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 تقديــــــم
 

المنظم الختصاصات  2332يوليوز  12الصادر في  223220.2طبقا للمرسوم رقم 
وزارة التوقعااات االقتصاااديل والتخطاايطا ولقاارار الساايد وزياار التوقعااات االقتصاااديل والتخطاايط 

والمتعلااات بتدديااد اختصاصاااات وتنظااايم  2332يولياااوز  22الصاااادر بتاااري   1010232رقاام 
دةنباار  22الصااادر فااي  22302.12المصااالا الخارةياال للااوزارةا وطبقااا ريوااا للمرسااوم رقاام 

المندوب السامي للتخطيطا فان المهام واالختصاصاات  السيد في شأن اختصاصات 2330
مهااااا بااااالبدوي والعمليااااات الرامياااال  لاااا  ةماااا  المنوطاااال بالمااااديريات الةهوياااال تتةلاااا  فااااي قيا

نةاااااز الدراسااااات  ات الطاااااب  االقتصاااااد   المعلومااااات فااااي ميااااادين ايدصاااااج والتوريااااتا وال
وكاااا ا مسااااا متها  والمدلياااالا واالةتمااااااي والااااديمودرافي بهاااادت النهااااوي بالتنمياااال الةهوياااال

المخططاااات  بتعااااون مااا  السااالطات الةهويااال وايقليميااال المختصااال فاااي  ااااداد وتتبااا  وتقيااايم
 .للتنميل االقتصاديل واالةتماايل والةماايل الةهويل

 

 بوةااادةانكبااات المديريااال الةهويااال للمندوبيااال السااااميل للتخطااايط  اوالااا   ااا ا ا ساااا 
ال  مواصلل  نةاز مةموال من المهام وا نشاطل التاي تادخل فاي  طاار  2310سنل  خالل

مختلااات  ااا ا ا شااا ال  شاااكل مركااازبويعاااري التقريااار التاااالي . الااا كر ساااال لالاختصاصااااتها 
 . والمهام موزال دسب المصالا المكونل للمديريل الةهويل
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 النشرة اإلحصائية السنوية للجهة -1

صاااادار     النشااارة ايدصااااا يل تعمااال المديرياااال الةهويااال للتخطاااايط سااانويا الاااا   ااااداد وال
 بااااراز ر ااام الماشااارات والمعطياااات المتعلقااال بالساااكان وبمختلاااات   لااا السااانويل للةهااال والتاااي تهااادت 

 .بالةهل القطااات االقتصاديل واالةتماايل وقطااات التةهيزات ا ساسيل
 

وتعتبر   ا الوريقل رمرة لتكارت ةهود مختلت ايدارات الةهويل وايقليميل والتي تتم       
دول نشاط القطاع  علومات ايدصا يلمراسلتها من طرت المديريل بهدت ةم  المعطيات والم

 . المعني با مر وك ا النتا ج وا رقام المدصل اليها خالل السنل
 

ا فقد انكبت المديريل من  بدايل سنل 2312وفيما يخص النشرة ايدصا يل لسنل       
دلها ا خيرة ديي سيتم توزيعها قريبا ال  ةمي  اال   اداد ا وتوةد داليا في مر  2310

 .دارات والمصالا الخارةيل والماسسات الةامعيل وال رت المهنيلاي
 

  منوغرافية الجهة الشرقية -2
 

منودرافيل  اداد ال   2310خالل سنل ل ديريالم في مةال الدراسات الةهويلا انكبت
وتنقسم   ا الوريقل  ل  رربعل فصول ديي يتناول ال صل ا ول . بالل ل ال رنسيل الةهل الشرقيل

كرا ات التنميل بالةهل الشرقيل ل   الرانيتقديما ااما للةهل بينما يتطرت ال صل  منها . ما الت وال
فيما يتناول  ارما ال صل الرالي فإنه يستعري تدليال للووعيل االقتصاديل واالةتماايل بالةهل

 .ال صل ا خير آفات التنميل االقتصاديل واالةتماايل بالةهل
ديي سيتم توزيعها ال   2311الوريقل ةا زة م  بدايل سنل ومن المتوق  رن تكون   ا 

 .ةمي  ايدارات والمصالا الخارةيل والماسسات الةامعيل وال رت المهنيل
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 حضور االجتماعات واألنشطة الجهوية -3
 

تشارك المديريل الةهويل للمندوبيل الساميل للتخطيط في مختلت االةتمااات وا نشطل 
والوطنيل التي تشهد ا المكونات ايداريل للمملكل و لك من رةل  دناج وتنشيط ايقليميل والةهويل 

 .العمل ايدار  واالقتصاد  واالةتمااي بالةهل الشرقيل
 

ا كان للمديريل الةهويل دوور فعال في ا نشطل واالةتمااات 2310و ك ا فخالل سنل 
 :التي يمكن  ةمال مداور ا في النقاط التاليل

 بشريل المدليلالتنميل ال -
 اةتمااات المةال  االقليميل والةهويل -       

 دراسات دول المخططات المديريل للتهي ل الدوريل -
 دراسات دول تصاميم التهي ل القطاايل -
 االسترمارات الةهويل والمدليل -
 المةال  االداريل لمختلت الماسسات العموميل الةهويل -
 .يلمختلت ا نشطل الدينيل والوطن -
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 0213البحث الوطني حول التشغيل لسنة  -1

 نةااز البداي الاوطني الادا م داول التشا يل الا    ام اينال  2310تابعت المديريل خالل سانل 
  % .2رساارة بالوسااط الدواار ا ر   2.33منهااا رساارةا تقطاان  1233دااواليماان ا ساار بلااا ااادد ا 

 .دوريل رسر ي 

تشاااكل منعرةااا مهماااا فااي  نةااااز  ااا ا البداايا دياااي ياااتم  2332سااانل وتةاادر ايشاااارة  لاا  رن 
استعمال الداسوب في ةمي  مرادل العمليلا ابتداج من ةم  المعطيااتا رام مراقبتهااا رام تصاديدها 

رسالها ابر البريد   .است اللها ونشر النتا جقصد   ل  المصالا المركزيل يايلكترونوتنقيتها وال

 :ل  ش يل يهدت البدي الوطني دول التو 

الدصاااول الااا  المعلوماااات الديم رافيااال والرقافيااال ا ساسااايل الخاصااال بالبنيااال الساااكانيل  
ي والشاااهادة دساااب الةااان  والسااان والدالااال الزوةيااال ومدااال االزديااااد والمساااتو  الدراسااا

 ؛المدصل اليها وا ميل
الدصاااااول الااااا  معلوماااااات داااااول الدةااااام والخاصااااايات الديم رافيااااال والرقافيااااال للساااااكان  

 ؛(الش لا البطالل والش ل الناقص)بةمي  مكوناتهم  النشيطين
 ؛دةم ومميزات السكان النشيطين العاطلينرصد  
 ؛دراسل راتب المستأةرين 
 ؛الخاصيات المهنيل المتعلقل بالنشاط الر يسي للسكان النشيطينمعرفل  
 ؛متابعل بعي الماشرات االةتماايل 
 ؛دةم وخاصيات الش ل الناقص تدديد 
 ؛سوت الش لدراسل ديناميل  
 .توفير معلومات دول القطاع دير المنظم وخاصل منها المتعلقل بالش ل 
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 2023   سنة األسر التي شملها البحث حول التشغيل خاللعدد 
 يم على مستوى الجهةلحسب الوسط والعمالة أو األق

 المجموع القروي الوسط الحضري الوسط العمالة أو اإلقليم

 انكاد -وجدة
.13 120        1323 

 بركـــان
233 213 813 

 الناظـــور
853 253 1133 

 الدريوش
83 133 183 

 تاوريــرت
      233 120 023 

 جــــرادة
       153 90 213 

 فجيــــج
83 83 

123 

 0200 2300 2900 مجموع الجهــة

 

 إحصائيـات الحالـة المدنيـة -0

رنامج التي تجمع المديرية من عمر عقدة البعاشر العام ال 0213تعتبر سنة  
الجهوية بالمصالح المركزية للمندوبية السامية للتخطيط، والتي تتبنى جهوية األشغال 

الميدانية والمكتبية التي تتعلق ببعض البحوث والعمليات اإلحصائية، ومن بينها 
حيث قامت المديرية بتجميع االستمارات المرسلة من طرف  إحصائيات الحالة المدنية

، وفرزها (والزواج و الطالق أوراق الوالدات والوفيات واألحكام)وأقاليم الجهة لةعما
وترميزها ومعالجتها معلوماتيا، قبل إرسال المعطيات المحصلة إلى مديرية اإلحصاء 

 .بهدف االستغالل والنشر
 
 
 



 . 

 

 حسب عمالة وأقاليم الجهة 0213سنة دد االستمـارات المتوصـل بـها خـالل ع

 أو اإلقليمالعمالة 
 عدد االستمارات

 المجموع الطالق الزواج األحكام الوفيات الوالدات

 61561 726 4260 520 2530 8500 انكاد -وجدة
 8818 296 2730 430 1022 4390 بركـــان

 61681 362 4621 2036 2159 10211  الدريوش+ الناظـــور
 8006 199 1986 433 398 4987 تاوريــرت

 6618 145 1186 168 224 1455 جــــرادة
 5166 187 1205 763 368 2688 فجيــــج

 16685 1915 15988 4350 6701 32231 مجموع الجهة

 

 

 

 

 

 

 إحصائيــات البنــاء -3

تقاااوم المديريااال الةهويااال بانتظاااام بتةميااا  المعطياااات ايدصاااا يل المتعلقااال بقطااااع البنااااج بمااادن 
المعنياااال قصااااد تعب اااال االسااااتمارات المخصصاااال لهاااا ا  الةهاااال و لااااك بمساااااادة الةمااااااات الدوااااريل

 .ال ري

وتةدر ايشارة  ل  رن  ا ا العمليال تادخل فاي  طاار برناامج العملياات التاي تام بشاأنها  موااج 
وتعماال المديرياال فااي  اا ا ايطااار بتةمياا  . اقاادة برنااامج بااين المديرياال الةهوياال والمصااالا المركزياال

علوماتيا قبل  رساالها  لا  مديريال ايدصااج قصاد االسات الل المعطيات وفرز ا وترميز ا وتدصيلها م
 .والنشر
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 2310ويووااا الةاادول التااالي  دصااا يات البناااج التااي توصاالت المديرياال بورا قهااا خااالل ساانل 
 .دسب امالل ورقاليم الةهل

 عدد البنايات المشيدة عدد رخص البناء العمالة أو اإلقليم

 0253 0523 انكاد -وجدة
 053 203 بركـــان

 593 0533 الناظـــور 
 50 22 الدريوش

 055 023 تاوريــرت

 05 00  جــــرادة
 00 22 فجيــــج

 5009 2993 مجموع الجهــة
 
 
 
 
 

 ثمنة بالتقسيـطالبحث حول األ -4

ا وال   دال مدال (2332رسا  ) لألرمان اند االستهالكيهدت الرقم االستداللي            
التقسايط البيا  ب  ل  قيا  التطور النسابي  رماانا (.1.8رسا )تكل ل المعيشل االستداللي ل الماشر

مقاباال ) نواياال 1322مااادة و 128تدتااو  ساالل الاارقم االسااتداللي داليااا الاا  و  .فااي الزمااان والمكااان
 قساام 12وقااد صاان ت  اا ا المااواد دسااب  .(بالنساابل للاارقم االسااتداللي القااديم نواياال 228مااادة و 085
و توام  .(بالنسابل للارقم االساتداللي القاديم فرايال مةمواال 50مةموااات و 8بال مقا) مةموال 11و

 .السلل الم كورة السل  والخدمات التي تستهلكها اادة الساكنل الدوريل

الاا   لااد  ايناال ماان نقااط البياا  بالتقساايط تااتم معايناال ا رمااان بواسااطل بدااي مسااتمرو          
و  ا (مديناال بالنساابل للاارقم االسااتداللي لتكل اال المعيشاال 11مقاباال )بالمملكاال  مديناال ر يساايل 12صااعيد 
 اطنةاال  ركاااديرا الدارالبيواااجا فااا ا القنيطاارةا مااراك ا الرباااطا تطااوانا مكنااا ا وةاادةا  : ااي 
 .ا الداخللا كلميما سطاتا رس يا بني مالل والدسيملالعيون
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ة اااااان طريااااات وتةمااااا  المعطياااااات داااااول رساااااعار الماااااواد االساااااتهالكيل بمدينااااال وةاااااد          
نقطااال للبيااا  بالنسااابل للااارقم االساااتداللي  253مقابااال )نقطااال للبيااا   022االتصاااال المباشااار بماااا ي اااوت 

وتختلات . موزاال الا  رربا  منااطت ة رافيال متةانسال و لاك بصا ل دوريال ومنتظمال( لتكل ل المعيشال
 :دوريل المعاينل دسب نوايل المواد ال  الشكل التالي

 خوار وال واكاه و ال: مراال)وعا ر  رربا  مارات فاي الشاهر مواد تسةل رسعار ا كال رساب
 ؛(اللدوم وا سماك

  ماواد البقالالا المدروقااتا التةهيازات : مرال)مواد تسةل رسعار ا مرة واددة في الشهر
 .(الكهربا يل المنزليل

كمااا تااتم بصاا ل دورياال معايناال ررمناال الكااراج بااإةراج بدااي دا اام لااد  ايناال مكوناال ماان              
 .مسكنا موزال ال  مختلت ردياج المدينل 113

تم دساب معامالت الترةياا التي تدخل كعنصر رساسي في ادتسااب الارقم االساتداللي       
لألرمان اند االستهالكا الا  رساا  معطياات البداي الاوطني داول االساتهالك ون قاات ا سار ل تارة 

الاوطني داول مساتو  معيشال ا سار  ا والتي تمت مراةعتها الا  رساا  نتاا ج البداي2333-2331
  .2332لسنل 

وتةدر ايشارة  ل  رن المعاامالت الترةيديالا التاي تقاا  دساب كال قسام رو مةمواال        
ماوادا تمراال فااي دقيقاال ا مار الااوزن ال علااي لهاا ا المااادة رو المةمواال داخاال اين ااات ايةمااالي لألساار 

 . الدوريل

ل  التالياااال و المسااااتعملل فااااي دساااااب الاااارقم االسااااتداللي و كاااا ا فااااإن المعااااامالت الترةيدياااا     
الدالي لألرمان اند االستهالك دساب مةموااات الماواد الكبار  تتعلات بعاادات االساتهالك لاد  رسار 

و   ا يمرل بدون شكا ت ييرا مهما فاي مساار نشار  ا ا الناوع مان الماشارات التاي تأخا  . مدينل وةدة
 .الن قات له ا ا سر الدقيقيل لسلل لبعين االاتبار البني
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 %المعامل الترجيحي  القســـــــــــــــم
 44,04 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

 2,09 المشروبات الكحولية والتبغ

 4,05 المالبس واألحذية
 14,29 السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى

 3,77 ية للمنزلاألثاث واألدوات المنزلية والصيانة العاد
 5,04 الصحة

 12,82 النقل

 3,49 المواصالت

 1,41 الترفيه والثقافة

 2,06 التعليم

 2,34 مطاعم وفنادق

 4,60 مواد وخدمات أخرى

 200000 المجموع
 
 
 

 لدى المؤسسات االقتصادية البحث حول الظرفية االقتصادية واإلنتاج -5

كال شاهر بالنسابل للبداي داول اينتاا  وخاالل يداني خالل تسهر المديريل ال   نةاز بدي م
ويااتم تةمياا   .فيمااا يتعلاات بالبدااي دااول الظرفياال لااد  الماسسااات ايقتصاااديل الاادورات ا رباا  للساانل

رسالها اند نهايل كل البداي )فصال ورخار كال  (البدي دول اينتاا ) شهر استمارات   ا الوددات وال
 .   صد است اللها ونشر نتا ةها ل  مديريل ايدصاج ق( دول الظرفيل

 25)ماسساال قااارة  53قااارة مكوناال ماان  ةدياادة و ايناالاللاا ان يهمااان   انالبدراا نويهاادت  اا ا
 تعمل في القطاع الصنااي وفاي قطااع ا شا ال العموميال والبنااج ( وددة تبدي بالتناوب كل شهرين

ودااادات معنيااال بالبداااي داااول  .)ا  لااا  تددياااد دةااام اينتاااا  واالتةا اااات الظرفيااال والطاقااال والمعاااادن
 .راج وتوقعات صادرة ان راساج   ا المقاوالترابر  (الظرفيل االقتصاديل
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  البحث الوطني حول الظرفية لدى األسر   -6

اافااي  طااار برنااامج املهااا 2332 بوةاادة ابتااداج ماان شااهر ركتااوبر  شاارات  المديرياال  الةهوياال
ا ساار للظرفياال االقتصاااديل ورفااات تطور ااا  الساانو ا  فااي  ةااراج بدااي  دا اام وبشااكل دور  دااول تقياايم

 .  ال  المد  القريب

ويشااااكل  اااا ا النااااوع ماااان البدااااوي  رداة  اماااال لمالدظاااال و تتباااا  آراج ا ساااار دااااول ا وواااااع  
كماا تمكان البداوي داول . االقتصاديل العامل للبالد و ماد  تأرير اا الا  وواعياتها المعيشايل اليوميال

ا سااار وتوقعاتهاااا المساااتقبليل القريبااال فيماااا  تسااالوكياوماااات داااول الظرفيااال االقتصااااديل مااان تاااوفير معل
 .يخص االستهالك و االدخار

رسارة  883داوالي اينل من ا سر بلاا اادد ا  2310  ا وقد  م البدي الميداني خالل سنل 
 .منها تقطن بالوسط الدور    %21ا ال  مستو  الةهل

 مةموعال الوسط القرو  الوسط الدور  العمالل رو ايقليم

 258 84 012 رنةاد-وةدة

 160 82 102 بركان

 219 96 152  الناوور

 64 89 18 الدريو 

 114 14 69 تاوريرت

 36 14 18 فةيج

 36 14 14 ةرادة

 المجموع
630 257 887 
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 البحث حول قطاعات البناء واألشغال العمومية والتجارة والخدمات  -7

متعلاات بقطااااات البناااج ال ساانو الميااداني ال بداايال نةااازبإ الةهوياال   المديرياال قاماات         
  2310 يونياودياي انطلقات ا اماال الميدانيال ما  بدايال شاهر  وا ش ال العموميل والتةارة والخادمات

 . 2310 دةنبروانتهت رواخر  شهر 

 لا  تاوفير المعطياات الكافيال للمداسابل الوطنيال  ا كماا  او معلاوماويهدت   ا البداي        
باااراز ر ااام مميااازات وخصاااا ص الودااادات المنظمااال واالقتهاااا ببااااقي بهااا دت ووااا  دساااابات اينتاااا  وال

 .القطااات االقتصاديلا وتدديد مسا مل   ا القطااات في نمو الناتج الداخلي الخام

الا  مساتو  الةهال الشارقيلا منهااا  ماسسال 2.3مكونال ماان  و قاد شامل البداي اينال        
ا ودادة مختصال فاي الخادمات 111تعمال فاي التةاارة و 81ال العموميال ووددة في البنااج وا شا  00
 . وددة تنشط في الطاقل والمعادن 02و

 .دسب امالل ورقاليم الةهل والقطااات العينل ويووا الةدول التالي ادد وددات

البناج وا ش ال  العمالل رو ايقليم
 العموميل

الطاقل  الخدمات التةارة
 والمعادن

 المةموع

 .10 14 72 53 18 انكاد -وةدة

 13 3 22 35 2 بركاااان

 25 12 33 23 7 الدريو + الناظاااور

 .1 1 10 3 5 ةااارادة

 8 1 4 2 3 تاورياارت

 . 1 3 3 2 فةيج

 2.3 02 111 81 00 مةموع الةهل
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 0214األعمال الخرائطية لإلحصاء العام للسكان والسكنى  -8

 دهدا األ 1.9            
 إنشاء وحدات جهوية لنظام المعلومات الجغرافية على صعيد المديريات الجهوية؛  -

 تحيين قواعد المعطيات الجهوية لمالئمتها مع التقطيع اإلداري الجديد؛  -

 تحيين الرموز الجغرافية؛ -

 تجميع الخرائط من لدن اإلدارات المنتجة لها إلتمام القاعدة الخرائطية؛   -

 (2إلخ222خرائط الجماعات ومناطق اإلحصاء و أوراق الحدود)لخرائطية تكوين الملفات ا  -

توفير خرائط محينة و بجودة عالية تغطي مجموع التراب الوطني بوسطيه الحضري  -

 والقروي؛ 

  تقسيم الجماعات الحضرية والقروية إلى مناطق إحصاء واضحة الحدود؛ -

ووصفا دقيقا لحدودها يمكن إعداد ملف خرائطي لكل منطقة إحصاء يضم خريطة محينة  -

 أي مستعمل من تحديد موقعها بسهولة دون أي لبس أو غموض في الميدان؛

تجميع المعطيات اإلحصائية الالزمة لتقدير الوسائل المادية والبشرية الضرورية إلنجاز  -

  اإلحصاء العام للسكان والسكنى المقبل في ظروف جيدة؛

ن من إنجاز برنامج البحوث اإلحصائية التي تلي توفير قاعدة معاينة مساحية حديثة تمك -

 ؛اإلحصاء العام

 2تلبية حاجيات السلطات المحلية والمصالح الخارجية من المعطيات اإلحصائية -



12 

 

 0213دجنبر  31وضعية تقدم األعمال الخرائطية بالجهة الشرقية إلى غاية   2.9

                                  الوسط الحضري
ق اإلحصاء الناتجة عن عدد مناط

 التوسع العمراني
نسبة 
 اإلنجاز

 العمالة أو اإلقليم مناطق اإلحصاء
المنتهية العمل 
 بها 

 المجموع

15 122% 557 557 
 أنجاد-وجدة

8 
200% 

472 470 
 الناضور

9 
200% 

254 254 
 بركان

 
200% 

130 132 
 تاوريرت

 
200% 

80 82 
 جرادة

 
200% 

77 79 
 الدريوش

 
200% 

77 99 
 فجيج

32 
200% 

1673 1673 
 المجموع

 الوسط القروي
 العمالة أو اإلقليم مناطق اإلحصاء نسبة اإلنجاز

 المجموع المنتهية العمل بها 

88% 55 68 
 أنجاد-وجدة

122% 015 215 
 الناضور

122% 137 139 
 بركان

122% 70 92 
 تاوريرت

83% 32 36 
 جرادة

122% 026 206 
 الدريوش

70% 47 53 
 فجيج

77% 786 809 
 المجموع

 عدد مناطق اإلحصاء نسبة اإلنجاز

 مجموع الجهـــة

 المةموع المنتهيل العمل بها 

77% 0457 0480 

 

ةمي  رقاليم الةهل الشرقيل قبل نهايل ا سبوع ا ول من شهر  ستنتهي ا امال الخرا طيل ال  صعيد:  مالدظل
 ا2311يناير 
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 2013 أنشطة مصلحة اإلعـالم خالل سنة

 
 

 2013خييالس سيينة فييي إطييار المهييام المنوطيية بمصييلحة اإلعييالم والتوهيييقي قاميي  هيي   األخيييرة 

 : باألنشطة التالية

 

 
إغناء الرصيد الوهائقي للمكتبة بمجموعة من الوهائق تستجيب لحاجيات ومتطلبات أطر المديرية  12

 اقتصادية-ملين من العمومي وتهم ه   الوهائق على الخصوص المجاالت السوسيوالمستعوك ا 

 وهيقة وزع  كما يلي  1.0 بلغ عددهاوالديموغرافيةي 

 07 ةمونوغرافي   

  185  "من الدوريات" عدد 

 01  قرص مضغوط 

 

لدن  من 2310تحليل وفهرسة الوهائق التي تم اقتناؤها أو التي توصل  بها المديرية خالس سنة   22

 ي وهيقة 1.0للمندوبية السامية للتخطيطي وقد بلغ عددها  و الجهوية المصالح المركزية

 

قاعدة  تحيين إلى جانب جدادةي 1853حوالي  ( Bibli)تحيين قاعدة المعطيات البيبليوغرافية  02

 2  (BDD) المعطيات الخاصة بالملفات الوهائقية

 

زائر  2.1ما يناهز  2310مركز التوهيق خالس سنة  في إطار توفير الخدمات للمستعمليني ا ستقبل 12

من طلبة وأسات ة وموظفين وذلك قصد إنجاز بحوث ودراسات مختلفة اعتمادا على الرصيد 

 ي الى جانب بحوث عبر بوابة المندوبية السامية للتخطيط  الوهائقي المتوفر بالمركز

www.hcp.maمركز الوطني للتوهيق و بوابة الwww.cnd.hcp.ma  الى جانب موقع المديرية

   ; oriental-www.hcp.ma/region الجهوية للتخطيط بوجدة

 

يـات اإلحصائيـة والسوسيو لتمكيـن أكبر عـدد ممكن من المستعملين االستفـادة من المعط 52

صادرة عن المديرية ( كتبي ودوريات واقراص مدمجة)وهيقة  132تم إرساس  يموغرافيةيد

من مؤسسة  23حوالي الجهوية بوجدة والمديريات المركزية للمندوبية السامية للتخطيط إلى 

http://www.hcp.ma/
http://www.cnd.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/region-oriental


 1. 

وبية السامية و كدا المديريات المركزية و الجهوية للمند المصالح الخارجية بالجهة الشرقية

 : وقد هم  ه   اإلرساليات الوهائق التالية 2للتخطيط

 

o  ي (2011طبعة )النشرة اإلحصائية السنوية للجهة الشرقية 

o ي(بالفرنسية2011 طبعة ) المغرب في ارقام 

o (2311طبعة " )ارقام و تحاليل  الجهة الشرقية " من سلسلة  : قرص مدمج تفاعلي 

o (0132طبعة " )ارقام و تحاليل  الجهة الشرقية " من سلسلة  : قرص مدمج تفاعلي 

o La Revue N° 31, N° 32 

o Perspectives Med N° 80 

 

 الجهة الشرقية في ارقام : "  سلسلةال طبعة جديدة من ) قرص مدمج تفاعليو اعداد إنجاز  22

L’Oriental en chiffres( " 2310طبعة) :   

 :تضم محتويات هدا القرص الوهائق التالية 

 

 (2312طبعة )لنشرة اإلحصائية السنوية للجهة الشرقية ا 

  (2311طبعة )النشرة اإلحصائية السنوية للجهة الشرقية 

  (2313طبعة )النشرة اإلحصائية السنوية للجهة الشرقية 

  (.233طبعة )النشرة اإلحصائية السنوية للجهة الشرقية 

  2310لسنة  بالجهة الشرقيةو البطالــة النشـاط، الشغـل مؤشرات حوس 

  االستهالك بمدينة وجدة د نع ثمانألل الـرقـم االستدالليكلفة المعيشة و حوسمؤشرات 

  2315الى حدود سنة  بالجهة الشرقيةاسقاطات حوس نمو تعداد السكان 

 

في إطار تحسين عمليات التواصل بين المديريات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط عبر الشبكة  22

و قصد إغناء الرصيد المعلوماتي والوهائقي واإلخباري بالمجاس المخصص " راني األنت"الداخلية 

تحيين بعض المعلومات والمعطيات الى للمديرية الجهوية للجهة الشرقيةي بادرت ه   األخيرة 

 2 الخاصة بالمديرية

 

 في اطار التواصل ونشر المعلومات عن بعد و لتسهيل االطالع على المعطيات االحصائية  82

قام  المصلحة بإعداد و تحيين الموقع الكتروني الخاص بالمديرية الجهوية عبر  ،المنشوراتو

وقد تضمن ه ا الموقع  oriental-www.hcp.ma/regionبوابة المندوبية السامية للتخطيط 

وية وك ا مونوغرافية الجهة باإلضافة الى بعض منشورات المندوبية كالنشرة اإلحصائية الجه

  2الصبغة الجهوية داتبعض الدراسات 

 احصائيات متعلقة بمستعملي موقع االنترني  الخاص بالمديرية الجهوية بوجدة

http://www.hcp.ma/region-oriental
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المنبثقة عن المكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي  لجنةالتمثيل المديرية الجهوية في أشغاس   2.

 2المجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية

ي  طالب 2310متدربيني استقبل  مصلحة االعالم و التوهيق خالس سنة في اطار مواكبة ال   .60

جامعي خريج المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة ي استفاد من فترة تدريبية حيث تم تأطير  قصد انجاز 

انجاز صفحات الويب على "دراسة تتعلق بتطبيقات في ميدان التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

 "2   األنترني

 
 
 
 
 

 الشهر عدد المستعملين

 يناير 317

 فبراير 968

 مارس 873

 ابريل 811

 ماي 1131

 يونيو 981

 يوليوز 628

 شتغ 455

 شتنبر 931

 اكتوبر 1126

 نونبر 1565

 دجنبر 1375

 المجموع 11948
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للجهة الشرقيةالمديرية الجهوية   

DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25 Bd Mohammed Derfoufi B.P : 408  Oujda   23333  

وجدة 030ب .شارع محمد الدرفوفي ص 52 23333  

Tel : 05 36 68 04 30  الهاتف :   

Fax : 05 36 68 49 34   الفاكس :  

 

 

 

 

www.hcp.ma/region-oriental 

 

http://www.hcp.ma/

