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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 
الا  مواصالل  نةااز مةمواال مان المهاام وا نشاطل  2311سانل ا سدو  ا ول من  خالل

 بشاااكل مركااازالتقريااار التاااالي  . ويعاااريالااا كر ساااال لالالتاااي تااادخل فاااي  طاااار اختصاصااااتها 
 مختلت   ه ا شغال والمهام موزال دسب المصالا المكونل للمديريل الةهويل. 
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 النشرة اإلحصائية السنوية للجهة .1
 
صدار   السنويل النشرة ايدصائيل تعمل المديريل الةهويل للتخطيط سنويا ال   اداد وال

 ل   براز ر م المؤشرات والمعطيات المتعلقل بالسكان وبمختلت القطااات تي تهدت للةهل وال
 بالةهل. االقتصاديل واالةتماايل وقطااات التةهيزات ا ساسيل

 
وتعتبر   ه الوريقل رمرة لتكارت ةهود مختلت ايدارات الةهويل وايقليميل والتي تتم 

دول نشاط القطاع  والمعلومات ايدصائيل مراسلتها من طرت المديريل بهدت ةم  المعطيات
 المعني با مر وك ا النتائج وا رقام المدصل اليها خالل السنل. 

 
 2312ا فقد انكبت المديريل من  بدايل سنل 2311وفيما يخص النشرة ايدصائيل لسنل 

ارةيل ال  ااداد ا ديي تم طبعها وتوزيعها م  نهايل السنل ال  ةمي  ايدارات والمصالا الخ
 والمؤسسات الةامعيل والغرت المهنيل. 

 
 الدراسات الجهوية .2

 
  الجهة الشرقية : الفوارق بين األقاليم والتنمية المتباينة 2-1

 
الشرقيل: شرات المديريل في  اداد دراسل ةهويل مووواها: الةهل  2311من  بدايل سنل 

راسل  ل   براز ر م االختالالت الموةودة . وتتطرت   ه الدال وارت بين ا قاليم والتنميل المتباينل
بين شمال وةنوب الةهل الشرقيل فيما يتعلت بالتنميل المةاليل و لك من خالل استعراي مةموال 
من ايدصائيات والمؤشرات المتعلقل بمختلت القطااات االقتصاديل واالةتماايل وك ا الةانب 

تناول   ه الدراسل ادة مداور ر مها خريطل الديمودرافيا ومقارنتها بين شمال وةنوب الةهل. وت
 ال وارت داخل الةهلا آفات التنميل بين شمال وةنوب الةهل وانعكاسات ال وارت داخل الةهل. 

 
ا تم االنتهاج من ااداد   ه الدراسل واملت المديريل ال  طبعها 2312وخالل سنل 

 .لةهويلايدارات والمصالا الخارةيل المدليل واوتوزيعها ال  مختلت 
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  المنوغرافيات اإلقليمية 2-2
 

 اتمنودرافي اداد ال  خالل   ه السنل ل ديريالم في مةال الدراسات الةهويل ريواا تعمل
التي تتوفر اليها امالل ورقاليم الةهل وك ا مؤ الت تناول   ه الدراسات مختلت ال. وتاقليميل

آفات التنميل االقتصاديل واالةتماايل بكل  كما تتطرت  ل . هاالتنميل بالتي تعيت مسار كرا ات اي
  قليم ال  ددة.

 
 حضور االجتماعات واألنشطة الجهوية  2-3

 
تشارك المديريل الةهويل للمندوبيل الساميل للتخطيط في مختلت االةتمااات وا نشطل 

ج وتنشيط ايقليميل والةهويل والوطنيل التي تشهد ا المكونات ايداريل للمملكل و لك من رةل  دنا
 العمل ايدار  واالقتصاد  واالةتمااي بالةهل الشرقيل.

 
ا كان للمديريل الةهويل دوور فعال في ا نشطل واالةتمااات 2312و ك ا فخالل سنل 

 التي يمكن  ةمال مداور ا في النقاط التاليل:
 التنميل البشريل المدليل -
 التخطيط االستراتيةي المدلي -
 مةال  االقليميل والةهويلاةتمااات ال -       

 دراسات دول المخططات المديريل للتهيئل الدوريل -
 دراسات دول تصاميم التهيئل القطاايل -
 االسترمارات الةهويل والمدليل -
 المةال  االداريل لمختلت المؤسسات العموميل الةهويل -
 مختلت ا نشطل الدينيل والوطنيل. -
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 2212حول التشغيل لسنة البحث الوطني  -1

 نةااز البداي الاوطني الادائم داول التشاغيل الا    ام اينال  2312تابعت المديريل خالل سانل 
فااي  22رساارة بالوسااط الدواار ا ر   2233منهااا رساارةا تقطاان  1333دااواليماان ا ساار بلااا ااادد ا 

 .دوريل رسر ي  المائل 

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

رسالها ابر البريد االكتروني  ل  المصالا المركزيل  استغاللها ونشر النتائج.قصد  وتنقيتها وال

 ل : يهدت البدي الوطني دول التشغيل و 

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

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

 ؛(الشغل الناقصالنشيطين بةمي  مكوناتهم )الشغلا البطالل و 
 ؛دةم ومميزات السكان النشيطين العاطلينرصد  
 ؛دراسل راتب المستأةرين 
 ؛الخاصيات المهنيل المتعلقل بالنشاط الرئيسي للسكان النشيطينمعرفل  
 ؛متابعل بعي المؤشرات االةتماايل 
 ؛دةم وخاصيات الشغل الناقص تدديد 
 ؛دراسل ديناميل سوت الشغل 
 .اع دير المنظم وخاصل منها المتعلقل بالشغلتوفير معلومات دول القط 
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 2112   سنة األسر التي شملها البحث حول التشغيل خاللعدد 
 يم على مستوى الجهةلحسب الوسط والعمالة أو األق

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري العمالة أو اإلقليم

 انكاد -وجدة
980 120 1100 

 بركـــان
350 210 560 

 رالناظـــو
735 023 13.5 

 الدريوش
140 60 200 

 تاوريــرت
215 120 005 

 جــــرادة
140 90 230 

 فجيــــج
140 300 

123 

 3960 1221 2011 مجموع الجهــة

 

 إحصائيـات الحالـة المدنيـة -2

من عمر عقدة البرنامج التي تجمع المديرية عاشر العام ال 2212تعتبر سنة  
للمندوبية السامية للتخطيط، والتي تتبنى جهوية األشغال الجهوية بالمصالح المركزية 

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

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

 بهدف االستغالل والنشر.
 
 
 



 . 

 

 حسب عمالة وأقاليم الجهة 2212سنة دد االستمـارات المتوصـل بـها خـالل ع

 العمالة أو اإلقليم
 عدد االستمارات

 المجموع الطالق الزواج ماألحكا الوفيات الوالدات

 16644 716 4379 550 2261 8738 انكاد -وجدة
 8684 295 2650 479 970 4290 بركـــان

 18640 368 4763 2053 2278 9178  الناظـــور+ الدريوش
 7594 209 2259 447 497 4182 تاوريــرت

 3282 159 1284 166 225 1448 جــــرادة
 5512 179 1305 886 376 2766 فجيــــج

 60356 1926 16640 4581 6607 30602 مجموع الجهة

 

 إحصائيــات البنــاء -3

تقاااوم المديريااال الةهويااال بانتظاااام بتةميااا  المعطياااات ايدصاااائيل المتعلقااال بقطااااع البنااااج بمااادن 
الةهاااال و لااااك بمساااااادة الةمااااااات الدوااااريل المعنياااال قصااااد تعبئاااال االسااااتمارات المخصصاااال لهاااا ا 

 الغري.

شارة  ل  رن  ا ه العمليال تادخل فاي  طاار برناامج العملياات التاي تام بشاأنها  موااج وتةدر اي
اقاادة برنااامج بااين المديرياال الةهوياال والمصااالا المركزياال. وتعماال المديرياال فااي  اا ا ايطااار بتةمياا  
المعطيات وفرز ا وترميز ا وتدصيلها معلوماتيا قبل  رساالها  لا  مديريال ايدصااج قصاد االساتغالل 

 شر.والن

 2312ويووااا الةاادول التااالي  دصااائيات البناااج التااي توصاالت المديرياال بورائقهااا خااالل ساانل 
 دسب امالل ورقاليم الةهل.
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 عدد البنايات المشيدة عدد رخص البناء العمالة أو اإلقليم

 1288 2900 انكاد -وجدة
 263 580 بركـــان

 183 600 الناظـــور 
 10 21 الدريوش

 87 286 تاوريــرت
 21 129  جــــرادة
 45 215 فجيــــج

 1897 4731 مجموع الجهــة
 

 ثمنة بالتقسيـطالبحث حول األ -4

(ا وال   دال مدال 2332)رسا   لألرمان اند االستهالكيهدت الرقم االستداللي            
التقسايط   بالبيا  ل  قيا  التطور النسابي  رماان(ا .1.8االستداللي لتكل ل المعيشل )رسا  المؤشر

)مقاباال  نواياال 1322مااادة و 128تدتااو  ساالل الاارقم االسااتداللي داليااا الاا  و  .فااي الزمااان والمكااان
 قساام 12وقااد صاان ت  اا ه المااواد دسااب  .بالنساابل للاارقم االسااتداللي القااديم( نواياال 228مااادة و 085
و توام  .م(بالنسابل للارقم االساتداللي القادي فرايال مةمواال 50مةموااات و 8)مقابال  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  مديناال بالنساابل للاارقم االسااتداللي لتكل اال المعيشاال(ا  11بالمملكاال )مقاباال  مديناال رئيساايل 12صااعيد 
 اطنةاال  ركاااديرا الدارالبيواااجا فااا ا القنيطاارةا مااراك ا الرباااطا تطااوانا مكنااا ا ةا وةااد  ااي :
 ا الداخللا كلميما سطاتا رس يا بني مالل والدسيمل.العيون

وتةمااااا  المعطياااااات داااااول رساااااعار الماااااواد االساااااتهالكيل بمدينااااال وةااااادة اااااان طريااااات           
نقطااال للبيااا  بالنسااابل للااارقم االساااتداللي  253نقطااال للبيااا  )مقابااال  022االتصاااال المباشااار بماااا ي اااوت 

لتكل ل المعيشال( موزاال الا  رربا  منااطت ةغرافيال متةانسال و لاك بصا ل دوريال ومنتظمال. وتختلات 
 دوريل المعاينل دسب نوايل المواد ال  الشكل التالي:
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 خوار وال واكاو و مواد تسةل رسعار ا كال رسابوعا ر  رربا  مارات فاي الشاهر )مراال: ال
 سماك(؛اللدوم وا 

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

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

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

ا والتي تمت مراةعتها الا  رساا  نتاائج البداي الاوطني داول مساتو  معيشال ا سار 2333-2331
  .2332لسنل 

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

 الدوريل. 

و كاااا ا فاااادن المعااااامالت الترةيدياااال  التالياااال و المسااااتعملل فااااي دساااااب الاااارقم االسااااتداللي      
ان اند االستهالك دساب مةموااات الماواد الكبار  تتعلات بعاادات االساتهالك لاد  رسار الدالي لألرم

مدينل وةدة. و   ا يمرل بدون شكا تغييرا مهما فاي مساار نشار  ا ا الناوع مان المؤشارات التاي تأخا  
 الدقيقيل لسلل الن قات له ه ا سر. 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 األثاث واألدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل

 5,04 الصحة

 12,82 النقل

 3,49 المواصالت

 1,41 رفيه والثقافةالت

 2,06 التعليم

 2,34 مطاعم وفنادق

 4,60 مواد وخدمات أخرى

 111011 المجموع
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 2212-2211البحث الوطني حول استعمال الوقت   -5

بدنةااز البداي الاوطني  2311ركتاوبر  0تقوم المديريال الةهويال خاالل سانل كاملال ابتاداجا مان 
 المررة والط ل.دول تدبير الوقت اند الرةل و 

ويتمرل الهدت الرئيسي له ا البدي في تدديد توزي  الوقت بين مختلات ا نشاطل المزاولال مان 
 طرت السكانا ويمكن رن ينبرت ان   ا الهدت العام  دفان آخران يتةليان في:   

  تدديااد ووصاات مختلاات ا نشااطل التااي يقااوم بهااا السااكان بالت اااال ماا  مختلاات العواماال
 القتصاديل واالةتماايل والرقافيل؛واالديمودرافيل 

   تااوفير قاااادة بيانااات  دصااائيل ومؤشاارات دسااب الةاان  ووسااط ايقاماال والاا  مسااتو
 ةمي  الةهات و لك لألخ  بعين االاتبار بعد النوع االةتمااي بشكل رفول.

يشااامل البداااي ةميااا  ا سااار المعيشااايل العاديااال ر  التاااي تتواةاااد بمساااكنها الرئيساااي ررنااااج       
ساااانل فمااااا فااااوت  15راج البدااااي. وتشاااامل العيناااال المبدوراااال ا شااااخاص الاااا ين يبلغااااون ماااان العماااار  ةاااا

 سنل. 11و 2وا ط ال الدين تتراوح رامار م 

ساااال لكاال شااخص ماان العيناال  21يااتم ةماا  البيانااات طيلاال ساانل كاملاال و لااك بالنساابل ل     
وساميل الا  اساتعمال الوقات لاد   ا ه )البالغين رو ا ط ال( بغيال ا خا  بعاين االاتباار للتاأريرات الم

 رسرة موزال دسب الةدول التالي: 105تم بدي  2312ال ئات.وخالل سنل 

 المةموع الوسط القرو  الوسط الدور  العمالل رو ايقليم
 3. 15 25 وةدة رنةاد
 135 23 15  الناوور
 25 23 15 الدريو 
 25 03 15 بركان

 23 03 03 تاوريرت
 03 15 15 ةرادة
 3 3 3 فةيج

 532 211 222 المجموع
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 لدى المؤسسات االقتصادية البحث حول الظرفية االقتصادية واإلنتاج  -6

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

رسالها اند نهايل كل )البداي فصال ورخار كال  )البدي دول اينتاا ( شهر استمارات   ه الوددات وال
  ل  مديريل ايدصاج قصد استغاللها ونشر نتائةها.   دول الظرفيل( 

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

ودااادات معنيااال بالبداااي داااول  .)ا  لااا  تددياااد دةااام اينتاااا  واالتةا اااات الظرفيااال والطاقااال والمعاااادن
 راج وتوقعات صادرة ان رؤساج   ه المقاوالت.رابر  (الظرفيل االقتصاديل

  البحث الوطني حول الظرفية لدى األسر   -7

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

 ال  المد  القريب.  

 اماااال لمالدظاااال و تتباااا  آراج ا ساااار دااااول ا وواااااع  ويشااااكل  اااا ا النااااوع ماااان البدااااوي  رداة 
االقتصاديل العامل للبالد و ماد  تأرير اا الا  وواعياتها المعيشايل اليوميال. كماا تمكان البداوي داول 
الظرفيااال االقتصااااديل مااان تاااوفير معلوماااات داااول سااالوكات ا سااار وتوقعاتهاااا المساااتقبليل القريبااال فيماااا 

 يخص االستهالك و االدخار.

 833دااوالي ايناال ماان ا ساار بلااا ااادد ا  2312البدااي الميااداني خااالل ساانل   اا ا وقااد  اام
 منها تقطن بالوسط الدور .   %22ا رسرة ال  مستو  الةهل
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 المةموع الوسط القرو  الوسط الدور  العمالل رو ايقليم

 198 54 144 رنةاد-وةدة

 252 72 180 بركان

 162 18 144  الناوور

 54 36 18 الدريو 

 54 0 54 ريرتتاو 

 18 0 18 فةيج

 54 0 54 ةرادة

 792 180 612 المجموع

 

 

 البحث حول قطاعات البناء واألشغال العمومية والتجارة والخدمات  -8

متعلاات بقطااااات البناااج ال ساانو الميااداني ال بداايال بدنةاااز الةهوياال   المديرياال قاماات         
  2312ركتاوبر قت ا امال الميدانيل م  بدايال شاهر ديي انطل وا شغال العموميل والتةارة والخدمات

 . 2310فبراير وانتهت رواخر  شهر 

 لا  تاوفير المعطياات الكافيال للمداسابل الوطنيال  ا كماا  او معلاوماويهدت   ا البداي        
باااراز ر ااام مميااازات وخصاااائص الودااادات المنظمااال واالقتهاااا ببااااقي  بهااادت ووااا  دساااابات اينتاااا  وال

 صاديلا وتدديد مسا مل   ه القطااات في نمو الناتج الداخلي الخام.القطااات االقت

الا  مساتو  الةهال الشارقيلا منهااا  مؤسسال 011مكونال ماان  و قاد شامل البداي اينال        
ا ودادة مختصال فاي الخادمات 1.0تعمال فاي التةاارة و 80وددة في البنااج وا شاغال العموميال و 05
 .  وددة تنشط في الطاقل والمعادن 02و
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 ويووا الةدول التالي ادد الوددات دسب امالل ورقاليم الةهل والقطااات.

البناج وا شغال  العمالل رو ايقليم
 العموميل

الطاقل  الخدمات التةارة
 والمعادن

 المةموع

 142 16 73 07 20 انكاد -وةدة
 51 3 03 13 2 بركاااان

 81 12 39 23 7 + الدريو الناظاااور
 12 1 7 5 0 ةااارادة

 8 1 4 2 1 تاورياارت
 9 1 3 3 2 فةيج

 311 36 193 83 35 مةموع الةهل
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 2214األعمال الخرائطية لإلحصاء العام للسكان والسكنى  -9

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

 الجهوية لمالئمتها مع التقطيع اإلداري الجديد؛ تحيين قواعد المعطيات  -

 تحيين الرموز الجغرافية؛ -

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

 تكوين الملفات الخرائطية )خرائط الجماعات ومناطق اإلحصاء و أوراق الحدود222إلخ(2  -

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

 والقروي؛ 

  تقسيم الجماعات الحضرية والقروية إلى مناطق إحصاء واضحة الحدود؛ -

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

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

يات اإلحصائية الالزمة لتقدير الوسائل المادية والبشرية الضرورية إلنجاز تجميع المعط -

  اإلحصاء العام للسكان والسكنى المقبل في ظروف جيدة؛

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

 ؛اإلحصاء العام

 ارجية من المعطيات اإلحصائية2تلبية حاجيات السلطات المحلية والمصالح الخ -
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 2213مارس  9وضعية تقدم األعمال الخرائطية بالجهة الشرقية إلى غاية   2.9

                                  الوسط الدور 
ادد مناطت ايدصاج 

 الناتةل ان التوس  العمراني
ادد 
 ال رت

نسبل 
 اينةاز

 العمالل رو ايقليم مناطت ايدصاج
هيل العمل المنت

 بها 
 المةموع

15 1 59% 329 557 
 رنةاد-وةدة

8 1 60% 281 470 
 الناوور

9 1 100% 254 254 
 بركان

  8% 11 132 
 تاوريرت

  0% 0 82 
 ةرادة

  0% 0 79 
 الدريو 

 1 10% 10 99 
 فةيج

32 4 53% 885 1673 
 المةموع

 
 الوسط القرو 

 العمالل رو ايقليم مناطت ايدصاج نسبل اينةاز ادد ال رت
 المةموع المنتهيل العمل بها 

 0% 0 68 
 رنةاد-وةدة

1 1% 2 215 
 الناوور

2 0% 0 139 
 بركان

1 0% 0 92 
 تاوريرت

− 0% 0 36 
 ةرادة

2 2% 4 206 
 الدريو 

− 0% 0 53 
 فةيج

6 1% 6 809 
 المةموع

 عدد مناطق اإلحصاء نسبة اإلنجاز عدد الفرق

 ـــةمجموع الجه

 المةموع المنتهيل العمل بها 

01 36% 891 2482 

 

 



 1. 

  البحث الوطني حول االستثمار العموم. -12

ا  البدي الوطني دول االسترمار العمومي المديريل الةهويل في  نةاز  سا مت                
البدي   مو   .0223من سنل   فبرايرشهر   ل  دايل  0220ابتداج من شهر نونبر من سنل و لك 
 اينل منو ا قاليم و  للمةال  العماو ا و مةل  الةها والبالةهل الةمااات الدوريلكافل 

ا التابعل لها كلياتالو  لةامعال :والمؤسسات العموميل  ات الطاب  ايدار  ا الةمااات القرويل
                  ا  ل ...مهنيل الغرت وال كاالت االو ا و للتربيل والتكوين ةهويلال لكاديميوا 

و صيادل          ويهدت   ا البدي رساسا  ل  توفير المعطيات الوروريل لوو                
 الدسابات االقتصاديل الوطنيل ابر:

تدديد دةم و قيمل االسترمارات المنةزة من طرت   ه الوددات العموميلا  وافل  ل   -
 التوزي  الوظي ي له ه العمليات؛

 العمومي الوطني ؛ في االسترمار ددات المكونل له ا القطاعالو  دصر مد  مسا مل -
 التعرت ال  مصادر تمويل   ا النوع من االسترمارات العموميل.  -
 
 

 

 الجماعات المحليةعدد  العمالة أو اإلقليم

 

المؤسسات ذات عدد 

 الطابع اإلداري

 

 المجموع

 14 8 6 أنجاد-وجدة

 11 2 9 بركان

 12 4 8 الناضور

 7 2 5 الدريوش

 8 2 6 تاوريرت

 6 1 5 جرادة

 5 1 4 فجيج

 63 20 43 المجموع
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في إطار المهام المنوطة بمصلحةة اعالل م لالثوق،لقا تاهله  ل   
 باألنشطة الثال،ة : 2102خ ل سنة األخ،رة 
 

 
 

اجيات إغناء الرصيد الوثائقي للمكتبة بمجموعة من الوثائق تستجيب لح .1

ومتطلبات أطر المديرية و كذا المستعملين من العموم، وتهم هذه الوثائق 

 بلغ عددها،  والديمغرافية   اقتصادية-على الخصوص المجاالت السوسيو

 11 ةمونوغرافي   

  181   عدد" من الدوريات" 

 

تحليل وفهرسة الوثائق التي تم اقتناؤها أو التي توصلت بها المديرية خالل   .2

من لدن المصالح المركزية للمندوبية السامية للتخطيط، وقد  2212سنة 

 ، وثيقة 191بلغ عددها 

 

إلى  جداده، 1822حوالي  ( Bibliتحيين قاعدة المعطيات البيبليوغرافية ) .3

 .  (BDD) قاعدة المعطيات الخاصة بالملفات الوثائقية تحيين جانب

 
 

ز التوثيق خالل سنة في إطار توفير الخدمات للمستعملين، ا ستقبل مرك .4

زائر من طلبة وأساتذة وموظفين وذلك قصد إنجاز بحوث  184ما يناهز  2212

، الى جانب ودراسات مختلفة اعتمادا على الرصيد الوثائقي المتوفر بالمركز

و بوابة المركز  www.hcp.maبحوث عبر بوابة المندوبية السامية للتخطيط 

الى جانب موقع المديرية الجهوية  www.cnd.hcp.maالوطني للتوثيق 

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

 

لتمكيـن أكبر عـدد ممكن من المستعملين االستفـادة من المعطيـات  .1

) كتب ، ودوريات و وثيقة  431تم إرسال  ،موغرافيةياإلحصائيـة والسوسيو د

صادرة عن المديرية الجهوية بوجدة والمديريات المركزية اقراص مدمجة( 

http://www.hcp.ma/
http://www.cnd.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/region-oriental
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من المصالح مؤسسة  11حوالي للمندوبية السامية للتخطيط إلى 

ية و كدا المديريات المركزية و الجهوية للمندوب الخارجية بالجهة الشرقية

 وقد همت هذه اإلرساليات الوثائق التالية  : السامية للتخطيط.

 

o  دراسة حول مفارقات التنمية االقتصادية و االجتماعية بين اقاليم

 الجهة الشرقية  

La région de l'Oriental : Disparités intra-régionales et développement   

contrasté (juillet 2012)  

o  (2212)طبعة السنوية للجهة الشرقية النشرة اإلحصائية ، 

o بالفرنسية(، 2212نوغرافية الجهة الشرقية )طبعة وم 

o مـن سلسـلة " : قـرص مـدمت تفـاعليL’Oriental : chiffres et 

analyses (0102" )طبعة 

o  2212المغرب في ارقام  

 

 : قرص مدمت تفاعليو نشر إنجاز    .1

 

 

 عدد جديد من سلسلة

 "L’Oriental : chiffres et analyses " 

 (2212)طبعة 

 

 : وقد تم تحيين محتوى هذه الطبعة بأخر إصدارات المديرية الجهوية 

 حول البطالة بالجهة الشرقية  دراسة 

Le chômage dans la région de l'Oriental، pourquoi est-il si contesté et si critique  

 2212ل سنة الخ بالجهة الشرقية النشـاط، الشغـل و البطالــة 

  (2212)طبعة النشرة اإلحصائية السنوية للجهة الشرقية  

 بالجهة الشرقية المرأةحول  دراسة 

 بالفرنسية( 2212نوغرافية الجهة الشرقية )طبعة وم 
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 ية(عرببال 2228نوغرافية الجهة الشرقية )طبعة وم 

 2212االستهالك بمدينة وجدة د نع ثمانألل االستداللي مالـرقـ 

 2211-2224متعلقة بعدد السكان بالجهة الشرقية   إسقاطات 

 

في إطار تحسين عمليات التواصل بين المديريات التابعة للمندوبية السامية  .7

للتخطيط عبر الشبكة الداخلية "األنترانيت" و قصد إغناء الرصيد المعلوماتي 

والوثائقي واإلخباري بالمجال المخصص للمديرية الجهوية للجهة الشرقية، 

تحيين بعض المعلومات والمعطيات الخاصة الى درت هذه األخيرة با

 بالمديرية. 

 

في اطار التواصل ونشر المعلومات عن بعد و لتسهيل االطالع على   .8

قامت المصلحة بإعداد و تحيين الموقع  اوالمنشورات المعطيات االحصائية

للتخطيط  الكتروني الخاص بالمديرية الجهوية عبر بوابة المندوبية السامية

oriental-www.hcp.ma/region  وقد تضمن هذا الموقع بعض منشورات

المندوبية كالنشرة اإلحصائية الجهوية وكذا مونوغرافية الجهة باإلضافة الى 

 الصبغة الجهوية. داتبعض الدراسات 

 

  

 
 
 

            
 
 

http://www.hcp.ma/region-oriental
http://www.hcp.ma/region-oriental
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علقة بمستعملي موقع االنترنيت الخاص بالمديرية الجهوية احصائيات مت
  بوجدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال لجنة الشؤون المالية و االقتصادية تمثيل المديرية الجهوية في أشغ  .9

المنبثقة عن المجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة 

 الشرقية.

 

، اربعة طالب  2212استقبلت مصلحة االعالم و التوثيق خالل سنة  .12

جامعيين، استفادوا من فترات تدريبية حيث تم تأطيرهم قصد انجاز  دراسات و 

 ق بميادين االحصاء و التكنولوجيات الحديثة للمعلومات. تقارير تتعل

 

  

 

 الشهر الدد المسثعمح،ن

 يناير 23

 فبراير 22

 مارس 41

 ابريل 43

 ماي 53

 يونيو 110

 يوليوز 237

 غشت 303

 شتنبر 325

 اكتوبر 475

 نونبر 508

 دجنبر 754



 25 
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يخص نشاط مصلدل تدبير الوسائلا فقد رشرفت   ه المصلدل ال  رشغال  فيما
 صالح شبكل الماج في  بالخصوص ايصالح التي ارفتها المديريل الةهويل والمتمرلل

 .  وشبكل الكهرباج
ال  اقتناج داةيات المديريل الةهويل من اتاد   لمصلدل  ه ا  كما رشرفت

لوازم المكتب ومواد الطب  وا ورات والمطبوااتا ولوازم  اتاد ورراي المكتبا امعلوماتي
صالح العتاد المعلوماتي واتاد المكتب االعتاد التقني و  لمعلوماتي ا روت  ل   لك صيانل وال

نسخل من دراسل دول  253د اليوميل. وتم طب  كما تم اقتناج الةرائ المتواةد بالمديريل
نسخل من قرص معلوماتي يتومن  033نسخل من النشرة ايدصائيل و  133الةهلا 

 .الدراسات ايدصائيل الخاصل بالةهل...

 

وفيما يتعلت بشؤون الموظ ين قامت المصلدل بتتب  الووعيات االداريل للموظ ين 
ادد من الموظ ين  مرويل طول السنل. وقد شاركوك ا تدبير ووعيل رخصهم ايداريل وال

 السنل.في االمتدانات المهنيل التي نظمتها المندوبيل الساميل للتخطيط خالل   ه 
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  1ملحق رقم: 

 أعداد موظفي المديرية الجهوية لوجدة
 حسب الدرجة والسلم

 العــدد السلــم الدرجــة
 5 خارج السلم مهندس رئيس  -
 1 خارج السلم رف ممتاز متص -
 3 خارج السلم إعالمي ممتاز -
 11 11 مهندس الدولة -
 1 11 متصــرف -
 1 11 متصــرف مساعد -
 5 11 تقني من الدرجة األولى -
 1 11 إعالمـــي -
 0 11 مهندس التطبيق -
 5 11 تقني من الدرجة الثانية -
 3 2 تقني من الدرجة الثالثة -
 4 8 درجة الرابعةتقني من ال -
 2 6 كاتب ممتاز -
 2 2 كاتـــب -
 2 2 (2)صنف  مساعد تقني -
 2 5 (3)صنف  مساعد تقني -
 5 3 عون التنفيذ ممتاز-
 1 2 عون التنفيـــذ -
 1 2 عون مصلحة ممتاز -
 1 2 (5)صنف  مساعد تقني -
 1 1 عون مصلحــة -

 المجمـــوع
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  2ملحق رقم: 

 

 ظفي المديرية الجهوية لوجدةأعداد مو 
 حسب الدرجة والجنس

 المجموع إنــاث ذكــور الدرجــة
 2 - 2 مهندس رئيس  -
 1 - 1 متصرف ممتاز  -
 3 2 1 إعالمي ممتاز -
 11 5 6 مهندس الدولة -
 1 - 1 متصــرف -
 1 - 1 متصــرف مساعد -
 1 1 - إعالمـــي -
 - - - مهندس التطبيق -
 2 - 2 الدرجة األولى تقني من -
 2 1 5 تقني من الدرجة الثانية -
 3 1 2 تقني من الدرجة الثالثة -
 5 - 5 تقني من الدرجة الرابعة -
 2 2 3 كاتب ممتاز -
 2 - 2 كاتـــب -
 2 - 2 (2)صنف  مساعد تقني -
 2 - 2 (3)صنف  مساعد تقني -
 5 1 3 عون التنفيذ ممتاز-
 1 - 1 عون التنفيـــذ -
 1 - 1 عون مصلحة ممتاز -
 1 - 1 (5)صنف  مساعد تقني -
 1 - 1 عون مصلحــة -
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  3ملحــق رقم: 
 

 توزيع الموظفين حسب المصالح
 

 
 المصلحة

 المهندسون واإلعالميون
 والمتصرفون

 
 التقنيون

 
 الكتاب

 
 األعوان

 5 6 12 0 مصلحة اإلحصاء -
 - - 1 0 مصلحة التخطيط -

 - 1 - 5 مصلحة التوثيق واالعالم -
 8 3 1 2 مصلحة تدبير الوسائل -

 12 11 10 21 المجموع
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