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البحث الوطني حول الطلب يف جمال ال�سكن • مـوجـز 1

�أهداف الدرا�سـة
■ معرفة طلبات الأ�رس لل�سكن يف املجالني احل�رضي والقروي؛
■ ا�ستخراج وح�رص �أقطاب اجلذب ال�سكني على امل�ستوى الوطني واجلهوي؛
■ حتديد الطلبات على ال�سكن ومعرفة نوعيتها وتوزيعهاعلى م�ستوى الرتاب الوطني؛
■ العمل على ا�ستخراج حركة التنقالت ال�سكانية بر�سم الع�رش �سنوات الأخرية؛
■ تقييم ر�ضى الأ�رس اجتاه �سكنهم احلايل؛
■ دعم �سوق العقار باملعطيات الالزمة يف جمال الطلب على ال�سكن.

مقـاربـة منهجيـة
�شملت القاعدة الإح�صائية للبحث كال من الو�سط احل�رضي والو�سط القروي وذلك باالرتكاز على عينة تتكون من 55 460

�أ�رسة (� 42 260أ�رسة يف الو�سط احل�رضي و� 13 200أ�رسة يف الو�سط القروي) والرتكيز على املعطيات التي تهم  28مدينة من �أكرب
مدن اململكة.
تناولت الدرا�سة العديد من املوا�ضيع املتعلقة بالطلب على ال�سكن وذلك على امل�ستوى الوطني واجلهوي واملحلي ح�سب
و�سط الإقامة ،و�شملت املحاورالتالية:
■ خ�صائ�ص العقار املرغوب فيه (النوع ،امل�ساحة ،اخلدمات املطلوبة…) ؛
■ دوافع الطلب ؛
■ ال�صيغة والقدرة التمويلية القتناء العقار املرغوب فيه ؛
■ �أهم �أقطاب اجلذب ال�سكني ؛
■ م�سار و حركة التنقالت ال�سكانية للأ�رس ؛
■ امل�ستوى احلايل لر�ضى الأ�رس.
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البحث الوطني حول الطلب يف جمال ال�سكن

�أهم نتائج الدرا�سة
� .1أهمية الطلب

يبلغ الطلب على ال�سكن بجميع �أنواعه ،ما يناهز
 1 572 893وحدة �سكنية منها :
■  1,4مليون وحدة بالو�سط احل�رضي

الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي

■  0,2مليون وحدة بالو�سط القروي
 .2توزيع الطلب ح�سب اجلهات

حتتل جهة الدار البي�ضاء�-سطات املرتبة الأوىل على م�ستوى الطلب على ال�سكن وذلك بـ  478 300طلب مبا يعادل  %30من
�إجمايل الطلب على امل�ستوى الوطني.
■ جهة الدار البي�ضاء�-سطات 478 312 :

■ جهة �سو�س-ما�سة 99 374 :

■ جهة الرباط�-سال-القنيطرة 177 127 :

■جهات كلميم-واد نون والعيون-ال�ساقية احلمراء
والداخلة-واد الذهب 34 563 :

■ جهة مراك�ش�-أ�سفي 254 084 :

■ جهة طنجة-تطوان-احل�سيمة 165 288 :
■ جهة فا�س-مكنا�س 148 072 :

■ جهة بني مالل-خنيفرة 82 110 :

■ جهة درعة-تافياللت 28 019 :

■ اجلهة ال�رشقية 105 944 :

خم�س جهات جتذب  %77,8من �إجمايل الطلب  :جهة الدار البي�ضاء�-سطات وجهة مراك�ش�-أ�سفي وجهة
الرباط�-سال-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-احل�سيمة وجهة فا�س-مكنا�س

مـوجـز 3

 .3املوعد النهائي للطلب

ينق�سم الطلب الإجمايل � إىل ق�سمني  :طلب فوري /حايل (خالل ال�سنة اجلارية) و طلب م�ستقبلي (�أكرث من خم�س �سنوات).و
نعني بالطلب الفوري ان الراغب يف كراء او �رشاء منتوج عقاري قد بد�أ بالفعل يف عملية البحث � ،أو على الأقل ،عرب بو�ضوح
عن حاجته يف الكراء او ال�رشاء وانه ينوي البد�أ يف عملية البحث يف �أفق ال يتجاوز �سنة واحدة.
■على ال�صعيد الوطني ،ميثل الطلب احلايل/الفوري  %78من �إجمايل الطلب ويقدر بـ  1 223 806وحدة �سكنية.

■يف املقابل ،وعلى ال�صعيد الوطني ،ف�إن الطلب امل�ستقبلي ،ميثل  349 087وحدة �سكنية �أي بن�سبة  %22من الطلب الإجمايل
املعرب عنه.
 .4نوع العقار املرغوب فيه
املالحظة الأوىل ،التي ميكن ا�ستخراجها من خالل الطلب املعرب عنه  ،تدل على التف�ضيل القوي جدا للم�ساكن بن�سبة %82,7

على امل�ستوى الوطني.

نـوع العقار املرغوب فيه على امل�ستوى الوطني ح�سب و�سط الإقامة

�آخر
بقعة �أر�ضية
�سكن

الو�سط احل�رضي

الو�سط القروي

ال�صعيد الوطني

على ال�صعيد الوطني  %1,3 :من الراغبني اختاروا الفالت %45 ،اختاروا ال�شقق  %34 ،اختاروا الدور املغربية
الع�رصية و %17,2ف�ضلوا البقع اللأر�ضية.
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البحث الوطني حول الطلب يف جمال ال�سكن

� .5صفة حيازة العقار املرغوب فيه

 %86,5من الراغبني يف�ضلون متلك العقار  ،مقابل  %13,3اختاروا الكراء.
 .6ا�ستعمال العقار املرغوب فيه

تعترب الرغبة يف ا�ستعمال العقار كم�سكن رئي�سي هي الأبرز بن�سبة  %92,1على امل�ستوى الوطني ،يليها ا�ستعمال العقار كم�سكن
ثانوي بح�صة  ،%4,1و�أخريا ا�ستعمال العقار كا�ستثمار بن�سبة .%3,9

ا�ستثمار
ال�سكن الثانوي
ال�سكن الرئي�سي

الو�سط احل�رضي

الو�سط القروي

ال�صعيد الوطني

� .7أقدمية العقار املرغوب فيه

غالبية الراغبني يف�ضلون امل�ساكن اجلديدة بن�سبة  ،%63,9يف حني �أن  %27,1اختاروا امل�ساكن القدمية.

مـوجـز 5

 .8م�ساحة العقار املرغوب فيه

ال�شقق %60 :ما بني  50و  80مرت مربع.
الدور املغربية الع�رصية %75 :ما بني  50و  100مرت مربع.
الفيالت %74 :مب�ساحة �أكرب من �أو ت�ساوي  150مرت مربع.
الأرا�ضي املجهزة من �أجل بناء دور مغربية ع�رصية %95 :ما بني  50و 150مرت مربع.
الأرا�ضي املجهزة من �أجل بناء الفيالت %80 :مب�ساحة �أكرب من �أو ت�ساوي  150مرت مربع.
 .9عدد الغرف املرغوب فيها
غرفة واحدة �إىل غرفتني

� 3إىل  4غرف

 5غرف �أو �أكرث

�آخر
الدار املغربية
الع�رصية
�شقة

فيال

 .10البنيات التحتية والتجهيزات التي يجب توفريها يف املحيط

بالن�سبة للو�سط احل�رضي :تتجلى �أولويات الراغبني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ( )%60وال�صحة ( )%47تليها الأ�سواق/
املحالت التجارية ( )%45ثم النقل العمومي (.)%42
بالن�سبة للو�سط القروي :تتجلى �أولويات الراغبني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ( )%65وال�صحة ( ،)%59يليهما النقل العمومي
( )%54ثم الأ�سواق/املحالت التجارية (.)%32
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البحث الوطني حول الطلب يف جمال ال�سكن

 .11متويل العقار املرغوب فيه

�أكرث من ن�صف ( )%51الراغبني يف احل�صول على عقار يف املناطق احل�رضية م�ستعدون ل�رشاء عقار بقيمة �أقل من �أو ت�ساوي
 250 000درهم مقابل  %77يف املناطق القروية
على ال�صعيد الوطني� ،أ�شار  %55,4من امل�ستجوبني �إىل اللجوء �إىل الإقرتا�ض البنكي %7,4 .منهم يقرنونه بتمويل عائلي،
يف حني  %48ي�رصحون بالتجائهم �إىل الإقرتا�ض البنكي فقط .
ي�شكل الإعتماد على التمويل العائلي ب�شكل كلي ل�رشاء العقارات ن�سبة .22,5%
امل�صادر الأخرى لتمويل �رشاء العقار هي البيع �أو رهن املمتلكات ال�شخ�صية ( ،)%12,3القرو�ض ال�شخ�صية ( )%9والتمويل
الذاتي (.)%1

مـوجـز 7

 .12متو�سط �أعمار الراغبني يف اقتناء عقار

متو�سط العمر للراغبني يف اقتناء عقار هو � 43سنة على امل�ستويني احل�رضي و القروي على حد �سواء.
 .13م�ستوى التعليم للراغبني يف اقتناء عقار

امل�ستوى االبتدائي والثانوي هو امل�ستوى املتو�سط للراغبني يف اقتناء عقار على ال�صعيد الوطني.
 .14الو�ضع العائلي للراغبني يف اقتناء عقار

 %76,6من الراغبني يف اقتناء عقار متزوجون ،يليهم العزاب بـ  %16و الأرامل بـ  %4,1واملطلقون �أخريا بـ .%3,3
 .15الأن�شطة املهنية للراغبني يف اقتناء عقار

 %83,4من الراغبني يف اقتناء عقار يعملون ،يليهم املتقاعدون بـ  ،%6,3وربات البيوت يف املركز الثالث بـ  ،%4,8ثم
العاطلون عن العمل بـ .%2,6
 .16م�ستوى دخل الراغبني يف اقتناء عقار

يف الو�سط احل�رضي %56 ،من الراغبني يف اقتناء عقار لديهم م�ستوى دخل �شهري �أقل من �أو ي�ساوي  4 000درهم.

يف الو�سط القروي %77 ،من الراغبني يف اقتناء عقار لديهم م�ستوى دخل �شهري �أقل من �أو ي�ساوي  4 000درهم.

 2 000درهم �أو �أقل
 4 000-2 001درهم
 6 000-4 001درهم
 11 000-6 001درهم
�أكرث من  11 000درهم
الو�سط احل�رضي

الو�سط القروي

ال�صعيد الوطني
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البحث الوطني حول الطلب يف جمال ال�سكن

 .17معدل حركية الأ�رس (�آخر � 10سنوات)

على ال�صعيد الوطني %26 ،من الأ�رس ( 1,9مليون �أ�رسة) قد غريت �إقامتها خالل العقد املا�ضي .معدل التنقل ال�سكني هو
�أعلى يف املناطق احل�رضية ( )%35,2عنها يف املناطق القروية (.)%8,4
وقد متت احلركية ،يف جميع احلاالت تقريبا ( ،)%93يف نف�س جهة الإقامة احلالية.
 .18م�ستوى الر�ضى من ال�سكن احلايل

يف الو�سط احل�رضي ،الغالبية العظمى ( )%73من الأ�رس ت�صف �سكنهم احلايل ب�شكل �إيجابي (را�ضون ( )%51اىل را�ضون
جدا (.))%22
يف الو�سط القروي ،الغالبية العظمى ( )%82من الأ�رس �أفادوا ب�أنهم را�ضون (� )%62أو را�ضون جدا ( )%20من م�ساكنهم
احلالية.

