية...(.أما ثانيهما 

قرارات والبرمجة فتتمثل في جعلها أداة فعالة للمساعدة على اتخاذ ال

والتخطيط بالنسبة للفاعلين االقتصاديين والمسؤولين ومتخذي القرارات 

 لبلورة السياسات واالستراتيجيات التي تروم تحقيق التنمية . 

 الجهوية للتخطيط وقد تم إنجاز هذا العمل الذي تعده المديرية

عالجة بصفة دورية ، بمراعاة ما أنجز من أعمال قطاعية مماثلة وجمع وم

 .المعطيات اإلحصائية المحينة في مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية

وإضافة إلى تشخيص واقع الحال تمكن هذه المونوغرافية من 

إبراز مؤهالت وإمكانيات الجهة واستعراض أهم مميزاتها سواء تعلق 

األمر بالوسط الطبيعي أو الخصائص السكانية والسكنية إضافة إلى 

)الصحة، التعليم، ...(  وتحاليل تتعلق بالقطاعات االجتماعيةمعطيات 

 واالقتصادية )الفالحة، السياحة، ...( والتجهيزات األساسية.

ونستغل هذه المناسبة لتقديم الشكر الخالص لكل الذين ساهموا 

 الوثيقة متمنين أن يكون مضمونها مفيدا لمستعمليها. هفي إنجاز هذ
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(I لجهةمعطيات عامة عن ا 

-97-246زعير بمقتضى المرسوم رقم -زمور-سال-تم إحداث جهة الرباط

. تتكون هذه 1997غشت  18الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  2

الجهة من ثالث عماالت هي الربـاط )عاصمة المغرب والجهة( وسال 

تمارة وإقليم واحد هو إقليم الخميسات. تغطي مساحة تقدر ب -والصخيرات

من مجموع المساحة اإلجمالية للمملكة.  1,3% أي ما يمثل 2كلم 9.580

 672 بعمالة الرباط و 2كلم 118تتوزع هذه المساحة على الشكل التالي: 

 2كلم 8.305تمارة ثم  -بعمالة الصخيرات 2كلم 485 بعمالة سال و 2كلم

 .بإقليم الخميسات

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

كانت الجهة ال تضم سوى عمالة  1973ليات للتقسيم اإلداري، فقبل سنة عم

إقليم الخميسات في شهر غشت  أأنش ،الرباط وسال، ومنذ ذلك الحين

التي كانت تشمل ثالث  1983سال في فبراير -، ثم والية الرباط1973

وأخيرا تم إحداث عمالتي سال  )تمارة-الرباط وسال والصخيرات(عماالت 

ن تم إدماجهما فيما بعد في إطار عمالة واحدة يوسال الجديدة واللت المدينة

 هي عمالة سال.

زعير بموقع جغرافي متميز على -زمور-سال-تحظى جهة الرباط

الهضبة الوسطى بالشمال الغربي للمملكة. ويحدها من الشمال والشمال 

الشرقي جهة الغرب الشراردة بني حسن ومن الشرق والجنوب الشرقي 

مكناس تافياللت ومن الجنوب الغربي جهة الشاوية ورديغة  ومن جهة 

 الغرب المحيط األطلسي.
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 التقسيم اإلداري )1

جماعة من بينها  51دوائرتحتضن  7زعير -زمور-سال-ضم جهة الرباطت

مقاطعات موزعة بين  10جماعة حضرية و 13جماعة قروية و 38

 ن في الجدول أسفله.العماالت واإلقليم المكونة للجهة كما هو مبي

 2011سنة  : التنظيم اإلداري للجهة1الجدول رقم 

 العمالة أو اإلقليم
عدد 

 الدوائر

عدد 

 المقاطعات

 عدد الجماعات 

 المجموع القروية الحضرية

 2 - 2 5 - الرباط

 4 2 2 5 1 سال 

 10 5 5 - 2 تمارة-الصخيرات

 35 31 4 - 4 الخميسات

 51 38 13 10 7 المجموع

 .2013المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

 المميزات الطبيعية للجهة )2

زعير في الشمال الغربي للمملكة على -زمور-سال-تقع جهة الرباط

ذا الهضبة الهضبة الوسطى التي يغطي جزء كبير منها إقليم الخميسات وك

 سال.-والية الرباط  هايالساحلية التي تمتد عل

تحدها من الشمال والشمال الشرقي جهة الغرب الشراردة بني 

حسن ومن الغرب المحيط األطلسي ومن الشرق والجنوب الشرقي جهة 

 مكناس تافيالت ومن الجنوب الغربي جهة الشاوية ورديغة.

تتميز الجهة بمناخ معتدل نظرا لقربها من المنطقة المتوسطية 

 23و 12األطلسي عليها. يتراوح بها معدل الحرارة بين  وتأثير الساحل

درجات في حين أن الحد  4درجة. أما الحد األدنى فيمكن أن يصل إلى 

درجة. ونظرا للموقع الجغرافي للجهة، فإن  39األقصى قد يصل إلى 

التساقطات المطرية تتسم بوتيرة غير منتظمة ويتم توزيعها أساسا على 

مارس(، ويبلغ معدلها في السنة العادية -بر( و)فبرايردجن – فترتين )نونبر

ملم ويمكن أن يتضاعف في بعض المناطق حسب قربها أو  680ما يقارب 

بعدها عن التأثيرات البحرية. أما فيما يخص مقاييس األمطار المسجلة 

ملم  697.1فقد وصلت إلى حوالي  2010-2009خالل الموسم الفالحي 
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-2007ضاعفت تقريا مقارنة مع الموسم الفالحي أي أن كمية التساقطات ت

 ملم(. 350) 2008

 وتتوفر الجهة على ثروات مائية مهمة منها:

  كبيرين وهما: سد سيدي محمد بن عبد هللا على سدين

 وادي أبي رقراق وسد القنصرة على وادي بهت؛

 11  سدا تليا تساهم في تلبية الحاجيات المحلية من الماء

 وللماشية؛ان للسكالصالح للشرب 

 ؛عدة ضايات 

 محطتين للمياه المعدنية بولماس وسيدي علي. 

غابوي مهم يكمن في و توازن بيئي كما تتوفر الجهة على مجال

غابة المعمورة التي تلعب دورا فعاال في مجال الترفيه. وتغطي الغابات 

هكتار وتضم أساسا األشجار الصمغية )البلوط  250.664الطبيعية حوالي 

 والبلوط الفليني( وأشجار الوريق )العرعار(. األخضر

  تطور ومميزات سكان الجهة )3

، بلغ عدد 2014حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

نسمة، أي  2.676.754زعير -زمور-سال-السكان القانونيين لجهة الرباط

من مجموع سكان المغرب، وتتميز ساكنتها بطابع فتي  7,9%ما يمثل 

سنة تشكل نسبة مهمة تصل إلى  59-15راجع لكون الفئة العمرية  وذلك

  من مجموع ساكنة الجهة. %64,6

 2014أما بالنسبة للكثافة السكانية المسجلة على مستوى الجهة سنة 

على الصعيد  2كلمنسمة في ال 47مقابل  2كلمنسمة في ال 279فقد بلغت 

نسمة  42مقابل  247حوالي  2004الوطني، في حين سجلت خالل سنة 

 على الصعيد الوطني. 2كلمفي ال

على مستوى الجهة  2014أما نسبة التمدن فبلغت حسب إحصاء 

 60,4%بإقليم الخميسات مقابل  51,8%، وهي ال تتعدى 85,6%حوالي 
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 على المستوى الوطني.

 تتسم الجهة على المستوى الديمغرافي بالخصوصيات التالية:

o من سكان الجهة 25% ,4 نحيث أن أكثر م ،فتوة السكان

 ،2014سنة حسب إحصاء  15 تقل أعمارهم عن

o  2014خصوبة منخفضة نسبيا حسب نتائج إحصاء سنة 

حيث بلغ  2004صاء سنة حمقارنة مع ما سجل خالل إ

( خالل اإلحصاء ISF) لمرأةدى امتوسط عدد األطفال ل

بكل من عمالتي  2بالرباط و طفل  6,1العام األخير حوالي 

 تمارة وكذا إقليم الخميسات.-لصخيراتسال وا

o  من السكان  40,4%نسبة عالية من األمية حيث تقدر ب

 22,2%الخميسات، ب الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات

 15,5%بعمالة سال و 21,7%تمارة، -بعمالة االصخيرات

 بعمالة الرباط.

o  اإلستراتيجي للجهة لكونها تضم عاصمة  للموقعنظرا

ميز بتمركز اإلدارات العمومية وتنوع البالد التي تت

فقد عرفت خالل السنوات األخيرة  ،األنشطة االقتصادية

ة مرتفعة مما أدى أساسا إلى ارتفاع الساكنة رتيارات هج

الحضرية على حساب تراجع عدد السكان القرويين. لهذا 

فمجال الجهة مقسم إلى قسمين األول أكثر استقطابا ويتكون 

ي وتعتبر مدينة سال كأول قطب من الشريط الساحل

الستقبال المهاجرين، الثاني مجال طارد يتكون أساسا من 

إقليم الخميسات الذي لم يفرض نفسه بعد حتى يمكنه 

 االستفادة من التيارات الهجرية التي تعرفها الجهة،
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o  عن ظاهرة الهجرة نتائج سلبية كتنامي ظاهرة  تولدوقد

سكن العشوائي الذي تعمل البطالة وانتشار مدن الصفيح وال

السلطات المختصة  جاهدة للقضاء عليه من خالل برنامج 

مدن بدون صفيح، وهذا التوسع في المجال الحضري 

على حساب األراضي الفالحية كما يمس  يتم غالباللجهة 

كذلك المجاالت الغابوية والمواقع اإليكولوجية والثقافية 

 المهمة بالجهة،

o حيث من بينذكورطين بالجهة هم إن أغلب السكان النشي ، 

 3نجد  2014هم سنة ؤأشخاص نشيطين تم إحصا 10 كل

 مكون نساء نشيطات فقط، بالمقابل تعتبر النساء أهم

 لساكنة غير النشيطة حيث يمثلن حوالي الثلثين.ل

 اإلمكانيات االقتصادية والفالحية للجهة  )4

الغنية  زعير من أهم الجهات-زمور-سال-تعتبر جهة الرباط

بالمغرب وتعرف بمساهمتها في مسلسل التنمية االقتصادية الذي عرفته 

البالد منذ االستقالل. فباإلضافة إلى الوظيفة اإلدارية والسياسية 

والدبلوماسية التي تعطي للجهة إشعاعا وطنيا ودوليا، تتوفر الجهة على 

الحية تمارة وف-إمكانيات صناعية مهمة خاصة بعمالتي سال والصخيرات

 باألساس بإقليم الخميسات.

كما تتوفر الجهة على إمكانيات اقتصادية مهمة، يمكنها أن تساهم 

ق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتساهم في يبشكل ملموس في تحق

تقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية والجهوية. هذه اإلمكانيات تتجسد 

تمرا، إذ تتوفر الجهة على في وجود موارد فالحية تعرف تحديثا مس

أراضي فالحية خصبة ومراعي شاسعة، الشيء الذي يمكن اعتباره 

 عنصرا أساسيا في التنمية الجهوية.

ونظرا لإلمكانيات الهامة التي تتميز بها الجهة عن باقي الجهات 

القطاعات وتكثيف  وتأهيلاألخرى فال بد من تثمين هذه المؤهالت وتطوير 
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من أجل السير قدما بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة برامج االستثمار 

 واالرتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

 المؤهالت السياحية )5

تتوفر الجهة على إمكانيات ومؤهالت سياحية جد هامة. فهي تتميز 

الشئء الذي يجعل من الجهة جمع بين البحر والغابة والجبل ي بيئي بتنوع

وتتجلى هذه اإلمكانيات في شواطئ لالصطياف  .قطبا سياحيا متميزا

وعيون مائية طبيعية وفضاءات غابوية ومآثر تاريخية وتظاهرات فنية 

 بالرباط. "موازين"وثقافية متنوعة ذات إشعاع وطني ودولي كمهرجان 

فندقا  67تتوفر الجهة على بنية تحتية فندقية مهمة تتكون من 

غرفة والتي تساهم في تلبية  3652 مصنفا، بطاقة استعابية تقدر بحوالي

حاجيات السياح الوافدين على الجهة. باإلضافة إلى المشاريع الضخمة التي 

وكورنيش  شرعت الجهة في إنجازها من خالل تهيئة ضفتي أبي رقراق

والتي سوف تلعب دورا طالئعيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية  الرباط

 ذلك باستقطاب المزيد من السياح.لجهة وكباوتطوير قطاع السياحة 

 البنيات التحتية  )6

إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به، تحتضن الجهة 

. مما مهمةالعاصمة السياسية واإلدارية للمملكة وتتوفر على بنيات تحتية 

لجهات ذات الموارد لكمركز ثقل منافس  ةيؤهلها  لتتبوأ مكانة متميز

تتمثل في ا تتوفر الجهة على شبكة طرقية مهمة االقتصادية الكبرى، كم

أربع محطات طرقية وست محطات للسكة الحديدية، إضافة إلى مطار 

 سال الذي يعتبر المطار الدولي الوحيد للربط الجوي المدني بالجهة.-الرباط

كما يوجد بالجهة سدان كبيران وهما سد سيدي محمد بن عبد هللا 

وسد القنصرة بإقليم  3مليون متر م 480تقدر طاقته بحوالي  ،بالرباط

، إضافة إلى عدة سدود 3مليون م 230الخميسات الذي تقدر سعته بحوالي 

وتوفير  ،تساهم هذه السدود بشكل مهم في سقي األراضي الفالحيةوتلية. 
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الماء الصالح للشرب وكذلك توليد الطاقة الكهربائية. باإلضافة إلى ما سبق 

دورا فعاال في تنمية المناطق المجاورة من خالل  ذكره، تلعب هذه السدود

 توفير المياه للماشية وتلبية الحاجيات المحلية من الماء.

كما أن البنية التحتية لقطاع الصحة في الجهة جد مهمة وتمتاز 

بطابع وطني نظرا لتمركز أكبر المستشفيات على الصعيد الوطني بعمالة 

ديد من المواطنين من جل عماالت وأقاليم الرباط مما يجعلها قبلة لتوافد الع

 المملكة من أجل االستشفاء.

 مهمةإضافة إلى هذا، تتوفر الجهة على عدة تجهيزات رياضية 

نوعا أهمها مالعب كرة القدم وحلبات الفروسية  36يمكن حصرها في 

 وألعاب القوى والقاعات المتعددة الرياضات.

II(الديمغرافية للجهة خصائصال 
 ر السكانتطو) 1

نسمة سنة  2366494ن للجهة من ييالقانونالسكان  عدد انتقل

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2676754إلى  2004

عدد  ل. كما انتق%1,24بذلك معدل تزايد سنوي يقدر ب  ، مسجال2014

، إلى 2004نسمة سنة  1919322ن بالجهة من يالسكان الحضري

 . %8,1قدر ب ت ةأي بمعدل زيادة سنوي 2014نسمة سنة  2292120

إلى  2004نسمة سنة  447172من  انخفضن فقد يعدد القروي فيما

قدر ب سالب ي ةمعدل زيادة سنويبذلك ، مسجال 2014نسمة سنة  384634

1,5-%. 

حسب عماالت وإقليم الجهة، فقد عرفت ساكنتها معدل زيادة و

-بعمالة الصخيرات %3,8بعمالة الرباط و %-0,8سنوي يتراوح بين 

 تمارة.

غالبية سكان الجهة يقطنون بالوسط الحضري وذلك بنسبة  نإ

بعمالة  %93,2 بعمالة الرباط و 100% تصل نسبة التمدن إلىو ،85,6%
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 بإقليم الخميسات. %51,8 تمارة و-بعمالة الصخيرات %90,1 سال و
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 2014و  2004ان القانونيين بالجهة والمعدل السنوي للزيادة حسب العماالت أو اإلقليم والوسط سنتي : توزيع السك 2الجدول رقم 

 عمالة أو إقليم
 2014-2004 الزيادة نسبة 2014 2004

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 0,38 1,47- 2,53 542221 261142 281079 521815 302797 219018 الخميسـات

 0,79- - 0,79- 577827 - 577827 627932 - 627932 الربـاط

 1,78 2,11 1,75 982163 66505 915658 823485 53985 769500 سـال

 3,80 4,51- 5,41 574543 56987 517556 393262 90390 302872 تمارة-الصخيرات

 1,24 1,50- 1,79 2676754 384634 2292120 2366494 447172 1919322 الجهـة

 .2014  و 2004  تياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن المصدر:
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 واإلقليم خالل تالسكان القانونيون بالجهة حسب العماالعدد : 1البيان رقم 

 2014و  2004سنتي 

 

 

 الكثافة السكانية) 2

ا ، أي م²كلم 9580تمتد الجهة على مساحة تقدر بحوالي 

عمالة عماالت:  3من المساحة اإلجمالية للبالد، وتضم  1,3%زيناه

 وعمالة ²كلم 672عمالة سال بمساحة و ²كلم 118الرباط بمساحة 

 ثم إقليم الخميسات بمساحة ²كلم 485 مساحة تقدر بتمارة ب-الصخيرات

 ².كلم 8305

سنة  ²نسمة في الكلم 279,4 تصل الكثافة السكانية بالجهة إلى

نسمة في الكيلومتر المربع على المستوى الوطني  47,6 لمقاب، 2014

 .(خالل نفس السنة)

إن الكثافة السكانية المسجلة على مستوى الجهة تخفي مفارقات 

كبيرة بين مختلف عماالت وإقليم الجهة، إذ تبلغ هذه الكثافة أقصاها 

 ، تليها عمالة سال²نسمة بالكلم 4896,8 بذلك بعمالة الرباط مسجلة

نسمة  1184,6 بتمارة -عمالة الصخيراتو² نسمة في الكلم 1461,6
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 .²نسمة في الكلم 65,3وأخيرا إقليم الخميسات ب  ²في الكلم

 بين مناطق الجهة للسكان متوازنالالتوزيع المجالي غير  يبين

بالشريط الساحلي الذي يضم تقطن من سكان الجهة  %7,97ي حوال أن

سوى  لمساحة ال تمثعلى  تمارة-تعماالت الرباط وسال والصخيرا

حين أن إقليم الخميسات الممتد  يمن المساحة اإلجمالية للجهة، ف 13%

من الساكنة  %20,3سوى  همن المساحة الجهوية ال يقطن %87على 

لكون القطب الحضري  التفاوت الكبير اإلجمالية للجهة، ويعزى هذا

ة الستقطاب أنشطة لمدينتي الرباط وسال يعرف ظروفا اقتصادية مالئم

ويمكن أن تتكرس الوضعية أكثر وذلك من  صناعية وخدماتية مهمة.

خالل المشاريع الكبرى التي تشهدها الجهة والتي سوف تساهم من دون 

 شك في تنمية المنطقة ككل.

 

هة حسب العماالت واإلقليم بالج (2)كلم الكثافة السكانية :3الجدول رقم 

 2014و 2004 سنتي

 مــة أو اإلقليـالعمال
ة ـالسكاني ةـالكثاف

 دديـالع رقـالف ²كلمالب
2004 2014 

 424,2- 4896,8 5321 رباطــال

 236,6 1461,6 1225 الــس

 373,6 1184,6 811 ارةــرات تمـالصخي

 2,3 65,3 63 الخميسات

 32,4 279,4 247 ةــالجه

 5,5 47,6 42,1 ةـوع المملكــمجم

 .2014و 2004  تياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن المصدر:
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 سال – السكان والمساحة حسب العماالت واإلقليم بجهة الرباطتوزيع : 2البيان رقم 

 2014زعير سنة  - زمور –

 

 

 بنية السكان حسب السن والجنس( 3

ثيرات المشتركة لمختلف المتغيرات تحدد بنية السكان نتيجة التأ

وتعتبر هذه البنية من أهم  ،الهجرةوالوفيات والخصوبة كديمغرافية ال

المؤشرات لمعرفة االنعكاسات الناتجة عن النموالديمغرافي وبالتالي 

 التشغيلوالتطبيب وتحديد حاجيات الشرائح االجتماعية من التمدرس 

 إلخ....األساسية التجهيزاتو

زعير بطابع فتي حيث نجد -زمور-سال-نة جهة الرباطتتميز ساك

سنة حسب إحصاء  15من السكان ال تتجاوز أعمارهم  4,25%

حيث  2004، ورغم ذلك فإنها أقل فتوة مما كانت عليه سنة 2014

أما الساكنة القروية فهي أكثر . %2,28وصلت هذه النسبة آنذاك إلى 

بالوسط  %24,7ابل مق %29,8فتوة من مثيلتها الحضرية إذ تمثل 

 .2014الحضري حسب إحصاء سنة 

 59إلى  15والبالغين من العمر  في سن النشاط بالنسبة للسكان
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من ساكنة  %64,4  إلى 2004سنة  %64 من نسبتهم فقد ارتفعت ،سنة

نسبة األشخاص المسنين البالغين من انتقلت في حين ، 2014الجهة سنة 

و  2004 يبين إحصاء %10,0إلى  %7,8سنة فأكثر من  60 العمر

كما سنوات.  10نقطة خالل  2,2حيث ازدادت هذه النسبة ب ، 2014

لوحظت نفس الوتيرة على الصعيد الوطني حيث مرت نسبة الشيخوخة 

أي بزيادة قدرها  2014سنة  %9,4لتصل إلى  2004سنة  %8من 

  نقطة خالل نفس المدة. 4,1

 وسط اإلقامة و : بنية سكان الجهة حسب فئات األعمار4الجدول رقم 

 2014والجنس سنة 
 المجموع اإلناث الذكور الفئــات العمـرية

 الوسـط الحضري

 27,3 26,5 28,2 سنة 0-14

 65,2 65,8 64,6 سنة  15-59

 7,5 7,7 7,2 فوقسنة فما  60

 الوسـط القروي

 32,3 31,6 32,9 سنة 0-14

 58,7 59,1 58,4 سنة  15-59

 9,0 9,3 8,7 فوقسنة فما  60

 مجموع الوسطين

 28,2 27,4 29,1 سنة 0-14

 64,0 64,6 63,4 سنة  15-59

 7,8 8,0 7,5 فوقسنة فما  60

 .2014المصدر:اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

 مؤشر الذكورة 

قياس مدى يمكن من  ،مؤشر الذكورة هو مؤشر ديمغرافي

أي عدد الرجال لكل  ن عدد الرجال نسبة إلى عدد النساء.التوازن بي

امرأة. وانطالقا من هذا التعريف يمكننا قياس أهمية الذكورة  100

تفوق عدد  ،مقارنة مع األنوثة. بصفة عامة تبين الدراسات الديمغرافية

الذكور بالنسبة لألعمار الصغرى وذلك راجع للحظ األوفر لهؤالء عند 
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ذا التفوق يتالشى مع تقدم العمر من جراء الوفيات لكن هوالوالدة، 

 المرتفعة للذكور.

حسب الفئات العمرية بالجهة سنتي  ة: مؤشر الذكور5الجدول رقم 

 2014و 2004
 المجموع سنة فما فوق 60 سنة 59-15 سنة 15أقل من  فئات األعمار

2004 103 95,3 90,6 97 

2014 104,5 95,1 96,8 97,6 

 .2014و   2004  تيالمصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن

يظهر من خالل الجدول أعاله، أن مؤشر الذكورة بالجهة بلغ 

، أي أن 2004سنة  97مقابل  2014امرأة سنة  100رجل لكل  97,6

 ساكنة الجهة تتميز بنسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور. 

أن فئة السكان الذين تقل  ظ، يالحوحسب الفئات العمرية

حوالي  غبل حيث سنة تعرف أكبر مؤشر للذكورة، 15أعمارهم عن 

 2004ارتفاعا مقارنة مع إحصاء  مسجالامرأة،  100رجل لكل  104,5

نشاط ال سنفئة السكان الذين هم في  أماامرأة(.  100رجل لكل  103)

بلغ نسبة حيث  عرف مؤشر الذكورة أقلفقد سنة(  59-15قتصادي )اال

 نسبياتراجعا  مسجال، 2014امرأة سنة  100لكل  رجال 95,1حوالي 

 امرأة . 100لكل  رجال 95,3حيث بلغ  2004مقارنة مع إحصاء 

لديها بلغ مؤشر الذكورة  ،سنة فما فوق 60بالنسبة للفئة العمرية 

مقارنة  مهما ارتفاعامسجال بذلك  2014امرأة سنة  100لكل  رجال 96,8

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

 مؤشر التبعية 

أقل  سنهم( غير النشيطينتدل نسبة التبعية على عدد األشخاص 

سنهم (النشيطين.على عدد األشخاص  )سنة 60سنة وأكثر من  15من 

.وتستعمل لقياس الثقل االقتصادي الذي )سنة 59و  15يتراوح بين 
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قيمة هذا المعدل مرتبطة طرديا  المجتمع. تتحمله الشريحة المنتجة في

 مع نسبة الوالدات بحيث كلما زادت هذه األخيرة كلما ازداد هذا المعدل. 

عرفت نسبة التبعية على صعيد الجهة تغييرا ملحوظا حيث 

. 2014سنة  %54,8لتصل إلى  2004سنة  %56انخفضت من 

ي مما هي وحسب الوسط، نالحظ أنها أكثر ارتفاعا في الوسط القرو

، وذلك بسبب ارتفاع )%52,8مقابل  %67,7 (بالوسط الحضري  عليه

وتيرة الخصوبة بالقرى. ونستنتج من هذه األرقام أن العبء االقتصادي 

الذي يتحمله األشخاص النشيطون هو أثقل بالوسط القروي مقارنة 

 بالوسط الحضري.

نة سجل أقل معدل للتبعية خالل س ،حسب العماالت أو اإلقليم

تمارة -والصخيرات (%52,2)الرباط  في كل من عمالة 2014

 إقليم الخميسات، في حين أكبر معدل للتبعية سجل في (52,8%)

(63,3%). 

 

 2014حسب العماالت أواإلقليم خالل سنة  ةمؤشرالتبعي :6الجدول رقم 

 مؤشــر التبعيــة العمالـة أو اإلقليــم

 52,2 رباطالــ

 52,8 ســال

 53,3 تمــارة-الصخيرات

 63,3 الخميسات

 .2014  ةالمصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن
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 الوظيفيةالفئات  (4

 ألطفالا 

 834.893عاما  20الذين تقل أعمارهم عن  األطفالبلغ عدد 

نهم م ،من مجموع سكان الجهة %33,6أي ما يمثل  2014نسمة سنة 

 ويتضح من خالل توزيع سكان. لحضرييقطنون بالوسط ا 745.487

 6أقل من أن الوزن الذي يشكله األطفال  األعمار،حسب فئات  الجهة

 سنة 12 و 6الذين تتراوح أعمارهم بين واألطفال  %12,5 سنوات هو

من  8,2% نسبةسنة ب 19-15العمرية فئة الفي حين تساهم  ،%9,7 هو

 .مجموع السكان

 الخميساتفإن المجال القروي إلقليم  ،قامةأما حسب وسط اإل

مجموع من سنة  20ممن تقل أعمارهم عن  %66,6حوالي يأوي 

تمارة -عمالتي الصخيراتفي حين ال يتجاوز نصيب  .قرى الجهةأطفال 

الوسط بأما . على التوالي %18,6و  14,8%من هذه الفئة سوى  وسال

ممن هم  %41,1 ضمعمالة سال تيحدث العكس حيث أن ف ،الحضري

 عمالتي الرباطبفي حين تقدر هذه النسبة  ،دون العشرين سنة

وفي األخير التوالي. على %24,2و  %21,4 ب تمارة-والصخيرات

 .%13,4 بيأتي إقليم الخميسات مسجال أضعف نسبة والتي تقدر 

عماالت نة حسب س 20الساكنة التي يقل عمرها عن  : نسبة7الجدول رقم 

 2014سنة  الجهة وإقليم

 سال الرباط الوسط
-الصخيرات

 تمارة
 الخميسات

مجموع 

 الجهة

 100,0 13,4 24,2 41,1 21,4 حضري

 100,0 66,6 14,8 18,5 - قروي

 100,0 22,2 22,6 37,4 17,8 المجموع

 .2014  المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة



 33 

 سنة 20ساكنة التي يقل عمرها عن لنسبةا: 3البيان رقم 

 2014حسب عماالت وإقليم الجهة سنة 

 
 

 سنة  20الساكنة الحضرية التي يقل عمرها عن نسبة: 3البيان رقم 

 2014حسب عماالت وإقليم الجهة سنة 

 
 سنة  20لتي يقل عمرها عن الساكنة القروية انسبة: 4البيان رقم 

 2014حسب عماالت وإقليم الجهة سنة 
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سنة أن  19-15العمرية  الفئة تؤكد النسب المئوية للعازبين ضمن

يتم بشكل مبكر، فنسبة هؤالء من الذين سبق وأن قاموا  لم يعدالزواج 

بالوسط  %0,6بعقد القران داخل هذه الفئة لدى الذكور ال تمثل سوى 

 الوسط القروي، بلغت هذه النسبة لدى اإلناثب %0,9ابل مقالحضري 

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

 
 سنة 19-15: نسبة العازبين لدى الفئة العمرية 8الجدول رقم 

 2014حسب وسط اإلقامة والجنس سنة 
 وعــالمجم اثــاإلن ورــالذك وسطـال

 95,7 91,7 99,7 ريـحض

 92,0 84,1 99,5 رويــق

 95,1 91,0 99,3 وعــالمجم

 2004المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

 
2014سنة  19-15لعازبين لدى الفئة العمرية نسبة ا: 6 البيان رقم  
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وجود  سنة 14-10ضمن الفئة العمرية في مجال التمدرس، نالحظ 

الوسطين الحضري والقروي وبين الذكور ق المعتادة بين ارالفو

ينتمون لهذه الذين ويمثل غير المتمدرسين  ،في الوسط القرويفواإلناث. 

بإقليم الخميسات و  من مجموع الفئة السالفة الذكر %10,1الفئة حوالي 

أما حسب تمارة. -بعمالة الصخيرات 3,2%بعمالة سال وفقط  %6,8

لدى اإلناث  %13,4الخميسات  بإقليم ت هذه النسبةالجنس، فقد سجل

بينما بلغت هذه  %7,0وهي نسبة عالية مقارنة مع ما سجل لدى الذكور 

أما لدى الذكور بعمالة سال.  5,2%لدى اإلناث مقابل   8,5%النسبة

لدى  غير المتمدرسينأدنى نسب  وقد شكلتتمارة،  -بعمالة الصخيرات

 3%و  3,3 %أي هذه الفئة العمرية وكذا أدنى فرق بين الجنسين 

هذه  فإن لحضري،الوسط ابإلناث والذكور على التوالي. أما لبالنسبة 

بالنسبة لجميع  لدى اإلناث أولدى الذكور سواء % 2ال تتجاوز  النسبة

وهي نسب ضعيفة مقارنة مع ما سجل  العماالت واإلقليم بالجهة.

 الوسط القروي.ب

 (سنة 14-10 )نسبة غير المتمدرسين : 9الجدول رقم 

 2014سنة  والعمالة أو اإلقليم حسب وسط اإلقامة والجنس
وسطـال العمالة أو اإلقليم ورـالذك  اثـاإلن  وعـالمجم   

 الخميسات

 1,9 1,8 2,0 ريــحض

رويــق  7,0 13,4 10,1 

وعـالمجم  4,4 7,5 5,9 

 1,1 1,0 1,1 المجموع الرباط

 سال

 1,8 1,7 2,0 ريــحض

رويــق  5,2 8,5 6,8 

وعـالمجم  1,8 1,9 1,8 

 تمارة-الصخيرات

 1,5 1,5 1,5 ريــحض

رويــق  3,0 3,3 3,2 

وعـالمجم  1,7 1,7 1,7 

 2014  المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة
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 (سنة 14-10)نسبة غير المتمدرسين : 7 البيان رقم

 2014بالجهة سنة  أو اإلقليم والعمالة وسط اإلقامةو الجنس حسب

 

 

يصل سنة،  19-15العمرية  فيما يتعلق بمجال التشغيل لدى الفئة

 من مجموع الساكنة على مستوى هذه 19,4% معدل النشاط حوالي

هذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع وتبقى يالحظ أن والفئة. 

ه النسبة مرتفعة هذ. %12,9و  %25,8إذ سجل على التوالي  ،اإلناث

متبوعا بكل من عمالتي  %25,4إقليم الخميسات إذ سجل بأكثر 

 %18,0إلى على التوالي  تصلتمارة وسال بنسب متقاربة -الصخيرات

نا ذوإذا أخ. %11,5وفي األخير تأتي عمالة الرباط بنسبة  %16,4و 

-عمالة الصخيراتبعين االعتبار الجنس ومحل اإلقامة، فقد سجلت ب

 %30,7وسجل  %75,9أعلى النسب وخاصة لدى الذكور ب تمارة 

  لدى اإلناث.



 37 

 

 سنة( حسب الجنس بعماالت وإقليم 19-15معدل النشاط ): 10الجدول رقم 

 2014سنة  الجهة
مـالة أواإلقليـالعم ورــالذك  اثــاإلن  وعــالمجم   

رباطــال  14,5 8,6 11,5 

الــس  22,2 10,7 16,4 

تمارة-الصخيرات  24,9 11,1 18,0 

اتـالخميس  34,6 15,7 25,4 

وعــالمجم  25,8 12,9 19,4 

 2014  المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة
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 العماالت وإقليم سنة( حسب 19-15) الفئة العمرية معدل نشاط: 8البيان رقم 

 2014سنة  )الذكور واالناث( الجهة

 
 العماالت وإقليم سنة( حسب 19-15)ناث اإل معدل نشاط: 9 البيان رقم

 2014سنة ، الجهة

 

 عماالت وإقليمال سنة( حسب 19-15)ذكور المعدل نشاط : 10البيان رقم 

 2014سنة  الجهة
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 النســاء 

 %36,4ليم الجهة أن عماالت وإق يبين توزيع اإلناث حسب

بإقليم  %20,4 و بعمالة الرباط %22,0 و بعمالة سالن قطمنهن ي

. %21,2سوى  تمارة-عمالة الصخيراتأوي تفي حين ال  ،الخميسات

 ،%24,6سنة  14تقل أعمارهن عن  واتياللوتشكل فئة اإلناث 

سنة(  49و 15في سن اإلنجاب )ما بين  اللواتيوصلت نسبة و

 حوالي عاما فأكثر 50بلغ سنهن ي الالئيفي حين تمثل النساء . 48,5%

20,5%. 

 2014عند اإلناث حسب إحصاء النهائية دل العزوبة وصل مع

 %7,9. ويالحظ تباين كبير حسب وسط اإلقامة، حيث سجل %7,5إلى 

أي بفارق  %3,5لم يسجل بالوسط القروي سوى  مابالوسط الحضري في

 بين الوسطين. نقطة 4,4

بخصوص التعليم، يالحظ أنه كلما كانت المرأة أصغر سنا كلما 

فة القراءة والكتابة مرتفعا. وهذا ناتج طبعا عن كان حظها في معر

. ومحو األمية منذ استقالل البالد الجهود المبذولة في مجال التمدرس

الوسط بحدة  أشدتجدر اإلشارة إلى أن آفة األمية  وعلى صعيد الجهة،

أما  .الحضريالوسط ب %22,0مقابل  %47,0تم تسجيل  حيث ،القروي

يالحظ أن األمية سجلت أعلى نسب لها حسب عماالت وإقليم الجهة، 

 بالوسط القروي و 53,1% بالوسطين معا و %40,4بإقليم الخميسات 

 .بالوسط الحضري 29,0%

وصل معدل ، سنة( 59-15لدى النساء ) بالنشاطفيما يتعلق 

، وسجل %21,0 إقليم الخميسات إلىهذه الفئة على صعيد  نشاط

 أمابالوسط القروي. %13,4في حين سجل  ،بالوسط الحضري 28,2%
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( وأضعف نسبة %37,9بعمالة الرباط )كانت أعلى نسبة تم تسجيلها 

 (.%13,4)قليم الخميسات إلسجلت بالوسط القروي 

 2014حسب إحصائيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 

و بالوسط الحضري  24,1) %25,9وصل معدل نشاط النساء بالجهة 

منها )بالنسبة للجنسين  %46,0مقابل  (بالوسط القروي 36,4%

 .(بالوسط الحضري %43,7بالوسط القروي و  58,5%

العماالت واإلقليم  حسب معدل النشاط واألمية لدى النساء: 11الجدول رقم 

 2014سنة  ووسط اإلقامة

 العمالة أو اإلقليم
 معدل النشاط لدى النساء نسبة األمية لدى النساء

 مجموعال قروي حضري مجموعال قروي حضري

 37,9 - 37,9 21,9 - 21,9 الرباط

 29,0 16,5 29,9 29,7 56,8 27,9 سال

 29,1 18,6 30,1 29,5 46,6 27,7 تمارة-الصخيرات

 21,0 13,4 28,2 51,7 66,4 39,2 الخميسات

 .2014سنة  ل  المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى

 المسنــون 

 شخص في 264561، هناك 2014ا إلى نتائج إحصاء استناد

من  10%أي ما يمثل نسبة  الستين فما فوق على صعيد الجهة سن

بعدم  عماالت وإقليم الجهةيتميز توزيعهم حسب و.مجموع سكان الجهة

إقليم و %29,6 الرباط %31,0أوي ت سالعمالة حيث أن  التكافؤ

. %16,5تمارة سوى -وال يقطن بعمالة الصخيرات %22,9الخميسات 

من  %34,9 ومن جانب آخر فإن توزيعهم حسب وسط اإلقامة يبين أن

من المسنين  %78,5 بعمالة الرباط المسنين الحضريين بالجهة يقيمون

 .بإقليم الخميسات القرويين يقطنون
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العماالت  سنة فأكثر حسب 60ألشخاص البالغين اتوزيع  : 12الجدول رقم 

 2014سنة ، واإلقليم ووسط اإلقامة

 العمالة أو اإلقليم
 المجموع القرويالوسط  الحضريالوسط 

 النسبة العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

 29,6 78180 - - 34,9 78180 الرباط

 31,0 82108 10,9 4388 34,7 77720 سال

 16,5 43758 10,6 4291 17,6 39467 تمارة-الصخيرات

 22,9 60515 78,5 31689 12,9 28826 الخميسات

 100,0 264561 100,0 40368 100,0 224193 مجموع الجهة

 .2015سنة  ل  المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى

مهمة  فوارقيالحظ  ،هذه الفئةاالقتصادي لبالنشاط فيما يتعلق 

ى معدل النشاط لدى الذكور وصل إل نجد أنحيث ، بين الجنسين

. فيما %5,3سجل فقط وفي حين يبقى ضئيال جدا لدى اإلناث  31,5%

يخص عماالت وإقليم الجهة، يتبين من خالل معطيات الجدول أسفله أن 

بإقليم الخميسات  تحيث سجل ،خاصة لدى الذكور ،هناك تباين شاسع

تقريبا ضعف ما سجل في كل من العماالت نسب نشاط لدى الذكور 

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

.حيث تم تسجيل نسب جد ضعيفة مقارنة مع الذكور المطلوب
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والعماالت  األشخاص المسنين حسب الجنسنشاط : معدل 13الجدول رقم 

 2014سنة  ،جهةالبواإلقليم 
 وعــالمجم اثــإن ورــذك العمالة أو اإلقليم

 15,7 6,2 26,4 اطــالرب

 16,2 4,6 27,6 الــس

 18,5 5,6 30,6 تمارة-الصخيرات

 22,3 4,6 41,3 الخميسات

 18,2 5,3 31,5 ةـوع الجهــمجم

 2014سنة  ل المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى

 

معدل نشاط األشخاص المسنين حسب الجنس والعماالت واإلقليم : 11البيان رقم 

 2014جهة سنة بال

 
 

 المميزة لألسـر ص( الخصائ5

 تطور عدد األسـر (1.5
 2014و  2004 تيسنبين بالجهة  المحصاة عرف عدد األسر

أسرة،  640.354 أسرة إلى 498.068ملحوظا حيث انتقل من  ارتفاعا

ويقطن  .28,6بنسبة  أيأسرة  142.286مسجال زيادة إجمالية قدرها 
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مـن مجموع األسر على  %8,8حوالي  2014إحصاء سنة  حسببالجهة 

و تجدر اإلشارة إلى أن غالبية هذه األسر تستقر  الصعيد الوطني.

 .%87,6بالوسط الحضري بنسبة 

 تمارة–أسرة بعمالة الصخيرات 135.200 إلىجهة الأسر  تتوزع

أسرة بعمالة الرباط،  151.670أسرة بإقليم الخميسات ثم  122.144و 

تمارة -سجلت عمالة الصخيرات .بعمالة سال أسرة 231.340وأخيرا 

ارتفاعا مهما في عدد األسر بحيث وصل المعدل  2014برسم سنة 

 %3,2، تليها عمالة سال بمعدل سنوي يعادل %5,2إلى  للزيادة السنوي

كمعدل سنوي وأخيرا عمالة الرباط  2,5%ثم إقليم الخميسات مسجال 

  .%1,7بمعدل 
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 2014و 2004: توزيع عدد األسر حسب العماالت و اإلقليم والوسط سنتي 14الجدول رقم 

 2014إحصاء  2004إحصاء  السنوات

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري العمالة أو اإلقليم

 151670 0 151670 144755 - 144755 الرباط

 231340 12908 218432 168497 8587 159910 سال

 135200 12237 122963 81820 17182 64638 تمارة-صخيراتال

 122144 54036 68108 102996 55451 47545 الخميسات

 640354 79181 561173 498068 81220 416848 الجهة

 7313806 2506063 4807743 5665264 2225509 3439755 مجموع المملكة

 . 2014و 2004  تيالعام للسكان والسكنى لسن  اإلحصاء المصدر:
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ووسط اإلقامة توزيع عدد األسر حسب العماالت واإلقليم : 12 البيان رقم

 2014سنة ، بالجهة

 

 

 مكونات حجم األسر (2.5

د لألسرة افرأ 4,2) 2014بلغ متوسط حجم األسرة بالجهة سنة 

مقارنة مع اإلحصاء العام  %12,4بذلك انخفاضا بنسبة  الواحدة( مسجال

راد(. فحجم األسرة بالجهة في تراجع مستمر نتيجة أف 4,7) 2004لسنة 

وانخفاض  للتطورات التي عرفتها األسرة المغربية عموما في تركيبتها

 .مستوى الخصوبة

حسب وسط اإلقامة، فإن متوسط أفراد األسرة الحضرية أما 

 أفراد لألسرة القروية. 4,9أفراد مقابل  4,1يصل إلى 

أفراد  4,4 هذا المؤشر غوحسب عماالت وإقليم الجهة، بل

بذلك  ، مسجال2014إحصاء  حسبلألسرة الواحدة بإقليم الخميسات 

لألسرة  أفراد 5) 2004مقارنة مع إحصاء  نقطة مئوية 0,6انخفاضا ب 

بعمالة  2014د لألسرة الواحدة سنة افرأ 4,2الواحدة(. وبلغ هذا المؤشر 

 4,8) 2004ع مقارنة م نقطة مئوية 0,6سال مسجال بذلك انخفاضا ب 
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لألسرة الواحدة  أفراد 4,2لألسرة الواحدة(. وقد بلغ هذا المؤشر  أفراد

 0,6تمارة مسجال بذلك انخفاضا ب -بعمالة الصخيرات 2014سنة كذلك 

 8,3سجل هذا المؤشر  ا(. بينمأفراد 4,8) 2004مقارنة مع إحصاء نقطة 

ذلك انخفاضا ، مسجال ببعمالة الرباط 2014لألسرة الواحدة سنة  أفراد

 (.4,3) 2004مقارنة مع إحصاء نقطة  0,5بنسبة 

وسط  وحسب العماالت واإلقليم : متوسط حجم األسر 15الجدول رقم 

 2014 و 2004اإلقامة بالجهة سنتي 
  2014إحصاء   2004إحصاء  السنوات

 المجموع  قروي حضري المجموع قروي  حضري العمالة أو اإلقليم 

 3,8  3,8 4,3 - 4,3 الرباط

 4,2 5,2 4,2 4,8 6,3 4,7 سال

 4,2 4,7 4,2 4,8 5,2 4,6 تمارة-الصخيرات

 4,4 4,8 4,1 5,0 5,5 4,6 الخميسات

 4,2 4,9 4,1 4,7 5,5 4,6 الجهة

 .2014  و 2004  ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنت المصدر:
ووسط اإلقامة حسب العماالت واإلقليم سر متوسط حجم األ: 13البيان رقم 

 2014بالجهة سنة 
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 ظروف سكـن األسـر (6

 نـوع المسكـن (1.6

-سال-الرباطجهة لالوسط الحضري بسكن السائد منوع الإن 

سكنه ت" الذي من نوع دار مغربية عصريةهو "المسكن  زعير-زمور

لشقة ب "ا( متبوعا %61,1عشرة )أي كل  من أصلأسر  أكثر من ست

 الخميساتإقليم بأعلى نسبة  تسجلحيث  .%24,3بنسبة  في عمارة"

. %53ثم عمالة الرباط ب  %71,1بنسبة  بعمالة سالتبوعا م %84,8ب

. تأتي دور %47,5أي  ،نسبة بأقلتمارة -الة الصخيراتمعوأخيرا نجد 

من حيث النسبة  لجهةا بكل عماالت وإقليمالصفيح في المرتبة الثالثة 

سجلت بها أعلى  ،هذه األخيرةتمارة-باستثناء عمالة الصخيرات المسجلة

من نوع يأتي في الرتبة الثانية بعد والذي  ،كنالهذا النوع من المس نسبة

أما بالنسبة إلقليم الخميسات  .%37,7 نسبة مسجال ،دار مغربية عصرية

 .%6,1و %6,9و %13على التوالي  توعمالتي سال والرباط فقد سجل

 

 تنوعا في الوضعية هناكلألنواع األخرى من المساكن، بالنسبة 

 .اإلقامة وسطعماالت وإقليم الجهة وحسب  حسب
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 اإلقامة ووسطحسب نوع المسكن  الجهةتوزيع أسر  : 16الجدول رقم 

 2014سنة والعمالة أو اإلقليم 
 ميساتالخ تمارة-الصخيرات سال الرباط العمالة/االقليم

 م ق ح م ق ح م ق ح م وع المسكنــن

 2.1 0.9 3.1 6.1 4.6 6.3 3.0 1.2 3.1 10.0 ال ــفي

 0.8 0.2 1.4 23.0 2.5 25.1 24.5 2.4 25.8 31.6 ةــشق

 61.4 29.2 86.9 46.4 29.5 48.1 65.3 44.8 66.5 52.3 دار مغربية عصرية

 7.9 9.9 6.3 19.7 30.5 18.7 4.2 18.6 3.4 4.7 حــدور الصفي

 26.6 59.1 0.9 3.6 31.8 0.8 2.4 32.3 0.6 0.2 مسكن قروي

 1.2 0.8 1.5 1.0 1.1 1.0 0.6 0.7 0.6 1.1 رىــحاالت أخ

 .2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر: 

 

 صفـة حيازة المسكـن (2.6

الوسط الحضري ب، أكثر من نصف األسر 2014 سنة خالل

وأقل من  أو في طريق التملك شغلوا مسكنا بصفة مالك( %61,2للجهة )

قبال الابين تصفة المالك  ة(. هيمن%27,7ثلث األسر بصفة مكتري )أي 

وكذا تسهيالت الحصول  المجهزة البقع األرضيةو الشقق الكبيرعلى

تصبح ما جعل عددا كبيرا من األسر مللبناء،  للشراء أو على قروض

للوسط القروي، فيالحظ كذلك هيمنة صفة أما بالنسبة .لمسكنها مالكة

باقي صفات الحيازة األخرى حيث أن  نع المالك أو في طريق التملك

 من األسر القروية تمتلك مسكنا. 78,5%
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 2014سنة  والعمالة أو االقليم  اإلقامة وسط ،حسب صفة حيازة المسكن الجهة: توزيع أسر 17الجدول رقم 
 الجهة الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط العمالة/االقليم

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع صفة الحيازة

 63,7 78,5 61,2 70.3 81.4 61.5 69.0 70.2 68.9 60.7 83.9 59.3 54.9 رك تشملك مملك أو

 27,7 27,7 27,7 15.6 1.7 26.6 18.4 3.5 19.9 28.9 4.3 30.4 33.8 كراء

 12,1 18,4 11,2 14.1 16.8 12.0 12.6 26.4 11.2 10.4 11.8 10.3 11.2 رىــحاالت أخ

.2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر: 
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 مميزات وعناصر تجهيز المسكـن (3.6

سر لأل نسبي بتركيز 2014 سنة لجهةلتميز الوسط الحضري 

بنسبة  ،الجهويمستوى العلى سواء  ،ثالث غرف مساكن مكونة منب

 و بالخميسات %43,8 بنسبأو على المستوي اإلقليمي،  37,9%

 .بالرباط %30,3تمارة وأخيرا -بالصخيرات 37,7% بسال 39,8%

 %28,4 إلى ،مسكنا مكونا من غرفتين تقطن التيسر األنسبة  وتصل

عمالة على مستوى  23,2%لنسبة ت هذه افي حين سجلبعمالة سال 

بإقليم  .21,9%بعمالة الصخيرات تمارة وفقط  %22,5الرباط و 

 الخميسات.

في المرتبة الثالثة سواء  أربعة غرف.يأتي المسكن المكون من 

على المستوى الجهوي أو اإلقليمي أو الوطني، وبنسب تتراوح بين 

لى نسبة سجلت كأع %16 وإقليم الخميسات كأقل نسبة سجلت ب 11,9%

 .الرباطبعمالة 

فاألسر التي تشغل يخص األصناف األخرى من المساكن، فيما 

 12,9%بعمالة الصخيرات تمارة و  %13,5 نسبة تشكل غرفة واحدة

 لعمالة بالنسبة 8,5%وال تتعدى  إقليم الخميساتب 9,0%بعمالة الرباط، 

 .سال

من  في مساكن مكونة تقطنأغلبية األسر  ،الوسط القرويب

سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى عماالت وإقليم  غرفتين

بإقليم  36,4%بعمالة سال و  %38,1تتراوح بين الجهة وبنسب 

 بعمالة الصخيرات تمارة. تأتي بعد ذلك 33,2%الخميسات وأخيرا 

ثالث غرف ثم غرفة واحدة وفي الرتبة الرابعة األسر التي تسكن في 

باقي بتجدر اإلشارة إلى أن النسب المسجلة يأتي صنف أربع غرف. و
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 بإقليم الخميسات و %5,3، كما سجلت مجتمعة %4األصناف ال تتعدى 

 . بعمالة الصخيرات تمارة 8,8%بعمالة سال وأخيرا  7,2%

ين الوسطين بسبب الفوارق في األحجام المتوسطة لألسر بو

وي بالوسط القر لكل غرفة شخص 1,9 سجل فقدالحضري والقروي، 

 شخص بالغرفة 1,8ب  الخميساتبإقليم  ةمتبوع لعمالة سالبالنسبة 

 1,7ب ثة لافي المرتبة الث تمارة-عمالة الصخيراتأتي توأخيرا  الواحدة

درجة فنجد نفس الوسط الحضري، ما يخص فيأما شخص في الغرفة. 

 1,4 ، أيتمارة-عمالتي سال والصخيراتبتركيز األشخاص في الغرفة 

بينما  ،1,3ويأتي إقليم الخميسات في الرتبة الثانية ب فة شخص في الغر

يسجل  في الغرفة الواحدة ، فالعدد المتوسط لألشخاصعمالة الرباطب

 .1,3، أي بإقليم الخميساتقيمة أقل بقليل من تلك المسجلة 

 غرفة(معدل األشخاص لكل : معدل اإليواء في الغرفة )18الجدول رقم 

 2014 سنةبعماالت وإقليم الجهة  اإلقامة وسطحسب 
 وعــالمجم رويــق ريــحض ة أو اإلقليمـالعمال

 1,2 - 1,2 اطــالرب

 1,4 1,9 1,4 الــس

 1,4 1,7 1,4 تمارة-الصخيرات

 1,5 1,8 1,3 الخميسات

    ةــوع الجهــمجم

 .2004 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر: 

 



 54 

 

 2014حسب عدد غرف المسكن ومحل اإلقامة سنة  الجهة: توزيع أسر 19الجدول رقم 

 الرباط عدد الغرف
 الخميسات تمارة-الصخيرات سال

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 10,8 13,0 9,0 13,5 16,4 13,3 8,7 12,0 8,5 12,9 ةدغرفة واح

 28,3 36,4 21,9 23,5 33,2 22,3 29,0 38,1 28,4 23,2 غرفتان

 39,2 33,3 43,8 36,8 27,8 37,7 39,3 31,3 39,8 30,3 ثالث غرف

 12,0 12,1 11,9 12,8 13,8 12,7 12,5 11,5 12,6 16,0 أربع غرف

 4,0 3,2 4,5 5,0 4,7 5,1 3,5 4,0 3,5 6,7 خمس غرف

 3,6 1,4 5,5 4,5 2,7 4,6 3,7 1,9 3,8 5,1 ست غرف

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

 1,2 0,4 1,9 2,2 0,6 2,3 2,1 0,7 2,2 3,5 فأكثر غرف ثماني

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

 .2014لسنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر: 
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الماء بشبكتي المساكن ربط االمسكن، نالحظ أن لتجهيزات سبة بالن

على أو صعيد اإلقليمي السواء على  يتسم بالتباينالصالح للشرب والكهرباء 

نالحظ أن  اإلقليميمستوى الالحضري والقروي. على  ينالوسطمستوى 

الصالح بشبكة الماء  متصال اتشغل مسكن بعمالة الرباط من األسر 94,0%

بعمالة سال لتنخفض إلى  89,0%بينما تصل هذه النسبة إلى  ،للشرب

. بإقليم الخميسات 58,2%تمارة وال تتجاوز -بعمالة الصخيرات %75,7

 بعمالة الرباط من األسر الحضرية %94,0فنسجل أن  ،أما حسب الوسط

بإقليم الخميسات وأخيرا  90,5% بسال، 93,9%، تستفيد من هذه الخدمة

 فقط من األسر القروية  %33,8في حين تمارة -بالصخيرات %79,9

من األسر القروية بالخميسات وفقط  17,5%تمارة، -بعمالة الصخيرات

كما  .تقطن مسكنا متصال بهذه الشبكةمن األسر القروية بسال  %6,6

بسال،  95,8%الرباط، بعمالة  الحضرية من األسر %95,1أن لى إنشير

إقليم ب الحضرية سراأل من 90,6%تمارة و -بالصخيرات %89,3

على الكهرباء. أما بالوسط القروي، فهذه  امتوفر ايشغلون مسكن الخميسات

 61,3%بسال وفقط   72,5%تمارة و-بالصخيرات 84,7%النسب تمثل 

 . بإقليم الخميساتاألسر القروية من 

 

تتوفر على مطبخ  بالجهة األسر الحضرية جلإضافة إلى هذا، 

و  %97,1بالرباط،  %99,5و  %95,3ى التوالي أي ما يمثل عل ومرحاض

 %79,0و  %92,1تمارة -بالصخيرات %98,0و  %96,3بسال  98,0%

 .بإقليم الخميسات
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 2014سنة  األساسية حسب محل اإلقامة تجهيزاتالمتوفرة على الالمساكن : نسبة 20الجدول رقم 

 المسكن تجهيزات
 اتــالخميس تمارة-الصخيرات الـــــس اطـــالرب

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 92,1 88,2 95,3 96,3 95,9 96,4 97,1 91,0 97,5 95,3 - 95,3 مطبخ

 79,0 54,9 98,0 98,0 88,1 99,0 98,0 74,4 99,4 99,5 - 99,5 مراحيض

 34,3 9,1 54,3 59,6 23,1 63,2 57,1 12,1 59,7 67,1 - 67,1 عصريحمام 

 14,5 26,8 4,8 7,2 26,7 5,3 5,8 28,2 4,4 4,5 - 4,5 حمام محلي

 77,6 61,3 90,6 88,9 84,7 89,3 94,5 72,5 95,8 95,1 - 95,1 الكهرباء 

 58,2 17,5 90,5 75,7 33,8 79,9 89,0 6,6 93,9 94,0 - 94,0 الشروب الماء

 .2014 لسنةإلحصاء العام للسكان والسكنى  االمصدر: 
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المرتبطة بالشبكة العمومية  المساكننسبة ف أما بالنسبة للتطهير،

 في حين أن ،%96,3 تسجل ،عمالة الرباطعلى صعيد  ،للصرف الصحي

 تمارة-بالصخيرات  71,5%بعمالة سال و 90,5%تصل إلى  نسبةهذه ال

التي تستعمل الحفر  نسبة األسربإقليم الخميسات. األسرمن  53,0% وفقط

 بلغت مرتفعة خاصة بالوسط القروي حيث الصحية كوسيلة للتطهير

بالوسط القروي  31,7%بسال و  65,9%تمارة و -بالصخيرات 70,5%

 .للخميسات
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 المساكن حسب وسيلة التطهير : نسبة 21الجدول رقم 

 2014 بالجهة سنة اإلقامةوسط  و
 الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط العمالة/االقليم

 م ق ح م ق ح م ق ح م وسيلة التطهير

 53.0 5.5 90.6 71.5 5.0 78.1 90.5 1.6 95.7 96.3 شبكة عمومية

 17.9 31.7 7.0 22.0 70.5 17.2 6.3 65.9 2.8 2.6 حفرة صحية

 29.1 62.9 2.4 6.5 24.5 4.7 3.2 32.4 1.5 1.1 رىــحاالت أخ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 .2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى   المصدر:
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 2014سنة ،نسبة األسر المرتبطة بشبكة التطهير بالجهة: 14البيان رقم 
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 التمدن وتوزيع المراكز الحضرية بالجهة (7

 التمدن (1.7

حيث انتقلت  ،مثيلتها القروية يفوق ارعرفت الساكنة الحضرية تكاث

نسمة في  310260 قدرها نسمة بزيادة 2366494إلى  1919322األولى من 

، 2014و  2004بين  نسمة 384.634إلى  447.172انتقلت الثانية من حين 

 نسمة. إذا أخذنا 26538- تراجعا وصل إلى الوسط القروي سجلوبالتالي 

يقل عن للنموالديمغرافي دل السنوي مع، فيالحظ أن الالوسطين مجموع

 (0,79-%) بكل من عمالة الرباط (1,25) نظيره على الصعيد الوطني

، لكن هذا المعدل يفوق نظيره الوطني بكل من (0,38) وإقليم الخميسات

 وكذلك بالنسبة للجهة (3,80) تمارة-والصخيرات (1,78) عمالتي سال

 السنوي الديمغرافي نموعدل النجد أن م ،. وباعتبار وسط اإلقامة(1,24)

-)من نظيره بالوسط القرويأكثر ارتفاعا (1,79)في المجال الحضري 

1,50). 

بكثير نظيره على الصعيد  يفوقإن مستوى التمدين بالجهة 

 2004 سنةبالمملكة  %55,1مقابل بالجهة  %81,0نسبة ، إذ سجل (60,3)الوطني

عماالت وإقليم الجهة، وفيما يخص . 2014 سنة %60,4مقابل  %85,6و 

فهناك تفاوت مهم  قروي، مجالباستثناء عمالة الرباط التي ال تتوفر على 

 %41,9نسبة ب اهو أضعفه الخميساتفي مستويات التمدين حيث أن إقليم 

سال  عمالتيفي حين بلغت هذه النسبة ب .2014 سنة %51,8و  2004سنة 

سنة  %90,1و  %93,2و 2004سنة  %77,1 و %93,4 تمارة-والصخيرات

 انساهمت عمالتي الرباط وسالوتجدر اإلشارة إلى أن على التوالي.  2014

من  %65,2حوالي بهما حيث يتمركز بالقسط األوفر في نسبة تمدين الجهة 

تمارة -عمالة الصخيرات تقاسم فيهتالوقت الذي الساكنة الحضرية، في 

.جهةلل اكزالحضريةرمن سكان الم %34,8 الخميسات إقليمو
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اإلقليم ووسط اإلقامة  العمالة أو ساكنة الجهة حسب زيادة: 22الجدول رقم 

 2014 و 2004 بين اإلجمالي السنوي النموومعدل 

 الوسط ة أو اإلقليمـالعمال
الزيادة 

 اإلجمالية

 النمومعدل 

 (%)اإلجمالي

 اطـالرب

 -8 50105- حضري

 - - قروي

 -8 50105- موعالمج

 الــس

 19,0 146158 حضري

 23,2 12520 قروي

 19,3 158678 المجموع

 تمارة-الصخيرات

 70,9 214684 حضري

 37,0- 33403- قروي

 46,1 181281 المجموع

 الخميسات

 28,3 62061 حضري

 13,8- 41655- قروي

 3,9 20406 المجموع

 ةــالجه

 19,4 372798 حضري

 14,0- 62538- قروي

 13,1 310260 المجموع

 .2014و  2004 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنتالمصدر:  

 2014و  2004سنتي  : نسبة التمدن بالجهة23الجدول رقم 
 2014 2004 ة أو اإلقليمــالعمال

 100,0 100,0 اطــالرب

 93,2 93,4 الــس

7,17 تمارة-الصخيرات  90,1 

 51,8 41,9 الخميسات

 85,6 81,0 ةــالجه

 60,4 55,1 يـوع الوطنــالمجم

 .2014 و 2004 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنتالمصدر: 
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 البنية الحضرية (2.7

تجمعا حضريا من مختلف  19تضم البنية الحضرية للجهة 

 نسمة 500.000 نم وتأويان أزيد الرباط و سال تان كبيرتانمدين.األحجام

من الساكنة الحضرية اإلجمالية،  %66,1ب  انوتساهم بكل واحدة منهما

يقطن بها  الخميساتنسمة ومدينة  300.000تزيد ساكنتها عن  تمارةمدينة 

تيفلت  ةمدينت اهم من الحجم المتوسط ينمركزنسمة و 130.000أزيد من 

 من %6,2ب ة مساهمنسمة(  100.000و 50.000الصخيرات )بين و

 تامسنامدن صغيرة )عين عودة وتسعة و حضريينللجمالي اإل المجموع

والرماني  الهرهورةوعين اعتيق ومرس الخير وسيدي عالل البحراوي و

نسمة وتأوي  50.000( تقل ساكنتها عن وولماس وسيدي يحيى زعير

كز امر أربعةأخيرا ومن السكان الحضريين  %7,8مجتمعة حوالي 

ب  نسمة ويساهمون مجتمعين 10.000عن  ااحد منهيقل حجم الو ةحضري

أيت يادين، زحيليكة،  ،لمعازيزي او ه من الساكنة الحضرية فقط 0,9%

 .تيداسو

 النشاط االقتصادي والتشغيل بالجهة )8

 133.658.2تم تعداد حوالي  2014معطيات إحصاء و نتائجحسب 

يقارب منهم سكان نشيطون، أي ما  %37,9نسمة على مستوى الجهة، 

 .غير نشيطين  %62,1مقابل شخص  1.007.285

 10كل نجد ضمن  حيثمجمل الساكنة النشيطة من الذكور، 

الساكنة  بينفقط، بينما نجد  نشيطات ثالث إناثأشخاص نشيطين حوالي 

 غيرأشخاص  10من كل  6أكثر من غير النشيطة حضور قوي لإلناث، ف

حسب وسط اإلقامة،  النشيطينكان الس إناثا. أما بالنسبة لتوزيع مهنشيطين 

نقطة وهكذا  5,1أنه تم تسجيل فرق طفيف، بين الوسطين، لم يتعد نالحظ 
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بالوسط القروي. أما  %33,5بالوسط الحضري مقابل  %38,6فقد سجل 

النشاط لدى الذكور  معدلفيما يخص عماالت وإقليم الجهة، نالحظ أن 

حيث سجل  ،ى اإلناثلد %322,تجاوز ي، في حين ال %253, يصل إلى

بعمالة  %29,1 بعمالة سال و %29,0 بعمالة الرباط و 37,9%

 .بالخميسات %21,0تمارة وأخيرا -الصخيرات

 

 2014سنة  ،النشاط والجنس نوع حسب الجهةساكنة توزيع : 24الجدول رقم 

 اطـوع النشــن
 وعــالمجم اثــإن روــذك

 % ددــالع % ددــالع % ددــالع

 37,9 1007285 22,3 299858 53,9 707427 وع النشيطينــمجم

 62,1 848 1650 77,7 1045509 46,1 605339 مجموع غير النشيطين

 100,0 2658133 100,0 1345367 100,0 1312766 امـوع العــالمجم

 .2014لسنة  اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

 

 2014 سنةوالجنس، النشاط  نوع ساكنة الجهة حسبتوزيع : 15البيان رقم 
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 النشاط االقتصادي والبطالة )1.8
 
 2014حسب إحصاء  توزيع الساكنة النشيطة 

قليم اإلعمالة أو ال حسبالنشيطة بالجهة توزيع الساكنة  يختلف

من الساكنة  %72,2أن . وهكذا نجد ويظهر هذا التباين جليا حسب الجنس

إناث. أما حسب الوسط، فعلى  %29,8بالجهة من الذكور مقابل  النشيطة

العموم، يالحظ بالوسط القروي حضور قوي للذكور مقارنة مع اإلناث 

حيث أن ثالث أرباع الساكنة النشيطة هم ذكور. وتجدر اإلشارة إلى أن 

سجل تقريبا نفس النسبة سواء على الصعيد اإلقليمي ت ينطينسبة الذكور النش

 هوي أو الوطني. أو الج

أما فيما يخص الوسط الحضري، فيسجل تحسن في نسبة حضور 

إناث  مالنشيطة ه الحضرية حيث أن ثلث الساكنة ،اإلناث في ميدان الشغل

 على الصعيد الوطني(. من %21,8الجهوي مقابل على الصعيد  32,0%)

 الحضريةالساكنة  منخالل معطيات الجدول أسفله، فأعلى نسبة إناث 

،  %29,8يليها إقليم الخميسات ب ،%36,7نشيطة سجلت بعمالة الرباط ال

فقط وهذه  %27تمارة -في حين سجلت أضعف نسبة بعمالة الصخيرات

 النسبة أقل من المعدل الوطني.
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، حسب وسط اإلقامة والجنس بالجهةالساكنة النشيطة  توزيع :25الجدول رقم 

 (%) 2014سنة 

 سال الرباط الجنس الوسط
 الصخيرات 

 تمارة
 الجهة الخميسات

مجموع 

 المملكة

 حضري

 73,1 68,0 71,8 69,9 70,1 62,1 ذكور

 26,9 32,0 28,2 30,1 29,9 37,9 إناث

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

 قروي

 87,1 85,3 86,6 81,4 83,5 - ذكور

 12,9 14,7 13,4 18,6 16,5 - إناث

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

 المجموع

 78,2 70,2 79,0 70,9 71,0 62,1 ذكور

 21,8 29,8 21,0 29,1 29,0 37,9 إناث

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

 .2014لسنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

 

، حسب وسط اإلقامة و الجنس كنة النشيطة بالجهةتوزيع السا: 16البيان رقم 

 2014سنة 
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 حسب نتائج البحث الوطني  معدل النشاط ومعدل البطالة
 حول التشغيل:

لكل تفسير خاطئ لنتائج البحث الوطني حول التشغيل بالجهة،  تجنبا

 البد من تعريف المفاهيم المعتمدة في تحليل النتائج بهذا الخصوص:

ين: تضم هذه الفئة السكان المشتغلين أثناء البحث و البالغين السكان النشيط

من العمر سبعة سنوات فأكثر كما تشتمل هذه الفئة األفراد البالغين من 

سنة فما فوق وال يشتغلون أثناء إجراء البحث ويبحثون عن  15العمر 

 العمل.

ون أثناء السكان غير النشيطين: تشتمل هذه الفئة على األفراد الذين ال يشتغل

عادة بربات البيوت،  األمر هنا إجراء البحث وال يبحثون عن عمل. ويتعلق

 التالميذ، الطلبة، المتقاعدين، المالكين، المرضى أو المعطوبين إلخ...

ويعتبر معدل النشاط والبطالة مؤشرين أساسيين لقياس مستوى النشاط و 

طين إلى عدد السكان البطالة، ويقصد بمعدل النشاط نسبة عدد السكان النشي

اإلجمالي أما معدل البطالة فيبين درجة عدم التوازن الحاصل بين العرض 

و الطلب على مستوى سوق الشغل، وهو يحدد نسبة السكان الذين يبحثون 

من بين مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر  )العاطلون(عن العمل 

 سنة و أكثر. 15

 معدل النشاط 

، أن معدل النشاط بالجهة 26الجدول رقم  معطياتيتبين من خالل 

وهذا المعدل  ،%46,0قد بلغ  2014سنة فأكثر سنة  15للسكان البالغين 

ويبقى  %67,1الثلثين عند الرجال مسجال بذلك نسبة  يساوي أكثر من

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا ، %26,4النساء مسجال نسبة  دضعيفا نسبيا عن
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 .2012يرا طفيفا مقارنة مع سنة يسجل إال تغ المعدل لم

أما حسب وسط اإلقامة، فيتبين أن معدل النشاط بالوسط القروي 

قابل م 2012سنة  %58,2و  2014خالل سنة  %59,5سجل نسبة 

 على التوالي بالمدن. %43,2و  43,5%

و  2012ستقرار في معدل النشاط بين سنتي اعلى العموم، يالحظ 

 على المستوى الجهوي. 2014

ما على مستوى العماالت واإلقليم، فيتضح أن معدل النشاط سنة أ

 %44,2بإقليم الخميسات و %50,9 تقدر بسجل نسبا متقاربة،  2014

 تمارة.-بالصخيرات %48,1 بعمالة سال وأخيرا %44,0بعمالة الرباط، 

فأكثر حسب الوسط سنة  15: معدل نشاط السكان البالغين 26  الجدول رقم

 2014و  2012، سنتي (%) الجهة وعماالت وإقليم
 حضري قروي الوسطين مجموع

 العمالة أو اإلقليم
2014 2012 2014 2012 2014 2012 

 الرباط 44,1 44,2 - - 44,1 44,2

 سال 42,1 43,2 56,9 59,0 42,9 44,0

 الصخيرات تمارة 46,4 45,5 50,5 55,6 47,3 48,1

 الخميسات 50,9 39,5 61,5 61,5 51,1 50,9

 الجهة 43,2 43,5 58,2 59,5 45,6 46,0

 .2014و 2012  المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنتي
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سنة فأكثر حسب الوسط  15: معدل النشاط للسكان البالغين 17البيان رقم 

 2014و  2012سنتي 

 

 

سنة فأكثر حسب الوسط  15: معدل النشاط للسكان البالغين 27  الجدول رقم

 2014و  2012والجنس بالجهة، سنتي 
 حضــري قــروي الوسطين وعــمجم

 الجنــس
2014 2012 2014 2012 2014 2012 

 الذكــور 66,5 64,4 80,2 81,4 68,9 67,1

 اإلنــاث 21,2 24,2 33,7 38,2 23,1 26,4

 المجمــوع 43,2 43,5 58,2 59,5 45,6 46,0

 .2015و 2013المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنتي  
 

 

 معدل النشاط

 الوسط
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 سنة فأكثر حسب الوسط 15: معدل النشاط للسكان البالغين 18البيان رقم 

 2014و  2012سنتي والجنس 

 

 

  معدل البطالة 

تم  2014من خالل معطيات الجدول أسفله، يتضح أنه خالل سنة 

السكان النشيطين البالغين من  العاطلين من بين من %12,8حوالي  لتسجي

 .2012خالل سنة  %8,9مقابل  ،سنة فأكثر على صعيد الجهة 15العمر 

حسب الوسط، يالحظ أن مستوى البطالة مهم في المدن أكثر منه في 

 %3,6و بالوسط الحضري  %15,1حيث سجل على التوالي  ،القرى

على التوالي  %4,9و %11,0مقابل  2014ة خالل سنبالوسط القروي 

 تحيث سجل ،غير أنها تمس النساء أكثر من الرجال. 2012خالل سنة 

عند الرجال خالل سنتي  %10,8و %8,6مقابل  %3,17و  2,13%

 على التوالي. 2014و  2012

عمالة أن  ،2014سنة خالل  ،أما حسب عماالت وإقليم الجهة، فيالحظ
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 على أقل نسبة بطالة ب افي المرتبة األولى بتوفرهأتي ت تمارة–الصخيرات

ثالثة بنسبة  م تحل عمالة الرباطث ،%12,8 بإقليم الخميسات  هاليي 8,7%

، 2012. أما خالل سنة %14,2ب  سالتأتي عمالة  ، وفي األخير13,8%

في حين سجلت  %5,9تمارة –الصخيراتبفكانت أقل نسبة بطالة سجلت 

 .%12,6 سال أعلى نسبة ب عمالة

 

سنة فأكثر حسب الوسط  15معدل البطالة للسكان البالغين  :28  الجدول رقم

 2014و  2012وعماالت وإقليم الجهة، سنتي 
 حضــري قــروي الوسطين وعــمجم

 مــة أو اإلقليـالعمال
2014 2012 2014 2012 2014 2012 

 اطــبالر 11,4 13,8 - - 11,4 13,8

 الــس 13,3 14,9 3,3 3,6 12,6 14,2

 ارةــالصخيرات تم 4,9 15,6 9,1 6,3 5,9 12,8

 اتـالخميس 14,1 19,3 3,8 2,4 7,3 8,7

 ةــالجه 11,0 15,1 4,9 3,6 9,8 12,8

 .2015و   2013المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، 
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سنة  سنة فأكثرحسب الوسط 15غين للسكان البال البطالة: معدل 19البيان رقم 

2014 

 

 

سنة فأكثر حسب الوسط  15: معدل البطالة للسكان البالغين 29  الجدول رقم

 2014و 2012والجنس بالجهة، سنتي  

 حضــري قــروي الوسطين مجموع
 ســـالجن

2014 2012 2014 2012 2014 2012 

 الذكــور 9,4 12,6 5,1 3,6 8,6 10,8

 اإلنــاث 15,7 21,2 4,5 3,6 13,2 17,3

 المجمــوع 11,0 15,1 4,9 3,6 9,8 12,8

 .2015و 2013المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنتي  
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 سنة فأكثر حسب الوسط 15للسكان البالغين  البطالة: معدل 20البيان رقم 

 2014و  2012سنتي والجنس 

 

 

 

 والعاطلين الة في المهنة للنشيطين المشتغلينالح )2.8

انطالقا من المعطيات المبينة في الجدول أسفله، يتبين أن نسبة 

 حيث شكلت المستأجرين جد مرتفعة مقارنة مع باقي الحاالت في المهنة

بسال  68,2%تمارة، -بعمالة الصخيرات %70,4بعمالة الرباط،  %73,9

المستقلون في المرتبة الثانية بنسبة . يأتي بإقليم الخميسات 46,1%و 

تمارة -بالصخيرات 22,1%بسال،  24% ،بإقليم الخميسات 38,1%

في حين لم تسجل باقي الحاالت مجتمعة سوى  بالرباط. 18,1%وأخيرا 

ما عدا بإقليم الخميسات حيث تسجل نسبة مهمة من  % 8و  7نسبا تتراوح بين 

 .10,2%المساعدين العائليين 

لق بتوزيع الساكنة النشيطة حسب وسط اإلقامة، فيالحظ وفيما يتع

بعمالة  نسبة ت أعلىحيث سجل ،الوسط الحضريبهيمنة المستأجرين 
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 المستقلون بنسب هم، يلي56,9%وأدناها بإقليم الخميسات  %73,9 الرباط

، في حين سجلت بالرباط 18,1%و  بإقليم الخميسات %33,9تتراوح بين 

 .)المساعد العائلي والمتعلم (ين غير المأجورينأضعف نسبة عند المشتغل

 

ن بنسب تصل يالمأجور هيمنة أيضا الوسط القروي، فيالحظبأما 

بإقليم الخميسات وعمالتي سال  %67,0و  %51,7و  %35,8إلى 

وا نسبا تصل حيث سجلن والمستقل ميليه تمارة.على التوالي-والصخيرات

 .على التوالي %23,9و  %33,5و  %42,2 إلى
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، سنة والعمالة أو اإلقليم سنة فأكثر حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة 15السكان النشيطين المشتغلين البالغين : توزيع 30الجدول رقم 

2014 

ة في ـالحال

 ةـالمهن

 الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط

 وعـــالمجم رويـــق ريــحض وعـــالمجم رويـــق ريــحض وعـــالمجم رويـــق ريــحض وعـــالمجم رويـــق ريــحض

 2,6 1,3 4,0 3,2 2,5 3,3 2,8 2,1 2,9 4,5 - 4,5 مشغل

 38,1 42,2 33,9 22,1 23,9 21,9 24,0 33,5 23,4 18,1 - 18,1 لــــمستق

 46,1 35,8 56,9 70,4 67,0 70,7 68,2 51,7 69,4 73,9 - 73,9 رـــمستأج

 10,2 18,0 1,9 1,3 4,4 1,0 1,5 10,2 0,9 1,1 - 1,1 معين عائلي

 0,6 0,2 1,0 0,9 0,5 0,9 1,1 1,0 1,1 0,5 - 5, متعلم

 2,3 2,4 2,2 2,1 1,7 2,1 2,2 1,5 2,3 1,9 - 1,9 آخـــــر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 وعـــالمجم

 .2014ن والسكنى لسنة اإلحصاء العام للسكاالمصدر: 
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توزيع الساكنة النشيطة حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة : 21البيان رقم 

 2014سنة 

 
 

 اإلدارات العمومية اموظفو )3.8
 

سنة  موظف 68952اإلدارات العمومية بالجهة  بلغ عدد موظفي

 %14,7، ويمثل هذا العدد أكبر نسبة على الصعيد الوطني، حوالي 2014

من هذا العددعلى صعيد  %45,9العدد اإلجمالي. وتشكل اإلناث نسبة  من

 الجهة.

من مجموع موظفي % 67,0تستحوذ عمالة الرباط لوحدها على 

فقط  %6,9بإقليم الخميسات و %11,5و  بعمالة سال %14,6الجهة مقابل 

تمارة وهذا راجع لتمركز غالبية اإلدارات العمومية -بعمالة الصخيرات

 اإلدارية الرباط.  بالعاصمة
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 : موظفو الدولة حسب الجنس وعماالت و إقليم الجهة،31  الجدول رقم

 2014 سنة
 مـة أو اإلقليـالعمال ذكـــــور إنــــاث وعــالمجم

 اطــالرب 24937 21234 46171

 الــس 4984 5101 10085

 ةارــالصخيرات ــ تم 2181 2556 4737

 اتـالخميس 5233 2726 7959

 ةــالجه 37335 31617 68952

 .2015  المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة
 

 

 2014 سنةالجنس بعماالت وإقليم الجهة حسب موظفو الدولة : 22البيان رقم 

 
 

III(المتغيرات الديموغرافية للسكان 

التي تعتمد عليها من أهم المؤشرات  ةالديمغرافي المتغيراتتعد 

نذكر: الخصوبة  المتغيراتهذه  بينالدراسات والتوقعات الديمغرافية. ومن 

 .الزواجيةووالوفيات 
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 الخصوبة (1

 نموتعتبر الخصوبة أو الوالدة من المحددات األساسية لل

الديمغرافي، حيث تستند الدراسات والبحوث لقياسها على مؤشرات 

تركيبي للخصوبة: أي متوسط عدد المؤشر الإحصائية عدة من بينها 

 .لمرأةا لدىاألطفال 
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 2014 سنةبالجهة  ومتوسط عدد األطفال لدى المرأةووسط اإلقامة  األعمارحسب فئات  )‰( نسب الخصوبة :32الجدول رقم 
 الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط فئات األعمار

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري وسط اإلقامة

15- 19 8,7 - 8,7 14,4 32,1 15,7 18,3 30,4 19,6 13,7 25,4 19,1 

20- 24 42,5 - 42,5 68,5 115,1 71,5 73,7 114,9 77,8 72,1 104,1 86,4 

25- 29 78,8 - 78,8 98,4 118,6 99,8 102,6 137,7 106,0 90,2 110,3 99,7 

30- 34 87,9 - 87,9 94,6 101,7 95,1 95,4 102,0 96,0 87,8 94,2 90,8 

35- 39 61,1 - 61,1 68,1 79,3 68,7 65,8 72,0 66,4 60,9 72,1 65,8 

40- 44 28,9 - 28,9 32,0 48,7 32,8 31,9 26,2 31,4 25,9 35,3 29,9 

45- 49 13,0 - 13,0 9,5 20,1 10,0 7,4 10,3 7,6 11,6 8,0 10,1 

 2,0 2,2 1,8 2,0 2,5 2,0 2,0 2,6 1,9 1,6 - 1,6 متوسط عدد األطفال لدى المرأة

 2014  ةاإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن المصدر :
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يختلف  متوسط عدد األطفال لدى المرأةأن  ىوتجدر اإلشارة إل

حسب العمالة أو اإلقليم ووسط اإلقامة. فهو يصل إلى طفلين بكل من إقليم 

بالرباط. إال أن هذا  1,6تمارة و-ت وعمالتي سال والصخيراتالخميسا

 2,2المؤشر يصل إلى أقصى مستوياته بالوسط القروي حيث يتراوح بين 

 1,6بسال. أما بالوسط الحضري فيتراوح بين  2,6بإقليم الخميسات و 

 تمارة.-بالصخيرات 2بالرباط و

حسب عماالت وإقليم متوسط عدد األطفال لدى المرأة : تطور 33 الجدول رقم

 2014و  2004سنتي  الجهة
 واتــالسن  2004إحصاء    2014إحصاء 

 ةــوسط اإلقام حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع

 رباطــال 1,6 - 1,6 1,6 - 1,6

 ال ــس 2,1 2,9 2,1 1,9 2,6 2,0

 ةتمار-الصخيرات 2,4 2,7 2,4 2,0 2,5 2,0

 الخميسات 1,9 2,8 2,4 1,8 2,2 2,0

 .2014و 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   المصدر:
 

 حسب العماالت واإلقليممتوسط عدد األطفال لدى المرأة تطور : 23البيان رقم 

 2014و  2004سنتي 
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إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، يوضح تغييرا ملحوظا في 

الوسط الحضري أو بر لبرامج تنظيم األسرة سواء مدى استجابة األس

 .وكذا على المستوى الجهوي القروي

 الزواجيـة (2

ط أو ايمكن تعريف الزواجية بدراسة العوامل الناتجة عن كل رب

زواج شرعي بين أشخاص من جنس مختلف. هذه الظاهرة يمكن تصنيفها 

 إلى حالتين:

  ؛)الزواج ألول مرة(الزواجية لدى العازبين 

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

 العقد بسبب الطالق أو الوفاة.
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 ،الحالة الزواجية بسنة فأكثر( حس 15: بنية ساكنة الجهة )34الجدول رقم 

 2014 والعمالة أو اإلقليم سنةالجنس  ،الوسط

 طـلوسا
 الحالة 

 يةزواجال

 المجموع رويــق حضري

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 الرباط

 37,5 33,3 42,0 - - - 37,5 33,3 42,0 عازب

 52,8 50,7 55,1 - - - 52,8 50,7 55,1 متزوج

 3,5 5,0 1,8 - - - 3,5 5,0 1,8 مطلق

 6,3 11,0 1,1 - - - 6,3 11,0 1,1 أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 سال

 35,4 30,5 40,5 33,1 26,4 39,5 35,6 30,8 40,6 عازب

 57,6 57,4 57,7 61,9 64,6 59,3 57,3 57,0 57,6 متزوج

 2,4 3,6 1,1 1,3 2,0 0,6 2,4 3,7 1,1 مطلق

 4,6 8,4 0,7 3,7 7,1 0,6 4,7 8,5 0,7 أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

-الصخيرات

 تمارة

 33,8 28,9 38,7 32,0 25,8 38,1 33,9 29,2 38,8 عازب

 59,9 59,9 59,8 61,7 63,1 60,3 59,7 59,6 59,7 متزوج

 2,3 3,5 1,0 1,7 2,3 1,0 2,3 3,6 1,0 مطلق

 4,1 7,7 0,5 4,6 8,7 0,6 4,1 7,6 0,5 أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 الخميسات

 33,0 25,8 40,6 31,1 23,0 39,2 34,7 28,2 42,0 عازب

 57,9 58,6 57,1 60,5 62,4 58,6 55,5 55,4 55,6 متزوج

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

 6,5 11,7 1,0 6,5 12,0 1,1 6,5 11,5 1,0 أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 .2014   ةالعام للسكان والسكنى لسن  اإلحصاء  المصدر

والذكور  م العزوبة الساكنة الحضرية أكثر من الساكنة القرويةهت

 نالسكواقتصادية )البطالة -وذلك بسبب التحوالت السوسيو أكثر من اإلناث
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كما تختلف حسب عماالت وإقليم الجهة. وهكذا  المعيشة...الخ(. فظروو

 33,3%لدى الذكور و  42,0%) 37,5%عزوبة بالرباط فقد بلغت نسبة ال

لدى اإلناث(. أما بسال، فقد وصلت نسبة العزوبة لدى هذه الفئة إلى 

( مع اختالف طفيف عند اإلناث 30,5%عند الذكور و  %40,5) %35,4

تمارة وصلت نسبة -بين الجنسين حسب وسط اإلقامة. بعمالة الصخيرات

. وقد وصلت 28,9%ولدى اإلناث إلى  38,7%العزوبة لدى الذكور إلى 

 على التوالي بإقليم الخميسات. 25,8%و  40,6%هذه النسب إلى 

تمارة -تبعمالة الصخيرا 59,9%فتصل إلى المتزوجين  ةنسب أما

بعمالة الرباط.  52,8%بسال وأخيرا  57,6%بإقليم الخميسات،  57,9%و 

 ي خاصة عند اإلناث.في االرتفاع أكثر بالوسط القرو وتزيد هذه النسب

م بشكل فائق هالترمل يالطالق ويالحظ أن  ،ومن جهة أخرى

على واألرامل  اتالمطلق النساء نسب تصلالنساء أكثر من الرجال حيث 

 ،بإقليم الخميسات %11,7و %3,9، بعمالة الرباط %11,0و %5,0التوالي 

 تمارة،-الصخيراتبعمالة  %7,7 و %3,5 ،بعمالة سال %8,4 و 3,6%

وهذا راجع باألساس إلى عند الذكور  2%بينما ال تتجاوز هذه النسب 

سهولة إعادة الزواج عند الرجل وإلى التفاوت في أمل الحياة عند الوالدة 

 .مقارنة مع الرجال المرتفع عند اإلناث
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 معدل السن عند الزواج األول (3

بظاهرة  ةيمكن من خالل دراسة مؤشرات الزواج األول، اإلحاط

قال الساكنة من العزوبة إلى حالة أخرى.وتترجم نتائج الجدول أسفله انت

االتجاه البنيوي السائد والذي يعبر عن تأخر تدريجي في معدل السن عند 

 34,2سنة ) 31,5 يحوال 2014سنة  بعمالة الرباطبلغ  ثالزواج األول، حي

الجهة، أما بباقي عماالت وإقليم  .لدى اإلناث(سنة  29لدى الذكور مقابل 

فهذا المؤشر يختلف حسب وسط اإلقامة والجنس، إذ سجل بالوسط 

بالوسط القروي لدى الذكورو  29,4مقابل  سنة 32,2 الحضري لعمالة سال

لدى اإلناث. وبإقليم الخميسات وصل معدل السن عند  24مقابل سنة  26,9

بالنسبة  26,1مقابل  33 لدى الذكور بالوسط الحضري إلىالزواج األول 

. أما 23,3و سنة  31,2إلى  نالس الإلناث وبالوسط القروي وصل هذ

بالنسبة سنة  31,2بالوسط الحضري  سجلتمارة، فقد -بعمالة الصخيرات

 29,7بالنسبة لإلناث. وبالوسط القروي وصلت إلى سنة  26,3للذكور و 

 بالنسبة للذكور واإلناث على الوالي.سنة  24,2و سنة 

 2014 ةسن : السن عند الزواج األول حسب الجنس والوسط 35الجدول رقم 
 المجموع قروي حضري الجنس العمالة أو اإلقليم

 الرباط

 34,2 - 34,2 ورـالذك

 29,0 - 29,0 اثـاإلن

 31,5 - 31,5 وعـالمجم

 سال

 32,0 29,4 32,2 ورـالذك

 26,7 24,0 26,9 اثـاإلن

 29,3 26,8 29,5 وعـالمجم

 تمارة-الصخيرات

 31,1 29,7 31,2 ورـالذك

 26,1 24,2 26,3 اثـاإلن

 28,5 27,0 28,7 وعـالمجم

 الخميسات

 32,0 31,2 33,0 ورـالذك

 25,0 23,8 26,1 اثـاإلن

 28,4 27,5 29,3 وعـالمجم

 .2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   المصدر:
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 ائيةمؤشر العزوبة النه (4

ضمن نسبة العازبين  ىيدل مؤشر العزوبة النهائية أو العنوسة عل

المتعلقة  ةوحسب المعطيات اإلحصائي .فما فوقسنة  55 األشخاص الباغين

إذ  :عند اإلناث بالوسط الحضري ايتبين أنه أكثر ارتفاع ،بهذا المؤشر

 6,0%بسال،  6,8%بعمالة الرباط،  %13,1 ه يقدر بنالحظ أن

، %9,9 طفي الوقت الذي نجد فق، تمارة-بالصخيرات 5,0% ت وبالخميسا

 من الذكور العزاب من نفس الفئة العمرية 2,8% و 4,8% و 4,7%و 

 مما يجعل النساء أكثر عرضة لظاهرة العزوبة من الرجال. ،على التوالي

 سنة فأكثر 55: مؤشر العزوبة النهائية للبالغين 36الجدول رقم 

 2014ة سن حسب الجنس ووسط اإلقامة

 الجنـــس
 المجموع اإلنــاث الذكـــور

 المجمـوع قـروي  حضـري  المجمـوع قـروي  حضـري  المجمـوع قـروي  حضـري 
 11,6 - 11,6 13,1 - 13,1 9,9 - 9,9 الرباط

 5,6 3,7 5,7 6,7 4,4 6,8 4,6 3,1 4,7 سال
-الصخيرات

 تمارة
2,8 3,4 2,9 5,0 4,4 5,0 3,9 3,9 3,9 

 5,5 5,6 5,4 6,0 6,1 6,0 5,0 5,2 4,8 الخميسات
 .2014ة  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن المصدر:

إن افتحاص النسب المئوية للعزاب حسب فئات األعمار يبين أن 

بالوسطين الحضري  السنوات األخيرةالزواج المبكر قد تراجع خالل 

بالنسبة  99,7%رباط العمالة ب ، حيث سجلوالقروي وكذلك حسب الجنس

لدى النساء وتقل  94,7%حوالي لدى الذكور و سنة 19-15 العمرية ةلفئل

هذه المعدالت تدريجيا مع التقدم في السن. عموما تبقى نسب العزوبة 

مرتفعة لدى هذه الفئة ماعدا بالوسط القروي بالنسبة لإلناث. أما بالنسبة لفئة 
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كذلك تبقى مهمة خاصة بالوسط الحضري ولدى سنة فنسبها  20-24

-بالصخيرات 44,0%اإلناث بالوسط القروي بسال، من  %42,6) الذكور

 شكلتفي حين  (.2014سنة  ال زالوا عزابا بالخميسات 38,7%تمارة و 

 من النساء 22,1%و  %25,8و  %25,9على التوالي هذه النسب 

 .سنة 29-25بالنسبة للفئة العمرية  2014سنة  القرويات

سنة : نسبة العازبين حسب فئات األعمار والوسط والجنس 37الجدول رقم 

2014 

العمالة أو 

 االقليم

 المجموع رويــق ريــحض الوسط

الفئة 

 العمرية

15-

19 

20-

24 

25-

29 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

 الرباط

 80,7 96,8 99,7 - - - 80,7 96,8 99,7 ورــالذك

 48,4 74,7 94,7 - - - 48,4 74,7 94,7 اثــاإلن

 64,2 85,6 97,2 - - - 64,2 85,6 97,2 وعـالمجم

 سال

 72,6 95,4 99,8 58,1 89,4 99,5 73,7 95,9 99,8 ورــالذك

 36,5 62,5 91,1 25,9 42,6 84,4 37,3 63,9 91,6 اثــاإلن

 53,7 78,3 95,4 41,8 66,8 92,2 54,6 79,2 95,7 وعـالمجم

-الصخيرات

 تمارة

 67,8 93,9 99,6 58,6 89,3 99,4 68,9 94,4 99,7 ورــالذك

 33,2 58,0 89,4 25,8 44,0 85,2 33,9 59,5 89,9 اثــاإلن

 49,9 75,2 94,5 42,2 66,3 92,3 50,7 76,2 94,8 وعـالمجم

 الخميسات

 69,5 93,6 99,6 64,9 91,5 99,5 74,1 95,5 99,7 ورــالذك

 28,4 50,0 86,9 22,1 38,7 82,8 34,0 59,2 90,4 اثــاإلن

 48,1 71,2 93,4 43,4 65,2 91,5 52,6 76,3 95,1 وعـالمجم

 .2014  ةاإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن المصدر:
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VI( القطاعات اإلجتماعية 
 التربية والتكوين (1

يشكل إحدى االهتمامات الكبرى التي التعليم قطاع التربية و زالما

أولويات مخططات التنمية  معمن خالل دمجه  ليها الدولة عناية خاصةوت

المندمجة  البرامج القطاعية أو واالجتماعية وكذلك من خالل االقتصادية

كالميثاق الوطني للتربية والتكوين من أجل خلق نظام تعليمي يساير 

 .على عالم التكنولوجيا والمعرفة والمنفتح متطلبات المغرب المعاصر

 األمية والتمدرس(  1.1

 األمية 

عرقلة التنمية  آفة اجتماعية لكونها تساهم في ةاألمي تعتبر

االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي تستفحل في أوساطها، وبالتالي 

تنعكس سلبا على ظروف ومستوى العيش لدى المواطنين األميين بصفة 

 جتمع بصفة عامة.خاصة وعلى الم

تقدر نسبة  2014حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 %15,5ب  بعمالة الرباطسنوات  10األمية للسكان الذين تفوق أعمارهم 

-عمالة الصخيراتفي حين قدرت هذه النسبة ب ،بعمالة سال %21,7مقابل 

 . ويظهر من خالل هذهبإقليم الخميسات% 40 و %22,2 تمارة ب

بالوسط الحضري أو القروي  أو بين سواء  االمعطيات، أن هناك تحسن

وذلك راجع إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال سواء الذكور واإلناث 

من خالل دروس النظام التربوي أو دروس محو األمية التي تساهم بقسط 

 كبير في اجتثات هذه اآلفة من المجتمع المغربي.
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إن األمية تستفحل بالوسط القروي بنسبة حسب وسط اإلقامة، فف

 بإقليم الخميسات و 53,1% إلى أكبر مقارنة مع الوسط الحضري، إذ تصل

. أما حسب تمارة-بالصخيرات %36,8 وأخيرا مقابلبعمالة سال  44,9%

فيتضح أن النساء بكال الوسطين يعانين أكثر من هذه الظاهرة  ،الجنس

أقصاها بالوسط القروي  ألميات منهنلتصل نسبة اوخاصة بالوسط القروي 

 .%66,4بالخميسات حيث تصل إلى 

 حسب فأكثر سنوات 10 البالغينألشخاص عند ا : نسبة األمية38الجدول رقم 

 2014سنة   وسطوالعماالت وإقليم الجهة و الجنس
 الخميسات الصخيرات تمارة الــس رباطـال سـالجن طـالوس

 ريـضح

 17,6 13,6 12,0 8,6 ورــذك

 39,2 27,7 27,9 21,9 اثــإن

 29,0 20,7 20,1 15,5 وعـمجمال

 رويـق

 40,0 27,3 33,8 - ورــذك

 66,4 46,6 56,8 - اثــإن

 53,1 36,8 44,9 - وعـمجمال

 وعـالمجم

 28,5 14,9 13,4 8,6 ورــذك

 51,7 29,5 29,7 21,9 اثــإن

 40,4 22,2 21,7 15,5 وعـمجمال

 .2014المصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

أما حسب الفئات العمرية، فإن نسب األمية تزيد بشكل عام مع 

سنة بعمالة  14-10إذ تصل أدناها لدى الفئة العمرية  الزيادة في السن

 50لدى الفئة العمرية  70,4%وأقصاها  1,1%الرباط حيث ال تتجاوز 

  بإقليم الخميسات كما يوضح ذلك الجدول التالي. سنة فأكثر
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 2014فئات األعمار وعماالت وإقليم الجهة سنة و الجنس : نسبة األمية حسب39الجدول رقم 

 ارــفئات األعم
 اتـالخميس ارةـتم -الصخيرات ســال الربـاط

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور لمجموعا اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

10-14 1,1 1,0 1,1 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 4,4 7,5 5,9 

15-24 1,8 3,5 2,7 3,2 5,6 4,5 3,2 6,0 4,6 8,2 19,3 13,7 

25-34 4,6 13,5 9,2 9,1 21,9 15,7 10,3 22,5 16,5 24,9 49,9 38,1 

35-49 7,3 21,1 14,6 14,2 37,3 26,1 18,0 39,0 28,5 33,7 64,9 50,4 

 70,4 85,9 54,5 48,2 63,7 33,5 46,7 63,5 30,4 31,3 42,8 18,3 وقــفما ف 50

 40,4 51,7 28,5 22,2 29,5 14,9 21,7 29,7 13,4 15,5 21,9 8,6 وعــالمجم

 .2014المصدر:اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 الساكنة المتمدرسة 

نجد  اإلقامة بدون تمييز بين وسطو الجهة، إقليمت وعماالحسب 

بإقليم  2014سنة  دراسي األشخاص دون أي مستوىمن أعلى نسبة 

 %26,7 و تمارة-بعمالة الصخيرات %27,7مقابل  %43,9 الخميسات

 ،. وفيما يخص المستوى التمهيديبعمالة الرباط %19,5بعمالة سال وأخيرا 

بين عماالت وإقليم الجهة ال تتعدى  تم تسجيل نسب ضعيفة ومتقاربة

 فعمالة سال سجلتوالثانوي،  واإلعدادي . أما المستوى االبتدائي5,3%

ثم تأتي  %56,3 بتمارة -الصخيراتتليها عمالة  %58,6أكبر نسبة ب 

وفي األخير يأتي إقليم  %56,2بما قدره الرباط بفارق ضئيل عمالة 

 .ةمسجال بذلك أضعف نسب 49,1%الخميسات ب 

المرتبة األولى عمالة  حيث نجد في العالي يأتي التعليمفي األخير 

 و %11,0سال ب تمارة و-الصخيراتتليها عمالتي  %19,6الرباط بنسبة 

على التوالي وفي األخير نجد إقليم الخميسات بنسبة ضعيفة تقدر ب  9,4%

ة وهذا راجع باألساس إلى بعد هذا اإلقليم عن المؤسسات التعليمي 3,5%

 الجامعية مقارنة مع باقي عماالت الجهة. 
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 2014سنة الساكنة حسب مستوى الدراسة ووسط اإلقامة توزيع : 40الجدول رقم 

وى ــمست

 ةـالدراس
 اطـالرب

 اتـالخميس ارةــتم-الصخيرات الــس

 وعـالمجم رويـق ريـحض وعـالمجم رويـق ريـحض وعـالمجم رويـق ريـحض

 43,9 55,8 32,8 27,7 41,8 26,1 26,7 49,5 25,0 19,5 دونـب

 3,6 2,2 4,8 5,0 2,9 5,2 5,3 2,8 5,5 4,5 التمهيدي 

 25,0 25,2 24,8 24,9 28,7 24,5 24,8 28,7 24,5 22,5 ي ـاالبتدائ

 15,0 11,8 17,9 17,5 16,0 17,7 17,8 13,0 18,2 15,9 داديـاإلع

 9,1 4,0 13,8 13,9 7,0 14,7 16,0 4,8 16,8 17,8 ويـالثان

 3,5 1,1 5,8 11,0 3,6 11,8 9,4 1,2 10,0 19,6 يـالعال

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 وع ـالمجم

 .2014 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر: 
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 محو األمية 

 محو األمية 

مستفيد  1428 ،2014 سنةخالل  األمية بالجهة استفاد من دروس محو

 سال أما بعمالة. بإقليم الخميسات 458و  الرباطبعمالة منهم  582 ومستفيدة،

 134هذا العدد  وصلمستفيد، بينما  254فقد استفاد من محو األمية حوالي 

  .تمارة-الصخيراتشخص بعمالة 

 2014ع عدد المسجلين في برامج محو األمية لسنة : توزي41الجدول رقم 
 المؤطرون المراكز المستفيدون العمالة أو اإلقليم

 13 6 582 الرباط

 8 12 254 سال

 4 4 134 تمارة –الصخيرات 

 22 15 458 الخميسات

 47 37 1428 المجموع

 .2014مديرية التعاون الوطني  المصدر: 
 

 تطـور أعداد المتمدرسين 

 يـم األولالتعلي 

األساسية في مجال التربية والتعليم، حيث  ةيشكل التعليم األولي اللبن

يمكن األطفال الذين لم يبلغوا سن التمدرس من االنسجام بكل سهولة في 

. تتم هذه ةوالقراء للكتابةمجال التربية واالستئناس في تعلم المبادئ األساسية 

ية ويقدم الجدول التالي وضعية المدارس القرآنية والمدارس العصربالمرحلة 

 الجهة:بهذا النوع من التعليم 
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بالجهة،  والتقليدي : توزيع تالميذ ومربي التعليم األولي العصري42الجدول رقم 

 2015-2014السنة الدراسية 

 العمالة أو اإلقليم
 ريــالتعليم العص التقليديالتعليم 

 بونالمر اإلناث منهم التالميذ بونالمر اث منهماإلن التالميذ

 79 963 042 2 398 037 4 546 8 اتـالخميس

 463 519 3 400 7 733 779 5 667 11 الرباط

 301 631 2 685 5 - - - سال

 226 958 1 318 4 313 036 3 058 6 تمارة-الصخيرات

 069 1 071 9 445 19 444 1 852 12 271 26 وعــالمجم

 .2015در:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المص

 تأن الكتاتيب القرآنية للجهة استقبل أعاله،يتبين من خالل الجدول 

إناثا.  48,9%منهم  2015-2014تلميذ خالل الموسم الدراسي  26271

 بعمالة الرباط 44,4% ويتوزعون على العماالت واإلقليم على الشكل التالي

الخميسات. وقد وصل  بإقليم 32,5%تمارة و-راتبعمالة الصخي 23,1% و

 18,2بمعدل أي  ؛مربي 1444 ما يناهز إلى عدد المربيين بهذه المؤسسات

 تلميذا لكل مربي على الصعيد الجهوي.

أما بخصوص التعليم العصري، فقد بلغ عدد التالميذ خالل الموسم 

إقليم موزعين حسب عماالت و تلميذ 18518 حوالي 2013-2012الدراسي 

بعمالة  %26,42تتمركز بعمالة الرباط و %40,49الجهة على الشكل التالي:

 .بإقليم الخميسات %9,01تمارة و-بعمالة الصخيرات %24,05سال و

 التعليم األساسي 
 يشتمل التعليم األساسي على طورين:

  يؤدي عند نهايته إما  ،مدته ست سنواتوالطور األول

ين المهني حسب ميوالت إلى الطور الثاني أو إلى التكو
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 ومؤهالت التالميذ؛

  مدته ثالث سنوات، يؤدي إلى التعليم والطور الثاني

 الثانوي أو إلى التكوين المهني. 

تعميم التمدرس  ،ومن بين األهداف األساسية المحددة للتعليم األساسي

تقليص عدم تساوي الحظوظ بين ولفائدة األطفال البالغين سن التمدرس 

 .سفيما يخص الولوج للمدار ين الوسطين الحضري والقرويالجنسين وب

  العمومي االبتدائيالتعليم 

 التعليم العمومي -

يبين الجدول التالي وضعية عدد تالميذ الوسطين الحضري والقروي 

 :2015-2014 حسب عماالت وإقليم الجهة خالل الموسم الدراسي

 الجنس والوسط حسبالتعليم العمومي االبتدائي  تالميذ : عدد43 الجدول رقم

 2015-2014عماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية و

 الحضري الوسط القروي الوسط الوسطين مجموع
 العمالةأواإلقليم

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع

 تاـالخميس 11995 25429 15630 34382 27625 59811

 الرباط 12256 25349 - - 12256 25349

 سال 31545 65428 3709 7838 35254 73266

 تمارة-الصخيرات 14980 31443 6346 13413 21326 44856

 وعــالمجم 70776 147649 25685 55633 96461 203282

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  

دراستهم في السلك األول من التعليم  بلغ عدد التالميذ الذين تابعوا

تمثل ، تلميذ 203282بالجهة  2015-2014األساسي خالل الموسم الدراسي 

من العدد اإلجمالي  %36,04 . ومن جهة أخرى فإن%47,45الفتيات 

 %22,07 بإقليم الخميسات مقابل %29,42 و للتالميذ يوجد بعمالة سال
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أما حسب الوسط،  ة الرباط.بعمال %12,47 و تمارة-بعمالة الصخيرات

من عدد التالميذ الذين تابعوا  %72,6فيستحوذ الوسط الحضري على نسبة 

بالوسط  %27,4مقابل  2015-2014دراستهم خالل الموسم الدراسي 

 .القروي

وإقليم الجهة،  والوسط وعماالت هيئة التدريس حسب الجنس: 44 الجدول رقم

 2015-2014الدراسية  السنة
 الوسط الحضري الوسط القروي الوسطين مجموع

 العمالة أو اإلقليم
 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع

 اتـالخميس 474 755 524 712 1 998 2467

 الرباط 674 797 - - 674 797

 سال 1482 2123 173 277 1655 2400

 تمارة-الصخيرات 707 935 288 430 995 1365

 وعــالمجم 3337 4610 985 2419 4322 7029

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  

بلغ عدد المدرسين بالجهة  ،2015-2014 خالل الموسم الدراسي

منهم. أما حسب التوزيع الجغرافي،  %61,5 مدرس، تمثل النساء نسبة 7029

دد يزاول مهامه بالوسط الحضري مقابل من هذا الع %65,6 فيالحظ أن

من العدد اإلجمالي  %34,1بالوسط القروي. ومن ناحية أخرى فإن  34,4%

 %19,4بإقليم الخميسات مقابل  %35,1 لهيئة التدريس يوجد بعمالة سال و

 .%11,3تمارة وفي األخير تأتي عمالة الرباط بنسبة -بعمالة الصخيرات
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 2015-2014العمومي حسب عماالت وإقليم الجهة والوسط، السنة الدراسية االبتدائي : توزيع مؤسسات التعليم 45  الجدول رقم

 ريــالوسط الحض رويــالوسط الق الوسطيـن وعــمجم

دد ـع العمالة أو اإلقليم

 راتـالحج

دد ـع

 ولـالفص

دد ـع

 المؤسسات

دد ـع

 راتـالحج

دد ـع

 ولـالفص

دد ـع

 المؤسسات

دد ـع

 راتـالحج

دد ـع

 ولـالفص

دد ـع

 المؤسسات

 اتـالخميس 40 714 549 107 1689 1354 440 2402 1903

 الرباط 71 743 - - - - 71 743 773

 سال 113 1904 1504 18 279 175 158 2184 1679

 تمارة-الصخيرات 55 888 720 28 417 352 113 1305 1072

 وعــالمجم 286 4249 3546 495 2385 1881 432 6634 5427

 .2015  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوينالمصدر:



 99 

ويتمركز االبتدائي العمومي لتعليم لمؤسسة  432تتوفر الجهة على 

بالوسط  هامن %35,4 من هذه المؤسسات بالوسط الحضري و 64,6%

 ة،حجرة مستعمل 5427القروي. وتتوفر المؤسسات التعليمية بالجهة على 

منها %64,0فصل، 6634منها تتمركز بالوسط الحضري وكذلك  65,3%

أما حسب عماالت وإقليم الجهة، فيالحظ أن إقليم  تتواجد بالحواضر.

تليه عمالة سال  ،من المؤسسات الكائنة بالجهة %34,0 الخميسات يحظى ب

وفي األخير  %19,2تمارة بنسبة -ثم عمالة الصخيرات ،%30,3بنسبة 

 . %16,4ة الرباط بنسبة تأتي عمال

 

عدد  أنإلى يمكن اإلشارة  ومن خالل معطيات الجدول أعاله

 32,0بالنسبة لمجموع الجهة، مقابل  28,9حوالي  بلغ التالميذ لكل مدرس

أما فيما يخص عدد  بالوسط القروي. 23,0 تلميذا بالوسط الحضري و

حيث تم التالميذ لكل فصل دراسي فيالحظ تفاوت كبير بين الوسطين 

 تلميذا بالوسط القروي. 23,3تلميذا بالوسط الحضري مقابل  34,7 تسجيل

 

 التعليم الخصوصي -

صة للسلك األول أساسي خالل الموسم ااستقبلت المؤسسات الخ

من  %48,2تلميذ. تمثل الفتيات نسبة  73.005 حوالي 2015-2014الدراسي 

 سالليم تشكل عمالة العدد اإلجمالي للجهة. وعلى صعيد العماالت واإلق

ثم  %33,6 بنسبة الرباط عمالة ، تليها%38,7أكبر نسبة تقدر بحوالي 

وأخيرا إقليم الخميسات بمعدل  %21,7تمارة بنسبة -عمالة الصخيرات

 فقط من العدد اإلجمالي للجهة.  6,0%
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حسب عماالت وإقليم  : توزيع عدد التالميذ بالتعليم الخاص46  الجدول رقم

 2015-2014الجهة، السنة الدراسية 
 ورــالذك اثــاإلن وعــالمجم

 العمالة أو اإلقليم
 العــدد النسبـة العــدد النسبــة العــدد النسبــة

 اتـالخميس 2270 6,0 2088 5,9 4358 6,0

 الرباط 12572 33,2 11953 34,0 24525 33,6

 سال 14705 38,9 13560 38,5 28265 38,7

 تمارة-الصخيرات 8267 21,9 7590 21,6 15857 21,7

 وعــالمجم 37814 100,00 35191 100,00 73005 100,00

 2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  

  الثانوي االعداديالتعليم 

 التعليم العمومي -

الموسم بلغ عدد التالميذ الذين تابعوا دراستهم في هذا السلك خالل 

تلميذ، حيث تمثل الفتيات  121.067 بالجهة حوالي 2015-2014الدراسي 

من هذا العدد. أما حسب العماالت واإلقليم، فقد استقبلت  %47,6نسبة 

 %22,4 بعمالة الرباط و %15,7 ، مقابل%39,3أكبر نسبة ب  سال عمالة

 بإقليم الخميسات. 22,6%تمارة وأخيرا -بعمالة الصخيرات

ا يخص الحجرات والفصول المستعملة، فقد بلغ عددها على أما فيم

مؤسسة تعليمية. ومن جهة  153موزعة على  1008 و 3006التوالي 

تلميذا على  40,3أخرى، بلغ متوسط عدد التالميذ في كل قسم حوالي 

تلميذا بعمالة سال  42,0 تلميذا بعمالة الرباط و 26,6مستوى الجهة مقابل 

 تلميذا بإقليم 51,4وأخيرا  تمارة-لة الصخيراتتلميذا بعما 43,3 و

بالجهة سلبا على مردودية األستاذ داخل  يؤثرهذا االكتظاظ الخميسات.

الفصل وعلى جودة استيعاب التالميذ للدرس وبالتالي تدني مستوى التعليم 

 العمومي بالجهة.
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 الثانوي االعدادي العمومي حسب وسط اإلقامة والجنس: عدد تالميذ التعليم 47الجدول رقم 

 2015-2014بعماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية 

 مـالة أو اإلقليـالعم

 ةــالجه رويــط القـالوس ريــط الحضـالوس

 اثــاإلن
 وعــالمجم

 اثــاإلن
 وعــالمجم

 اثــاإلن
 وعــالمجم

 ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع

 22,6 27391 11980 56,2 10131 3905 16,5 17260 8075 اتـالخميس

 15,7 18962 9347 - - - 18,1 18962 9347 الرباط

 39,3 47605 23002 5,1 867 351 44,7 46738 22651 سال

 22,4 27109 13325 38,7 5501 2691 20,7 21608 10634 تمارة-الصخيرات

 100,0 121067 57654 100,0 16499 6947 100,0 104568 50707 وعــالمجم

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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 بالتعليم الثانوي االعدادي العمومي الفصول والحجرات المستعملة: عدد المؤسسات و48الجدول رقم 

 2015-2014سية حسب الوسط وعماالت وإقليم الجهة، السنة الدرا

 مـالة أو اإلقليـالعم
 وعــالمجم رويــط القـالوس ريــط الحضـالوس

 الفصـول الحجـرات المؤسسات الفصـول الحجـرات المؤسسات الفصـول الحجـرات المؤسسات

 242 533 30 97 221 18 145 312 12 اتـالخميس

 170 713 30 0 0 - 170 713 30 الرباط

 375 1134 56 9 27 2 366 1107 54 سال

 221 626 37 42 99 9 179 527 28 تمارة-الصخيرات

 1008 3006 153 148 347 29 860 2659 124 وعــالمجم

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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 4382 أما فيما يخص هيئة التدريس بالجهة، فقد بلغ عددها حوالي

صعيد العماالت واإلقليم على موزعين على  منهم إناثا( %53,7إطار )

 مبإقلي %21,9 بعمالة الرباط و %20,9 بعمالة سال و %34,9النحو التالي: 

 تمارة.-بعمالة الصخيرات %22,3 الخميسات و

 

وحسب الوسط، يستقبل الوسط الحضري النصيب األكبر من 

من هيئة التدريس تعمل بالمدن، تمثل منها اإلناث  %86,5حيث أن  األطر،

 منهم إناثا. %38,0فقط بالوسط القروي، %13,5 ، و%55,3 حوالي
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 وعماالت وإقليم الجهة، حسب الوسطبالتعليم الثانوي االعدادي العمومي هيئة التدريس : 49الجدول رقم 

 2015-2014السنة الدراسية 

 العمالة أو اإلقليم

 الجهة الوسط القروي الوسط الحضري

 ناثاإل
 المجموع

 اإلناث
 المجموع

 اإلناث
 المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 21,9 961 349 59,8 354 124 16,0 607 225 اتـالخميس

 20,9 916 574 - - - 24,2 916 574 الرباط

 34,9 1530 847 6,4 38 18 39,4 1492 829 سال

 22,3 975 582 33,8 200 113 20,4 775 469 تمارة-الصخيرات

 100,0 4382 2352 100,0 592 255 100,0 3790 2097 وعــالمجم

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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 التعليم الخصوصي -

قطاع التعليم  فعلى الصعيد الوطني، لم يعر ععلى غرار ما يق

يث لم بالجهة االهتمام الكافي بهذا الطور من التعليم، ح وصيالخص

تلميذ أي ما  18510سوى  2015-2014 يستوعب خالل الموسم الدراسي

من مجموع تالميذ الطور الثاني من التعليم األساسي بالجهة.  %13,3 ليمث

من العدد اإلجمالي لتالميذ هذا  %47,6ومن جهة أخرى تمثل الفتيات نسبة 

 السلك بالجهة.

 

الرباط نسبة تقدر  أما على صعيد العماالت واإلقليم، شكلت عمالة

تمارة -فعمالة الصخيرات %31,3 ثم عمالة سال بنسبة %43,3 بحوالي

 .%5,7أخيرا إقليم الخميسات بنسبة و %19,7بنسبة 

 

: توزيع عدد تالميذ التعليم الخصوصي بسلك التعليم الثانوي 50  الجدول رقم

 2015-2014، السنة االعدادي حسب عماالت وإقليم الجهة
 ورــالذك اثــاإلن وعــالمجم

 مـة أو اإلقليـالعمال
 العــدد (%) العـدد (%) العـدد (%)

 اتـالخميس 626 6,5 426 4,8 1052 5,7

 الرباط 4098 42,2 3919 44,5 8017 43,3

 سال 3121 32,2 2678 30,4 5799 31,3

 ةتمار-الصخيرات 1859 19,1 1783 20,3 3642 19,7

 وعــالمجم 9704 100,0 8806 100,0 18510 100,0
 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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توزيع عدد تالميذ التعليم الثانوي االعدادي الخصوصي حسب : 24البيان رقم 

 2015-2014 الجنس وعماالت وإقليم الجهة السنة الدراسية

 
 

 التأهيلي التعليم الثانوي 
 نذكر: ،لمحاور التي ارتكز عليها إصالح التعليم الثانويمن أهم ا

 تعريب التعليم الثانوي؛ -

روي ومالئمةةةة مضةةةمونه مةةةع الخصوصةةةيات تنميةةةة التعلةةةيم بالوسةةةط القةةة -

 المحلية؛

 لرجال التعليم وتطوير مناهج التكوين؛ مستمرتكوين  -

 المصالح التعليمية؛ ةزيز الجهوية والمركزيعت -

تكوين المهني داخل الثانوية مةن أجةل توجيةه التالميةذ نحةو أقسام لل إحداث -

 الحياة العملية.

 التعليم العمومي -

 فصال 668حجرة و  2444تضم ثانوية  102تتوفر الجهة على 

أما عدد التالميذ الذين تابعوا دراستهم في هذا السلك برسم السنة  ،مستعمال
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كل اإلناث حوالي تلميذ، حيث تش 76133فقد بلغ  2015-2014الدراسية 

من هذا العدد وهو مؤشر جد مهم نظرا لداللته على األهمية التي  51,5%

توليها الدولة لتمدرس الفتيات. وعلى مستوى عماالت وإقليم الجهة، تحظى 

 عمالة سال بأكبر نسبة لعدد التالميذ المسجلين بهذا السلك وذلك بحوالي

تمارة وفي -لصخيراتا20,9%  بعمالة الرباط و %22,3 مقابل 38,9%

 .%17,9الرتبة األخيرة نجد إقليم الخميسات ب 

 

من التالميذ يتابعون دراستهم  92,4%وحسب الوسط، نالحظ أن 

فقط يتابعون تعليمهم  7,6%بمؤسسات تعليمية حضرية، في حين أن 

بالوسط القروي. ونفس المالحظة تنطبق على المؤسسات التعليمية، حيث 

 كز بالوسط الحضري.منها تتمر %85,1أن 

 

أما فيما يخص هيئة التدريس داخل الجهة، فقد بلغ عدد المدرسين 

أستاذ. وبذلك يكون متوسط عدد التالميذ لكل  3933المزاولين بهذا السلك 

أما معدل عدد التالميذ في تلميذا.  19,4 أستاذ على الصعيد الجهوي حوالي

تلميذا  36,8 هة، مقابلتلميذا على صعيد الج 31,2كل فصل فقد وصل إلى 

تلميذا  32,9 بإقليم الخميسات و  35,1%و ، تمارة-الصخيراتبعمالة 

 تلميذا بعمالة الرباط. 23,5 وسال بعمالة 

 

نفس وتيرة توزيع بيسير توزيع هيئة التدريس حسب الوسط 

من المدرسين تم تعيينهم بالوسط  %91,2وهكذا فإن  المؤسسات التعليمية،

فقط بالوسط القروي. ولكن تبدو هذه األرقام منطقية  %8,8 الحضري و

 16,7حيث أن معدل عدد التالميذ لكل مدرس بالوسط القروي ال يتعدى 

 تلميذا في المعدل بالوسط الحضري. 19,6تلميذا في حين وصل إلى 
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 2015-2014ي حسب وسط اإلقامة وعماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية عدد تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي العموم 51الجدول رقم 

 مــأواإلقلي الةـالعم

 الجهــة رويـــالق طـالوس ريــالحض طـالوس

 اثــناإل
 وعــالمجم

 اثــناإل
 وعــالمجم

 اثــناإل
 وعــالمجم

 ةــالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع

 17,9 13599 6772 50,6 2941 1329 15,2 10658 5443 اتـالخميس

 22,3 17010 8785 - - - 24,2 17010 8785 الرباط

 38,9 29648 15336 4,8 281 123 41,8 29367 15213 سال

 20,9 15876 8334 44,6 2595 1369 18,9 13281 6965 تمارة-الصخيرات

 100,0 76133 39227 100,0 5817 2821 100,0 70316 36406 وعــالمجم

 .2015  سنة  للمغرب  السنوية  اإلحصائية  المصدر:النشرة
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 العمومي التأهيلي الثانوي بالتعليم المستعملة والحجرات الفصولو المؤسسات :عدد52 الجدولرقم

 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم وعماالت الوسط حسب

 مـاإلقلي أو الةـالعم
 وعــالمجم رويــالق وسطـال ريــالحض وسطـال

 ولـالفص راتـالحج المؤسسات ولـالفص راتـالحج المؤسسات ولـالفص راتـالحج المؤسسات

 130 387 18 34 102 8 96 285 10 اتـالخميس

 145 725 22 - - - 145 725 22 الرباط

 253 900 38 3 15 1 250 885 37 سال

 140 432 24 26 88 7 114 344 17 تمارة-الصخيرات

 668 2444 102 63 205 16 605 2239 86 وعــالمجم

 .2015  سنة  للمغرب  السنوية  اإلحصائية  النشرة  المصدر:
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 2015-2014 الدراسية الجهة،السنة وإقليم وعماالت الوسط حسب العمومي التأهيلي الثانوي بالتعليم التدريس هيئة:53الجدولرقم

 مـاإلقلي أو الةـالعم

 ةــالجه رويــالق وسطـال ريــالحض وسطـال

 اثــاإلن
 وعــالمجم

 اثــاإلن
 وعــالمجم

 اثــاإلن
 وعــالمجم

 ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع ةـالنسب ددـالع

 17,5 689 207 55,2 192 67 13,9 497 140 اتـالخميس

 25,0 985 601 0,0 - - 27,5 985 601 الرباط

 38,0 493 1 721 6,0 21 9 41,1 1472 712 سال

 19,5 766 388 38,8 135 72 17,6 631 316 تمارة-الصخيرات

 100,0 3933 1917 100,0 348 148 100,0 3585 1769 وعــالمجم

 .2015  سنة  للمغرب  السنوية  اإلحصائية  النشرة  المصدر:
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 الخصوصي التعليم-

 قطاع عرف ،الوطني الصعيدعلى  ظتهمالح تمت ما غرار على

 لهذا الدولة تعيره الذي لالهتمام نظرا ارتفاعا بالجهة وصيالخص التعليم

 يناهز ما يمثل أصبح حيث به، التلقين وجودة نوع إلى إضافة ،القطاع

 وتجدر الجهة. صعيد على الثانوي التعليم تالميذ مجموع من 15,0%

 إلى تصل السلك بهذا دراستهن يتابعن يالالت الفتيات نسبة أن إلى اإلشارة

 .وصيالخص بالتعليم المسجلين لتالميذل اإلجمالي العدد من 43,9%

 
 حسب الخصوصي التأهيلي الثانوي التعليم تالميذ عدد توزيع :54 رقم الجدول

 2015-2014 الدراسية السنة الجهة، وإقليم عماالت
 ورــالذك اثــاإلن وعــالمجم

مـأواإلقلي الةـالعم المؤسسات  
 العـدد (%) العـدد (%) العـدد (%)

 اتـالخميس 4 606 8,0 301 5,1 907 6,8

 الرباط 45 3782 50,2 3221 54,7 7003 52,1

 سال 30 2128 28,2 1355 23,0 3483 25,9

 تمارة-اتالصخير 21 1025 13,6 1016 17,2 2041 15,2

 وعــالمجم 100 7541 100,0 5893 100,0 13434 100,0

 .2015  سنة  للمغرب  السنوية  اإلحصائية  النشرة  المصدر:
 

 أكبر الرباط عمالة سجلت فقد واإلقليم، العماالت صعيد على أما

-الصخيرات فعمالة %25,9 بنسبة سال عمالة ثم %52,1 بحوالى رتقد نسبة

 .%6,8 لبمعد الخميسات بإقليم متبوعة %15,2 بنسبة تمارة

 العالي التعليم 
يساهم التعليم العالي إلى جانب مراكز تكوين األطر في تطوير 

البحث العلمي والرفع من مستوى الثقافة والعلوم لدى الطلبة قصد تلبية 
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حاجيات سوق الشغل من األطر وخريجي المعاهد. وهكذا فإن قطب الرباط 

على مستوى الجهة، إذ  يلعب دورا أساسيا في ميدان الثقافة والبحث العلمي

من المالحظ أن المؤسسات والتجهيزات التعليمية كافية ومتوفرة بشكل يلبي 

حاجيات سكان الجهة، بل أكثر من ذلك يجعل من هذه األخيرة قبلة لتوافد 

العديد من الطلبة من جل عماالت وأقاليم المملكة وذلك بفضل تمركز 

لخامس السويسي وجامعة جامعة محمد الخامس بفرعيها، جامعة محمد ا

 محمد الخامس أكدال، باإلضافة إلى باقي المؤسسات والمعاهد العليا.

تستقطب جامعة محمد الخامس بفرعيها طلبة من مختلف أرجاء 

الطلبة األجانب، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين  اعماالت وأقاليم المملكة وكذ

-2013سنة الجامعية طالب خالل ال 63173 بالسلك األول والثاني والثالث

من مجموع الطلبة مسجلون بجامعة محمد  %47,1، كما أن 2014

 .مسجلون بجامعة محمد الخامس أكدال %52,9 الخامس السويسي و

 

من الطلبة المسجلين  %47,6 وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي

بجامعة محمد الخامس بفرعيها ينتمون لكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ماعية.واالجت
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:عدد طلبة السلك األول والثاني والثالث بجامعة محمد الخامس 55  الجدول رقم

 2014-2013بالرباط، السنة الدراسية 
 اتــات والجامعـؤسسـالم وعــالمجم

 رباطـي الـامس السويسـة محمد الخـجامع 29766

 كلية الطب والصيدلة 5456

 األسنان كلية طب 830

 المدرسة الوطنية العليا لإلعالميات وتحليل النظم 1134

 كلية العلوم القانونية  واالقتصادية واالجتماعية 11522

 سالبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  9120

 كلية علوم التربية 845

 المدرسة العلي األساتذة التعليم التقني 859

 رباطـدال الـأك امسـالخد ة محمـجامع 33407

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  10678

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  9400

 كلية العلوم  9532

 المدرسة المحمدية للمهندسين 2098

 لألساتذة المدرسة العليا 669

 المدرسة العليا للتكنولوجيا بسال 1030

 وعــالمجم 63173

 2015  صدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنةالم
 

وحسب التخصصات، يحظى تخصص العلوم القانونية واالقتصادية 

وتخصص اآلداب والعلوم  %15,1وتخصص العلوم بنسبة  %47,6بنسبة 

أما باقي التخصصات فتتوزع على الشكل التالي  % 16,9اإلنسانية بنسبة 

بالنسبة لعلوم  %8,1سنان و بالنسبة لتخصص الطب وطب األ 10,0%

لتخصص علوم التربية، أما تخصص تقني خريجي  %1,3الهندسة و 

 فقط. %6,1المدرسة العليا للتكنولوجيا فيمثل نسبة 
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بخصوص هيئة التدريس، فقد بلغ عدد األساتذة بجامعة محمد 

أستاذ. ويشكل  2054حوالي  2014-2013الخامس خالل السنة الدراسية 

أساتذة  هم %32,1و من طاقم التدريس، %57,5م العالي لتعلياة تذاأس

 أساتذةهم  %0,5 أساتذة مؤهلون وأخيراهم % 9,9 ومحاضرون 

 .من هيئة التدريس %36من جهة أخرى، تشكل اإلناث نسبة  .مساعدون

 2014-2013: هيئة التدريس حسب الجامعة، السنة الدراسية 56  الجدول رقم

ةـوع الجهــمجم  
ة محمد ـجامع

يـالسويس الخامس  

ة محمد ـجامع

دالـالخامس أك صـالتخص   

اثـاإلن اثـاإلن المجموع  اثـاإلن المجموع   المجموع 

 منهـم: ونـأساتذة باحث 1182 375 1122 364 2304 739

 أساتذة التعليم العالي - 644 - 537 - 1181 -

 ونأساتذة مؤهل - 101 - 102 - 203 -

 أساتذة محاضرون - 349 - 310 - 659 -

 مساعدونأساتذة  - 05 - 06 - 11 -

 وعــالمجم 1099 375 955 364 2054 739

 2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

 

بلغ عدد الطلبة المسجلين بالمدارس والمعاهد العليا المتمركزة 

بزيادة في عدد  لب أيطا 15930حوالي  2015-2014بالجهة لموسم 

. 2012-2011مقارنة مع الموسم الدراسي  %68,1الطلبة المسجلين بنسبة 

 ،من المجموع ويتواجد غالبية الطلبة بمدينة الرباط %65,6تمثل اإلناث 

 . بها ه المدارس و المعاهدذه لتمركز

يحظى معهد تأهيل األطر في الميدان الصحي بأكبر نسبة من 

معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  ليهي ،%65,9لي اإلناث بالجهة بحوا

من العدد  %7,9بنسبة  المدرسة الوطنية للهندسة المعماريةثم  %9,3ب 

 .االجمالي للفتيات بالمعاهد العليا
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-2011 لموسمي : عدد طلبة المدارس والمعاهد العليا بالجهة57 الجدول رقم

 2015-2014و  2012
 ةـة الدراسيـالسن

2014-2015 

 ة ـة الدراسيـالسن

2011-2012 
 اـدارس العليـد و المــالمعاه

اث ـاإلن

 مـمنه
دد ـع

 ةـالطلب
اث ـاإلن

 مـمنه
دد ـع

 ةـالطلب

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسال 112 38 138 36

 المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية 846 303 878 330

 والالسلكيةالمعهد الوطني للبريد والمواصالت السلكية  624 210 642 241

 المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 769 380 746 374

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 1951 996 1976 967

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 761 551 1208 826

 ل األطر في الميدان الصحي بالرباطمعهد تأهي 2072 1468 8816 6887

 مدرسة علوم اإلعالم 416 302 362 270

 المعهد العالي لإلعالم واالتصال 187 118 209 105

 العالي للقضاءالمعهد  531 149 303 88

 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 463 188 225 122

 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير 44 7 103 64

 دار الحديث الحسنية 197 64 245 77

 المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث 44 29 79 61

 وعــالمجم 9478 4989 15930 10448

 .2015و   2013ة  المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سن

 

وصل عدد المقيمين باألحياء الجامعية خالل الموسم الدراسي 

مقارنة  %28,2بزيادة قدرها أي  وطالبة طالب 9098حوالي  2014-2015

 .2012-2011مع الموسم الدراسي 

والخاص باإلناث بأعلى  السويسي الثانيويستأثر الحي الجامعي 

والسويسي األول  %26,5المعدالت من حيث نسبة اإليواء مسجال بذلك 

 .%25,4بنسبة 



 116 

 

الجامعية بالجهة، السنة  القاطنين باألحياءمجموع الطلبة : 58  الجدول رقم

 2015-2014 و 2012-2011 الدراسية
 السنة الدراسية 

2014-2015 
 السنة الدراسية

 ةـاء الجامعيـاألحي 2011-2012

 المجموع اإلناث المجموع اإلناث

 الحي الجامعي أكدال 925 925 981 981

 الحي الجامعي موالي إسماعيل 2265 2265 1528 416

 1الحي الجامعي السويسي  850 210 2314 -

  2الحي الجامعي السويسي  1400 - 2412 2412

 المدرسة المحمدية للمهندسين 1429 418 1443 435

 كلية علوم التربية 225 225 420 -

 وعــالمجم 7094 4043 9098 4244

 2015و   2013  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  المصدر:
 

 التكوين المهني وتكوين األطر )2.1

 التكوين المهني 
تولي السلطات العمومية اهتماما متزايدا للتكوين المهني وذلك 

إشكالية التشغيل التي أضحت أولوية وطنية. ويضطلع التكوين بالرتباطه 

المهني بمهمة مزدوجة تتمثل من جهة في تلبية حاجيات المقاوالت لتحسين 

ن جهة أخرى لتلبية حاجيات السكان لتيسير وتنافسيتها، وم امردوديته

 وضمان ترقيتهم المهنية واالجتماعية. ماندماجه

هذا التوجه المزدوج في التكوين والتشغيل يدل على مدى 

المجهودات المبذولة لتأهيل الموارد البشرية وجعلها تساهم بصفة فعالة في 

 تنمية اقتصاد البالد. 

اإلصالحات را ملحوظا منذ وقد عرف قطاع التكوين المهني تطو

 تمثل بالخصوص في: ت 1984التي تمت خالل سنة 
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  هيكلة القطاع في أربع مستويات للتكوين وهي: التخصص

 المتخصص؛ والتقني والتأهيل، والتقني،

  تنويع شعب التكوين لتغطية حاجيات أهم القطاعات االقتصادية

 واالجتماعية.

ة قصوى من طرف مازال قطاع التكوين المهني يحظى بأهمي

الدولة وذلك استجابة لمتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي من جهة، 

ومن جهة أخرى لمواجهة حاجيات التشغيل، وذلك من خالل تطوير مناهج 

التكوين وخلق أقسام للتكوين المهني لالستجابة لطلبات سوق العمل.ويتميز 

ضافة إلى مكتب التكوين هذا القطاع بتعدد المؤسسات المكلفة بالتكوين، فباإل

إليه هذه المهمة والذي له القسط األوفر  أسندتالمهني وإنعاش الشغل الذي 

بعض لفي مجال التكوين المهني العمومي، هنالك مراكز خاصة تابعة 

الصناعة التقليدية والسياحة كالشباب وأخرى قطاعات لوالجمعيات المهنية 

 التعاون الوطني.والتربية الوطنية و

 ات عموميةمؤسس 8زعير على  -زمور-سال - فر جهة الرباطتتو

للتكوين المهني بمختلف المستويات تلقن تخصصات مرتبطة في أغلبها 

استفاد من هذه المؤسسات بالنسيج االقتصادي واالجتماعي المميز للجهة. 

 إطارا. 43مستفيد، يؤطرهم  744حوالي  2014خالل سنة  

سنة  مركزا 74التكوين، فقد بلغ عددها أما بالنسبة لمراكز التربية و

 مؤطر. 330مستفيد، يؤطرهم  5754. استفاد منها حوالي 2014

مؤسسة للرعاية األجتماعية،  43باإلضافة إلى ذلك، تضم الجهة 

وتضم  .مؤطر 889مستفيد يؤطرهم  4008حوالي  2014استفاد منها سنة 

اقين. استفاد من مركزا لألشخاص المع 12دور للمواطن و  5الجهة أيضا 

 مؤطر. 150شخص، يؤطرهم  1253هذا األخير 
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طاقتها حسب الرعاية االجتماعية ومؤسسات التكوين  توزيع :59الجدول رقم 

 2014سنة االستيعابية بالجهة، 
 المؤطرون المراكز المستفيدون 

 330 74 5754 مراكز التربية والتكوين

 43 8 744 وين المهني )عمومي(مراكز التك

 889 43 4008 مؤسسات الرعاية االجتماعية

 88 5 14098 دور المواطن

 150 12 1253 مراكز األشخاص المعاقين

 1500 142 25857 المجموع

 .2015مديرية للتعاون الوطني  المصدر : 

والرعاية التكوين المهني المستفيدين من مراكز عدد : 25البيان رقم 

 2014سنة  بالجهةتماعية االج

 

 

أما مؤسسات التكوين التابعة للتكوين المهني فيصل عددها خالل 

 210تابعة للقطاع العمومي و 56مؤسسة، منها  266حوالي  2015-2016

عدد المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين  تابعة للخواص. وبخصوص

 :لتاليالشكل اعلى  والمستويات واإلقليم حسب العماالت تتوزعف المهني
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 : توزيع عدد المتدربين حسب القطاع والتخصص وحسب العماالت واإلقليم،60  الجدول رقم

 2015-2014 السنة الدراسية 
 العمالةأواإلقليم التخصص التأهيل التقني التقني المتخصص المجموع

 الرباط 845 2071 3669 8072 14657

 سال 1227 1981 4559 5836 13603

 تمارة الصخيرات 559 1245 1521 1446 4771

 الخميسات 589 1068 1098 1182 3937

 المجموع 3220 6365 10847 16536 36968

 .2015  المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة
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 2015-2014بلغ عدد المتدربين بالجهة خالل الموسم الدراسي 

 لقطاع العمومي  تضم عمالة الرباط لوحدهامتدرب با 36968 حوالي

من مجموع متدربي القطاع العمومي بمختلف التخصصات، تليها  39,6%

وفي  %12,9بنسبة  تمارة-ثم عمالة الصخيرات %36,8عمالة سال بنسبة 

. وفيما يخص المستويات فهناك %10,6األخير إقليم الخميسات بنسبة 

 %29,3 و التقني المتخصصمن مجموع المتدربين بالمستوى  44,7%

 بمستوى التخصص. 8,7% بمستوى التأهيل و %17,2 بالمستوى التقني و

 تكوين األطر 
تعمل مختلف مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية على 

الصعيد الجهوي على استكمال تكوين األطر التربوية العاملة في الحقل 

ين والمستشارين في التوجيه التربوي كالمفتشين التربويين والمفتش

والتخطيط التربوي وتكوين األساتذة والمعلمين، كما تعمل على إعداد الطلبة 

 لاللتحاق بالمدارس والمعاهد العليا على الصعيد الوطني.

 تكوين المعلمين -أ

بعمالة الرباط  لن لتكوين المعلمين، األوايتواجد بالجهة مركز

لم يفتح أبوابه في وجه المرشحين  ا األخيرهذ أال أنوالثاني بإقليم الخميسات، 

متدربين  10بينما استقبل مركز الرباط حوالي  . 2015-2014خالل موسم 

 .فقط



 121 

 

حسب  بمراكز تكوين أساتذة االبتدائي: توزيع عدد المتدربين 61 الجدول رقم

 2015-2014السنة الجنس وعماالت وإقليم الجهة، 

 مــة أو اإلقليـالعمال جموعالم ناثاإل

 رباطــال 10 -

 اتـالخميس - -

 الجــــهة 10 -

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

 

 تكوين أساتذة السلك األول والثاني أساسي -ب

بلغ عدد المتدربين بمركز الرباط السويسي لتكوين أساتذة السلك 

 161حوالي  2015-2014ة الدراسية الثانوي اإلعدادي خالل السن

 منهم إناث. 32,3%، متدرب

تأهيلي بالمدارس العليا الأما بالنسبة ألساتذة السلك الثانوي 

 320 التقدم( - فقد بلغ عدد المتدربين بالسلك التربوي )الرباط ،لألساتذة

 منهم اإلناث تشكل 2015-2014متدرب وذلك خالل الموسم الدراسي 

41,6%. 

العليا  بالمدارسوي التأهيلي أساتذة السلك الثان: توزيع 62  قمالجدول ر

 2015-2014 ،الموسم الدراسيسلك التكوينحسب الجنس ولألساتذة 
 ويــلك التربـالس

  
 ورــالذك اثــاإلن وعــالمجم

 أساتذة السلك األول 109 52 161

 نيأساتذة السلك الثا 187 133 320

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوينالمصدر:
 .2014/2015زعير، السنة التكوينية  -زمور-سال-لجهة الرباط 
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 مراكزالتبريز -ج

 امتدرب 27 استقبل مركز التبريز المتواجد بعمالة الرباط حوالي

 %25,9تراجع تصل إلى  بنسبةأي  2013-2012خالل الموسم الدراسي 

 مقارنة مع الموسم السابق. 

 السنة الدراسية : أعداد المتدربين بمراكز التبريز بالجهة63  الجدول رقم

2012-2013 

 المجموع
السنة 

 الرابعة

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى
 

2012-2013 

 الرباط التقدم - - 15 - 15

12 - 12 - - 
الرباط 

 المعاهد

 المجموع - - 27 - 27

 2015ة  المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سن
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 الصحــة والتأطير الطبي بالجهة )2

إن تحسين الظروف الصحية للسكان رهين بمستوى التجهيزات 

 حيث ،المتوفرة والتأطير الطبي، وكذا بطبيعة الخدمات المقدمة للمرضى

من الضروري تنظيم هياكل جهوية تسهر على تلبية االحتياجات بات 

على توزيع عادل لالختصاصات على المستوى المركزي والصحية للسكان 

 والجهوي واإلقليمي.

 التجهيزات الصحية والطاقة السريرية )1.2

 7تتوفر الجهة على بنية تحتية مهمة ومتنوعة، حيث تضم 

مستشفيات  8سرير و 1763صل إلى ت ةمستشفيات عامة بطاقة استيعابي

 77سرير. كما تتوفر الجهة على  2137تبلغ  ةمختصة بطاقة استيعابي

 14 من المراكز الصحية القروية الجماعية و 37 مركزا صحيا حضريا

 مستوصفات قروية. 9 مركزا صحيا قرويا مجهزا بأسرة و

وتستأثر عمالة الرباط بالنصيب األكبر من المراكز الصحية 

 ( وكذا عدد األسرة%75( والمستشفيات المختصة )%26,3ضرية )الح

( وتأتي عمالة %86,9(أو المختصة )%71,1بالمستشفيات سواء العامة )

 بعد العاصمة من حيث عدد البنيات التحتية الصحية.سال 
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 2013ة ـة، سنــم الجهـت وإقلياالـة حسب عمـة الصحيـ: توزيع البنيات التحتي64  الجدول رقم

 اتــالخميس وعــالمجم
رات ـالصخي

 ارةــتم
 ةــة الصحيــات التحتيـالبني اطــالرب الـــس

 ة ــة الحضريـز الصحيــالمراك 25 25 18 9 77

 ةــالقروي اتــالمستوصف - 2 - 7 9

ة ـز الصحيــالمراك ة ــالجماعي - 1 5 31 37

 رةــزة بأسـالمجه - 1 2 11 14 ةـالقروي

 ةــات العامــالمستشفي 2 1 1 3 7

 ةــات المختصــالمستشفي 6 2 - - 8

 ة ــات العامــبالمستشفي 1254 169 59 281 1763

 ةــات المختصــبالمستشفي 1893 284 - - 2177 رةــدداألســع

 وعــالمجم 3147 453 59 281 3940

 2015.سنة    للمغربالنشرة اإلحصائية السنوية  المصدر:  
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 التأطير الطبي وشبه الطبي )2.2

طبيب، منهم  2375بلغ عدد األطباء العاملين على صعيد الجهة 

من % 53,6وتستأثر عمالة الرباط ب  الخاصيشتغلون بالقطاع  63,3%

بعمالة  %16,1 يعملون بعمالة سال و %20,9 مقابل ،العدد اإلجمالي

 خميسات.إقليم الب %9,4 تمارة و-الصخيرات

، طبيب 761 وصيأطباء األسنان بالقطاع الخصكما بلغ عدد 

 إناث. منهم 53,6%

 3 اصيدلي 16إلى  فقد بلغ عددهم بالقطاع العمومي ، أما الصيادلة

 بإقليم الخميسات. 3تمارة ثم -بعمالة الصخيرات 4 بسال و 3و عمالة الرباط ب

الممرضين  فقد بلغ عدد ،لجهاز شبه الطبي العموميا يخص اوفيم

منهم يزاولون بالوحدات  %23,3 ممرض، 1581 العاملين بهذا القطاع حوالي

 الصحية الموجودة بعمالة الرباط.
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 2013ة ـة، سنـم الجهـاالت وإقليـي حسب عمـي وشبه الطبـع الجهاز الطبـ: توزي65  الجدول رقم

 اتــالخميس ةــالجه
-الصخيرات

 ارةــتم
 يـه الطبـي وشبـاز الطبـالجه اطــالرب الــس

أطباء  مومــيالع 314 229 194 134 871

 وصــيالخص 958 268 189 89 1504 القطاع

 يــبالقطاع العموم - - - - -
أطباء 

 األسنان
 وصــيبالقطاع الخص 516 123 82 40 761

 مـاث منهــاإلن - 266 72 57 13 408

 يــطاع العمومالق 3 3 3 4 16

 صيادلة
 وصــيالقطاع الخص - - - - -

 اث منهم ــاإلن 

 انب منهمــاألج 

- - - - - 

- - - - - 

ة ــالمجازون من الدول  

مساعدو 

 الصحة

 المجازون من الدولة المختصون 334 282 190 295 1201

 ةــحاملو اإلعدادي 34 98 55 193 380

 وعــمالمج 368 480 245 488 1581

 2015المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
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 المرضى داخل الوحدات الصحية العمومية ومعدل اإليواء )3.2
 

أسرة، وتستأثر عمالة الرباط  تذا ىمستشف 15تتوفر الجهة على 

مستشفيات، وقد بلغت حركات المرضى داخل هذه  لوحدها بعشر

 استشفائي. يوم 736226ما يناهز  ، ومريض 115276المستشفيات حوالي 

 2014: حركات المرضى داخـل المستشفيات ذات أسرة، سنة 66الجدول رقم 

 -الصخيرات الــس اطــالرب مــالةأو اإلقليـالعم

 وعـالمجم اتـالخميس ارةــتم

 15 3 1 1 10 رةـدد المستشفيات ذات األسـع

 3066 232 60 159 2615 دد األسرةـع

 115276 12297 4207 12847 85325 ولــالدخ

 736226 33378 14659 38063 650126 اءــام االستشفـأي

 .2015  المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة

 

كما تجدر اإلشارة إلى أن معدل التناوب على األسرة يتفاوت من 

وسجل أقل معدل بعمالة  (80,8) سال ةعمالة ألخرى وهو مرتفع جدا بعمال

 .( )الجدول أسفله(32,6) الرباط

أما على  ،أيام على الصعيد الجهوي 6,4اإلقامة مدة معدل  وصل

 فيالحظ أن عمالة الرباط تأتي في المقدمة ب ،صعيد عماالت وإقليم الجهة

أيام  3ب أيام ثم عمالة سال  3,5تمارة ب -أيام تليها عمالة الصخيرات 7,6

بلغت نسبة معدل وأيام فقط.  2,6خير يأتي إقليم الخميسات ب وفي األ

بأكبر  الصخيرات تمارة, وتستأثر عمالة %69,1اإليواء بالجهة حوالي 

 .%71,5ب  الرباطتليها عمالة  ،%74,9نسبة 
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رة : إحصائيات اإليواء بالمؤسسات الصحية العمومية ذات األس67الجدول رقم 

 2014وإقليم الجهة، سنة  حسب عماالت

 سال الرباط العمالة أو اإلقليم
 -الصخيرات

 مارةت 
 الجهة الخميسات

 1,69 42,2 74,9 67,1 71,5 معدل اإليواء)%( متوسط

 معدل مدة اإلقامة متوسط

 (يوم)
7,6 3,0 3,5 2,6 6,4 

 37,6 55,6 70,1 80,8 32,6 معدل التناوب على األسرة

 .2015النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المصدر:  
 

نسبة معدل اإليواء بالمؤسسات الصحية العمومية ذات : 26البيان رقم 

 2014سنة ، األسرة )%(

 

 

عدد الوالدات بالوحدات الصحية على الصعيد الجهوي خالل  بلغ

والدة  %15,7 والدة عادية و %84,3منها  ،حالة 41651حوالي  2014سنة 

 . القيصرية يةبالعمل
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وبلغت نسبة  حالة وفاة لألمهات 19 وخالل عملية الوضع، سجلت

 .% 1,5األجنة الذين وافتهم المنية خالل عملية الوضع حوالي 

وحسب التوزيع الجغرافي، يالحظ أن العدد األكبر للوالدات سجل بعمالة 

ت ثم إقليم الخميسا %17,2تليها عمالة سال بنسبة  %64,3الرباط بنسبة 

 .%4,9تمارة بنسبة -وأخيرا عمالة الصخيرات %13,6بنسبة 

 

 حسب عماالت العمومية  الوالدات بالمؤسسات الصحية: 68  الجدول رقم

 2014وإقليم الجهة، سنة 

 اتــأمه

 توفيات م

 المواليد 

 %وتىـمال

 ـوال داتــال

 بالعملية العمالــة أو اإلقليــم

 %قيصريــةال
 وعــالمجم %ةــالعادي

 اطــالرب 26791 79,3 20,7 1,8 14

 ال ــسـ 7146 94,3 5,7 0,6 -

 ارةــالصخيرات ــ تم 2042 93,4 6,6 1,0 -

 اتـالخميس 5672 91,9 8,1 1,4 5

 الجهــة 41651 84,3 15,7 1,5 19

 .2015المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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: نسبة المواليد الموتى بالمؤسسات الصحية العمومية حسب 27ان رقم البي

 2014العماالت وإقليم الجهة سنة 

 

 

 األنشطة العادية األخرى للمؤسسات الصحية)4.2
 

باإلضافة إلى األنشطة العادية، قامت الوحدات الصحية للجهة  

لى حد بإنجاز برامج محددة ومنظمة لفائدة الساكنة الحضرية والقروية ع

 سواء وتتمثل هذه األنشطة فيما يلي:

 نشاط البرنامج الوطني للتخطيط 

 

، بلغ عدد النساء اللواتي أخذن للمرة األولى وسيلة 2014خالل سنة 

امرأة. و تعتبر حبوب منع الحمل  37362من وسائل منع الحمل حوالي 

، %76,1الوسيلة األكثر استعماال من طرف هؤالء النساء بنسبة  (األقراص)

ثم  %10,9 الطبي العازل، %10,4، الحقن بنسبة %12,8يليها اللولب بنسبة 

 .لكل واحدة منهما %0,1ربط قنوات قالوب بنسبة الحقن و
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الوسائل من جهة أخرى، بلغ عدد النساء اللواتي رجعن ألخذ إحدى هذه 

بالنسبة  %7,5 و أخذن األقراص %92,3امرأة، منهن  205562بالجهة 

 ستعملن اللولب.امن النساء  %0,2ي، وفقط لعازل الطبا

نشاط البرنامج الوطني للتخطيط العائلي حسب العمالة أو  :69  الجدول رقم

 2014اإلقليم، سنة 

 المجموع
ربط قنوات 

 فالوب
 العمالـة أو اإلقليـم األقراص العازل  اللولب الحقن

 المتلقيات الجديدات 28447 4071 4770 31 43 37362

 الرباط 4247 867 786 - - 5900

 سـال  10008 1550 2636 - 43 14237

 الصخيرات ــ تمارة 7652 1397 1156 31 - 10236

 الخميسات 6540 257 192 - - 6989

 المتلقيات القديمات  189752 15419 391 - - 205562

 الرباط 27519 3229 62 - - 30810

 سـال  79493 6808 323 - - 86624

 الصخيرات ــ تمارة 31070 4570 - - - 35640

 الخميسات 51670 812 6 - - 52488

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  

 
 نشاط البرنامج الوطني لمراقبة الحمل والوالدة 

 

للمرة  فحص قبل الوالدة  27950 ، تم إجراء2014خالل سنة 

تخص الفحوصات في  %61,3سات الصحية بالجهة، منها بالمؤس األولى

.وبلغ عدد النساء اللواتي تلقين فحوصات الثالثة أشهر األولى من الحمل

كما بلغ عدد الفحوصات بعد الوالدة  .54575أخرى قبل الوالدة إلى 

 637حالة حمل غير عادية، منهن  844فحص في حين تم تشخيص  44385

 على جهة أخرى. التهنمن النساء اللواتي تمت إح
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نشاط البرنامج الوطني لمراقبة الحمل و الوالدة حسب  :70  الجدول رقم

 2014العمالة أو اإلقليم، سنة 

 الخميسات
الصخيرات 

 ــ تمارة
 العمالة أو اإلقليم الرباط سـال

 عدد الفحوصات للمرة األولى 4082 10508 6818 6542

4155 4285 6343 2340 
الثالثة أشهر األولى  في -

 من الحمل

 فحوصات أخرى قبل الوالدة 7323 19123 18899 9230

 عدد حاالت الحمل غير العادي 1265 2306 1633 844

637 604 781 708 

عدد النساء اللواتي منه  -

تمت إحالتهن على جهة 

 أخرى

 عدد الفحوصات بعد الوالدة 7470 15897 10632 10386

 .2015   المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة

 
  نشاط البرنامج الوطني لتلقيح األطفال الذين يقل سنهم عن سنة 

 

طفل من التلقيح ضد داء  50451، إستفاد حوالي 2014خالل سنة 

 49438وحقنة ثانية  50542 ى،حقنة أول 49668السل، كما تم توزيع 

والسعال الديكي والشلل. كما تم  دفتريا و الكزازحقنة ثالثة من اللقاح ضد ال

 .جرعة من اللقاح ضد الحصبة 4498إعطاء 
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نشاط البرنامج الوطني لتلقيح األطفال الذين يقل سنهم عن  :71  الجدول رقم

 2014سنة حسب العمالة أو اإلقليم، سنة 

 الخميسات الجهــة 
 الصخيرات 

 ارةــ تمــ
 العمالـة أو اإلقليــم الربــاط ســـال

 التلقيح ضد السل     - 7937 19826 10824 11864 50451

 1ك.س.شد.د.     - 8000 18943 11174 11551 49668

 2ك.س.شد.د.     - 8062 19388 11557 11535 50542

 3ك.س.شد.د.     - 8097 18739 11404 11198 49438

 التلقيح ضد الحصبة     - - - 1958 2540 4498

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

  نشاط البرنامج الوطني لمحاربة أمراض اإلسهال 
 

 6761تسجيل  2014عرفت المؤسسات الصحية بالجهة خالل سنة 

 خمس ت، في حين سجل)حالة 6737(حالة إسهال، معظمها حاالت عادية 

 زحارحالة  94الجتفاف الحاد، كما تم تسجيل إسهال ذات درجة ا تحاال

 .مستمر حالة زحار 48و

 نشاط البرنامج الوطني لمحاربة أمراض اإلسهال حسب  :72 الجدول رقم

 2014العمالة و اإلقليم سنة 

 زحار

 مستمر
 الزحــار

 درجــة اإلجتفـاف

 العمالــة أو اإلقليــم
 إسهال حاد

هــال إس

 متوسط

إسهــال 

 عـادي

 اطــالرب 811 3 - - 3

 ال ــسـ 3062 15 - 77 45

 الصخيرات ــ تمارة 1761 1 - 17 -

 الخميسات 1103 - 5 - -

 الجهــة 6737 19 5 94 48

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

 (  الشبيبة والرياضة3

هدف مختلف التوجهات إلى حماية ت ،فيما يتعلق بقطاع الشبيبة
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الشباب من ظاهرة االنحراف االجتماعي والمعنوي وذلك بخلق بنيات تحتية 

كالمسارح ودورالشباب واألندية النسوية ورياض األطفال بغية توسيع 

 المدارك العلمية والثقافية للشباب.

 أما بالنسبة للرياضة فإن اإلستراتيجية المتبعة تسعى إلى توسيع

دة الرياضية التي من شأنها الرفع من مستوى الجهة وطنيا ودوليا.وفي القاع

على مستوى المؤسسات االجتماعية التربوية  تجهوداممجال الترفيه تبذل 

االستقبال وتنظيم األنشطة التربوية إلشراك أكبر عدد من  فلتحسين ظرو

 الشباب.

 المنشآت الرياضية )1.3

منشأة رياضية أهمها:  179جهة من تتكون البنية التحتية الرياضية لل

ملعبا  21 و ملعبا لكرة اليد 20 و لكرة السلة ملعبا 24ملعبا لكرة القدم  36

مالعب للكرة المستطيلة.كما تتوفر الجهة على عدد ال  5للكرة الطائرة و 

يستهان به من التجهيزات الرياضية األخرى كالمسابح والقاعدة البحرية 

 لقاعات الرياضية. وحلبات ألعاب القوى وا

تتمركز أغلب هذه المنشآت الرياضية بعمالة الرباط وذلك بنسبة 

من العدد اإلجمالي للوحدات الرياضية، أما إقليم الخميسات  50,3%

 %11,2و %11,7تمارة فال تضم سوى -وعمالتي سال والصخيرات

على التوالي من مجموع الوحدات الرياضية. كما تمتاز عاصمة  %6,1و

وحلبة  التنسوالكولف ك ةيعدة مالعب رياضعلى باحتوائها  كةالممل

 الفروسية ...
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 2011: التجهيزات الرياضية حسب عماالت وإقليم الجهة، سنة 73  الجدول رقم

 الخميسات لجهةا
-الصخيرات

 تمارة
 واع التجهيزاتـأن الرباط سال

 عد بحريةواق 2 - - - 2

 مالعب كرة القدم 16 5 3 12 36

 مالعب كرة السلة 19 2 2 1 24

 مالعب كرة اليد 15 2 1 2 20

 عب كرة الطائرةمال 16 2 2 1 21

 لعاب القوىأحلبات  6 2 - 2 10

 المسابح 4 2 1 1 8

 قاعات الرياضةال 9 4 2 2 17

 المستطيلة كرةالمالعب  4 1 - - 5

 المجموع 90 20 11 21 179

 .2015  نشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنةالمصدر:ال
 

 األنشطة الثقافية والترفيهية واالجتماعية )2.3

إن االهتمام بالشبيبة والطفولة يعتبر من أولى األولويات بهدف خلق 

محيط اجتماعي وتربوي من شأنه حماية ووقاية الطفل من التيارات 

 المنحرفة وتنمية مداركه العلمية والثقافية. 

بإقليم  16مؤسسة لرعاية األطفال منها  31ر الجهة على تتوف

سال. يستفيد و تمارة-والصخيرات الرباط تعماالكل من ب 5والخميسات 

منهم استفادوا من  %79,7 طفل، 4436من هذه المؤسسات حوالي 

األنشطة المؤسساتية. ويتوزع  من %20,3 واألنشطة اإلشعاعية 

إلقليم بنسب متفاوتة، يأتي إقليم المستفيدون على مختلف العماالت وا

، ثم %28,6تليه عمالة الرباط بنسبة  ،%39,1الخميسات في المقدمة بنسبة 

بنسبة تمارة -الصخيراتخير عمالة وفي األ %27,6بنسبة  سالعمالة 

 34 حوالي 2014سنة  خالل. كما يسهر على تأطير هؤالء األطفال 4,7%

 مؤطرا.
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 : رياض األطفال حسب العماالت واإلقليم،74 الجدول رقم

 2014الموسم الدراسي 

 الخميسات الجهة
 -الصخيرات

 تمارة
 العمالة أو اإلقليم الرباط سال

 المؤسسات عدد 5 5 5 16 31

 ةالمساعدوالقــارة  )المربيات( األطر 12 10 6 6 34

 سساتيةن من األنشطة المؤوالمستفيد 220 108 111 461 900

 اإلشعاعيةن من األنشطة  والمستفيد 1050 1115 97 1274 3536

 2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب،سنة  

 

حسب  2014سنة : المستفيدين من األنشطة المؤسساتية 28البيان رقم 

 العماالت واإلقليم
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ب العماالت حس 2014سنة  اإلشعاعية: المستفيدين من األنشطة 29البيان رقم 

 واإلقليم

 

 

ومن ناحية أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمية 

 22والمساهمة في مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية، تتوفر الجهة على 

 5656وامرأة من خالل األنشطة العادية  1180ناديا نسويا تستفيد منه 

مية والتكوين ويسهر امرأة من خالل األنشطة اإلشعاعية ودروس محو األ

 .امؤطر 117على تأطيرهن 

 

 : األندية النسوية حسب عماالت وإقليم الجهة75  الجدول رقم

 2014 سنة

 الخميسات ةــالجه
 الصخيرات

 تمارة-
 عــدد رباطـال الــس

 األنديــة 5 3 3 11 22

 )المربيات(رــاألط 54 20 17 26 117

1180 623  289 332 323 
المستفيدون من األنشطـة 

 العاديــة

5656 200 3808 1200 448 
ة  ـن من األنشطوالمستفيد

 + و.م اإلشعاعيـة

 .2013سنة    المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب
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 2012دارا للشباب، استقبلت خالل سنة  53تتوفر الجهة على 

منهم  %59,3لفنون، في أنشطة تهم جميع ا امشارك 520547حوالي 

وتتوزع هذه  في األنشطة العادية. %40,7 شاركوا في أنشطة إشعاعية و

بإقليم الخميسات  %29,9األنشطة على عماالت وإقليم الجهة بنسب متفاوتة 

 %14,0 بعمالة سال و %13,0 تمارة و-بعمالة الصخيرات %42,9 و

 بعمالة الرباط.

 2012: أنشطة دور الشباب حسب عماالت وإقليم الجهة، سنة 76  الجدول رقم

 الخميسات ةــالجه
-الصخيرات

 تمارة
 عــدد رباطــال الــس

 المـؤسســات 10 13 13 17 53

 األنشطــة اإلشعاعيــة 35385 31934 88869 55799 211987

 ةالعاديــة ـاألنشط 37586 35934 134840 100200 308560 المشاركين

 المجمــوع 72971 67868 223709 155999 520547

 .2015المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب،سنة  

 عمالتيتمركز بتقاعات سينمائية، أغلبها  5 تتوفر الجهة على

مقعد، وبلغ عدد الدخول  4225سال، وقد وصل عدد مقاعدها إلى و الرباط

ى مدخوال قدره ، الشيء الذي أعط150360حوالي  2014 سنة

درهم. وتتمتع الجهة خاصة مدينة الرباط، بتجهيزات أخرى  4508551

 .ذات ميزة وطنية كالمسرح الوطني محمد الخامس والخزانة الوطنية

 2014الجهة،سنة يم إقلعماالت و النشاط السينمائي حسب: 77  الجدول رقم

وي ـول السنـالمدخ

 درهم( )بألفالخام

دد ــع

ول ـالدخ

 اـسنوي

دد ــع

 دـالمقاع

دد ــع

شاشات 

 اـالسينم

 العمالــة أو اإلقليــم

 رباطــال 4 3025 147402 4450741

 ال ــسـ 1 1200 2958 57810

 تمارة -الصخيرات - - - -

 الخميسات - - - -

 المجمــوع 5 4225 150360 4508551

 .2015للمغرب سنة    المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية
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، فقد وصل عدد المستفيدين في المخيماتأما فيما يخص المشاركة 

الصيفية. وتأتي عمالة المخيمات ب امشارك 9512حوالي  2012خالل سنة 

الرباط في المرتبة األولى من حيث عدد المشاركين في صنف المخيمات 

لثانبة من المرتبة ا ي. في حين تأتي عمالة سال ف%51,9الصيفية بنسبة 

تمارة بنسبة -ثم عمالة الصخيرات %34,1حيث عدد المشاركين بنسبة 

 .%6,3وأخيرا إقليم الخميسات بنسبة  7,7%

 
عماالت ب نشطةحسب األالصيفية المشاركون في المخيمات : 78  الجدول رقم

 2012الجهة، سنة يم إقلو

 النسبة بالجهة
 ةاألنشطـةالحضري

 و القـارة
 العمالــة أو اإلقليــم

 الصيفيةات ـالمخيم

 رباطــال 9512 51,97

 الــس 6234 34,06

 تمارة -الصخيرات 1404 7,67

 الخميسات 1152 6,29

 الجهــة 18302 100,00

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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يم إقلعماالت وبنشطةحسب األفية الصيفي المخيمات المشاركون : 30البيان رقم 

 2012 الجهة، سنة

 

 

 مساعدة الفئات المحتاجة )3.3

العون والمساعدة للفئات االجتماعية المحتاجة عن طريق يقدم 

المساهمة في إنعاش األسرة والمجتمع وإنشاء المؤسسات والمراكز التي 

امج تسهل ولوج عالم الشغل واالندماج في الحياة العملية ومتابعة بر

 األمية وحمالت التوعية لفائدة النساء واألطفال والمسنين. محاربة

تكوين للمراكز  8 مركزا للتربية والتكوين و 74تتوفر الجهة على 

 744و  5754حوالي  د من هذه المؤسساتاستف، ا2014سنة خالل  المهني

 مؤطرا. 43 و 329 يشرف عليهمعلى التوالي.مستفيد

 2014استقبلت خالل سنة  .مؤسسة خيرية 43كما تتوفر الجهة على 

مؤسسة  18يوجد بالجهة  كمامؤطر.  889يؤطرهم ومستفيد  4008حوالي 

تحت  لطف 988حوالي  2014، استفاد منها خالل سنة للرياض األطفا

 .مؤطرا 46إشراف 



 141 

 

افية الثق : مساهمات التعاون الوطني في عملية األنشطة79  الجدول رقم

 2014-2013تي والترفيهية واالجتماعية، سن
 عددالمؤسسات الــمـسـتـفـيدون الـمـؤطـرون

 اتـالمؤسس
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 نـوالتكوي مـزالتعليـمراك 63 74 6114 5754 329 329

 يـالمهن نـزالتكويـمراك 6 8 687 744 34 43

 ةـالخيري اتـالجمعي 37 43 3612 4008 449 889

 الـاألطفـ اضـري 17 18 977 988 43 46

 نـالمعـاقي زـمـراك 13 6 1761 685 75 26

95 10 814 390 24 24 

 للمشلولين اليوسفية التعاونيات

 لحماية العلوية والمنظمات

 البصر وضعاف المكفوفين

 المواطــن دار مراكـز - 5 - 14098 - 87

 .2015نوية للمغرب سنة  المصدر : النشرة اإلحصائية الس

 

 مساهمات التعاون الوطني لفائدة المعاقين على صعيد الجهة: 31البيان رقم 

 2014و  2013

 

ي والمعاقين وذتتم تلبية حاجيات  ،األنشطةهذه باإلضافة إلى 
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 2014كز للمعاقين سنة امر 6تتوفر الجهة على حيث  ،الحاجات الخاصة

على  استفاد منها ،2013سنة  امركز 13بينما كان هذا العدد يصل إلى 

تعاونية لحماية  24. كما توجد بالجهة معاق 685 و 1761التوالي 

مكفوف  814حوالي 2014سنة المكفوفين وضعاف البصر استفاد منها 

لمحو األمية سنة  افضاء 37تتوفر الجهة على . كما مؤطر 95تحت إشراف 

 .تفيدمس 1428. يستفيد من هذه المؤسسات حوالي 2014

 

 2014سنة  بالجهة برنامج محو األمية المستفيدون من:80  الجدول رقم

 نـوالمستفيد 14142870

 اءاتــالفض 37

 المؤطرون 47

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  

 العــــــدل )4

ي المحاكم االبتدائية تزاول األنشطة العامة للمؤسسات القضائية ف

 في المراكز القضائية وفي محاكم االستئناف.و

فيما يتعلق باألنشطة العامة داخل المحاكم االبتدائية، فإن القضايا 

 2014الجنحية المسجلة بهذه المؤسسات القضائية بلغ عددها خالل سنة 

تتعلق  %12,2 قضايا تتعلق بالجنح و %72,2منها  ،قضية 70802حوالي 

الباقي فيتشكل من قضايا تتعلق بالمخالفات وقضايا  دث السير.أمابحوا

من  %34,9لرباط ااألحداث. وحسب عماالت وإقليم الجهة، تمثل عمالة 

 ليهات، ثم %30,4ب سال عمالة تليها مجموع القضايا الجنحية المسجلة، 

وأخيرا  %14,4ب الخميسات  فإقليم %17,9ب تمارة -الصخيراتعمالة 

 .%2,3اني ب مركز الرم
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إلى  2014أما القضايا الجنحية المحكومة، فقد وصل عددها سنة 

حوادث السير والباقي ب %13,7تتعلق بالجنح و  %75,3منها  67676

من هذه القضايا  %32,8المخالفات. كما أن و يتوزع بين قضايا األحداث

خكمت  %16,4 بتمارة و %19,2و  بالرباط، %29,3، بسالحكمت 

 .بالرماني %2,3وفقط  ،بالخميسات

قضية.  25840بخصوص القضايا المخلفة، فقد وصل عددها إلى 

. والباقي يتشكل %27,8ثم حوادث السير ب  ،قضايا جنح %64,2أغلبها 

من المخالفات وقضايا األحداث. حسب العماالت واإلقليم، تحتل عمالة 

تمارة  ، ثم%32,3ب سال ، تليها عمالة %43,9الرتبة األولى ب الرباط 

 على التوالي. %2,0و  %4,4و  %17,3والخميسات ومركز الرماني ب 

 2014المسجلة بالجهة فقد وصل عددها سنة  المدنيةأما القضايا 

 %61,4 بقضاء األسرةقضية. تمثل القضايا الخاصة  101555إلى حوالي 

حوادث الشغل ب ثم قضايا  %26,0ب  االستعجاليةقضايا المنها تليها 

نزاعات العقار وبالنسبة المتبقية فتتوزع بين القضايا الخاصة  أما 5,1%

من مجموع القضايا المدنية  %35,0الرباط . سجلت بعمالة الشغل

وإقليم  %17,7 ، ثم تمارة ب%33,0ب سال المسجلة، تليها عمالة 

 .%3,4. بينما ال يمثل مركز الرماني سوى %10,8الخميسات ب 

 %61,6قضية. منها  103834حكومة بلغ عدد القضايا المدنية الم

. أما النسبة قضايا استعجاليةتتعلق ب %25,1و  قضاء األسرةتخص 

 . والعقار ونزاعات الشغلغل المتبقية، فتتوزع بين قضايا حوادث الش

قضية. منها  22433أما عدد القضايا المدنية المخلفة فيقدر ب 

 %16,5غل، حوادث الشلبالنسبة  %24,0، قضاء األسرة تخص 42,7%

نزاعات الشغل. بينما ال تمثل القضايا ب تتعلق %13,2 تهم العقار، و

 .%3,6االستعجالية سوى 



 144 

 :بالجهة حسب نوع القضايا : أنشطة المحاكم االبتدائية81  الجدول رقم

 2014سنة الجنحية القضايا 

 نوع القضايا الرائجة الرباط  سال الرماني الخميسات تمـارة الجهة

  المسجلةالجنحية  القضايا

 السيرحوادث  3614 2884 79 701 1363 8641

 لمخالفاتا 4230 1482 39 605 - 6356

 األحداثقضايا  386 599 50 352 471 1858

 الجنح 16477 16562 1479 8566 10863 53947

 المجموع 24707 21527 1647 10224 12697 70802

 ةجنحية المحكومالقضايا ال

 السيرحوادث  3076 3269 113 729 2107 9294

 لمخالفاتا 3267 1484 37 605 - 5393

 األحداثقضايا  328 838 46 370 447 2029

 الجنح 13182 16615 1358 9379 10426 50960

 المجموع 19853 22206 1554 11083 12980 67676

 المخلفةالقضايا الجنحية 

 السيرحوادث  2723 1630 44 479 2306 7182

 لمخالفاتا 1341 234 4 - - 1579

 األحداثقضايا  128 177 15 49 120 489

 الجنح 7157 6315 463 610 2045 16590

 المجموع 11349 8356 526 1138 4471 25840

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  
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 :بالجهة حسب نوع القضايا : أنشطة المحاكم االبتدائية82  الجدول رقم

 2014سنة المدنية القضايا 

 نوع القضايا الرائجة الرباط  سال الرماني الخميسات تمـارة الجهة

 المسجلة المدنيةالقضايا

 حوادث الشغل 1562 2087 25 158 1330 5162

 ليةقضايا استعجا 11295 7717 627 2400 4339 26378

 قضاء األسرة 20191 21760 2420 7363 10648 62382

 العقار 524 821 360 743 719 3167

 نزاعات الشغل 1956 1176 36 327 971 4466

 المجموع 35528 33561 3468 10991 18007 102555

 ةالمحكوم المدنيةالقضايا 

 حوادث الشغل 1177 1845 22 191 1801 5036

 قضايا استعجالية 10875 7813 619 2415 4345 26067

 قضاء األسرة 20447 22270 2613 7709 10895 63934

 العقار 386 899 326 750 776 3137

 نزاعات الشغل 3297 1040 36 330 957 5660

 المجموع 36182 33867 3616 11395 18774 103834

 المخلفة المدنيةالقضايا 

 حوادث الشغل 2446 1680 19 122 1117 5384

 قضايا استعجالية 437 132 14 11 211 805

 قضاء األسرة 2713 2745 291 838 2983 9570

 العقار 524 994 443 578 1165 3704

 نزاعات الشغل 1314 813 21 183 639 2970

 المجموع 7434 6364 788 1732 6115 22433

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
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 2014ة ـرباط، سنــبالة ــز القضائيـمراكال-ة ــ: أنشط83  رقم الجدول

 ةـاياالمدنيـالقض ةــا الجنحيـايـالقض اياـوع القضــمجم
 اياـواع القضــأن

 ةـالمسجل المحكومة  ةـالمخلف ةـالمسجل المحكومة  ةـالمخلف ةـالمسجل المحكومة  ةـالمخلف

62 529 423 13 218 148 49 311 275 
قضاء القرب  أقسام ةـأنشط

 ة ـز القضائيـلمراكبا

 ةـالقضائي زـة المراكـأنشط 5101 5474 947 1868 2209 175 6969 7683 1122

4100 12862 13440 
835 1685 1883 3265 11177 11557 

أقسام قضاء القرب ة ـأنشط

 ةـلمحاكم االبتدائيبا

10806 22005 25155 
 افـنئم االستـة محاكـأنشط 9848 7867 7722 15307 14138 3084

 .2015  المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة 
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 إلى 2014سنة  المحاكم اإلداريةب بلغ مجموع القضايا الرائجة

نزع في مجال  %10,9 وقضايا استعجالية منها  %72,5 ،قضية 21510

خاصة بالشطط  %7,9 والضرائب  في إطار أداء %8,6وحوالي الملكية 

في مجال االنتخابات. وتمثل القضايا في استعمال السلطة والنسبة المتبقية 

بنسبة المسجلة من مجموع القضايا تليها القضايا  %50,2المحكومة نسبة 

  .%2,3بمعدل المخلفة ثم أخيرا القضايا  47,5%

 

 2014ة ـ، سنةـم اإلداريـة المحاكـأنشط: 84  الجدول رقم
مجمــوع 

 القضـايا 
فـي   الشطط

 ةـاستعمـال السلط
 اإلنتخابات الضرائب

زع ــن

 ةـالملكي
ايا ـقض

 إستعجالية
 القضـايا

 ةـالمسجل 7789 1078 5 594 753 10219

 ةـالمحكوم 7742 1216 5 895 933 10791

 ةـالمخلف 71 43 3 364 19 500

 المجمــوع 15602 2337 13 1853 1705 21510

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
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 القضايا المسجلة، 2014أنشطة المحاكم اإلدارية خالل سنة  :32البيان رقم 

 

 

 المحكومةالقضايا ، 2014أنشطة المحاكم اإلدارية خالل سنة  :33البيان رقم 
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 خلفةالقضايا الم، 2014اإلدارية خالل سنة  أنشطة المحاكم:34البيان رقم 

 

 

 

 2014التجارية سنة المحاكم بلغ مجموع القضايا المعروضة على 

قضايا مسجلة  %41,6قضية موزعة على الشكل التالي:  20478حوالي 

قضايا مخلفة. أما إذا أخذنا كل صنف  %17,0 قضايا محكومة و 41,3%

 األسد ستحوذ على حصةعلى حدة، فيالحظ أن قضايا الموضوع ت

65,3%. 

 

 2014ة ـ، سنةــم التجاريـة المحاكـأنشط: 85  الجدول رقم

 القضايا األوامر باألداء تجاري متنوع قضايا الموضوع االستعجالي المجموع

 المسجلة 1142 1051 5082 1249 8524

 المحكومة 1142 1043 5067 1215 8467

 المخلفة - 105 3221 161 3487

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
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أما فيما يخص توزيع األعوان القضائيين بمحاكم االستئناف 

 سنتي بين 244إلى  267من  تراجعبالجهة، فيالحظ أن عدد العدول 

 200إلى  خالل نفس الفترة، فقد وصل عدد الموثقين أما، 2014و  2013

 .موثق

 

 محاكم االستئناف بالجهة ،حسب  والموثقين توزيع العدول: 86  الجدول رقم

 2014و  2013سنة 
 نـــوع العــون 2013 2014

 العـــدول 267 244

 المـوثقيــن 177 200

 2015المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
 

من  عدول والموثقين حسب محاكم االستئناف بالجهةتوزيع ال: 35البيان رقم 

 2014إلى  2013سنة 

 
 



 151 

 

 50حوالي  2014أما بالنسبة للنساخ، فقد بلغ عددهم خالل سنة 

من اإلناث، في حين بلغ عدد الخبراء القضائيين ما  %44,0ناسخا منهم 

 المقبولين لدى ينترجململإناث. أما بالنسبة  %15,1خبير منهم  463يقارب 

 إناثا. %39,4مترجما منهم  61، فوصل عددهم المحاكم

 

المقبولين  ينترجممالخبراء القضائيين والو توزيع النساخ: 87  الجدول رقم

 2014بالجهة،سنة  لدى المحاكم حسب الجنس
 العـــون ورــذك إنــاث وعــمجم

 اخــالنس 28 22 50

 نــء القضائييراــالخب 393 70 463

 ــينترجممال 37 24 61

 2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

 

المقبولين لدى  ينترجممتوزيع النساخ والخبراء القضائيين وال: 36البيان رقم 

 2014سنة ، المحاكم
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V القطاعات اإلنتاجية 
 القطاع الفالحـي1) 

الحبوب والقطاني  نهامن بي تتوفر الجهة على فالحة متنوعة

ومزروعات الخضر والمزروعات الصناعية والحبوب الزيتية ومغروسات 

، على مساحة 2015-2014خالل موسم تتوفر الجهة، حيث الفواكه 

 منها أراضي بورية. %94,1هكتار،  441.331صالحة للزراعة تقدر ب 

هكتار وتعتبر األكثر انتشارا، إال  412.307تقدر أراضي الملك ب 

أن هذه األراضي تبقى مهددة بالتراجع الدائم للمردودية نتيجة تجزيئها 

تعرف أراضي الدولة وأراضي الجموع مشاكل تتعلق بطريقة كما  المستمر

 .تدبيرها

سد سيدي محمد بن عبد هللا بطاقة وهما  تتوفر الجهة على سدين

مليون  230مليون متر مكعب وسد القنصرة بسعة تقدر ب  480تقدر ب 

سدا تليا تستعمل للسقي وشرب الماشية وإنتاج الكهرباء  11تر مكعب وم

 وتزويد المراكز الحضرية بالماء الصالح للشرب.

لتوفر هذا  نظراأما تربية الماشية فهي جد مهمة بإقليم الخميسات 

طبيعية من علف وكأل ومساحات شاسعة مائية و اإلقليم على موارد

 نمية اإلنتاج الحيواني.ومراعي وافرة تساهم وتساعد في ت

 الوضعية القانونية لألراضي 
 441.331تبلغ المساحة الصالحة للزراعة الموجودة بالجهة 

- بوالية الرباط  %15,6منها بإقليم الخميسات، مقابل  %84,4هكتار، 

 سال.

من المساحة  %93,4 تمثل المساحة المتعلقة بالملك الخاص

تعود للملك الجماعي  %2,6ابل الصالحة للزراعة على صعيد الجهة، مق
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 1126أراضي الحبوس سوى  تغطيألمالك الدولة، في حين ال  %3,5و

 من مجموع األراضي.  %0,2هكتار.أي ما يمثل 

: توزيع المساحات الفالحية بالهكتار حسب النظام العقاري 88  الجدول رقم

 2015-2014 موسمأو اإلقليم  العمالةو

 المجموع
ملك 

 الدولة
 الجيش الحبوس

الملك 

 الجماعي

الملك 

 الخاص
 أو اإلقليم العمالة

 سال-الرباط 62560 1360 680 680 3400 68680

 الخميسات 349747 10296 - 360 12248 372651

 المجموع 412307 11656 680 1040 15648 441331

 .المصدر: المديرية اإلق ليمية للف الحة بالجهة

 الل األراضياستغ 
من  %94,1إذ تمثل  ،بوريةبالجهة ة يالزراع أغلب األراضي

 26.221فال تهم سوى  السقويةالمساحة المستغلة للزراعة، أما الزراعة 

يشتمل إقليم الخميسات على . هكتار من المساحة الفالحية المستغلة بالجهة

لي بورية وحواالراضي من األ % 85,8حيث تمثل  ،أكبر مساحة مستغلة

 راضي السقوية.من األ 3,63%

: توزيع المساحات الفالحية المستغلة حسب نوعية االستعمال 89  الجدول رقم

 2015-2014 موسمبالهكتار، 
 أو اإلقليـم العمالة األراضـي السقوية أراضـي البـور المجمــوع

 سال - لصخيراتا 9615 59065 68680

 الخميسات 16606 356045 372651

 الجهــة 26221 415110 441331

 .المصدر : المديرية الجهوية للف الحة بالجهة
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نظرا فإن المساحة المزروعة ترتبط ارتباطا وثيقا بظروف الطقس. 

فإن زراعة  ،ملم في السنة( 420لضعف التساقطات المطرية )حوالي 

ما يمثل حوالي  هكتار، أي 258.870الحبوب هي التي تطغى، حيث تهم 

758%  .إقليم ف من حيث التوزيع الجغراقيمن المساحة الصالحة للزراعة

زراعة  شكلالخميسات يتوفر على مساحة جد مهمة صالحة للزراعة وت

تبلغ األراضي الحبوب أهم الزراعات المناسبة للطقس السائد باإلقليم حيث 

والي هكتار أي ح 220300 المخصصة لهذا النوع من المزروعات

الحبوب على صعيد الجهة  المخصصة لزراعةمن المساحات  1,85%

 سال.عمالتي الصخيرات وب %9,14مقابل 

: مساحة أهم المزروعات الفالحية بالجهة بالهكتار، موسم 90  الجدول رقم

2014-2015 

 الخميسات المجمــوع
 -الرباط 

 ســال
 أنـواع المزروعـات

 الحبــوب 38570 220300 258870

 القطانــي 2020 23460 25480

 الخضــر 3821 7920 11741

 المزروعات الزيتيـة - 280 280

 المزروعات الصناعية 9 442 451

 الكــأل 2570 4222 6792

 الفواكــه 6317 37712 44029

 األراضي المستريحة 15373 78315 93688

 ـوعالمجمـ 68680 372651 441311

 المصدر : المديرية اإلق ليمية للف الحة بالرباط و الخميسات.
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 تربية المواشي 
على صعيد الجهة  2014بلغ عدد رؤوس الماشية خالل سنة 

من مجموع قطيع % 72,4ألف رأس ويمثل قطيع الغنم  1091,5حوالي 

من الماعز. كما يستأثر إقليم  %9,5 من البقر و% 18,1الماشية مقابل 

من قطيع الماشية، وذلك راجع إلى توفر هذا  % 80,2 بنسبة الخميسات

اإلقليم على موارد طبيعية من علف وكأل ومساحات شاسعة ومراعي وافرة 

 تساهم وتساعد على تنمية اإلنتاج الحيواني باإلقليم.

نـة : توزيع رؤوس الماشيـة بالجهـة بآالف الرؤوس، س91  الجدول رقم

2014 
 رؤوس الماشيــة

 أو اإلقليم العمالة

 األبقـار األغنـام الماعـز المجموع

 سال-الرباط 45,0 160,1 11,3 216,4

 الخميسات 152,2 630,5 92,8 875,5

 المجموع 197,2 790,3 104,1 1091,6

 .2015  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنةالمصدر :

 2014الماشية حسب النوع،سنة  : توزيع رؤوس37البيان رقم 
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 57,2ومن ناحية أخرى، بلغ عدد رؤوس األبقار المحلية حوالي 

يحتل إقليم الخميسات  .رأس من األبقار المحسنة ألف 140رأس مقابل  ألف

المرتبة األولى سواء من حيث عدد األبقار المحلية أو المحسنة وذلك بنسبة 

من األبقار  %77,2شارة إلى أن وتجدر اإل على التوالي. %69,6 و 95,8%

 بالعماالت الثالث مجتمعة. %22,8 تتواجد بإقليم الخميسات و

: عدد رؤوس األبقار حسب الساللة واإلقليم والعماالت باآلالف، 92 الجدول رقم

 2014سنة 
واإلقليــمأ العمالة المحليــة المحسنــة المجمــوع  

 ســال -الصخيرات  - الـرباط 2,5 42,5 45,0

 الخميسات  54,8 97,5 152,2

 المجمــوع 57,2 140,0 197,2

 .2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  

: عدد رؤوس األبقار حسب الساللة بالجهة باآلالف ، سنة 38البيان رقم 

2014 
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 الغابـات 
 لى مساحات تقدر بحواليتمتد عتتوفر الجهة على غابات طبيعية 

و عمالة  %0,1هكتار، وتتوزع على كل من عمالة الرباط بنسبة  304.699

ثم إقليم الخميسات  %9,5بنسبة  الصخيرات تمارةعمالة  %8,4سال بنسبة 

. وتحتوي على أصناف متعددة تمثل التنوع البيولوجي الذي %82,0بنسبة 

أساسا من البلوط األخضر  وتحتل أشجار الوريق المكونة تزخر به الجهة.

والتي تغطي والبلوط الفليني مساحة مهمة من هذه الغابات الطبيعية 

من المساحة الغابوية الجهوية.  %62 حواليما يمثل هكتار أي  189.870

 %16,4هكتار أي بنسبة  49.990تغطي مساحة تبلغ فأما األشجار الصمغية 

منها  %87,1جهة وأكثر من من المساحة اإلجمالية للغابات الطبيعية بال

 تتمركز بإقليم الخميسات.

: المساحات المشجرة حسب أنواع األشجار الطبيعية بالجهة 93  الجدول رقم

 2014بالهكتار، سنة 

 المجمــوع
أنـواع 

 أخـرى

نــوع 

 ماطورال

أشجـار 

 الـوريق

األشجـار 

 الصمغيـة 
 العمالـة أو اإلقليـم

 الـرباط  - 290 - - 290

 ســال 3010 22180 380 - 25570

 الصخيرات تمارة 3440 18220 6450 840 28950

 الخميساتإقليـم  43540 149180 43079 14090 249889

 الجهــة 49990 189870 49909 14930 304699

 2015النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المصدر :
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 2014احات المشجرة بالجهة حسب نوع األشجار سنة : المس39البيان رقم 

 

ومن جهة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصية 

من مساحة األشجار الصمغية  %98,9هكتار؛ أي ما يمثل  49.460حوالي 

الطبيعية ويستحوذ إقليم الخميسات على النصيب األكبر من هذا النوع من 

ما بالنسبة ألشجار الوريق الطبيعية، فيمثل . أ%87األشجار وذلك بنسبة 

من مجموع مساحة هذا الصنف من األشجار والباقي  %57البلوط الفليني 

 يخص البلوط األخضر. %43أي 

وتجدر اإلشارة إلى أن البلوط األخضر والعرعار يتواجدان فقط 

بإقليم الخميسات. وتلعب صناعة الخشب دورا مهما في التنمية االقتصادية 

 اء منها الجهوية أو الوطنية.سو
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: مساحات األشجار الصمغية الطبيعية وأشجار الوريق 94  الجدول رقم

 2014الطبيعية بالهكتار، سنة 
 األشجـار الصمغيـة الطبيعيـة أشجـار الوريـق الطبيعيـة

أو   العمالة

 اإلقليـم
 المجموع

البلوط 

 الفليني 

البلوط 

 ألخضرا
 العرعارعفصية العرعار المجموع

 سال -الرباط  3010 - 3010 - 22470 22470

 الصخيرات تمارة 3440 - 3440 - 18220 18220

 الخميساتإقليم  43010 530 43540 81610 67570 149180

 الجهــة 49460 530 49990 81610 108260 189870

 .2015سنة  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  المصدر :

هكتار،  58766 تبلغ مساحة الغابات المشجرة على صعيد الجهة

هكتارمساحة مشجرة مؤقتة .وتتوزع هذه المساحة بشكل غير  3710منها 

سال، حيث يضم إقليم و الرباط عمالتيمتكافئ بين كل من إقليم الخميسات و

من  %90,9 من المساحة المشجرة المتواجدة و %88,1الخميسات لوحده 

 9,1%و  11,9% لمساحة المشجرة المؤقتة والباقي على التوالي أيا

 .سالو الرباط عمالتييخص 

: مساحة الغابات المشجرة المتواجدة والمؤقتة حسب العمالة 95  الجدول رقم

 2014-2013أو اإلقليم بالهكتار، موسم 
 العمالـة أو اإلقليـم ســال –الـرباط  الخميساتإقليـم  الجهــة

 الغـابات المشجـرة المتواجدة 6538 48518 55056

 الغـابات المشجـرة المؤقتة 338 3372 3710 المتواجدة المتواجدة

 .2015النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المصدر :
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  الصيد البحري 

كلم  75حوالي شريط ساحلي مهم بطول  الجهة علىتوفر رغم 

 تواجد نهر كبير هو وادي أبي رقراق،إضافة إلى  ،األطلسي على المحيط

إال أن قطاع الصيد البحري ال يرقى إلى ما تحتله باقي القطاعات. وهذا 

يعزى إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بالقطاع. فالجهة تتوفر على مرفئ 

فأنشطة الصيد البحري ال تمثل الحجم لذلك  وحيد يتواجد بعمالة الرباط.

الجهة ال يتوفر على الشروط والبنيات بغوب فيه، ألن الميناء الوحيد المر

 األساسية الضرورية الستغالله على أحسن وجه.

سنة  خالل 256ويبلغ عدد قوارب الصيد بمرفئ الرباط حوالي 

 .بهذا المرفئ 3538 . ويشغل القطاع ما يناهز2014

جهة من ونظرا لإلمكانيات المحدودة لميناء الرباط، فتموين ال

 منتوجات الصيد يتم عن طريق مينائي مهدية والدار البيضاء.

 

: انتاج الصيد البحري حسب النوع بالجهة، بالكمية و القيمة 96  الجدول رقم

 2014لسنة 
 النــوع بالطـن الكمية (% )  النسبة القيمة بألف درهم (% )النسبة 

 
 

 
 

 السمك األبيـض

 
 

 
 

 القشـريات

 الرخـويات 86992 100 349600 100

 
 

 
 

 السمك التصنيعي

 المجمــوع 86992 100 349600 100

 .2014المندوبية الجهوية للمالحة البحرية  المصدر :  

 86992بلغت كمية األسماك المصطادة على صعيد الجهة حوالي 
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غت نسبة بلبالرخويات  أساسا من شكلتت. وقد 2014طن خالل سنة 

100%. 

 349600أما قيمة منتوجات الصيد البحري فقد وصلت إلى حوالي 

 مساهمة الرخويات. كلها إلى، وترجع 2014درهم خالل سنة 

 

 ( القطاع السياحي2

جد  طبيعية وثقافية وتاريخيةتتوفر الجهة على إمكانيات ومؤهالت 

 :صنذكر منها على الخصو .ا مهماسياحيتجعل منها قطبا هامة ومتنوعة 

  كورنيش على ساحل المحيط األطلسي الذي يمتد على أكثر من

كلم، مكونا بذلك موقعا مالئما لشواطئ االصطياف ولموانئ  75

 ؛الترفيه ولمواقع االستجمام

 ؛الولجة الممتدة على ضفاف واد أبي رقراق 

 ؛ ... عيون وينابيع طبيعية مثل عين لالحية بولماس 

  هكتار 189.870فضاء غابوي طبيعي كبير يغطي 

 حيرة ضاية الرومي بالرماني.بموقع مالئم لمراكز الصيد ب 

تمت برمجة مجموعة من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية كما 

للتنمية البشرية من بينها تهيئة وتنمية ضفتي أبي رقراق وتهيئة كورنيش 

ومن شأن هذه المشاريع أن تلعب دورا مهما  ،على ساحل المحيط األطلسي

 تنمية الجهة سواء من الجانب االقتصادي أو االجتماعي أو السياحي ...في 

 

ومن جهة أخرى تعرف الجهة كل سنة تظاهرات ذات ميزة فنية 

وثقافية كموسم الشموع بسال ومهرجان موازين بالرباط وموسم شراكة 

 بعين عودة وتظاهرات أخرى.
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ك كما أن الجهة تتوفر على تراث تاريخي مهم وتشهد على ذل

المآثر التاريخية المتواجدة بها كصومعة حسان واألوداية وقصبة شالة 

والبوابات الكبرى لسال وقنطرة زعير وضريح محمد الخامس وضريح عبد 

 .هللا بن حسون وضريح عبد هللا بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية

، فالسياحة في ه االمكانيات التي تتوفر عليها الجهةرغم كل هذ

سياحة مرور، فالسياح يمرون فقط ببعض مدن الجهة ليقيموا  الجهة تبقى

في أماكن أخرى وذلك راجع لقلة التجهيزات األولية والشبكة الطرقية 

 المطلوبة. وهكذا تبقى الطاقات داخل الجهة غير مستغلة بما فيه الكفاية.

تصل بطاقة استيعابية ة مصنف مؤسسة فندقية 67تتوفر الجهة على 

الطاقة من  %3,6 يشكل حوالي سرير أي ما 7432 و غرفة 3652 إلى

. وتحتل عمالتي الرباط وسال مكانة مهمة في ميدان ةالوطنيالسريرية 

السياحة بهذه الجهة حيث تتواجد بهما أهم الفنادق الكبرى إذ يصل عددها 

من مجموع الفنادق الموجودة  %76,1فندقا مصنفا وهو ما يعادل  53إلى 

 بالجهة.
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 2014و  2013: الطاقة االستيعابية للمؤسسات الفندقية المصنفة بالجهة حسب العماالت أو اإلقليم سنتي 97  قمالجدول ر

2014 2013 
 العمالة أو اإلقليـم

 المؤسسات الغرف األسرة المؤسسات الغرف األسرة

 الـرباط  49 2862 5733 51 2912 5842
 ســال 2 62 124 2 62 124

 تمارة-الصخيرات 9 492 1070 9 492 1070

 الخميسات 5 186 396 5 186 396

 الجهــة 65 3602 7323 67 3652 7432

 .2015  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنةالمصدر :
 2014و  2013بين سنتي بالجهة حسب العماالت أو اإلقليم  : تطور الليالي السياحية المنجزة بالفنادق المصنفة98  الجدول رقم

ـمالعمالة أو اإلقلي 2013 2014 (%)معـدل الزيــادة   

 الـرباط 621353 639441 2,9

 ســال 12293 12745 3,7

 تمـارة-الصخيرات 62430 66671 6,8

 الخميسات 11430 12460 9,0

 الجهــة 707506 731317 3,4

.2015  إلحصائية السنوية للمغرب سنةالنشرة االمصدر :
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وصل عدد الليالي السياحية بالمؤسسات الفندقية المصنفة للجهة 

 %3,4وصلت إلى  زيادة، بنسبة 2014ليلة خالل سنة  731317حوالي 

ليلة بعمالة الرباط أي ما يعادل  639441. منها 2013مقارنة مع سنة 

وهكذا يتضح أن السياحة من مجموع الليالي السياحية بالجهة،  87,4%

على صعيد الجهة تبدو أكثر أهمية بعمالة الرباط، بينما تبقى مشاركة باقي 

 أقاليم الجهة في هذا القطاع ضعيفة إلى حد ما.

 

أما فيما يخص توزيع المؤسسات المصنفة حسب عماالت وإقليم 

 الجهة، فيالحظ أن عمالة الرباط تستحوذ على النصيب األوفر حيث يتمركز

من عدد األسرة الموجودة  %78,6من هذه المؤسسات وبنسبة  %76,1 بها

 على الصعيد الجهوي.

 

أكبر عدد من الفنادق المتواجدة على الصعيد الجهوي يدخل في 

و  %26,3وعلى نسب ، 9 ونجمتان 14وأربع نجوم  17خانة ثالث نجوم 

رتبة من العدد اإلجمالي لألسرة. وتأتي الرباط في الم %9,9و  25,3%

من دق افن 10نجوم و  5دق من صنف افن 4 ا منهافندق 51 األولى ب

 %80,4 تصل إلى نجوم، و بنسب 3من صنف  افندق 16نجوم و  4صنف 

من العدد اإلجمالي لألسرة لهذا النوع من الفنادق  %93,3 و 84,3%

 بالجهة.
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 2014 سنةب عماالت وإقليم الجهة، : المؤسسات المصنفة حس99  الجدول رقم

 المجموع
فنادق  منازل

 عائلية

دور 

 الضيافة

 قرى العطل

 السياحية
 نجمتان نجوم 3 نجوم 4 نجوم 5

نجمة 

 واحدة
 العمالة أو اإلقليم

 الرباط  4 4 16 10 4 - 12 1 - 51

 سال - - - 2 - - - - - 2

 الصخيرات ــ تمارة - 3 - 2 1 1 2 - - 9

 الخميسات - 2 1 - - 1 - - 1 5

 الجهة 4 9 17 14 5 2 14 1 1 67

 .2015لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المصدر : ا
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 2014-12-31: عدد األسرة بالمؤسسات المصنفة حسب عماالت وإقليم الجهة، إلى غاية 100 الجدول رقم

 المجموع
فنادق  منازل

 عائلية

ر دو

 الضيافة

امات قإ

 سياحية

 قرى العطل

 السياحية
 نجمتان نجوم 3 نجوم 4 نجوم 5

نجمة 

 واحدة
 العمالة أو اإلقليم

 الرباط 337 404 1825 1587 1458 - - 175 56 - 5842

 سال - - - 124 - - - - - - 124

 الصخيرات ــ تمارة - 196 - 172 356 294 - 52 - - 1070

 الخميسات - 134 132 - - 100 -  - 30 396

 الجهة 337 734 1957 1883 1814 394 - 227 56 30 7432

 2015.لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المصدر : ا
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 القطاع الصناعــي 3)

 الصناعـة العصريـة )1.3

 مؤشرات عامة حول وضعية الصناعة بالجهة 
عدد  القطاعات الحيوية بالجهة حيث بلغ أحديعد القطاع الصناعي 

وحدة صناعية ممثلة بذلك  559 ، ما يناهز2014المؤسسات الصناعية سنة 

 من مجموع الوحدات الصناعية بالمملكة. 7,2%

مليار درهم، وهو  16إنتاج هذه المؤسسات بما يزيد على  بلغ حجم

 من اإلنتاج الصناعي الوطني. %2,4ما يشكل 

الشكل على  من حيث توزيعها الجغرافي فهذه المنشآت تتوزع

عمالة ب %17,9 بعمالة سال و %29,5 بعمالة الرباط و %34,2التالي: 

 بإقليم الخميسات. %18,4 تمارة و-الصخيرات

، أي ما يعادل عامل دائم 35085حوالي  الوحداتشغل هذه وت

حققت المؤسسات والمنشآت الصناعية ومن العدد االجمالي الوطني.  %6,2

 تستحودالدراهم. على الصعيد اإلقليمي، من  امليار 18 بلغرقم معامالتها 

من مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات الصناعية  45,6%عمالة سال 

 المتواجدة بالجهة.

-أما فيما يخص اإلنتاج الصناعي بالجهة، تأتي عمالة الصخيرات

بنسبة  الرباط، متبوعة بعمالة %34,7تمارة في الدرجة األولى بنسبة 

وفي األخير  %28,4بمعدل  سالالثالثة تأتي عمالة  ، ثم في المرتبة34,5%

فقط من مجموع اإلنتاج الصناعي  %2,4يأتي إقليم الخميسات بنسبة 

 اإلجمالي للجهة.
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 : المؤشرات االقتصادية الكبرى الخاصة بالوحدات الصناعية 101الجدول رقم 

 2014حسب العماالت واإلقليم بالجهة، سنة 

 العماالت أو اإلقليـم
 عــدد

 المؤسسات

 عــدد
 مستخدمينال

 الدائميـن 

 اإلنتـاج
 درهم 310

 االستثمـار
 درهم 310

 الصـادرات
 درهم 310

رقـم 

 المعامالت
 درهم 310

 6353880 33631 425064 5627696 6806 191 الــرباط 

 4964514 1500739 244449 4621348 15995 165 ســال 

 6922302 1003141 185828 5654270 10461 100 تمارة -تالصخيرا

 394692 198555 76467 394913 1823 103 الخميسات

 18635368 2736066 931808 16298227 35085 559 المجمــوع

 .2015لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  المصدر : ا
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سنة  الجهوي خالل ة على الصعيدبلغت قيمة االستثمارات الصناعي

وتتصدر عمالة الرباط نسبة المساهمات الترابية  مليار درهم، حوالي، 2014

 %26,2من هذه االستثمارات مقابل  45,6%على صعيد الجهة بما يناهز 

 بإقليم الخميسات. %8,2 تمارة و –بعمالة الصخيرات %19,9 وسال بعمالة 

 

ة سال أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعيد الجهة، تأتي عمال

عمالة ثم تليها في المرتبة الثانية  %54,9بنسبة  المرتبة األولىفي 

ويرجع الفضل في ذلك باألساس إلى  ،%36,7بنسبة  تمارة-الصخيرات

ديناميكية قطاع النسيج والجلد الذي توجه جل منتوجاته إلى األسواق 

األخير وفي  %7,3في المرتبة الثالثة بنسبة إقليم الخميسات أتي ي ،الخارجية

 .%1,2بنسبة  الرباطعمالة أتي ت

حسب العماالت واإلقليم بالجهة سنة إنتاج القطاع الصناعي : 40البيان رقم 

2014 (%)  
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بالجهة حسب العماالت واإلقليم االستثمار في القطاع الصناعي : 41البيان رقم 

 (%) 2014سنة 

 

 
 

 

 االت حسب العمصادرات القطاع الصناعي : 42البيان رقم 

 (%) 2014واإلقليم بالجهة سنة 
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 توزيع الصناعات حسب القطاعات بالجهة 

رغم أن عمالة الرباط تتوفر على أكبر عدد من المؤسسات الصناعية 

بعدد المستخدمين فإن عمالة سال تحتل المرتبة األولى فيما يتعلق  ،الجهوية

النسبة المرتبة الثانية بو %54,9، والصادرات بنسبة %45,6بنسبة 

 .2014خالل سنة  %26,2إلستثمار بنسبة ل

والعمالة  بالجهة حسب القطاعات ةالمؤسسات الصناعي توزيع: 102الجدول رقم 

 2012سنة أو اإلقليم 

 المجموع تمارة -الصخيرات سـال الرباط عقطــا

 114 18 36 60 الصناعات الغذائية

 الصناعات الكيماوية

 وشبه الكيماوية
79 52 42 173 

الصناعة الكهربائية 

 واإللكترونية
5 7 3 15 

الصناعة الحديدية 

 والميكانيكية
43 39 25 107 

صناعات النسيج 

 والجلد
16 31 14 61 

 470 102 165 203 المجموع

 المصدر : مندوبية وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار و االقتصاد الرقمي.

وتأتي في  %24,2الصناعات الغذائية تمثل  أنأعاله  ل الجدوليتبين من خال

، ثم %36,8بنسبة الكيماوية و شبه الكيماوية  الثانية بعد الصناعات المرتبة 

صناعات النسيج والجلد و بعد ذلك  %22,8بنسبة الصناعة الحديدية و الميكانيكية 

من مجموع  %3,2بنسبة الصناعات الكهربائية و اإللكترونية  و %13بنسبة 

 . النسيج الصناعي بالجهة من حيث عدد المؤسسات
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 الصناعـة التقليدية )2.3

تعتمد الصناعة التقليدية على مواد أولية محلية وعلى تجهيزات 

ال يتطلب رؤوس  ابسيطة في غالب األحيان، عالوة على أن االستثمار فيه

قل تكلفة وخزان كمجال خصب لالستثمار بأ الذا يمكن اعتباره ،أموال مهمة

عامال مساهما في تثبيت اليد العاملة  امهم لمناصب الشغل، زيادة على كونه

 المحلية والحد من ظاهرة الهجرة.

تحتل الجهة بصناعتها التقليدية الغنية والمتنوعة )الزرابي ومنتوجات 

الفخار والمالبس والحديد المطروق ...( مكانة مرموقة على الصعيد 

مراكز لتعلم حرف الصناعة التقليدية، يوجد منها  3فر على الوطني، وهي تتو

مركز بإقليم الخميسات ومركزان بعمالة الرباط. وقد استقبلت هذه المراكز 

متعلم يتدربون على مختلف حرف  294ما يقرب من  2012خالل سنة 

 الصناعة التقليدية.

 اإلجراءات التنشيطية إلنعاش الصناعة التقليدية

خلق على األساس قطاع، منها الراءات مهمة إلنعاش لقد اتخذت إج 

 منح قروض للصناع التقليديين وتكوين المراكز المهنية.وتعاونيات 

 التعاونيات الحرفية

 140إلى  2009سنة  79ارتفع عدد التعاونيات الحرفية بالجهة من 

وبالنسبة  .%43,6، حيث بلغت نسبة االرتفاع 2012تعاونية خالل سنة 

حتل الصدارة بنسبة يلجغرافي لهذه التعاونيات فإن إقليم الخميسات للتوزيع ا

 %20، ثم عمالة الرباط بنسبة % 1,27، تليه عمالة سال بنسبة 47,1%

 .%5,7تمارة بنسبة  -وأخيرا عمالة الصخيرات
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 : تعاونيات الصناعة التقليدية والمنخرطين103الجدول رقم 

 2012عمالة أو اإلقليم سنة حسب ال 

 العمالة أواالقليم
 التعاونيات

 القديمة

 التعاونيات

 الحديثة التأسيس
 عدد المنخرطين المجموع

 291 28 3 25 الرباط

 501 38 9 29 سال

 84 8 2 6 تمارة–الصخيرات 

 630 66 13 53 الخميسات 

 1506 140 27 113 المجموع

 .ديةالمديرية الجهوية للصناعة التقلي

 مراقبة وطبع الزرابي 

والمراقبة، بلغ عدد الزرابي المقدمة للمصلحة المشرفة على الطبع 

وحدة، بمساحة  30.367على مستوى الجهة، ما مجموعه  2012خالل سنة 

 متر مربع. 897.56,62إجمالية قدرها 

-سال–يالحظ أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة الرباط 

. وتبلغ قيمة صادرات أخرىفاض مستمر سنة بعد زعير في انخ–زمور

أي بانخفاض حوالي ،مليون درهم 27الزرابي خالل نفس الفترة أكثر من 

. في حين بلغت قيمة مداخيل رسوم الطبع لنفس 2009مليون درهم عن سنة 

 .درهما  205774السنة حوالي 
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VI (البنيات التحتية 
 شبكة النقل ووسائل المواصالت1) 

  الطرقيةالشبكة 
تعتبر الشبكة الطرقية محورا أساسيا في مسار التنمية االقتصادية 

واالجتماعية للجهة، ويعد مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق من المشاريع 

التنموية الكبرى التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية 

داية، إضافة للرباط و سال، من خالل تشييد قنطرة موالي الحسن و نفق االو

إلى مشروع الطرامواي لتسهيل حركة المرور و التنقل بين مدينتي الرباط و 

 سال. 

كلم من  2.215و تتوفر الجهة على شبكة طرقية تتكون من حوالي 

من الشبكة  %3,9أي ما يمثل  2013الطرق المشيدة والمعبدة إلى غاية 

 .كلم طرق معبـدة 1.752الطرقية على صعيد المملكة،منها 

كلم، و تضم ثالث  138و يقدر طول شبكة الطرق السيارة بحوالي 

طنجة ومحور -الدار البيضاء، محور الرباط -محاور أساسية، محور الرباط

فاس. و يعتبر الجزء الرابط بين الرباط و الدارالبيضاء األكثر  –الرباط

ي أهمية. وتساهم الطرق اإلقليمية في الحركة التجارية على الصعيد الجهو

 28,1%من الشبكة الطرقية بالجهة، مقابل  %64,2بنسبة مهمة تصل إلى  

 من الطرق الوطنية.  %7,7من الطرق الجهوية و
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: شبكة الطرق المشيدة والمعبدة بالجهة حسب الصنف 104  الجدول رقم

 2013-12-31)بالكيلومتر(، حتى 

شبكة  الطــرق الوطنية الجهويةالطــرق  الطــرق اإلقليمية

 المجمـوع منها المعبدة المجمـوع منها المعبدة المجمـوع منها المعبدة الطرق

 الجهة 171 171 622 622 422 1 959

 المملكة 11364 10149 10091 9388 35844 20484

4,7 3,9 6,6 6,2 1,7 1,5 
النسبة 

 الجهوية

 . 2015 نةسالسنوية  المصدر : النشرة اإلحصائية  

محطات طرقية  4الجهة على تتوفر و فيما يخص نقل المسافرين، 

 بالمدن التالية: الرباط ،سال ،الخميسات وتيفلت.

 

 2013-12-31: شبكة الطرق المشيدة بالجهة، حتى 43البيان رقم 

7,7%

28,1%

64,2%

                                              

 

 النقل الطرقي 

تعتبر شبكة وطنين، يلعب النقل دورا أساسيا في الحياة اليومية للموا

النقل من أهم البنيات التحتية التي تساهم في تدعيم وتنشيط الحركة 
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تأمين النقل الطرقي لألشخاص والبضائع عبر  االقتصادية واالجتماعية

 بواسطة الوسائل المنظمة وغير المنظمة على حد سواء. 

 

 25.894بلغ عدد السيارات المسجلة بمختلف مراكز التسجيل بالجهة 

ما يقارب  الرباطبعمالة  تمثل حظيرة السيارات، 2014يارة خالل سنة س

أكثر وسائل  السيارات السياحيةالجهة. وتعتبر  حظيرةمن مجموع  66,4%

المتنقلة على صعيد  العرباتمن مجموع  %82,8النقل رواجا إذ تمثل حوالي 

نارية في الدراجات ال أتيوت %16,5بنسبة  العربات ذات المنفعةتليها  ،الجهة

. أما فيما يخص عدد رخص السياقة المسلمة %0,7ثالثة بنسبة المرتبة ال

حوالي  2014حسب مراكز االمتحان بالجهة، فقد بلغ عددها خالل سنة 

هذا  ارتفعرخصة سلمت لإلناث. وقد  %49,6رخصة سياقة، منها  36.233

خصة ر 33.276صل إلى حوالي  حيث كان ي 2013بالمقارنة مع سنة  العدد

إلناث الرخص المسلمة لفي حين مثلت . 8,8%وصلت إلى  ارتفاعأي بنسبة 

 .2013خالل سنة  من مجموع الرخص %47,5نسبة 

 

: تسجيل السيارات حسب النوع ومراكز التسجيل بالجهة، سنة 105  الجدول رقم

2014 

 العمالة أو اإلقليم الدراجات النارية ياحيةالسيارات الس العربات النفعيـة المجموع العام

 الرباط 148 14669 2380 17197

 سال 25 3423 898 4346

 تمارة-الصخيرات 7 2809 698 3514

 الخميسات 6 528 303 837

 الجهة 186 21429 4279 25894

 .2015  المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة
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: رخص السياقة المسلمة حسب الجنس ومراكز االمتحان 106  الجدول رقم

 2014و  2013 سنتيلبالجهة، 

2014 2013 
 العمالةأواإلقليم

 المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث

 الرباط 8675 3876 8939 4552

 سال 13486 5219 13353 8976

 تمارة-الصخيرات 7333 5417 8389 5655

 الخميسات 3782 1300 5552 1801

 الجهة 33276 15812 36233 17984

 2015  المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

 

 ، بالجهةالجنس : رخص السياقة المسلمة حسب 44البيان رقم 

 2014و  2013سنتي ل

 

 

مركز امتحان عمالة سال خالل سنة بوصل عدد الرخص المسلمة 

منها مسلمة لإلناث(، وتأتي عمالة  %67,2صة )رخ 13353حوالي  2014



 178 

سلمت للنساء. في  %50,9رخصة، منها  8939الرباط في المرتبة الثانية ب 

رخصة  8389تمارة إلى -عمالة الصخيراتبحين وصلت الرخص المسلمة 

على  15,3%و  %23,2رخصة، أي ما يمثل  5552إقليم الخميسات و

 لجهة.التوالي من مجموع الرخص المسلمة با

 حوادث السير 

 %16,9، بانخفاض بلغ 2013حادثة سير سنة  6866عرفت الجهة 

حادثة سير(. وبلغ عدد القتلى والجروح  8024) 2012مقارنة مع سنة 

بنسبة انخفاض  9586و  381و  167البليغة والجروح الخفيفة على التوالي 

و  2012على التوالي بين سنتي  %16,3و  %51,3و  %44,9وصل 

2013. 

 : عدد  حوادث السير و الضحايا بالجهة 107  الجدول رقم

 2013و  2012سنتي 

من مجموع حوادث السير بالمملكة  %11,9و عرفت الجهة  نسبة 

منها وقعت داخل والية الرباط. وبلغت نسبة  %85,7، 2012خالل سنة 

من القتلى  %62,7من مجموع القتلى بالمملكة،  % 7,3القتلى بالجهة حوالي 

وقعت بوالية الرباط. في حين وصلت نسبة الجروح البليغة والجروح الخفيفة 

منها جروح  %6,4 الجروح بالمملكة،من مجموع  %12بالجهة حوالي 

بليغة. 

 السنوات حوادث السير القتلى الجروح الخطيرة الجروح  الخفيفة 

11457 782 303 8024 2012 

9586 381 167 6866 2013 

 المصدر : مديرية الطرق  
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 2012سنة : عدد  حوادث السير و الضحايا بالجهة و المملكة، 108  الجدول رقم

 

 2012: عدد  حوادث السير و الضحايا بالجهة و المملكة، سنة 45البيان رقم 

 
 

تسببت السيارات  2012خالل سنة وحسب فئات مستخدمي الطرق، 

تليها الدراجات النارية بنسبة  بالجهة،البليغة و الخفيفة  للجروح % 42بنسبة 

و الدراجات الهوائية والشاحنات بنسبة  %19,1، ثم الراجلين بنسبة 28,9%

 للجروح بالجهة. %1,8، أما الحافالت فتسببت بنسبة  3,3%

 حوادث السير القتلى الجروح الخطيرة الجروح  الخفيفة 
 العمــالة/

 االقليــم 

 واليـة الرباط 6879 190 505 9605

 الخميسات 1145 113 277 1852

 الجهــــة 8024 303 782 11457

 المملكـــة 67151 4167 12251 90099

 .2012دث السير الجسمانية لمديرية الطرق نتائج  اف إحصائيات حو صنمالمصدر : 
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بالجهة خالل  المميتة ث السيرحواد فيو تظل السيارات األكثر سببا 

، %31,7 فيمثلون نيالراجل. أما القتلى من %39,9بنسبة بلغت  2012سنة 

، أما الشاحنات و الدراجات الهوائية %16,2الدراجات النارية قتلى  ثم

   على التوالي بالجهة.  %1,7و  %3,6و  %5,9 في قتلوالحافالت فتسببت 

: توزيع ضحايا حوادث السير حسب فئات مستخدمي الطرق  109  الجدول رقم

 2012بالجهة و المملكة، سنة 
 فئات مستخدمي الطرق الجهة المملكة

 الراجلين 2334 20377

       الجـروح البليـغة

 و الخفيفــة

 الدراجات الهوائية 450 4948

 الدراجات النارية 3534 30568

 تالسيارا 5237 39628

 الشاحنات 399 3541

 الحافالت 224 2099

 آخر 61 1189

 المجمــــوع 12239 102350

 الراجلين 96 1138

 القتلـــــى

 الدراجات الهوائية 11 246

 الدراجات النارية 49 823

 السيارات 121 1515

 الشاحنات 18 218

 الحافالت 5 133

 آخر 3 94

 المجمــــوع 303 4167

 .2012ف إحصائيات حوادث السير الجسمانية لمديرية الطرق نتائج  نالمصدر : مص

 النقل بالسكك الحديدية 
على مستوى شبكة السكك الحديدية، تتوفر الجهة على خط مزدوج 

من السكة الحديدية يعبرها من الصخيرات حتى بوقنادل، في اتجاه فاس و 

طات سككية، أربعة مح 6و يضم  كلم، 60على مسافة تقدر ب طنجة، 
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و هي: الرباط أكدال، و الرباط المدينة، و ذات طاقة استيعابية كبيرة رئيسية 

محطات ثانوية: الصخيرات، تمارة، و  3سال المدينة، و سال تابريكت و 

بوقنادل. و يساهم النقل السككي بالدرجة األول في تلبية حاجيات المسافرين 

 المتزايدة.

 2013و  2012: حركة المسافرين عبر السكك الحديدية بمحطات الجهة، سنتي 110الجدول رقم 

 محطة القطار
 عند الوصول عند اال نطالقة

2012 2013 2012 2013 

 7088852 6978946 6553099 6509348 محطتا الرباط المدينة و أكدال

 1768047 1736476 2416920 2361656 محطتا سال وتابريكت

 8856899 8715422 8970019 8871004 المجموع

 .المصدر : المكتب الوطني للسكك الحديدية  

عند االنطالقة سنة  القطاربعدد المسافرين  على صعيد الجهة، بلغ

واستأثرت  .2012سنة  8.871.004مسافر مقابل  8.970.019، 2013

إلجمالي للمسافرين. من العدد ا %73,1محطتا الرباط المدينة وأكدال بنسبة 

على مستوى والية الرباط، وصلت حركة المسافرين بالدرجة الثانية من 

من مجموع حركة  %94حوالي نسبة  عند الوصولالقطار عند اإلنطالقة و

 . بالوالية المسافرين

سنة  : حركة المسافرين عبر السكك الحديدية بوالية الرباط،111الجدول رقم 

2013 

 عند الوصول ال نطالقةعند ا محطة القطار

 536134 568246 الدرجة األولى

 8880938 8964103 الدرجة الثانية

 9417072 9532349 المجموع

  .المصدر : المكتب الوطني للسكك الحديدية
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  النقل الجوي 
سال المطار الدولي الوحيد للربط الجوي المدني -يعتبر مطار الرباط

لطائرات رواجا يقدر بحوالي سجلت حركة ا 2014بالجهة، فخالل سنة 

الطائرات بالمطارات  ةمن مجموع حرك %4,4أي ما يقارب  رحلة 8372

حركة  6973) 2013مقارنة بسنة  %20,1بلغت  ارتفاعالمغربية و بنسبة 

مسافر أي ما  693.199أما المسافرون فقد بلغ عددهم حوالي  .للطائرات(

لكة وهذا الرقم يضم من مجموع المسافرين على صعيد المم %4,0يمثل 

والطائرات  ةالطائرات الخاص" كمسافري الحركات األخرى"و "العابرين"

 .وكذا طيران الخدمةالعسكرية وطائرات الدولة 
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 2014سال، سنة  -المسافرين بمطار الرباط نقل: 112  الجدول رقم

المجموع 

 الكلي

الحركات 

 األخرى

 الحركات التجارية
 المطار

 الوصول اإلقالع العبور المجموع

 سال -الرباط 344546 338818 849 684213 8986 693199

 2015 المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

 

 2014سال، سنة -المسافرين بمطار الرباط نقل: 46البيان رقم 

 

 

 2014سال،  سنة  -: حركات الطائرات بمطار الرباط113  الجدول رقم

 المطار الحركات التجارية كات األخرىالحر المجمــــوع

 سال -الرباط  5846 2526 8372

  2015 المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

 السدود  )3

 يوجد بالجهة سدان كبيران وهما:
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  سد سيدي محمد بن عبد هللا على وادي أبي رقراق تصل قدرة

التحكم مليون متر مكعب، ويستطيع  480حمولة حوضه حوالي 

مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب ولالستعمال  140في 

الصناعي بالمراكز المتواجدة بحوض أبي رقراق والمدن التي تقع 

، 1975بين الرباط والدار البيضاء. تم تشييد هذا السد خالل سنة 

تم انطالق أشغال الزيادة في ارتفاعه لتصل  2004وفي سنة 

 يار متر مكعب.مل 1,025حقينته حوالي 

  مليون متر مكعب على  230سد القنصرة الذي تصل قدرة حمولته

وادي بهت. تستعمل مياهه للشرب والري واستخراج الطاقة 

تم  1969وفي سنة  1926الكهربائية. تم تشييد هذا السد خالل سنة 

 الرفع من حقينته عن طريق الزيادة في ارتفاعه. 

سدا تليا تساهم في تلبية  11كما توجد إلى جانب هذين السدين 

وضح في هو م الحاجيات المحلية من الماء الصالح للشرب وللماشية، كما

:اآلتي الجدول 
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 2004: السدود التلية للجهة ، سنة 114  الجدول رقم

الحجم العادي 

 3مبآالف 
 الموقع المهمة

 تاريخ 

 اإلنشاء
 السدود

 أريــدسد  1986 الروماني الماشية  700

 سد أيت لمرابطية 1985  بوقاشمير-ولماس لماشيةا 200

 بحيرة الولجة 1989 غندورال الماشية 47

 بحيرة النخيلة 1990 النخيلة-حد البراشوة الماشية 72

 سد رويدة 1987 سيدي يحيى زعير السقي 2.920

 سد الكريمة 1987 المنزه-عين عودة الماشية -السقي 1.310

 بحيرة عين عودة 1989 ةعين عود الماشية -السقي 175

 بحيرة عرجات الصخير 1993 العرجات-السهول الماشية 90

 بحيرة الطاللسة 1996 عين عتيق الماشية 50

 سد بوقنادل 2001 زحليكة الماشية 1.000

 سد الغوالم 2002 الغوالم الماشية 900

 .2005المصدر:  المديرية الجهوية للتجهيز، سنة  

 

 لصالح للشربالكهرباء والماء ا )4

  الماء الصالح للشرب 
احتياجاته الحالية من  من تمارة اكتفاء -سال - يحقق تكتل الرباط

الماء الصالح للشرب باالعتماد على الفوارات التي تتزود من الطبقة المائية 

للمعمورة و ألبي رقراق انطالقا من محطة المعالجة، في حين يتم تزويد إقليم 

 د القنصرة.الخميسات انطالقا من س

و يتولى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عملية التوزيع على 

تمارة حيث تتكلف شركة -سال-صعيد الجهة باستثناء التكتل السكاني للربط

 ريضال لتوزيع الماء والكهرباء بهذه المهمة.
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 2013اإلنتاج اإلجمالي للماء الصالح للشرب بالجهة سنة  ةبلغت كمي

تم إنتاجها على صعيد عمالة  %94,4ن متر مكعب، منها مليو 195أكثر من 

 بإقليم الخميسات. والباقي الرباط،

أكثر  2013أما مبيعات الماء الصالح للشرب فقد وصلت خالل سنة 

للماء الصالح  المستهلكينمليون متر مكعب. وقد بلغ عدد المشتركين  181من 

بعمالة  %18,7منهم بإقليم الخميسات و %81زبونا،  91.380للشرب 

تمارة. و قد سجلت المبيعات اإلجمالية للماء الصالح للشرب -الصخيرات

 .2010مقارنة مع سنة  % 5,1ارتفاعا بنسبة 

 

: نشاط المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حسب اإلقليم أو 115  الجدول رقم

 2013(، سنة 3م 1000العمالة بالجهة )

 عدد المشتركين

 المستهلكين

تالمبـيعـا  

للمشتركين  العمالة أو اإلقليم اإلنتاج

 المستهلكين
 لوكاالت التوزيع

 الرباط 184857 166840 2968 -

 سـال - - - 258

 تمارة -الصخيرات - - 2759 21103

 الخميسات 10892 - 9007 80378

 الجهــة 195749 166840 14734 101739

 .2015 ةالمصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سن

  

أما فيما يخص نشاط وكاالت توزيع الماء على صعيد الجهة 

، فقد وصلت مبيعات هذه األخيرة من الماء ريضالوبالخصوص شركة 

مليون متر  103أكثر من  2011الصالح للشرب على صعيد الجهة خالل سنة 

 %5,1 نسبةبلوكاالت التوزيع. وقد ارتفع هذا الرقم  %90,4مكعب،منها 

 .2010سنة قارنة مع تقريبا م
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بلغت مبيعات شركة ريضال للماء سنتي  ،على صعيد والية الرباط

في  طمليون متر مكعب. و تأتي عمالة الربا 80حوالي  2013و  2012

 . %41,9و % 43,2المرتبة األولى من حيث المبيعات على التوالي بنسبة 

 

 (، 3م 1000: مبيعات الماء بوالية الرباط )116  الجدول رقم

 2013و  2012سنتي 

 السنة الرباط سال  تمارة-الصخيرات المجموع

79902 16691 28722 34489 2012 

80022 17444 29035 33543 2013 

 .المصدر: شركة ريضال
 

و بلغ عدد المشتركين لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

، 2012زبون سنة  3247مقابل  2013زبون سنة  6347بوالية الرباط ، 

 .%95,5أي بزيادة مهمة تقدر بنسبة 

: المساكن المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب  بوالية 117  الجدول رقم

 2013و  2012الرباط، سنتي 

 السنة الرباط سال  تمارة-الصخيرات المجموع

3247 1995 1000 252 2012 

6347 2078 3253 1016 2013 

 .المصدر: شركة ريضال

، 2011تاج المياه السطحية، فقد سجل خالل سنة أما بخصوص إن

من هذه الكمية تم  %95,6مليون متر مكعب من الماء،  192إنتاج أكثر من 

إنتاجها بمحطة المعالجة الكائنة على سد سيدي محمد بن عبد هللا والباقي تم 

 إنتاجه بمحطة المعالجة المشيدة على سد القنصرة.
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ي سن بينه السطحية حسب محطة المعالجة  : إنتاج الميا118  الجدول رقم

 2012 و 2010

 مصدر المياه محطة المعالجة السنوات

محمد  سد سيدي 2010 2011 2012

 بن عبد هللا

أبي رقراق 

 177234957 184034380 187550733 )الشطر األول(

 الخميسات  سد القنصرة 8078012 8426586 8972761

 المجموع 185312969 192460966 196523494

 .2015 المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة

 
: إنتاج المياه السطحية حسب محطة المعالجة بالجهة من سنة 47البيان رقم 

 (3م 1000) 2012إلى سنة  2010

 

 الكهرباء 

يتم تدبير قطاع الكهرباء على صعيد والية الرباط من طرف شركة 

شبكة الكهرباء بإقليم الخميسات عن يع ريضال، في حين تتم عملية توز

وقد وصلت مبيعات الكهرباء بوالية الرباط طريق المكتب الوطني للكهرباء. 
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كيلواط في الساعة )ك.و.س( مقابل  1.903.776، 2013خالل سنة 

. أما حجم استثمارات %8,1، أي بزيادة تقدر بنسبة 2012سنة  1.880.446

ألف درهم خالل نفس السنة.  104.627,42شركة ريضال فقد وصلت 

ويتوزع هذا االستثمار بشكل متباين بين عماالت والية الرباط كما يتضح من 

 الجدول التالي:

 

: توزيع استثمارات شركة ريضال في قطاع الكهرباء حسب 119  الجدول رقم

 )بألف درهم( 2015عماالت والية الرباط، سنة 

 .المصدر: شركة ريضال

 

 العمالة أو اإلقليم البنيات التحتية التوزيع التجديد المجموع

 الرباط 197,76 8614,80 8987,05 19572,61

 سال 12053,51 12076,94 2982,07 27112,52

 الصخيرات ــ تمارة 793,11 3493,88 1192,35 5479,34

 المجموع 13044,38 24185,62 13161,47 52164,47
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قطاع الكهرباء حسب عماالت والية : استثمارات شركة ريضال في 48البيان رقم 

 )بألف درهم( 2013الرباط، سنة 

 

 
 

 

وصل عدد المساكن المرتبطة بشبكة الطاقة الكهربائية خالل سنتي 

مشترك على التوالي، و احتلت  4091و  5438الرباط  بوالية 2013و  2012

ثم  %52,3المرتبة األولى بنسبة  2013تمارة خالل سنة -عمالة الصخيرات

 .%14,6خير تأتي عمالة الرباط بنسبة وفي األ %33,1الة سال بنسبة عم

 

: المساكن المرتبطة بشبكة الطاقة الكهربائية بوالية الرباط، 120  الجدول رقم

 2013و  2012سنتي 

 ةسنال الرباط سال  تمارة-الصخيرات المجموع

5438 3165 1686 587 2012 

4091 2138 1354 599 2013 
 .الالمصدر: ريض

وسجلت مبيعات ريضال من الطاقة الكهربائية على صعيد والية 
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جيكا واط  في الساعة، وهي  1.903.776حوالي  ،2013الرباط خالل سنة 

 كما هو مبين في الجدول التالي: تتوزع حسب شهور السنة

 

: بيع الطاقة الكهربائية من طرف ريضال، الكمية بجيكا واط 121 الجدول رقم

 2015ساعة، سنة 
 الشهــر المبيعــات

 ينايـر 221 177

 فبرايـر 107 162

 مـارس 826 169

 أبريـل 507 157

 مـاي 485 167

 يونيـو 450 168

 يوليـوز 974 178

 غشـت  511 176

 شتنبـر 136 165

 أكتوبـر 365 170

 نوفمبـر 642 162

 دجنبـر 111 169

 المجمـوع 221 177

 .المصدر : ريضال  

 

 سكـان و التعميـراإل )5

  

قطاع البناء أهمية بالغة في التنمية االقتصادية واالجتماعية  يكتسي

حيث يؤثر بطريقة مباشرة على كثير من األنشطة األخرى وأصبح  ،للبالد
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يعتبر حاليا من أهم المؤشرات التي تقدم نظرة حول درجة تقدم ورفاهية 

 السكان والتطور المنجز في بلد ما. 

 

زعير بحكم موقعها اإلستراتيجي -زمور-سال-الرباطتحظى جهة 

ية واقتصادية حوباحتضانها للعاصمة اإلدارية للمملكة بمؤهالت سيا

واجتماعية وأنشطة أساسية أخرى متعددة تجعلها محط أنظار وموضع 

وتشكل هذه المؤهالت أحد عناصر استقطاب وهجرة السكان نحو  .اهتمام

ن من شتى مناطق المملكة بمدينتي سال حيث يتمركز جل المهاجري ،الجهة

وتمارة على شكل تجمعات سكنية متناثرة بكثافة عالية لذوي الدخل المحدود. 

هذه اإلشكالية لم تجعل الجهة بمعزل عن تنامي ظاهرة مدن الصفيح والسكن 

العشوائي الناقص التجهيز بل جعلتها من الجهات األولى بالمملكة الخاضعة 

 ر هذا النوع من السكن. بقوة لظاهرة انتشا

 

 إحصائيات رخص البناء 
 

شكل عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية مؤشرا مهما ي

رقم ة التي يتسم بها قطاع اإلسكان، ويوضح الجدول كييعكس مدى الدينامي

 .2014وضعية هذه الرخص حسب عماالت وإقليم الجهة لسنة  122

عات الحضرية للجهة سنة بلغ عدد رخص البناء المسلمة بالجما

مسجال  2013رخصة خالل سنة  5.849رخصة مقابل  5.133حوالي  2014

، وتتوزع حسب عماالت وإقليم الجهة %12,2قدر ب تبذلك نسبة انخفاض 

بعمالة سال و  %26,5بإقليم الخميسات و  %45,3على الشكل التالي: 
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ما المساحة بعمالة الرباط. أ %10,3تمارة و -بعمالة الصخيرات 17,8%

 2014متر مربع خالل سنة  1.866.881فبلغت حوالي  اإلجمالية المسقفة

، بينما لم %19,2 أي بانخفاض 2013متر مربع سنة  2.311.425مقابل 

 2013و 2014متر مربع سنتي  644.663 و 545.323تتعد المساحة المبنية 

 التوالي. على

حوالي  2014ة خالل سن وقد وفرت حركة البناء على صعيد الجهة،

 غرف بكل مسكن. 3أي ما يعادل  ،غرفة 28.447تحتوي على مسكن  9.896

من خالل معطيات رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية للجهة 

، يالحظ أن المساكن المغربية تشكل أهم أنواع البنايات المنجزة 2014سنة 

منها  سواء من حيث عدد الرخص أوالمساحة المسقفة ،على صعيد الجهة

  في حين تحتل العمارات الرتبة األولى من حيث القيمة المتوقعة. ،والمبنية

لسنة  'سكن المغربيمال'وقد شكل عدد رخص البناء المتعلقة بصنف 

يليها  ،من مجموع الرخص المسلمة على صعيد الجهة %69,5حوالي  2014

 %8,4 تجارية بنسبةالصناعية والبنايات وال %15,9صنف العمارات بنسبة 

 .%5,3 والفيالت ب

وتعتبر العمارات أهم أصناف البناء المساهمة في االستثمارات 

ألف  1.258.712المخصصة للبناء بكل أنواعه، حيث بلغت قيمتها المتوقعة 

من القيمة المخصصة على صعيد الجهة ثم  %34,5درهم وهو ما يمثل 

كن المغربية بنسبة و المسا %34,0صنف البنايات الصناعية والتجارية بنسبة 

. وتأتي في المرتبة الخامسة البنايات اإلدارية %7,3فالفيالت بنسبة  19,1%

 ، فباقي األصناف بنسب جد ضئيلة.%2,9بنسبة 
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  (القيمة بألف درهم) 2014سنة : رخص البناء المسلمة حسب اإلقليم أو العمالة بالجهة 122  الجدول رقم

عدد غرف 

 السكنى
 عدد المساكن

مة القي

 المتوقعة

المساحة 

 (2المبنية)م

المساحة 

 (2المسقفة )م
 العمالة أو اإلقليم عدد الرخص

 الرباط 531 847527 160705 2270246 1233 4100

 سال 1362 430563 171302 605357 3570 10711

 الصخيرات ـ تمارة 915 281232 103995 416604 2160 6076

 الخميسات 2325 307559 109321 358394 2933 7560

 الجهة 5133 1866881 545323 3650601 9896 28447

 2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  

 2014: رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية حسب صنف البناء، )القيمة باأللف درهم(،  سنة 123  الجدول رقم

 عددالمساكن عددالغرف
 القيمة

 المتوقعة

 المساحة

 (2لمبنية)ما

 المساحة

 (2المسقفة)م
 البناء صنف عددالرخص

 عمارات 815 586523 143799 1258712 3708 11262
 فيالت 273 106308 60414 265431 349 1421

 مساكن مغربية 3566 577040 201960 697062 5839 15764
 بنايات صناعية وتجارية 431 509737 115349 1239490 - -
 بنايات إدارية 24 37496 9131 84519 - -
 بنايات أخرى 24 50077 14670 105387 - -

 الجهة 5133 1866881 545323 3650601 9896 28447

 2015المصدر : النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  
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: رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية للجهة حسب صنف 49البيان رقم 

 2014البناء، سنة 

 

 

 العقارات وثمن المتر المربع للبنايات الجديدة تسجيل بيع 
درهم، وتعتبر  1.320بلغ ثمن المتر المربع للبنايات الجديدة حوالي 

عمالة الرباط من المدن التي تشكو من غالء ثمن المتر المربع الواحد حيث 

تمارة في المرتبة -درهم. وتأتي عمالة الصخيرات 2.504وصل إلى سقف 

هم للمتر المربع. أما إقليم الخميسات ال يتعدى ثمن در 1.431الثانية ب 

 درهم. 1.128المتر المربع به 

أما حسب الصنف، فثمن المتر المربع وصل أعلى قيمة بالنسبة 

درهم فالبنايات  2.189الفيالت ب  درهم تليها 3000ب  الصحيةللبنايات 

البنايات ثم درهم،  2.071ب  درهم تليها البنايات التعليمية 2189الفيالت ب 

أما قيمة صنف العمارات و المساكن  .درهم 1.598ب الصناعية والتجارية 

 درهم .  1.199و  1.330المغربية وصلت على التوالي 
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 2014وصنف البناء، سنة  : ثمن المتر المربع )بالدرهم( للبنايات الجديدة حسب عماالت وإقليم الجهة111 الجدول رقم

 المجموع
 بنايات
 أخرى

 بنايات
 إدارية

 
 الصـحة التعليم

 بنايات صناعية
 وتجارية

 سكنى
 مغربية

 العمالةأواإلقليم عمارات فيالت

 الرباط 2093 3222 1603 2625 3000 2833 2500 2750 2504

 سـال 1112 1061 1130 1346 - 1500 2000 1200 1137

 ـتمارة الصخيراتـ 1473 1853 1377 1500 - 2000 - 1500 1431

 الخميسات 1375 1111 1087 1493 - 1250 - 800 1128

 الجهة 1330 2189 1199 1598 3000 2071 2333 1085 1320

 .2015المصدر:النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب،سنة  
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