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املرجعيات

التوجيهات امللكية السامية

2021-2017الربنامج احلكومي 

الدستور

االتفاقيات واملواثيق الدولية
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2021-2017التزامات الوزارة ضمن الربنامج احلكومي 

تبين منوذج متجدد لسياسة إعداد الرتاب1.

اعتماد مقاربة متجددة للسياسات احلضرية الوطنية2.

تسهيل الولوج للسكن وحتسني إطار العيش3.

االرتقاء باإلطار املؤسساتي4.

تعزيز اإلطار التشريعي ومالئمة الرتسانة القانونية5.
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األهداف الرئيسية

حتسني ظروف السكن1.

تقليص العجز السكين2.

تنويع العرض ومالءة الطلب3.

إشراك القطاع اخلاص4.

تعبئة الوسائل واألدوات الالزمة لتحقيق االسرتاتيجيات املعتمدة5.

تطوير االبتكار واملفاهيم اليت تضمن التنمية املستدامة6.



2018حصيلة سنة 2
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2018اإلسكان املؤشرات األساسية لقطاع . 1
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القيمة وحدة القياس المؤشر

13,29 مليون طن مبيعات اإلمسنت

165.526 وحدة سكنية اإلنتاج السكين

181.092 وحدة سكنية انطالق األشغال 

267,212 مليار درهم العقاريةجاري القروض

15000 عدد املناصب احملدثة التشغيل يف قطاع البناء واألشغال العمومية 

5,356 مليار درهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع العقار 



للقطاع العقارياالسرتاتيجيةاألنشطة . 2
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أسرة 282.156•
مدينة بدون صفيح59اعالن •

التدخل في السكن 

الصفيحي

للسقوطآيلمسكن29.600بشأنالتعاقدتم• ن التدخل في السك
المهدد باالنهيار

400.793إنجاز:درهماألف250منتوج•
وحدة

26.062إنجاز:درهماألف140ومنتوج•
وحدة

إنعاش السكن 
االجتماعي



مصادر البيانات 3
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وزارة إعداد الرتاب الوطين 

ةواإلسكان وسياسة املدينوالتعمري

l’Agence National de la 
Conservation Foncière du 

Cadastre et de la Cartographie

Caisse central de garanti INDH

Groupe professionnel des banques 
du Maroc (GPBM)

Fédération nationale du bâtiment  
et travaux publics (FNBTP) 

Haut Comissariat au Plan

le Ministère de l’Economie et des 
Finances

Observatoire National du 
Déveleppement Humain

Chambre moderne du Notariat 
Marocain

Fédération nationale des 
promoteurs immobiliers  (FNPI) 

Fédération des industries des 
matériaux de construction (FMC)

Ordre National des Ingénieurs 
Géomètres Topographes 

Ordre National des Architectes  

L’association des promoteurs 
lotisseurs

Association marocaine de 
l’industrie du béton (AMIB)

Association Nationale des Agents 
Immobiliers du Maroc (ANAIM)

L’association professionnelle des 
cimentiers du Maroc

HAO

Banque Al Maghrib

Direction Générale des 
collectivités locales

Association professionnelle des 
industries du Maroc (APIC)

مصادر البيانات

Ministère de l’Intérieur

la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc

Fédération des Agences Urbaines du 
Maroc

Centres régionaux 
d’Investissement

Organisations Internationales 
(PNUD, USAID, OMS, ONU 

FEMME, UNICEF,… 

Ministère de l'Equipement, du 
Transport , de la Logistique et de 

l'Eau 

CGI/ALEM/Dyal Al Madina
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االكراهات
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عدم توفر بعض المعلومات على الصعيد المجالي•

تقادم نتائج االحصاء العام للسكان والسكنى •

عدم توفر بعض المعطيات في الوقت المناسب•

في بعض األحيان تضارب معطيات االحصاء العام •

ونتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها الوزارة

مشكل ديمومة تزويد الوزارة بالمعطيات من طرف •
منتجي المعطيات

عدم توفر تحليل المعطيات حسب المسكن •
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التعاون والتنسيق آليات 
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االداريةالمراسالتطريقعنالمعلومةطلبيتمحاليا•

يطللتخطالساميةالمندوبيةمعلشراكةالتهييءصددفي•

السكنيللعقاروطنيمرصدلوضعاالنجازطوردراسة•

عملينومستمنتجينمنوالفرقاءالمتدخلينجميعمعبشراكة

االسكانمجالفياالحصائيةللمعلومة



استخدامات اإلحصاء العام 5

16



اإلحصاء العاماستخدامات 
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حصاءاإلالفترة ما بعدوالدراسات خالل البحوثللمعاينة تستعمل إلنجازقاعدة•

الدراسات حول حظيرة السكن

دراسة حول الطلب على السكن
............................

تحليل ظروف سكن االسر •

تشراف الساالىستراتيجيةاستعمال اسقاطات عدد االفراد واالسر  لبلوة الرؤية •

قطاع السكن  



اإلحصاء العاماستخدامات 
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مؤشرات النجاعة 

العقاريباالنعاش

تقليص العجز السكني
االستجابة للحاجيات 

كن        المستقبلية في الس

القضاء على السكن 

الالئقالغير 

رللتعميفتح مناطق جديدة •

مدن و أقطاب حضرية خلق •
جديدة



اإلحصاء العاماستخدامات 
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العجز السكني

الصفيحاالسر بدور 

+

االسر بالدور اآليلة للسقوط 

+

القانونياالسر بالسكن الغير 

+

(التساكن)االسر التي تقطن مع أسر أخرى بنفس المسكن 

=



اإلحصاء العاماستخدامات 
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حاجيات السكن

=

السكنيالعجز 

+

التكويناألسر الحديثة 



اإلحصاء العاماستخدامات 
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المدن الجديدة

سال الجديدة قرب الرباط•

ضواحي مراكش تامنصورت•

قرب الرباط تامسنا•

بطنجة الشرافات •

الدار البيضاءجنوب مدينةلخيايطة•



شكرا
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بشرى لهاللي 
blahlali@hotmail.com

mailto:blahlali@hotmail.com

