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I-الخصائص الديموغرافية 

 السكاى واألسر .1

 ٌعذد انسكب: 

 : َسًخ، يُٓى 19684ثٕيعٛض   عذد سكبٌ جًبعخثهغ 2014حست اإلحظبء انعبو نهسكبٌ ٔانسكُٗ 

.  إَبس % 49,8 ٔ ركٕس  % 50,2

 

 
 

 االعمبر والجىس فئبت تىزيع السكبن حسب

المجموع االنبث الذكور  فئبت العمز

4-0 1 121 1 044 2 165 

9-5 963 874 1 837 

14-10 932 843 1 775 

19-15 859 878 1 737 

24-20 896 898 1 794 

29-25 848 832 1 680 

34-30 796 799 1 595 

39-35 686 737 1 423 

44-40 581 576 1 157 

49-45 552 530 1 082 

54-50 507 525 1 032 

59-55 417 373 790 

64-60 279 309 588 

69-65 141 157 298 

74-70 135 169 304 

 427 250 177  فأكثر75

 684 19 794 9 890 9 المجموع

 انفئبد انعًشٚخ: 

 : حست انسٍ، رشكم انفئخ انعًشٚخ

 ،% 29,3 : سُخ15انزٙ رمم عٍ  -

 ،%62,4: سُخ60 سُخ 15ٔٔانزٙ رجهغ ثٍٛ  -

 .%8,2: سُخ60ٔأكثش يٍ  -

 :أيب فًٛب ٚخض انفئبد انعًشٚخ انٕظٛفٛخ فعذدْى كًب ٚهٙ  

  سُٕاد،5 4ٔيب ثٍٛ  786 -

  سُٕاد،11 6ٔيب ثٍٛ  2118 -

  سُٕاد،14 سُخ 12ٔيب ثٍٛ  1091 -

.  فشدا5,2 األسشح حجى ٔسجم يزٕسط ، أسشح3815ثهغ عذد أسش انجًبعخ 
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 الحالة الزواجية والخصوبة .2

 ثهغذ َسجخ سُخ ثًُٛب 15 أعًبسْى رفٕق انزٍٚ انسكبٌ يٍ%  57,2 انًزضٔجٍٛ رًثم َسجخ

 %. 5,9ٔ % 2,0ٔاألسايم فُسجزٓى رًثم عهٗ انزٕانٙ  أيب انًطهمٍٛ %.  34,9انعضاة

 فٓزِ انزكٕس عُذ أيب % 5,5 سُخ 55 سٍُٓ ٚفٕق انهٕارٙ انُسبء عُذ انعضٔثخ انُٓبئٛخ ثهغذ َسجخ

 %. 3,9 ٔطهذ انُسجخ

 َسجخ انعضٔثخ حست انفئبد انعًشٚخ   

فئبت 

 العمز

 الجنس

عواملجم  
 الاناث االذىور

19-15 99,5 83,5 91,4 

20-24 91,6 49,9 70,7 

25-29 64,0 32,3 48,3 

 

 انُسبء نذٖ  األٔل انضٔاج سٍ يزٕسط ٔ سُخ31,2 انزكٕس األٔل عُذ انضٔاج عُذ انعًش ثهغ يزٕسط

. سُخ 25,8 ثهغ

 .ل طف2,5 انًعذل انزشكٛجٙ نهخظٕثخ  أيب فًٛب ٚخض انخظٕثخ فجهغ
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II -المميزات السوسيو اقتصادية 

 األهية وال عليم .1

 

 ٔطهذ فًٛب. % 41,5سُٕاد، َسجخ  10 عهٗ أعًبسْى رسبٔ٘ أٔ رضٚذ سكبٌ انزٍٚالعُذ األيٛخ ثهغذ

. اإلَبس نذٖ % 54,9 ٔ  نذٖ انزكٕس% 28,0  انُسجخ ْزِ

 سُٕاد فأكثش ال 10 يٍ عذد انسكبٌ انزٍٚ رُبْض أعًبسْى  40,2حست انًسزٕٖ انذساسٙ، 

 19,7 ٔٚزٕفشٌٔ عهٗ يسزٕٖ انزعهٛى االثزذائٙ % 30,6ٚزٕفشٌٔ عهٗ أ٘ يسزٕٖ دساسٙ، فٙ حٍٛ أٌ 

عهٗ % 1,6ٔعهٗ يسزٕٖ انزعهٛى انثبَٕ٘ انزأْٛهٙ % 6,3ٔعهٗ يسزٕٖ انزعهٛى انثبَٕ٘ اإلعذاد٘ %

 .يسزٕٖ رعهًٛٙ عبنٙ

 

 َسجخ األيٛخ حست انفئبد انعًشٚخ ٔانجُس  

 عواملجم الاناث االذىو  اافئة ااعمرية

10-14 
2,6 3,4 3,0 

15-24 
9,9 21,3 15,6 

25-34 
24,6 55,4 39,9 

35-49 
34,2 72,9 53,7 

   ما  ىور50
58,0 93,6 76,4 

 41,5 54,9 28,0 املجمىع

 

 يٍ سكبٌ جًبعخ ثٕيعٛض ٚزحذثٌٕ % 99,9ٔفًٛب ٚزعهك ثبنهغبد انًحهٛخ انًسزعًهخ، َالحع أٌ

  انذاسجخ انًغشثٛخ ثشكم سئٛسٙ أيب انزٍٚ ٚزحذثٌٕ رًبصٚغذ، رشهحٛذ ٔرشٚفٛذ فُسجزٓى عهٗ انزٕانٙ

0,1 .% 

 الشغل والًشاط ا ق صادي .2

  ايشأح937سجم  5468إنٗ  حست انجُس ٌٔٔٚزٕصع َشٛط، 6405ثهغ عذد انسكبٌ انُشٛطٍٛ 

. يٍ يجًٕع انُشٛطٍٛ %14,6 ٔ% 85,4انزٕانٙ ْٕٔ يب ًٚثم عهٗ 

 79,3ٔ ٚظم عُذ انزكٕس إنٗ .  يجًٕع انسكبٌ يٍ %9,45أيب فًٛب ٚخض يعذل انُشبط فمذ ثهغ 

 . عُذ اإلَبس% 13,3يمبثم % 

%  50,6 انزكٕس، يمبثمعُذ %2,18  نذٖ انجُسٍٛ،% 22,9أيب يعذل انجطبنخ، فمذ ٔطم إنٗ

 .عُذ اإلَبس

ال كىر ا ًا  الو وى 
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    ال  ً  ة
0,2 0,1 0,1
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4,7 3,5 4,1

الع ب ة و ال  ً  ة 36,4 22,6 29,4

الع ب ة وح  ا 30,6 18,7 24,6

ب وى 28,0 54,9 41,5
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يعذل انُشبط حست انفئبد انعًشٚخ   

 ٔانجُس
 عواملجم الاناث االذىو   ئة عمرية

15-19 47,7 21,9 34,7 

20-24 81,8 22,8 52,3 

25-29 94,0 21,8 58,2 

30-34 95,2 15,0 55,0 

35-39 95,3 11,1 51,7 

 52,8 10,9 94,3ر40-44

 51,4 5,8 95,1ر45-49

 46,9 6,1 89,2ر50-54

 45,2 3,8 82,3ر54-59

 15,1 1,4 31,7   ما  ىور60

 45,9 13,3 79,3 املجمىع

 

 األشخاص ذووا ا ح ياجا  الخاصة. 3

 انزعشٚف انز٘ اعزًذرّ األيى انًزحذح، ثبنُسجخ نألشخبص انسبيٛخ نهزخطٛطرجُذ انًُذٔثٛخ 

شخض ٚعبَٙ إيب ثشكم كبيم، أٔ عهٗ األلم نّ رٔ٘ االحزٛبجبد انخبطخ ٔانز٘ ٚذسج كم 

 انًشٙ أٔ طعٕد  أٔ انسًعكبإلثظبس أٔطعٕثخ كجٛشح، فٙ أحذ انًجبالد انسزخ نألَشطخ انٕٛيٛخ 

 ضًٍ لبئًخ انًعٍُٛٛ  االعزُبء ثبنُفس ٔانزٕاطم ثهغزّ انًعزبدحانزشكٛض أٔ أٔ األدساج أٔ انززكش

يٍ % 5,1حزٛبجبد انخبطخ االرٔ٘ األشخبص د َسجخ حست ْزا انًفٕٓو، ثهغٔ. ثٓزا انفظم

 .عُذ انزكٕس 5,1% ٔ َسبء عُذ ال 5,1 %ٔرظم ْزِ انُسجخ. انسكبٌيجًٕع 
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III -ظروف سكن األسر 

 خصائص السكى .1

 وزي  األسر حس  عدد الغرف  

 : رزٕصع األسش حست عذد انغشف انًشغٕنخ عهٗ انشكم انزبنٙ

 ٚشغهٌٕ غشفخ ٔاحذح، % 8,8 -

 ٚشغهٌٕ غشفزبٌ، % 32,5 -

  غشف،03ٚشغهٌٕ  % 34,5 -

  غشف،04ٚشغهٌٕ  % 17,4 -

 . غشف فأكثش05ٚشغهٌٕ  % 6,8 -

 . فشد2,1ٔٚظم يزٕسط عذد األفشاد ثبنُسجخ نكم غشفخ إنٗ 

 

 ًو  الهسكى 

،ٔرًثم انًسبكٍ  %51,0يهيمن بالجماعة السكن القروي حيث تصل نسبته إلى 

 : أيب ثبلٙ األَٕاع فززٕصع كًب ٚجٍٛ انجذٔل اٜرٙ%  30,9انعظشٚخ

 

  
حسب وىع  (%)تىزيع األسر 

 المسكه

 )%( نىع املسكن

 طاي  فيال او فيال
1,3 

 ش ح ف   هارج
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 دار هغرتيح ت ليديح
13,8 

 دار هغرتيح  صريح
30,9 

 دار تدائيح  و
 2,4 صفيحيح

 هسكى قروي
51,0 

   خريجحال
0,6 

 100,0 املجمىع
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 ص ة الحيازة 

يٍ ْزِ األسش  % 0,5يٍ األسش رمٛى فٙ يسبكٍ رًهكٓب أٔ فٙ طشٚك رًهكٓب، ثًُٛب % 86,3

. ركزش٘ يسبكُٓب

 الهسكى عهر 

يٍ األسش يسكُب ٚظم عًشِ  % 20,5 سُٕاد، 10ٔيٍ األسش يسكُب ٚمم عًشِ عٍ % 27,6رشغم 

 سُخ 50 سُخ 20ٔيٍ األسش رشغم يسبكٍ رظم عًشْب ثٍٛ  % ,42 4 ٔ.  سُخ20 ٔ سُٕاد10ثٍٛ 

.  سُخ فأكثش50يٍ األسش فزشغم يسبكٍ ٚظم عًشْب إنٗ %  9,5ٔانجبلٙ، أ٘ 

  جهيزا  الهسكى .2

 الهاء والكهرباء 

 82,3 % انكٓشثبء،يٍ األسش يشرجطخ ثشجكخ 

 47,2  %يٍ األسش يشرجطخ ثشجكخ انًبء انظبنح نهششة، 

 84,9 %ٍيشحبع، األسش رزٕفش عهٗ  ي 

 17,0  %ٍعظش٘، األسش رزٕفش عهٗ حًبو  ي 

 46,2 %ٍيحهٙ األسش رزٕفش عهٗ حًبو  ي. 

 :أيب األسش غٛش انًشرجطخ ثشجكخ انكٓشثبء حست يظذس رضٔدْب، فززٕصع كبٜرٙ

 46,2 % ٍرسزعًم انغبص نإلَبسح،األسش ي  

   40,4 % ٍرسزعًم شًٕع أٔ لُذٚم نإلَبسح،األسش ي  

   0,7  % ٍرسزعًم انطبلخ انشًسٛخ  نإلَبسح،األسش ي  

  ٘رسزعًم يظذس اخش نإلَبسحاألسش يٍ %12,6 ٔانجبلٙ أ . 

 :ٔثبنُسجخ نهًبء، فبألسش غٛش يشرجطخ ثبنشجكبد انعًٕيٛخ حست يظذس رضٔدْب، فززٕصع كبنزبنٙ

 

 55,6 % ٍيظذس يبئٓب سمبٚخ أٔ ثئش أٔ يطفٛخ أٔ يبئٛخ يجٓضح،األسش ي  

 10,6 % ٍرشزش٘ انًبء يٍ عُذ ثبئع،األسشي  

   26,8 % ٍيظذس يبئٓب ثئش أٔ يطفٛخ أٔ يبئٛخ غٛش يجٓضٍٚ،األسش ي  

  ٘نٓب يظذس آخش نهزضٔد ثبنًبءاألسشيٍ % 7,0ٔانجبلٙ، أ . 

 ال طهير السائل 

 3,0 %ٍاألسش رمطٍ يسبكٍ يزظهخ ثبنشجكخ انعًٕيٛخ نزظشٚف انًٛبِ ي 

 انعبديخ،

 69,8% حفش طحٛخرسزعًم  يٍ األسش، 

 22,2% رزخهض يُٓب فٙ انطجٛعخ، يٍ األسش 

 4,2% رزخهض يُٓب فٙ ثئش يفمٕد، يٍ األسش 

 0,8% رسزعًم ٔسبئم أخشٖ يٍ األسش. 
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  ال طهير الصل  

 0,3% يٍ األسش رزخهض يٍ َفبٚبرٓب انظهجخ عٍ طشٚك طُذٔق انمًبيخ انزبثع 

 نهجًبعخ،

 0,2%،يٍ األسش رهزجئ نشبحُخ جًبعٛخ أٔ خبطخ  

 98,9 % ،فٙ انطجٛعخ ، 

  ٙٚسزعًهٌٕ طشق أخشٖ% 0,6ٔانجبل . 

 جهيزا   خري  

  88,0%،يٍ األسش رزٕفش عهٗ رهفبص  

 7 %70,3،ٙنٓب طحٍ ْٕائ 

  ٔ2,9 %رسزفٛذ يٍ خذيخ األَزشَٛذ. 

  

بعض التجهيسات وسبة تىفر األسر على   

المىسلية  

 نسبة ااتى ر عليه ااتجهيز املنزلي

 88,0 تلفاز

 اتف ً ال 
 واحد  

84,3 

 صحى  وائ 
70,3 

 2, 4 حاسوب

 2,9 خدهح االًترًيخ

 78,6 ثالجح

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30,2

98,9

0,6

تىزي  األس  ح ة   ي ح ال  ل  هي الٌفاياخ 
 (%)الوٌ ل ح

صٌ و  ال واهة ال اب  لل واعة شاحٌة جواع ة  و خاصة

ال   عة وسائ   خ ي
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 الهديرية الجهوية لجهة الرباط سال ال ًيطرة

07, Rue Idriss Al Akbar –

Hassane-Rabat-    BP 8823   

 ، 07 انشثبط،- حسبٌ- إدسٚس األكجش صَمخ  

 8823ص ة  

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

 www.hcp.ma:                                     بوابة الهًدوبية الساهية لل خطيط

 

http://www.hcp.ma/
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