
1 
 

ROYAUME DU MAROC 

REGION DE RABAT SALE KENITRA 

 

المغربية المملكة  

  القنيطرة سال الرباط جهة

 

 

 الخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان

 

2014 والسكىى اإلحصبء العبم للسكبن  حسب 

:الإقليم/ العمالت الخميضاث  

:الدائرة ولماش  

:الجماعت جيداش  

   



2 
 

 

 

 الفهرش
 

I- 3. ....................................................الخصائص الديموغرافيت 

 3. ..............................................................الضكان والأسر -1

 4 ...........................................الحالت السواجيت والخصوبت  -2

II-  5 ........................................…المميساث الضوصيو اقحصاديت 

 5. ............................................................الأميت والحعليم  -1

 6. ......................................الشغل والوشاط الاقحصادي  -2

 6. ........................... الأشخاص ذووا الاححياجاث الخاصت  -3

III-  7 .......................................................ظـــروف صكى الأصــــر 

 7 .........................................................خصائص المضكى -1

 8 ........................................................ججهيساث المضكى  -2



3 
 

I -الخصائص الديموغرافية 

 الضكان والأسر .1

 السكبن عدد 

 يُٓى َغًخ،   10047رٛذاط  جًبعخ عكبٌ عذد ثهغ ،2014 ٔانغكُٗ نهغكبٌ انعبو اإلحظبء حغت

.  إَبس % 51,5ٔ ركٕس% 48,5

 

 

 والجىس االعمبر فئبت حسب السكبن تىزيع

فئبت 

 العمز
 المجموع االنبث الذكور

4-0 434 413 847 

9-5 422 401 823 

14-10 461 457 918 

19-15 453 408 861 

24-20 369 394 763 

29-25 285 325 610 

34-30 309 331 640 

39-35 291 380 671 

44-40 335 375 710 

49-45 292 294 586 

54-50 279 306 585 

59-55 254 252 506 

64-60 228 258 486 

69-65 140 142 282 

74-70 128 170 298 

75 

 فأكثز
196 265 461 

 10047 5171 4876 المجموع

 العمرية الفئبت 

 : انعًشٚخ انفئخ رشكم انغٍ، حغت 

- ٙ  ، %25,8:عُخ 15 عٍ رمم انز

 ، %59:عُخ 59 ٔ عُخ 15 ثٍٛ رجهغ انزٙ ٔ -

  %.15,2:عُخ 60 يٍ أكثش ٔ -
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   : ٚهٙ كًب فعذدْى انعًشٚخ فٙ عٍ انزًذسط انفئبد ٚخض فًٛب أيب     

 عُٕاد، 5ٔ 4 ثٍٛ يب  321 -

 عُٕاد، 11ٔ 6 ثٍٛ يب 1059 -

 عُٕاد، 14ٔ عُخ 12 ثٍٛ يب 540 -

.  فشدا3,9  األعشح حجى يزٕعط عجم ٔ أعشح،.2570 .انجًبعخ أعش عذد ثهغ
 

 الحالت السواجيت والخصوبت .2

 َغجخ ثهغذ ثًُٛب عُخ، 15 أعًبسْى رفٕق انزٍٚ انغكبٌ يٍ % 57,6 انًزضٔجٍٛ َغجخ رًثم

  %.8,7.ٔ % 3,4انزٕانٙ عهٗ رًثم فُغجزى ٔاألسايم انًطهمٌٕ أيب %. 30,2 .انعضاة
 

 فٓزِ انزكٕس عُذ أيب % 8,7 عُخ 55 عٍُٓ ٚفٕق انهٕارٙ انُغبء عُذ انُٓبئٛخ انعضٔثخ َغجخ ثهغذ

 %. 8,2 ٔطهذ انُغجخ

 

 العمرية الفئبت حسب العسوبة وسبة 

   سىة15-29

 املجموع الاناث االذكور الجنس

19-15 99.6 87.0 93.6 

20-24 93.2 48.2 70.0 

25-29 71.9 27.4 48.2 

    

    

    

    

    

 

 فًٛب أيب. عُخ 23,8 ثهغ انُغبء ٔ نذٖ عُخ 32,3 انزكٕس عُذ األٔل انضٔاج عُذ انعًش يزٕعط ثهغ

. طفم 1,8 يزٕعط عذد األطفبل نذٖ انًشاح فجهغ انخظٕثخ ٚخض
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 .معدل الخصوبة العمرية يساوي عدد الولادات لكل ألف امرأة في الفئة العمرية

 

 

II - المميزات السوسيو اقتصادية

 

الأميت والحعليم  .1

 % 42انُغجخ  ْزِ ٔطهذ فًٛب. % 53,1 َغجخ عُٕاد ٔيب فٕق، 10 عكبٌ انجبنغٍٛ عُذ األيٛخ ثهغذ

 .اإلَبس نذٖ %ة 63,4ٔ انزكٕس نذٖ

 أٌ حٍٛ فٙ دساعٙ، يغزٕٖ أ٘ عهٗ ٚزٕفشٌٔ ال انغكبٌ يٍ 52,4 انذساعٙ، انًغزٕٖ حغت

20,5 ٌٔ14,9ٔ انًغزٕٖ االثزذائٙ عهٗ ٚزٕفش ٗ8ٔ اإلعذاد٘ انثبَٕ٘ عه ٗانزأْٛهٙ انثبَٕ٘ عه 

ٔ2,8 ٗعبنٙ رعهًٛٙ يغزٕٖ عه .
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 العمرية الفئبت حسب األمية وسبة 

 والجىس

 املجموع الاناث االذكور اافئةرااعمرية

10-14 9.8 13.8 11.8 

15-24 13.1 26.7 19.8 

25-34 37.4 62.2 50.4 

35-49 50.1 73.9 62.8 

 82.3 93.5 69.6 ا مما ووا50

 53.1 63.4 42 املجموع

 ٚغزعًهٌٕ انزٍٚ أيب انًغشثٛخ انذاسجخ ٚغزعًهٌٕ ثشكم ٕٚيٙ رٛذاط جًبعخ عكبٌ  ي98,1%ٍ

 .رًبصٚغذ  66ٔ رشهحٛذ ٚغزعًهٌٕ% 0,6 يُٓى ،% 66,6 انٗ َغجزٓى فزظم األيبصٚغٛخ

 

الشغل والوشاط الاقحصادي .2

 

 ايشأح 807ٔ سجم .2732 إنٗ انجُظ حغت ٔٚزٕصعٌٕ َشٛط،3539 انُشٛطٍٛ انغكبٌ عذد ثهغ

. انُشٛطٍٛ يجًٕع يٍ % 22,8ٔ % 77,2 انزٕانٙ عهٗ ًٚثم يب ْٕٔ

 76,6 إنٗ انزكٕس عُذ ٚظم ٔ. انغكبٌ يجًٕع يٍ % 47,2 ثهغ فمذ انُشبط يعذل ٚخض فًٛب أيب

. االَبس عُذ %   20,4  يمبثم% 

 % 37 يمبثم انزكٕس، عُذ % 14,2 انجُغٍٛ، نذٖ % 19,3 انٗ ٔطم فمذ انجطبنخ، يعذل أيب

. اإلَبس عُذ

 

 

 

 

 

الذكور االناث المجموع

أخرىلغات 0 0 0

غيرأخرىلغاتوالعربية

الفرنسية
0,3 0,2 0,3

لغاتوالفرنسيةوالعربية

أخرى
6,9 5,9 6,4

الفرنسيةوالعربية 32 19,1 25,3

وحدهاالعربية 18,1 11,2 14,5

بدون 42 63,4 53,1
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 انعًشٚخ انفئبد حغت انُشبط يعذل 

 ٔانجُظ
 املجموع الاناث االذكور فئةرعمرية

15-19 41.9 25.0 33.9 

20-24 77.2 32.0 53.9 

25-29 93.3 25.5 57.2 

30-34 94.5 17.5 54.7 

35-39 94.8 23.2 54.2 

40-44 96.7 22.9 57.7 

45-49 96.2 22.4 59.2 

50-54 85.7 19.6 51.1 

54-59 75.6 21.4 48.6 

رفمار60

 فكور
55.2 8.6 29.7 

 47.2 20.4 76.6 املجموع

 

الأشخاص ذووا الاححياجاث الخاصت . 3

 

 نألشخبص ثبنُغجخ انًزحذح، األيى اعزًذرّ انز٘ انزعشٚف نهزخطٛط انغبيٛخ انًُذٔثٛخ رجُذ

 كجٛشح، طعٕثخ نّ أٔ كبيم، ثشكم إيب ٚعبَٙ شخض كم ٚعزجش انز٘ ٔ انخبطخ االحزٛبجبد رٔ٘

 طعٕد أٔ انًشٙ أٔ انغًع أٔ كبإلثظبس انٕٛيٛخ نألَشطخ انغزخ انًجبالد أحذ فٙ األلم عهٗ

 انًعٍُٛٛ لبئًخ ضًٍ انًعزبدح ثهغزّ ٔانزٕاطم ثبنُفظ االعزُبء أٔ انزشكٛض أٔ انززكش أٔ األدساج

 انخبطخ االحزٛبجبد رٔ٘ األشخبص عذد َغجخ ثهغذ انًفٕٓو، ْزا ٔحغت. انزعشٚف ثٓزا

. انزكٕس عُذ 6,4ٔ انُغبء عُذ 7,7% انُغجخ ْزِ ٔرظم. انغكبٌ يجًٕع يٍ %7,1
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توزيع السكان النشيطين المشتغلين و العاطلين 
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III -ظروف سكن الأسر 

 خصائص الضكى .1

 جوزيع الأسر حضب عدد الغرف 

 

:  انزبنٙ انشكم عهٗ انًشغٕنخ انغشف عذد حغت األعش رزٕصع ٔ

 ٔاحذح، غشفخ ٚشغهٌٕ % 10,6. -

 غشفزبٌ، ٚشغهٌٕ. % 40,9 -

 غشف، 03 ٚشغهٌٕ % 36,9 -

 غشف، 04 ٚشغهٌٕ % 8 -

 .فأكثش غشف 05 ٚشغهٌٕ % 3,6 -

 هوع المضكى 

 فززٕصع األَٕاع ثبلٙ أيب ، %,42حيث تصل نسبتو إلى . قروي يييمن بالجماعة السكن

 :اٜرٙ انجذٔل ٚجٍٛ كًب

 

 
 وىع حسب )%( األسر تىزيع

 المسكه

 )%( نكعراملسكن

 1 او طايك فيال فيال

 0 شمة في عمارة

 2 دار مغربية تمليدية

 37 دار مغربية عصرية

دار بدائية أو 
 صفيحية

16 

 42 مسكن لروي

 1 حالة أخرى

 100 املجموع

 

 

11%

41%37%

8%

2%
1%

-1% 0%

تي األسر حسب عدد الغرف التوزيع 
هاشغلت

1 2 3 4 5 6 7 فوقفما 8
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 صفت الحيازة 

من ىذه األسر  % 9 من األسر تقيم في مساكن تممكيا أو في طريق تممكيا، بينما % 75
. تكتري مساكنيا

  عمر المضكى

من األسر مسكنا  % 19,3 سنوات، و10 من األسر مسكنا يقل عمره عن % 15,5تشغل 
 عُخ 20 ثٍٛ عًشْب ٚظم يغبكٍ رشغم األعش يٍ % 43,9ٔ  عُخ 20ٔ  سنوات10يصل عمره بين 

. فأكثش عُخ 50 إنٗ عًشْب ٚظم يغبكٍ فزشغم األعش يٍ%  21,2 أ٘ ٔانجبلٙ، عُخ 50ٔ

ججهيساث المضكى  .2

 الماء و الكهرباء 

 58,5 %ٍانكٓشثبء ثشجكخ يشرجطخ األعش  ي ، 

 35,7 %ٍنهششة، انظبنح انًبء ثشجكخ يشرجطخ األعش  ي 

 75,3 %ٍيشحبع، عهٗ رزٕفش األعش  ي 

 14,2 % ٍعظش٘، حًبو عهٗ رزٕفش األعش ي 

 18,7   % ٍيحهٙ حًبو عهٗ رزٕفش األعش ي. 

: كبٜرٙ فززٕصع رضٔدْب، يظذس حغت انكٓشثبء ثشجكخ انًشرجطخ غٛش األعش أيب

 

 44,6  %  ٍنإلَبسح، انغبص رغزعًم األعش ي 

   28,6  %  ٍنإلَبسح،  لُذٚم أٔ شًٕع رغزعًم األعش ي 

   18,8  %  ٍنإلَبسح،  انشًغٛخ انطبلخ رغزعًم األعش ي 

   0,3  %  ٍرغزعًم يٕنذا كٓشثبئٛب األعش ي، 

 ٔ ٙنإلَبسح اخش يظذس رغزعًم األعش يٍ  %  7,7 أ٘ انجبل .

: كبنزبنٙ فززٕصع رضٔدْب، يظذس حغت انعًٕيٛخ ثبنشجكبد يشرجطخ غٛش فبألعش نهًبء، ثبنُغجخ ٔ

 

 58,6  %  ٍيجٓضح، يبئٛخ يطفٛخ أٔ ثئش أٔ عمبٚخ يبئٓب يظذس األعش ي 

 1% ٍثبئع، عُذ يٍ انًبء رشزش٘ األعش ي 

   29,3  %  ٍيجٓضٍٚ، غٛش يبئٛخ يطفٛخ أٔ ثئش يبئٓب يظذس األعش ي 

   9,5  % ٍعبلٛخ، أٔ ٔاد أٔ عٍٛ يبء رغزعًم األعش ي 

   ٔ ،ٙثبنًبء نهزضٔد آخش يظذس نٓب األعش يٍ %2,4 أ٘ انجبل. 

 الحطهير الضائل 

 31,9 %ٍانًٛبِ نزظشٚف انعًٕيٛخ ثبنشجكخ يزظهخ يغبكٍ رمطٍ األعش ي 

 انعبديخ،

 31,1 %ٍطحٛخ، حفش رغزعًم األعش  ي 

 34,4 %ٍانطجٛعخ، فٙ يُٓب رزخهض األعش  ي 

 1,9 %ٍيفمٕد، ثئش فٙ يُٓب رزخهض األعش  ي 

 0,7 %ٍأخشٖ ٔعبئم رغزعًم األعش  ي. 
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 الحطهير الصلب  

 5,6 %ٍانمًبيخ طُذٔق طشٚك عٍ انظهجخ َفبٚبرٓب يٍ رزخهض األعش  ي 

 نهجًبعخ، انزبثع

  21,5 %ٍخبطخ، أٔ جًبعٛخ نشبحُخ رهزجئ األعش  ي 

 72  %،  ٙانطجٛعخ ف. 

  ٙٚغزعًم ٔعبئم أخشٖ% 1 ٔانجبل. 

 أخرى ججهيساث 

 % 64 ,7 ٍرهفبص، عهٗ رزٕفش األعش ي 

 53,6. %ْٕائٙ، طحٍ نٓب 

 ٔ 4,8  االَزشَٛذ خذيخ يٍ رغزفٛذ. 

  

 

 بعض على األسر تىفر وسبة 

  المىسلية التجهيسات

 نسبةرااتكفررعليه ااتجهيزراملنزلي

 64,7 تلفاز

 91,6 هاتف نقال واحد  

 53,6 صحن هوائي

 6,8 حاسوب

 4,8 خدمة االنترنيت

 53,6 ثالجة

 

 

 

 

 

 

 

6%
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72%

1%

طريمة التخلص من النفايات األسر حسب توزيع 
المنزلية

للجماعةالتابعالقمامةصندوق خاصةأوجماعيةشاحنة الطبيعة أخرىوسائل
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 المديرية الجهوية لجهة الرباط سال القنيطرة

 07, Rue Idriss Al Akbar – 

Hassane-Rabat-    BP 8823   

  ، 07 انشثبط،- حغبٌ-   األكجش إدسٚظ صَمخ  

    8823  ة ص   

 (+212 ) 5 37 73 42 84  / (+212 ) 5 37 73 42 97     (+212) 5 37 73 42 49  

 www.hcp.ma:                                     بوابة المندوبية السامية للتخطيط

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/

