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 جىطئــت
ا مً 2015لؿىت  بٗض الخ٣ؿُم الجهىي الجضًض  5 حهت ، و 12، ؤنبذ اإلاٛغب ًخإل٠ بصاٍع

غؤؽ الجهت والي، و٧ل حهت   حماٖت1503 ا٢لُما، و 62 ٖمالت و 13ٖمالت وا٢لُم، منها   ٍو

ماالث بدُث ؤن ؤو حؼء  الٗمالت هي ج٣ؿُم بصاعي جًم مضًىت جى٣ؿم بلى ٖضة ؤ٢الُم ٖو

 .مً مضًىت، ؤما ؤلا٢لُم ٞهى حؼء ًًم ٖانمت ؤلا٢لُم ومضن و٢غي 
 

 :اؾدىاصا لل٣ىاهين الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالجهاث والٗماالث وألا٢الُم والجماٖاث، ٞةنو  

ت  -  خباٍع الجهت حماٖت جغابُت زايٗت لل٣اهىن الٗام، جخمخ٘ بالصخهُت الٖا

اث الخىُٓم الترابي للممل٨ت ،  والاؾخ٣ال٫ ؤلاصاعي واإلاالي، وحك٩ل ؤخض مؿخٍى

ت اإلاخ٣ضمت ا ٣ًىم ٖلى الجهٍى . باٖخباٍع جىُٓما ال مغ٦ٍؼ

ت-  خباٍع  الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم حماٖت جغابُت زايٗت لل٣اهىن الٗام، جخمخ٘ بالصخهُت الٖا

اث الخىُٓم الترابي للممل٨ت . والاؾخ٣ال٫ ؤلاصاعي واإلاالي، وحك٩ل ؤخض مؿخٍى

اث الخىُٓم الترابي للممل٨ت، و هي حماٖت جغابُت زايٗت -  الجماٖت حك٩ل ؤخض مؿخٍى

ت والاؾخ٣ال٫ ؤلاصاعي واإلااليلل٣اهىن الٗام، جخمخ٘ بالصخهُت  خباٍع .   الٖا

ت ) الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للجماٖاث الترابُت باهىاٖها الثالزت  و جخًمً الجماٖاث الخًٍغ

ا ازخهاناث ونالخُاث في  (وال٣غوٍت، والٗمالث والا٢الُم، والجهاث م٣خًُاث ٖضًضة ًم٨ً اٖخباَع

ًم٨ً جلخُو َظٍ الازخهاناث، في ازخهاناث طاجُت جخمثل في جدضًض الخضابير . ااجا٫ الخىمىي 

الىاحب اجساطَا لًمان الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت، اٖضاص مسُِ الخىمُت، اوٗاف 

الاؾدثماعاث وحصجُٗها، اوٗاف الكٛل، ا٢امت مىا٤َ نىاُٖت ومىا٤َ لالوكُت الا٢خهاصًت، اخضار 

ت  قغ٧اث الخىمُت الا٢خهاصًت، وازخهاناث ًم٨ً ه٣لها اليها مً ٢بل الضولت، زم ازخهاناث اؾدكاٍع

ما٫ التي مً قاجها اوٗاف الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ؤو في ابضاء الغاي في  جخمثل في ا٢تراح الٖا

ت للضولت واإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاؼم٘ ا٢امتها في ااجا٫ الترابي للجماٖت الترابُت، وفي  ٘ الخىمٍى اإلاكاَع

 .مجا٫ الخٗمير وبٖضاص التراب
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مً َظا اإلاىُل٤، ًٓهغ حلُا صوع الٗماالث و ألا٢الُم ٦مدغ٥ ٞٗا٫ للخىمُت 

و . الا٢خهاصًت والاحخماُٖت و البُئُت و َى صوع ميسجم و م٨مل إلاا ج٣ىم به الجهاث

ل٩ي جخم٨ً َظٍ الٗماالث و ألا٢الُم مً ال٣ُام بهظا الضوع، ًخٗين ٖليها بلىعة  

 ٖلى مُُٗاث و طل٪ باالؾدىاصلخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت ٫مسُُاث 

ت اإلا٩ىهت ٫ ، ختى ًدؿنى َااخهائُت حصخو الىا٢٘ الظي حِٗكه حمُ٘ الىخضاث الاصاٍع

نُاٚت الؿُاؾاث الٗمىمُت واجساط ال٣غاعاث الىاحٗت في مسخل٠ ااجاالث مً ؤحل 

. بلٙى جىمُت مدلُت قاملت

 

ت للمىضوبُت الؿامُت للخسُُِ بجهت  ت الجهٍى غاُٞت التي ؤٖضتها اإلاضًٍغ بن َظٍ اإلاىهٚى

ُٟخان ؤؾاؾِخان-ؾال-الغباٍ ؤوالَما بُٖاء عئٍا : ال٣ىُُغة، وز٣ُت مغحُٗت لها ْو

الجٛغاُٞت، الضًمٛغاُٞت )ٖامت ًٖ الٗمالت وم٩ىهاتها مً زال٫ اؾخٗغاى زهائهها 

ؤما زاهيهما ٞخخمثل في حٗلها ؤصاة ٞٗالت  .(...والٗمغاهُت والا٢خهاصًت الاحخماُٖت

للمؿاٖضة ٖلى اجساط ال٣غاعاث والبرمجت والخسُُِ باليؿبت للٟاٖلين الا٢خهاصًين 

واإلاؿاولين ومخسظي ال٣غاعاث لبلىعة الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث التي جغوم جد٤ُ٣ 

.  الخىمُت 

 

الث ،اٞت بلى حصخُو وا٢٘ الخا٫باإلىو غاُٞت مً ببغاػ مَا  جم٨ً َظٍ اإلاىهٚى

وبم٩اهُاث الٗمالت واؾخٗغاى ؤَم مميزاتها ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالىؾِ الُبُعي ؤو 

الخهائو الؿ٩اهُت والؿ٨ىُت بياٞت بلى مُُٗاث وجدالُل جخٗل٤ بال٣ُاٖاث 

والخجهيزاث  (...الٟالخت، الؿُاخت، )والا٢خهاصًت  (...الصخت، الخٗلُم، )الاحخماُٖت 

. ألاؾاؾُت
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 جلذًـم عام

 

 - ؾال – ٍاألا٢الُم الؿب٘ اإلا٩ىهت لجهت الغب  الٗماالث ومً ؤَم الغباٍ ٖمالت          حٗخبر

٤ اإلاغؾىم ع٢م 2015ال٣ىُُغة خؿب الخ٣ؿُم الجهىي الجضًض لؿىت   2.15.40 ٞو

ش  ير و الٛغب - ػمىع  – ؾال –  الغباٍي حهذجم صمج، خُث 2015 ٞبراًغ 20الهاصع بخاٍع  ٖػ

و ؾال   التي ؤنبدذ جدك٩ل مً ٖماالث الغباٍ و بني اخؿً في حهت واخضة  - الكغاعصة –

. و ؾُضي ؾلُمان جماعة و ؤ٢الُم الخمِؿاث و ال٣ىُُغة و ؾُضي ٢اؾم- و الصخيراث

الظي جم و  12-16بم٣خط ى اإلاغؾىم ع٢م  1955الغباٍ ؾىت ٖمالت و ل٣ض جم بخضار     

ش  ضة الغؾمُت بخاٍع ني بلى 1955 صحىبر 23وكٍغ بالجٍغ  و اإلاخٗل٤ بخ٣ؿُم التراب الَى

ب  ت و ٢غوٍت و الظي حهضٝ، مً حهت، بلى ج٣ٍغ ؤ٢الُم و ٖماالث و بلى حماٖاث خًٍغ

ت الترابُت في يىاحي  ت البيُاث الاصاٍع الاصاعة مً اإلاىاَىين، و مً حهت ؤزغي، ج٣ٍى

ت للمٛغب  .الٗانمت الاصاٍع

لس ي بين  بمى٢٘ حٛغافي الغباٍ ٖمالت مخاػث       اؾتراجُجي مخميز ٖلى ؾاخل ااخُِ ألَا

 , مىا٤َ زًغاء,مىا٤َ نىاُٖتجماعة، وجخىاحض بترابها - الصخيراثٖمالت ؾال و ٖمالت 

اث  ٚاباث و وخضاث ٞىض٢ُت مما ًجٗلها حك٩ل ه٣ُت حظب ؾُاحي مخميز للجهت ,مىتَز

  .بإ٦ملها

 مً اإلاؿاخت الاحمالُت للجهت، 1,23 % ؤي ما ٌٗاص2٫ ٧لم118جبلٜ مؿاخت الٗمالت خالُا  

دضَا مً الكما٫  ٖمالت الجىىب ومً ا جماعة- الصخيراث ٖمالت ؾال ٖمالت ٍو

 و ٖمالت ؾال و مً جماعة- الصخيراث ٖمالت الكغ١  ٖمالت ؾال مً جماعة و- الصخيراث

لس ي  .الٛغب ااخُِ الَا

 مً مجمٕى %12,6) وؿمت  577 827، بلٛذ ؾا٦ىت ٖمالت الغباٍ 2014خؿب بخهاء 

- ، و بظل٪ سجلذ وؿبت همى ؾلبي بلٜ( مً مجمٕى ؾ٩ان اإلاٛغب%1,7ؾ٩ان الجهت و 

 ٖلى الهُٗض %1,2 ٖلى نُٗض الجهت و %1,3، م٣ابل 2004 م٣اعهت م٘ ؾىت  0,79%



 14 

خين ني، وهي جًم حماٖخين خًٍغ  م٣اَٗاث 5و  (حماٖت الغباٍ وحماٖت جىاع٦ت)الَى

ت بجماٖت الغباٍ  .خًٍغ

ت مهمت ًهل مٗضلها بلى الغباٍحؿخُٟض ٖمالت  ا485 مً حؿا٢ُاث مٍُغ  ؾىت  ملم ؾىٍى

ضص الاًام اإلامُغة في الؿىت جتراوح بين 2016 ؤما اإلاىار ُٞٛلب ٖلُه . ملم 70 و60 ٖو

الُاب٘ اإلاخىؾُي، مٗخض٫ وعَب في الكخاء وخاع وحاٝ في اله٠ُ، بمخىؾِ خغاعة 

ت٣ً17اعب  . 2016 ؾىت  صعحت مئٍى

وبسهىم الثرواث اإلاائُت، ٞهي جخ٩ىن مً الٟغقت اإلاائُت التي جمخض ما بين واص ٨ٖغاف 

لس ي قماال   .قغ٢ا وواص ا٨ًم ٚغبا، ٦ما ًدضَا ااخُِ ألَا

م %20,6)ٖلى اإلاؿخىي البكغي، جخميز الٗمالت بؿا٦ىت قابت   ( ؾىت15 ال جخٗضي ؤٖماَع

 .حك٩ل مؿخ٣بال الُض الٗاملت للٗمالت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ

غافي للٗمالت، ٣ٞض سجل مٗض٫ التزاًض الؿىىي اهسٟايا مً  ً الخُىع الضًمٚى  1,0%ٖو

 ٖلى %1,3 و %1,6م٣ابل  (2014-2004)و (2004-1994) زال٫ الٟترجين %0,79-بلى 

ا  .الخىالي حهٍى

ؤما ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت للٗمالت ٞهي حض مغجٟٗت م٣اعهت م٘ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت ٖلى مؿخىي 

 4876 بدُث بلٛذ ,وبضل٪ ٞهي جدخل اإلاغجبت الاولى.      (٧2لم/  وؿمت255)الجهت 

لى مؿخىي الخمضن، ٞةن الٗمالت ال جىحض بها ؾا٦ىت . 2014 زال٫ ؾىت ٧2لم/وؿمت ٖو

 .٢غوي

 مً الضًىام٨ُُت ؤلا٢خهاصًت للبالص خُث حلب لها الغباٍا٢خهاصًا، اؾخٟاصث ٖمالت 

مهمت  و ؾُاخُت لخ٩ىن الخهُلت ؤخُاء نىاُٖت, مهمتمى٢ٗها ؤلاؾتراجُجي اؾدثماعاث 

ا, ٖلى مؿخىي الجماٖت للغباٍ  مما حٗلها جبدث ,وانبدذ او٫ ٢ُب ا٢خهاصي حهٍى

ت الخسهو في الاوكُت الخانت في )ًٖ جىمُت ا٢خهاصًت مخىاػهت و بالخالي مخىٖى

 .(.... جُىع الؿُاخت,الابداث و الخ٨ُىىلىحُا اإلاخٗضصاث الجيؿُاث اؾخ٣با٫ الكغ٧اث

م ؤهه ًم٨ً ؤن ٌك٩ل صٖامت اؾاؾُت ,في ما ًسو ٢ُإ الؿُاخت  ًب٣ى ٚير مخُىع ٚع

سُت. للخىمُت الا٢خهاصًت  ,وحٗٝغ ٖمالت الغباٍ ؾُاخت ج٣اُٞت جخٗل٤ بم٩اهتها الخاٍع

ذي و َىضس ي مخىٕى ا ٖلى زغاث جاٍع َغ  , مهب ؤبي ع٢غا١, مىا٢٘ ؾُاخُت ؾاخلُت,بخٞى
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 ٦ما اجها حٗٝغ الٗضًض مً اإلاهغحاهاث الخ٣اُٞت ,الكىاَىء اإلاخىاحضة حىىب الغباٍ

ً,مهغحان الجاػ )الىَىُت اإلاهمت  .(....... مهغحان الُٟلم, مىاٍػ

غ ٖمالت الغباٍ و مدُُها و حٗلها ٢بلت ز٣اُٞت ؾُاخُت ٦بيرة  و حؿعى اإلاممل٨ت بلى جٍُى

ت إلاضًىت الغباٍ  مً زال٫ مكغوٕ تهُئت يٟتي ؤبي ع٢غا١، وبغهامج الخىمُت الخًٍغ

الظي ؤقٝغ ٖلى بَال٢ه اإلال٪ دمحم الؿاصؽ " مضًىت ألاهىاع، ٖانمت اإلاٛغب الث٣اُٞت"

 .2018 ٖلى ؤؾاؽ الاهتهاء مىه ٖام 2014ٖام 
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الوسط الطبيعي والسكان         األولالفصل 

 

 الوسط الطبيعي والتقسيم اادارر - 1

ت للمٛغب و ٖانمت الجهت، جمخض ٖلى مؿاخت   118ٖمالت الغباٍ هي الٗانمت الاصاٍع

 :  مً اإلاؿاخت الاحمالُت للجهت، ًدضَا0,6%، ؤي ما ٌٗاص٫ ٧2لم

 ٖمالت ؾال،: قماال

لس ي،: ٚغبا  ااخُِ ألَا

 جماعة، -ؾال و الصخيراث: قغ٢ا

 .ٖمالت اجماعة: حىىبا

 الىؾِ الُبُعي- 1-1

 التضاريس - 1-1

مً ؾهى٫ جُل ٖلى  بخىاحضَا ٖلى الهًبت الؿاخلُت التي جخ٩ىن ٖمالت الغباٍ جخميز      

ت للغباٍ وؾال والصخيراث جماعة ما - ااخُِ وجمخض ٖلى َظٍ الهًبت الخ٨خالث الخًٍغ

ل .  س يبين ؾض ؾُضي دمحم بً ٖبض هللا والؿاخل ألَا

 المناخ - 1-2

ب ًجٗلها  جخميز         مى٢٘ الٗمالت الؿاخلي يمً الىُا١ البُىمىادي قبه الَغ

ا زال٫  ت مً ؾىت بلى ؤـسغي م٘ جغ٦َؼ بمىار مٗخض٫، ًميٍز ٖضم اهخٓام حؿا٢ُاجه اإلاٍُغ

  2016ؾىت  ملم 485  وبمٗض٫ ًهل بلى صحىبر و ؤ٦خىبغالٟترة اإلامخضة بين قهغ 

ت917,وبمخىؾِ خغاعة ٣ًاعب  ت  زال٫ هٟـ الؿىت  صعحت مئٍى ، ٦ما ؤن الٟىاع١ الخغاٍع

ت20جٓل حض مدضوصة مما ًجٗل اإلاضي الخغاعي  الؿىىي ال ًخٗضي  ؤما ُٞما .  صعحت مئٍى
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-2012ًسو م٣اًِـ ألامُاع اإلاسجلت خؿب مدُت الغباٍ ؾال زال٫ اإلاىؾم الٟالحي 

 ملم ؤي ؤن ٦مُت الدؿا٢ُاث جغاحٗذ بلى ؤ٢ل مً هه٠ 302,7 ٣ٞض ونلذ بلى 2011

. ( ملم672,8 )2010-2011ال٨مُت اإلاسجلت زال٫ اإلاىؾم الٟالحي 

 

 2012ظال ، -خعب مدطت الشباط (بامللمتر )ملاًِغ ألامطاس االعىىٍت 

 2009-

2008 

2010-

2009 

2010-

2011 

2011-

2012 

 302,7 672,8 881,7 812,4مدطت الشباط ظال 

ت للمٛغب: املطذس  .اليكغة الاخهائُت الؿىٍى

 

 التقسيم اادارر - 1-3

 23الهاصع في  12-16بم٣خط ى اإلاغؾىم ع٢م  1955الغباٍ ؾىت  ٖمالت         ؤخـضزذ

ني بلى ؤ٢الُم و ٖماالث و بلى حماٖاث 1955صحىبر   و اإلاخٗل٤ بخ٣ؿُم التراب الَى

خين  ت و ٢غوٍت، وهي جًم  حماٖخين خًٍغ حماٖت جىاع٦ت و حماٖت الغباٍ التي : خًٍغ

اى، م٣اَٗت - م٣اَٗاث، و هي م٣اَٗت الغبا5ٍجخ٩ىن مً  خؿان، م٣اَٗت ؤ٦ضا٫ الٍغ

س ي و م٣اَٗت ٣ٌٗىب اإلاىهىع   .الُىؾُٟت، م٣اَٗت الؿَى

 ؤ٦خىبغ 28اإلاىا٤ٞ ٫  1429 مً قىا٫ 28ناصع في ا٫ 2-08-520مغؾىم ع٢م للوجبٗا         

ت و ال٣غوٍت باإلامل٨ت و 2008  بخدضًض ٢ائمت الضوائغ و ال٣ُاصاث و الجماٖاث الخًٍغ

ًاء الىاحب اهخسابهم في مجلـ ٧ل حماٖت ، ؤنبذ الخ٣ؿُم الاصاعي للٗمالت ٖضص ألٖا

: ٧الخالي
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 الشباطالخلعُم إلاداسي لعمالت           
 

بخدضًض ٢ائمت  (2008 ؤ٦خىبغ 28 )1429 مً قىا٫ 28 ناصع في 2-08-520 مغؾىم ع٢م :املطذس
ًاء الىاحب اهخسابهم في  ت و ال٣غوٍت باإلامل٨ت و ٖضص ألٖا الضوائغ و ال٣ُاصاث و الجماٖاث الخًٍغ

 .مجلـ ٧ل حماٖت

  التطور الديموغرافي لمسكان – 2

 تطور ديموغرافي في انخفاض : السكان- 2-1

 577 ٖمالت، بلٜ ٖضص ؾ٩ان ا2014٫خؿب ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت 

، بدُذ اهخ٣ل ٖضص 2004 وؿمت م٣اعهت م٘ بخهاء 501 50 وؿمت، ؤي باهسٟاى  827

- بيؿبت بهس٣اى بلٛذ   وؿمت ؤي827 577 وؿمت بلى  932 627الؿ٩ان للٗمالت مً

غح٘ َظا  . % 0,8  الضًمٛغافي ي٠ٗ الىمىبلى ة ؾا٦ىت الخًغي ا٫ في الاهسٟاىٍو

 .  مً حهت ؤزغي  و الخ٣ؿُم الاصاعي الجضًضالُبُعي مً حهت والهجغة

ذ بهسٟايا  وبسهىم خهت ؾا٦ىت الٗمالت يمً مجمٕى ؾ٩ان الجهت، ٣ٞض ٖٞغ

 . 2014 ؾىت % 12,6    بلى2004 ؾىت %  15,6خُث اهخ٣لذ َظٍ اليؿبت مً 

 

 

اللُادة   الذائشة
ت                  الجمــاعت الخػٍش

 امللاطعاث

 امللاطعاث

   

              (ب) الشباط

 خعان-الشباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اع-أهذاٌ   الٍش

 الُىظفُت 

 العىَس ي 

 ٌعلىب املىطىس  

  (ب) جىاسهت 
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  خعب وظط إلاكامتو الجهت جطىس العيان اللاهىهُين للعمالت 

( 2004-2014) 
 

 المجموعقرور حضرر الوسط  

 2004إحصاء 
 627932 ----- 627932 الرباطعمالة 

– سال – جية الرباط 
القنيطرة 

2 712 738 1 310 479 4 023 217 

 15.6 ----- 15.6 (%)الجية /العمالة

 2014إحصاء 
 827 577 ----- 827 577 الرباطعمالة 

– سال – جية الرباط 
القنيطرة 

3 198 712 1 382 154 4 580 866 

 12.6 ----- 12.6( %)الجية /العمالة

نسبة التطور 
( 2004-

2014( )% )
 0.79- ----- 0.79- الرباطعمالة 

– سال – جية الرباط 
القنيطرة 

17,9 5,5 13,9 

. 2014 و2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطذس
 

   و امللاطعت جطىس العيان اللاهىهُين للعمالت خعب الجماعت

( 1994-2004- 2014 )
 

. 2014 و2004 و 1994 واث ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿيذ:املطذس
 

 2014 2004 1994الجمــاعت  اللُادة   الذائشة

معذٌ 
ادة  الٍض
ت  العىٍى

(1994-
2004)% 

معذٌ 
ادة  الٍض
ت  العىٍى

(2004-
2014)% 

ؤ٦ضا٫    

اى  الٍغ

74006 90568 77257 2,0 -1,6 

 0,1- 0,2 170561 172863 170138 الُىؾُٟت

 1,7- 1,3- 108179 128425 146488 خؿان

س ي  1,6- 0,9 23366 27323 25070 الؿَى

٣ٌٗىب 

 اإلاىهىع 

199675 202301 194532 0,1 -0,4 

 )جىاع٦ت

 (بلضًت

8080 6452 3932 -2,2 -4,8 

   623457 الشباطعـــــمــــالــــــت 

627932 
577827 0,1 -0,8 
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ا بلٜ  غافي، ٣ٞض سجلذ الٗمالت مٗضال ؾلبُا ؾىٍى ً الخُىع الضًمٚى  زال٫ % 0,8-ٖو

ٗؼي َظا (2004-1994) زال٫ الٟترة % 0,1 م٣ابل (2014-2004)الٟترة  ، َو

 .الاهسٟاى ؤؾاؾا بلى جغاح٘ مؿخىي الخهىبت و الخ٣ؿُم الاصاعي الجضًض

ذ بلضًت جىاع٦ت و م٣اَٗاث (2014-2004) ؤما خؿب الجماٖاث، و زال٫ الٟترة  ، ٖٞغ

ا بلٜ ؤٖالَا   ببلضًت جىاع٦ت، جليها م٣اَٗت % 4,8- حماٖت الغباٍ مٗضالث ؾلبُت ؾىٍى

س ي بمٗض٫ % 1,7-خؿان بمٗض٫  اى و الؿَى ، زم % 1,6- ، و م٣اَٗتي ؤ٦ضا٫ الٍغ

 . ٖلى الخىالي% – 0,1 و % - 0,4م٣اَٗتي ٣ٌٗىب اإلاىهىع و الُىؾُٟت بمٗض٫ 

 

 تمركز كبير لمسكان بمدينة الرباط - 2-2

مً زال٫ جىػَ٘ ؾا٦ىت ٖمالت الغباٍ خؿب الجماٖاث ؤو اإلا٣اَٗاث اإلا٩ىهت لها، 

وؿمت  194532بها  ًدبين جمغ٦ؼ ٦بير للؿ٩ان بم٣اَٗت ٣ٌٗىب اإلاىهىع خُث ٣ًًُ

 و جإحي م٣اَٗت الُىؾُٟت في اإلاغجبت 2014 مً مجمٕى ؾا٦ىت الٗمالت ؾىت % 33,7ؤي 

اى, جدخًً ٧ل مً م٣اَٗاث خؿان  في خين% 29,5الخاهُت بيؿبت  , ا٦ضا٫ الٍغ

   . 0,4%و  4,1 % و% 13,4  و  % 18,7 الؿىس ي و بلضًت جىاع٦ت ٖلى الخىالي  
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 جىصَع ظيان عمالت الشباط خعب امللاطعاث و جماعت جىاسهت

 2014 لعىت 

 

 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس             

ٓهغ َظا الاهسٟاى ؤًًا لؿا٦ىت ٖمالت الغباٍ مً زال٫ اهسٟاى خهتها مً  ٍو

 ال٣ىُُغة، ٞهي ؤنبدذ جدخل اإلاغجبت الخالثت بما –ؾال -  مجمٕى ؾ٩ان حهت الغباٍ 

 .2014زال٫ ؾىت  ((21,4%و ؾال (23,2%)  بٗض ال٣ىُُغة % 12,6خهخه 

  كثافة سكانية عالية –2-3

 مً اإلاؿاخت الاحمالُت %  0,6 ؤي2 ٧لم118ٖمالت الغباٍ ٖلى مؿاخت جبلٜ تمتإل 

 مً ؾ٩ان الجهت، ألامغ الظي ًجٗلها حسجل ٦ثاٞت ؾ٩اهُت % 12,6للجهت، ٣ًُنها 

 م٣اعهت م٘ باقي  ٖماالث و ؤ٢الُم ٧2لم/  وؿمت4868  ألا٦ثر اعجٟٗا بالجهت جهل بلى

  .٧2لم/  وؿمت279  الجهت، في خين ًهل اإلاٗض٫ الجهىي بلى

%13,4

%29,5

%18,7

%4,0

%33,7

%0,7

أكدال الرياض

اليوسفية

حسان

السويسي

يعقوب المنصور

(بلدية) تواركة
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 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى : املطذس

 

 

 استمرار التمدن- 2-4

 بٓاَغة الخمضن ٖلى مؿخىي 2014 و 2004احؿمذ الٟترة الٟانلت بين بخهائي 

ٗؼي َظا الاعجٟإ بلى ٖىامل ٖضًضة مً ؤَمها الهجغة . الجهت ما بين ؤلاخهائين َو

ت، و٦ظل٪ جىؾ٘ خضوص اإلاضن بلى  ال٣غوٍت، وجدى٫ بٌٗ اإلاىا٤َ مً ٢غوٍت بلى خًٍغ

ت الجضًضة ؤما ٖلى مؿخىي ٖمالت  اإلاىا٤َ ااجاوعة و اؾخمغاع همى اإلاغا٦ؼ الخًٍغ

غ ٖلى ؾا٦ىت ٢غوٍت  .الغباٍ ٢ةجها الجخٞى
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الرباط الصخيرات تمارة القنيطرة سيدي سليمان
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 -سال  -بعماالت و أقاليم جهة الرباط ( 2كلم/ نسمة)الكثافة السكانية 

  2014القنيطرة 
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  خعب العماالث و الاكالُم (%)جطىس معذٌ الخمذن 

( 1994-2004-2014) 
 

 2014 2004 1994العمالت أو إلاكلُم 

 100 100 100الشباط 

 93,2 94,4 92,8ظال 

 90,1 90,0 71,8جماسة - الصخيراث

 51,8 44,8 36,0الخمِعاث 

 57,2 52,7 45,8اللىُطشة 

 32,3 30,2 27,1ظُذي كاظم 

 40,9 38,0 -ظُذي ظلُمان 

 69,8 67,4 60,4الجهت 

. 2014 و 1994،2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىىاث : املطذس

 

ت للجهت، جخىػٕ ٖلى حماٖخين% 18,1جًم ٖمالت الغباٍ   ) مً الؿا٦ىت الخًٍغ

ذ ٖمالت الغباٍ . (حماٖت الغباٍ و حماٖت جىاع٦ت وزال٫ ٞترة ما بين ؤلاخهائين، ٖٞغ

غافي ببلضًت جىاع٦ت وبجمُ٘ م٣اَٗاث حماٖت الغباٍ،  بهسٟايا في وجيرة التزاًض الضًمٚى

س ي ٦دض ؤصوى و%  0,1-خُث و نل َظا الاهسٟاى الى      4,8- بم٣اَٗت الؿَى

 .بجماٖت جىاع٦ت ٦دض ؤ٢ص ى%
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ت خعب  جطىس جىصَع العيان اللاهىهُين للبلذًاث وامللاطعاث الخػٍش

 2014حجم العيان، 

. 2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطذس

ت  خؿب حجم الؿ٩ان،  (بلضًت وم٣اَٗت )مً زال٫ جغجِب َاجه الخجمٗاث الخًٍغ

 100000 مً ؾ٩ان الٗمالت طاث حجم ًتراوح بين %   63,2ًدبين ؤن ما ًىاَؼ

 093 ج٣ًُ في م٣اَٗتي ٣ٌٗىب اإلاىهىعو الُىؾُٟت لىخضَما بما ٖضصٍ 200000و

وؿمت  100000 و5000 ؤما الؿا٦ىت طاث حجم ًتراوح بين . 2014 وؿمت ؾىت 365

س ي بما ًىاَؼ  اى و الؿَى  وؿمت، في 99932 ؤي % 17جخمغ٦ؼ بم٣اَٗتي ؤ٦ضا٫ الٍغ

 . وؿمت3932 مً ؾ٩ان الٗمالت بما ٖضصٍ %7,0خين ال ج٣ًُ ببلضًت جىاع٦ت ؾىي 

 

 

 

 

 

الدجم 
بلذًت أو 

 ملاطعت
2004 2014 

الخطت 
ظىت  

2014(%) 

معذٌ 
التزاًذ 

 (%)العىىي 

 100 ئوى 5000مً 

 وعمت 000

 4,8- 0,7 3932 6552 (ب) جىاسهت

 العىَس ي

( م)

27323 22675 3,9 -1,6 

أهذاٌ 

اع  (م)الٍش

90568 77257 13,4 -1,6 

 ئوى 000 100مً 

 وعمت 000 200

 1,7- 18,7 108179 128424 (م)خعان  

الُىظفُت 

 (م)

172863 170561 29,5 -0,1 

ٌعلىب 

 (م)املىطىس 

202301 194532 33,7 -0,4 

   مجمىع العيان

 العمالت
 627932 577827 100 -0,8 
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 المميزات الديموغرافية- 2-5

 توازن بين الجنسين- 2-5-1

جم٨ً وؿبت الظ٧ىع مً ٢ُاؽ ؤَمُت ٖضص الغحا٫ م٣اعهت م٘ ٖضص اليؿاء، ٞهي جدضص 

 جىاػها َُٟٟا ما بين الجيؿين بٗمالت 2014و٢ض بين بخهاء . بٗضص الغحا٫ ل٩ل امغؤة

 امغؤة، في خين بلٛذ ٖلى 100 عحل ل٩ل 93,9بدُث بلٛذ َاجه اليؿبت  الغباٍ،

  . امغؤة100 عحل ل٩ل 98,8مؿخىي الجهت 

 ساكنة فتية- 2-5-2

 ؾىت 15جخميز ؾا٦ىت ٖمالت الغباٍ بكبابُت ؾا٦ىتها، خُث ٌك٩ل الؿ٩ان ألا٢ل مً 

م ما بين 2014 ؾىت % 20,6  ؾىت 59 و15، وبسهىم ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماَع

م % 65,8ٞخبلٜ وؿبتهم   ؾىت ٞما 60، في خين جبلٜ وؿبت ألاشخام البالٛت ؤٖماَع

 . % 13,6ٞى١ 

 2014الجيغ ، وخعب فئاث ألاعماس الىبري   العمالتجىصَع ظيان

فئاث 

 ألاعماس
املجمىع رهىس ئهار 

  وعبت
 هارإلا

(%)  

وعبت 
 رهىس اٌ

(%) 

اليعبت 
 العامت

(%) 

أكل مً 

 ظىت 15

57967 60176 118143 49,1 50,9 20,6 

- ظىت15

 ظىت 59

196103 180291 376394 52,1 47,9 65,8 

 ظىت 60

فأهثر 

41299 36881 78180 52,8 47,2 13,6 

 100 48,4 51,6 572717 277348 295369املجمىع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس
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 2014 الجيغ ،ي وخعب فئاث ألاعماس الىبر  الجهتجىصَع ظيان
 

املجمىع رهىس ئهار  فئاث ألاعماس
  وعبت

 هارإلا
(%)  

وعبت 
 رهىس اٌ

(%) 

اليعبت 
 العامت

(%) 

    كشوي   
 15أكل مً 

ظىت 
216 781 226 928 443 709 48,9 51,1 32,2 

 59- ظىت15
ظىت 

401 382 420 119 821 501 48,9 51,1 59,5 
 ظىت 60

 8,3 49,0 51,0 417 114 089 56 328 58فأهثر 

 0,0 66,7 33,3 3 2 1 غير مطشح

 379 1 138 703 492 676املجمىع 
630 

49,0 51,0 100 

 خػشي 
 15أكل مً 

ظىت 
392 045 408 662 800 707 49,0 51,0 25,2 

 59- ظىت15
ظىت 

1 066 

605 

1 000 

840 

2 067 

445 

51,6 48,4 65,2 
 ظىت 60

 9,6 49,3 50,7 802 304 195 150 607 154فأهثر 

 0,0 100,0 0,0 1 1 0 غير مطشح

 100 49,2 50,8 955 172 3 698 559 1 257 613 1املجمىع 

 خػشي + كشوي 

 15أكل مً 
ظىت 

608 826 635 590 1 244 

416 

48,9 51,1 27,3 
 59- ظىت15

ظىت 
1 467 

987 

1 420 

959 

2 888 

946 

50,8 49,2 63,5 
 ظىت 60

 9,2 49,2 50,8 219 419 284 206 935 212فأهثر 

 0,0 75,0 25,0 4 3 1 غير مطشح

 100 49,7 50,3 585 552 4 836 262 2 749 289 2املجمىع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس
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  الزواج- 2-5-3

 ؾىت ٞإ٦ثر خؿب الخالت الؼواحُت ًبين َُمىت نٟت 15بن جىػَ٘ الؿ٩ان البالٛين 

 .2014ٖىض اليؿاء ؾىت  % 46,4ٖىض الغحا٫ و  %  54,6ب" ؤٖؼب"

 % 40,8م٣ابل  % 43,2مً اليؿاء ب ب٣لُل ، ٞهي جمـ الغحا٫ ؤ٦ثر نٟت اإلاتزوجؤما 

 %  4,0بِىما ًالخٔ ٨ٖـ طل٪ لضي ٞئت اإلاُل٣ين، بط حك٩ل اإلاُل٣اث.      ٖلى الخىالي

وهٟـ اإلاىخى، و . لضي الغحا٫ % 1,4مً مجمٕى اليؿاء في خين ال جخجاوػ َظٍ اليؿبت 

 هٓيرتها لضي بثماهُت ه٣ِبيؿبت ؤ٦بر، ٌسجل لضي اإلاترملين ججاوػ وؿبت اليؿاء 

. ( لضي الغحا٫% 0,8 لضي اليؿاء م٣ابل % 8,8)الغحا٫

لخالت وا  ظىت فأهثر خعب الجيغ15ظيان العمالت البالغين  (%)جىصَع 

 2014الضواجُت، 
 

الخالت  

 العائلُت
املجمىع  أهثىرهش 

 الشباط

 50,4 46,4 54,6ؤٖؼب 

 41,9 40,8 43,2متزوج 

 2,8 4,0 1,4مُل٤ 

 5,0 8,8 0,8ؤعمل 

 100 100 100املجمىع 

- ظال - جهت الشباط 
 اللىُطشة

 52,4 57,1 47,8ؤٖؼب 

 42,0 41,5 42,5متزوج 

 1,8 0,8 2,8مُل٤ 

 3,8 0,6 6,9ؤعمل 

 100 100 100املجمىع 
 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس
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 وخؿب .هي في اعجٟإ ؾىت 55بن الٗؼوبت النهائُت، التي ج٣اؽ بيؿبت الٗاػبين في ؾً 

 مً الظ٧ىع ؾىت % 9,9 م٣ابل % 13,1 بيؿبت الجيـ، ٞهي جمـ ؤ٦ثر ٞئت ؤلاهار

2014 . 

 ظىت خعب الجيغ 55عىذ ظً  (%)جطىس وعبت العضوبت النهائُت 

  ووظط إلاكامت
 

 الجيغ
 2014ئخطاء  2004ئخطاء 

 املجمىع كشوي خػشي  املجمىع كشوي خػشي 

 9,9 --- 9,9 4,8 --- 4,8 ط٧ىع 

 13,1 --- 13,1 6,5 --- 6,5 بهار

 11,6 --- 11,6 5,6 --- 5,6 املجمىع
 .2014 و  2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى لؿىتي : املطذس

 

 

 متوسط السن عند الزواج األول 

زال٫ ٞترة ما بين ؤلاخهائين، اؾخ٣غ مخىؾِ الؿً ٖىض الؼواج ألاو٫ بٗمالت الغباٍ 

اصة 34,2 بلى  33,8 ؾىت لضي ؤلاهار، في خين اعجٟ٘ لضي الظ٧ىع مً 29في   ؾىت، ؤي بٍؼ

  . ؾىت0,4
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 و وظط  إلاكامت جطىس مخىظط العً عىذ الضواج ألاٌو خعب الجيغ

(2004-2014 )
 

املجمىع كشوي خػشي  

 
ئهار رهىس 

 املجمىع

ئهار رهىس 

 املجمىع

ئهار رهىس 

 املجمىع

 2004ئخطاء 

 31,0 29,0 33,8 ------ ------ -------- 31,0 29,0 33,8الٗمالت 

 29,4 27,1 31,8 27,4 25,3 29,5 30,3 28,1 32,8 الجهت

 2014ئخطاء 

 31,5 29,0 34,2 ------ ------- -------- 31,5 29,0 34,2الٗمالت 

 28,6 25,9 31,4 26,9 23,9 29,7 29,5 26,8 32,3 الجهت

. 2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطذس

وجبين م٣اعهت اإلاُُٗاث بين الجيؿين ؤن مخىؾِ الؿً ٖىض الؼواج ألاو٫ ، مغجٟ٘ لضي 

 . ؾىت لضي الاهار29,0 ؾىت م٣ابل 34,2الغحا٫ خُث بلٜ 

 

 الخصوبة - 2-5-4

 2014 و2004اؾخ٣غ اإلااقغ التر٦ُبي للخهىبت بٗمالت الغباٍ ما بين ؤلاخهائين 

ا و .  َٟل ل٩ل امغؤة1,6بيؿبت   ب٣ى َظا اإلااقغ ؤ٢ل وؿبُا مً مثُله اإلاسجل حهٍى ٍو

ىُا    . ( َٟل ل٩ل امغؤة2,2و2,1 )َو
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 (2014-2004)جطىس املإشش الترهُبي للخطىبت خعب وظط إلاكامت 
 

 2014ئخطاء  2004ئخطاء  

املجمىع كشوي خػشي املجمىع كشوي خػشي  

 1,6 ------ 1,6 1,6 ----- 1,6العمالت 

 2,1 2,5 1,9 2,3 3,0 2,0الجهت 

 2,2 2,5 2,0 2,5 3,1 2,1املغشب 

 .2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطذس

   األسر- 2-6

 عدد األسر - 2-6-1

  مً مجمٕى ألاؾغ ٖلى %19,8 ؤؾغة بيؿبت 151 670ًبلٜ ٖضص ألاؾغ بٗمالت الغباٍ 

 .نُٗض الجهت

 2014ئخطاء،  ألاظش بالعمالت خعب عذد
 

املجمىع كشوي خػشي  

 151  670 ----- 151  670العمالت 

  852 766الجهت 

 

248 255  

 

1 015 107  

 
 19,8 ----- 19,8 (%) الجهت/ لعمالتا

  .2014 ةؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿً: عاملطذ

 متوسط حجم األسر- 2-6-2

 3,8ًبلٜ مخىؾِ حجم ألاؾغ بالٗمالت ؤو مخىؾِ ٖضص ألاشخام ب٩ل ؤؾغة 

 4,6 ؤشخام ٖلى نُٗض الجهت و 4,5ؤشخام ب٩ل ؤؾغة، في خين ًبلٜ َظا اإلاخىؾِ 

 .ؤشخام ٖلى نُٗض اإلاٛغب
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 2014مخىظط حجم ألاظش خعب وظط إلاكامت، 
 

املجمىع كشوي خػشي  

 4,2 4,6 4,2العمالت 

 4,1الجهت 

 

5,6 

 
4,5 

 4,6 5,3 4,2 املغشب

  .2014 ةؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿً: عاملطذ

 

 

 إسقاطات السكان- 2-7

غاُٞت،   ٖضص ؾ٩ان ؾِىس٣ٌخؿب بؾ٣اَاث مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار الضًمٚى

، ؤي 2030 وؿمت في ؤ٤ٞ 109 448 بلى 2014 وؿمت ؾىت  717 572  مًٖمالتا٫

غافي بحمالي ٌٗاص٫ باهسٟاى  . وؿمت608 124 صًمٚى
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 2014  و2004تطور سكان عمالة الرباط ما بين         

 
 

 

 2030-2014ؾخٗٝغ ؾا٦ىت ٖمالت الغباٍ بهسٟايا ٖلى مضي ٞترة الاؾ٣اَاث 

م الاعجٟإ اإلاخى٢٘ لٗضص الؿ٩ان زال٫ ٞترة  . 2014-2004بىجيرة ؤ٦بر مً الٟترة  ٞٚغ

ني و الجهىي بيؿبت   ٞةن , ٖلى الخىالي% 0,9 و 1,0%الاؾ٣اَاث ٖلى اإلاؿخىي الَى

و بظل٪ ؾدىسٌٟ خهت الٗمالت مً . % 1,5-ٖمالت الغباٍ ؾخٗٝغ بهسٟايا بيؿبت 

ت للجهت مً   مً 1,7% الى 2,8%، و مً 11,2% بلى 18%مجمٕى الؿا٦ىت الخًٍغ

 .مجمٕى ؾا٦ىت اإلامل٨ت
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( 2030 -2014)جطىس ظيان العمالت خعب وظط إلاكامت 
 

 2014 2015 2020 2025 2030 

معذٌ التزاًذ 
(% )

الذًمىغشافي 
العىىي 

(2014-  
2030) 

الىظط الخػشي 

 572العمالت 

717 

572 

183 

536 

821 

494 

936 

448 

109 
-1,5 

 172 3الجهت 

955 

3 241 

953 

3 513 

985 

3 770 

999 

4 001 

176 
1,5 

 284 20املغشب 

436 

20 751 

800 

20 751 

800 

24 779 

199 

26 661 

546 
1,7 

 جهتاٌ/العمالت

(%) 

18,0 17,6 15,3 13,1 11,2 - 

املغشب /العمالت

(% )

2,8 2,8 2,4 2,0 1,7 - 

الىظط اللشوي 

 ---------- --------- ---------- ---------- -------- ------العمالت 

 379 1الجهت 

630 

1 377 

461 

1 353 

759 

1 325 

600 

1 293 

293 
-0,4 

 325 13املغشب 

648 

13 373 

070 

13 168 

219 

12 932 

954 

12 668 

439 
-0,3 

 جهتاٌ/العمالت

(%) 

------- ------- --------- ------- ------- - 

املغشب /العمالت

(%) 

-------- -------- --------- -------- -------- - 

املجمىع 

 572العمالت 

717 

572 

183 

536 

821 

494 

936 

448 

109 
-1,5 

 552 4الجهت 

585 

4 619 

414 

4 867 

744 

5 096 

599 

5 294 

469 
0,9 

 610 33املغشب 

084 

34 124 

870 

35 951 

657 

37 712 

153 

39 329 

985 
1,0 

 جهتاٌ/العمالت

(%) 

12,6 9,7 11,0 12,4 12,6 - 

املغشب /العمالت

(%) 

1,1 1,3 1,5 1,7 1,7 - 

غاُٞت2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى : املطذس  . وبؾ٣اَاث مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار الضًمٚى
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 ظروف سكن األسرة- 3

 ظروف السكن- 3-1

ًخٗل٤ ألامغ في َظٍ ال٣ٟغة بخ٣ضًم اخت ًٖ ْغوٝ ؾ٨ً الغباٍ خؿب اإلاٗاًير 

اإلاٗخمضة في ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى، واإلاخمثلت ؤؾاؾا في هٕى اإلاؿ٨ً وؤ٢ضمُخه 

غة به  .زم نٟت الخُاػة و٦ظا ؤَم وؾائل الخجهيز اإلاخٞى

 نوع المسكن - 3-2

  الوسط الحضرر 

 ٦بير ٖلى الٗاصاث الؿ٨ىُت ٫بن مك٩ل الهجغة والتزاًض اإلالخّى لٗضص ألاؾغ ؤزغ بك٪

 ؤن الِٗل ٣ٞ2014ض بُيذ هخائج ؤلاخهاء الٗام ألازير لؿىت . الخانت بإؾغ الٗمالت

 مً ؤؾغ 31,6%اإلاكتر٥ صازل ٖماعاث ؾ٨ىُت ًٓل ازخُاعا ًٟغى هٟؿه خُث ؤن 

م مً طل٪، جًل اإلاؿا٦ً مً هٕى . الٗمالت جخجه بلى ؤلا٢امت بك٤٣ مىاػ٫ "و بالٚغ

 مً ؤؾغ ج٣ًُ َظا الىٕى مً اإلاؿا٦ً، في خين % 52,3ألا٦ثر اهدكاعا خُث ؤن " مٛغبُت

 مً ألاؾغ في ُٞالث و َى ؤ٦بر مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ٖلى مؿخى الجهت 10%حؿ٨ً    

ًٖ  ، وهي وؿبت حٗبر4,7% ؤما الؿ٨ً ٚير الالئ٤، ٞهى ًمثل وؿبت مهمت جبلٜ (%5,6).

ض مً الؿ٨ً الالئ٤  الخاحت ير مٍؼ ض مً الجهىص مً ؤحل جٞى  اإلالخت بلى بظ٫ اإلاٍؼ

 .للؿا٦ىت
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 2014وظط إلاكامت ،  خعب هىع املعىً و (%)جىصَع ألاظش
 

 هىع املعىً
 الجهت عمالت الشباط

املجمىع كشوي خػشي املجمىع كشوي خػشي 

 4,5 1,0 5,6 10,0 ---- 10,0فُال 

 15,6 0,4 20,5 31,6 ---- 31,6شلت 

 56,0 30,4 64,2 52,3 ----- 52,3داس مغشبُت 

 7,6 6,6 8,0 4,7 ----- 4,7ظىً غير الئم 

ظىً مً هىع 

كشوي 
0,2 ------- 0,2 1,00,8 60,9 15,5 

 0,9 0,8 0,9 1,1 ------ 1,1آخش 

 100,0 100,0 100,0 100,0 ------ 100,0املجمىع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس     

 

 أقدمية المسكن - 3-3

غ ٖمالت  ض   ٖلىالغباٍجخٞى ا ما بين ؾا٦ً الم م50ً%  ما ًٍؼ  49 و 20التي ًتراوح ٖمَغ

وحك٩ل البىاًاث .  ٖلى مؿخىي الجهت% 42 بت ال جخٗضيوـفي خين َظٍ ا٫.  ؾىت

ا   53%  م٣ابلمً مجمٕى مؿا٦ً الٗمالت % 28,1 ؾىت، 50اإلاخ٣اصمت التي ًخٗضي ٖمَغ

ا ما بين   . ؾىت49 و 20باليؿبت للمؿا٦ً التي ًتراوح ٖمَغ
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ت    2014 خعب أكذمُت املعىً ، (%)جىصَع ألاظش الخػٍش

أكذمُت 

 املعىً

 الجهت العمالت

 املجمىع كشوي خػشي  املجمىع كشوي خػشي 

 10أكل مً 

 ظىىاث
6,7 --- 6,7 20,2 29,8 22,6 

 23,5 25,4 22,9 12,2 --- 12,2  ظىت10-19

 41,5 31,6 44,7 53,0 --- 53,0  ظىت20-49

 12,4 13,2 12,1 28,1 --- 28,1 ظىت فأهثر50

 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 100,0 املجمىع

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس

 صفة حيازة المسكن - 3-4

 مً ؤؾغ الٗمالت هي مال٨ت ؤو في 54,9%، ؤن 2014جبين مُُٗاث ؤلاخهاء ألازير لؿىت 

ت  ٤ جمل٪ اإلاؿا٦ً اإلا٣ُمت بها، بِىما ال جخٗضي وؿبت ألاؾغ اإلا٨تًر ؤما وؿبت . 33,8%ٍَغ

ُٟي سجلذ  غ ٖلى ؾ٨ً مجاوي ؤو ْو  . ٖلى الخىالي%4,1 و %5,6ألاؾغ التي جخٞى

 2014خعب خُاصة املعىً و وظط إلاكامت ،  (%)جىصَع ألاظش

 ضفت الخُاصة
 الجهت  الشباطعمالت

 املجمىع كشوي خػشي  املجمىع كشوي خػشي 

مالن أو مالن 

 مشترن
51,3 ---- 51,3 56,6 88,1 64,3 

م الخملً  5,0 1,3 6,2 3,6 --- 3,6 في طٍش

 20,4 1,1 26,6 33,8 --- 33,8 مىتري 

 2,2 1,3 2,4 4,1 --- 4,1 ظىً وظُلي

 6,8 6,3 6,9 5,6 ---- 5,6 ظىً مجاوي

 1,4 1,8 1,2 1,6 --- 1,6 آخش

 100,0 100,0 100,0 100,0 ---- 100,0 املجمىع

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : اإلاهضع



 38 

 الكثافة داخل المسكن- 3-5

ت مضي الًِٛ ٖلى  جم٨ً اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بخىػَ٘ ألاؾغ خؿب ٖضص الٛٝغ مً مٗٞغ

غة، و٦ظا ال٨ك٠ ًٖ خضة ا٦خٓاّ اإلاؿا٦ً آلاَلت  .اإلاؿا٦ً اإلاخٞى

 للمؿا٦ً بٗمالت الغباٍ ونل  ألاؾغًدبين مً زال٫ الجضو٫ ؤؾٟله، ؤن مٗض٫ قٛل

 ٚٝغ 10 ٞغصا ٌؿ٨ىىن في 14باإلا٣ابل بلٜ َظا اإلاٗض٫ .  ٚٝغ10 ٞغصا ٌؿ٨ىىن في 12بلى 

ني ٖلى اإلاؿخىي الجهىي   . و الَى

 

 2014 ، خعب وظط إلاكامت (%)مخىظط عذد ألافشاد بالغشفت
 

 املجمىع كشوي خػشي  الىظط

 1,2 --- 1,2 عمالت الشباط

 1,4 1,8 1,3الجهت 

 1,4 1,6 1,3 املغشب

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس

 التجييزات األساسية لممسكن - 3-6

غ الٛالبُت الٗٓمى مً ؤؾغ ٖمالت الغباٍ ٖلى مؿا٦ً مجهؼة بمُبش ومغخاى بما  جخٞى

ؤما الخمام الٗهغي ؤو الغقاقت، ٞيؿبت .  ٖلى الخىالي99,5% و 95,3%وؿبخه 

  .%468,اؾخٗماله جهل الى

غة لضي   مً 94,0% و95,1%وبسهىم ال٨هغباء و اإلااء الهالح للكغب ، ٞهي مخٞى

  .ؤؾغ الٗمالت
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،  بعمالت الشباطخعب الخجهيزاث ألاظاظُت للمعىً (%)جىصَع ألاظش 

2014 
 

الخجهيزاث ألاظاظُت 
                                                                                

 (%)ألاظش

      95,3املطبخ 

 99,5املشخاع 

 68,4خمام عطشي أو سشاشت 

 95,1ماء جاسي 

  94,0الىهشباء 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس

 

  التزود بالماء 3-6-1

مً ؤؾغ الٗمالت ج٣ًُ مؿا٦ً ٚير  %6، ٞةن 2014خؿب ؤلاخهاء ألازير لؿىت 

  .مغجبُت بالكب٨ت الٗمىمُت لخىػَ٘ اإلااء الكغوب

حؿخسضم الىاٞىعاث الٗمىمُت بٗمالت الغباٍ  مً ألاؾغ 55,7%و مً ؤحل التزوص باإلااء، 

ؤو آلاباع ؤو اإلاُُٟاث ؤو ه٣ِ اإلااء ااجهؼة، في خين جلجإ باقي ألاؾغ بلى وؾائل ؤو مهاصع 

 .(...بئر ؤو مُُٟت ٚير مجهؼة، ٖين ؤو واص، بائ٘ اإلااء )اء جؼوص بالمؤزغي لل
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الغير مشجبطت معاهنها بالشبىت العمىمُت لخىصَع املاء  (%)جىصَع ألاظش

 2014 ،  بعمالت الشباط خعب وظُلت التزود الششوب
 

 (%)ألاظش وظُلت التزود باملاء

هافىسة عمىمُت ،بئر، مطفُت أو 
 هلطت ماء مجهضة

55,7 

 1,2 بائع املاء

 2,1 بئر أو مطفُت غير مجهضة

 0,4 عين أو واد

 10,6 وظُلت أخشي 

 100,0 املجمىع

. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس

  اانارة- 3-6-2

تبمغ نقبة األقر الغير مرتبطة مقاكنيا بالشبكة العمومسة لتوزيع الكيرباء 
" الغاز"ىذه األقر تمجأ إلى اقتخإلاي  من 17,6% ،4,9% الرباطبعمالة 

 تقتعمل %2,8تقتخإلي المولإل الكيربائي و 6,5%، كوقيمة أقاقسة لإلنارة
تقتخإلي عإلة وقائل مختمفة في آن  %372,في حين . التنإليل و الشموع

 . واحإل بغرض اانارة
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  الغير مشجبطت معاهنها بالشبىت العمىمُت لخىصَع  (%)جىصَع ألاظش    

 2014، بعمالت الشباطخعب وظُلت إلاهاسة املعخعملت   الىهشباء
 

 (%)                             ألاؾغ وؾُلت ؤلاهاعة

     17,6 (البىجان)الغاص 

 2,8 اللىذًل والشمىع

 0,7 الطاكت الشمعُت

 6,5 مىلذ ههشبائي

 72,3 وظُلت أخشي 

 100,0 املجمىع

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس

  تصريف المياه المستعممة-3-7

الىؾُلت ألا٦ثر اؾخٗماال مً بين َغ١ جهٍغ٠ اإلاُاٍ " الكب٨ت الٗمىمُت"حٗخبر 

بيؿبت " الخٟغ الصخُت"، جليها %96,3اإلاؿخٗملت بٗمالت الغباٍ خُث جبلٜ خهتها 

 .  ٣ِٞ%1,1ب " َغ١ ؤزغي "  زم 2,6%

ف املُاٍ املعخعملت  (%)جىصَع ألاظش لت جطٍش ، بعمالت الشباطخعب طٍش

2014 

 ٠ ٣ت الخهٍغ  (%)                                    ألاؾغٍَغ

 96,3الشبىت العمىمُت 

 2,6خفشة صخُت 

 1,1 أخشي طشق 

 100,0املجمىع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس
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الفصل الثاني    المميزات السوسيو اقتصادية 
  النشاط و التشغيل–1

اليكُُىن اإلاكخٛلىن، الٛير :  ٞئاث ٦بري 3ًم٨ً ج٣ؿُم مجمٕى الؿ٩ان بلى 

غج٨ؼ جدضًض مٟهىم ٧ل ٞئت ٖلى خضٍ ٖلى ألاؾئلت .     اليكُُىن والٗاَلىن  ٍو

ل ًبدث الصخو ًٖ ٖمل؟ لظا ٞةن : الغئِؿُت الخالُت َل ٌكٛل الصخو ٖمال؟ َو

الظاجُت التي جميز في ٚالب ألاخُان ؤلاحابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت ًًاٝ بليها الُاب٘ الٛير 

اإلاخجاوـ لؿى١ الكٛل و٦ظا اؾخٟدا٫ ْاَغة ال٣ٟغ، جب٣ى ٧لها ٖىامل جضزل بك٩ل 

 .مباقغ في جدضًض ؤحجام وخغ٦ُت َظٍ الٟئاث

 النشاط - 1-1
 ( سنة فأكثر15)الساكنة النشيطة - 1-1-1

ا  ً ٖلى ٖمل 15جًم الؿا٦ىت اليكُُت البالٜ ٖمَغ ٍغ  ؾىت ٞإ٦ثر ألاشخام اإلاخٞى

و٢ض بلٛذ وؿبت اليكاٍ . و٦ظا ألاشخام الٗاَلين  (الؿا٦ىت اليكُُت اإلاكخٛلت)

 . 41,8% ٖلى نُٗض الٗمالت 2015لهضٍ الٟئت مً الؿ٩ان، زال٫ ؾىت 

  ( سنة فأكثر15)معدل النشاط - 1-1-2

ا   15بلٜ مٗض٫ اليكاٍ الهافي ، الظي ٌٗٝغ بدهت الؿا٦ىت اليكُُت البالٜ ٖمَغ

ت،   ٖلى نُٗض ٖمالت 41,8%ؾىت ٞإ٦ثر يمً مجمٕى الؿ٩ان مً هٟـ الٟئت الٗمٍغ

وي  الجهًًنُٗضا٫ و َى ؤ٢ل مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ٖلى 2015زال٫ ؾىت الغباٍ 

ني بمٗض٫ ونل بلى   . ٖلى الخىالي%47,4 و 46,4%والَى
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 2015خعب وظط إلاكامت،  ( ظىت فأهثر15( )%)معذٌ اليشاط 
 

املجمىع كشوي خػشي  

 41,8 ---- 41,8 العمالت

 46,4 59,8 41,0 الجهت

 47,4 56,7 41,4 املغشب

ني خى٫ الدكُٛل : املطذس ت ؤلاخهاء، البدث الَى  .2015مضًٍغ

 

 البطالة- 1-2

وم٘ طل٪، ٞهاجه . ًم٨ً حٍٗغ٠ البُالت بىيُٗت شخو وكُِ ًبدث ًٖ ٖمل

الٓاَغة لِؿذ ْاَغة مىخضة ومخجاوؿت بل هي هدُجت ٖضة ٖىامل ا٢خهاصًت 

ٟٞي الىا٢٘، للبُالت ٖضة . واحخماُٖت جمـ بهٟت مخٟاوجت مسخل٠ ٞئاث الؿ٩ان

٣ت وال جازغ في حمُ٘ الٟئاث مً الؿ٩ان اليكُُين  م٩ىهاث ال جخُىع بىٟـ الٍُغ

م٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤَم اإلاميزاث التي  جهى٠ ٞئت الٗاَلين هي الجيـ، . هٟـ الخإزير ٍو

 .الىؾِ، الخإَُل والؿً

الظي ٌٗٝغ بدهت ألاٞغاص الٗاَلين ًٖ الٗمل و الظًً لضحهم ، 2015 ؾىت بلٜ مٗض٫ البُالت

بت في الٗمل  الغباٍ ؾىت ٖلى نُٗض ٖمالت  12,9% يمً مجمٕى الؿ٩ان اليكُُيالٚغ

ني بمٗض٫  و َى2015  ؤ٦بر مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ؾىاء ٖلى الهُٗض الجهىي ؤو الَى

 . ٖلى الخىالي%9,7 و %10ونل بلى 
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 2015 خعب وظط إلاكامت، ( ظىت فأهثر15( )%)معذٌ البطالت 
 

املجمىع كشوي خػشي  

 12,9 ----- 12,9 العمالت

 10,0 3,5 13,8 الجهت

 9,7 4,1 14,6 املغشب

ني خى٫ الدكُٛل : املطذس ت ؤلاخهاء، البدث الَى . 2015مضًٍغ

 

 الشغل - 1-3

بلٜ مٗض٫ الكٛل ؤو وؿبت ألاشخام اليكُُين اإلاكخٛلين مً بين مجمٕى الؿ٩ان 

م   ؤ٢ل و َى، 2015 زال٫ ؾىت 36,3% ؾىت ٞإ٦ثر بٗمالت الغباٍ 15البالٛت ؤٖماَع

ني ٖلى الخىالي   .%42,8 و 41,7%مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ٖلى الهُٗضًً الجهىي و الَى

ت بالجهت جًم   مً ألاشخام %63,1مً حهت ؤزغي، ٌسجل ؤن الؿا٦ىت الخًٍغ

ازغ  الٛير اليكُُين و٦ظا الٗاَلين، ألامغ الظي ًث٣ل ٧اَل ٞئت اليكُُين اإلاكخٛلين ٍو

م اعجٟإ . ٖلى مؿخىي ِٖكهم ؤما بالىؾِ ال٣غوي، ٞؿا٦ىخه لِؿذ بإخؿً خا٫ ٚع

مٗض٫ الكٛل، وطل٪ عاح٘ إلاا جسُٟه َظٍ اإلاٗضالث مً اهدكاع للكٛل الىا٢و ؤو 

 .الٛير اإلاإحىع 
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 2015خعب وظط إلاكامت،  ( ظىت فأهثر15( )%)معذٌ الشغل 
 

املجمىع كشوي خػشي  

 36,3 ----- 36,3 العمالت

 41,7 57,7 35,3 الجهت

 42.8 54,4 35,4 املغشب

ني خى٫ الدكُٛل : املطذس ت ؤلاخهاء، البدث الَى . 2015مضًٍغ

دت مً الؿ٩ان في خين جًل ؤزغي ٖلى  لى ٚغاع آٞت ال٣ٟغ، جمـ البُالت قٍغ ٖو

ألاشخام اإلاؼاولىن ألوكُت )ااخ٪ و٢ابلت للؿ٣ٍى في َاجه اإلاًٗلت في ؤي و٢ذ 

غم الخغوج (بلخ... نٛيرة، الٗغيُىن، ، بدُث ؤن اخخما٫ الى٢ٕى في بغازً البُالت ٞو

ت  .منها هي ٚير مدؿاٍو

. جًل وجيرة الىمى الا٢خهاصي ٚير ٧اُٞت للخس٠ُٟ مً ؤػمت البُالت بك٩ل ملمىؽ

ت  ىُت للخىمُت البكٍغ وحك٩ل ألاوكُت اإلاضعة للضزل اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلاباصعة الَى

 .اخاعبت ال٣ٟغ، بحغاءا مً قإهه، ال مدالت، ؤن ًازغ بًجابا ٖلى زل٤ ٞغم الكٛل

 الفقر - 2

٢امذ اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ بخدب٘ ْاَغة ال٣ٟغ و جدُين ماقغاجه بمسخل٠ 

ُت لل٣ٟغ لؿىت  خماص ٖلى مُُٗاث 2014الخ٣ؿُماث الترابُت، وؤهخجذ زٍغ  وطل٪ بااٖل

ني خى٫ الاؾتهال٥ وه٣ٟاث ألاؾغ 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى   والبدث الَى

2014.  

ُت ال٣ٟغ ونٟا ص٣ُ٢ا لل٣ٟغ الى٣ضي والهكاقت والٟىاع١ في  حُٗي ماقغاث زٍغ

ت ؤو ؤلا٢لُمُت ؤو  اث الترابُت ؾىاءا الجهٍى مؿخىي اإلاِٗكت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

. الجماُٖت
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مفاىيم و تعاريف - 2-1

ُت ال٣ٟغ ٖلى م٣اعبت ال٣ٟغ  جغج٨ؼ اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ في ٢ُاؽ وعؾم زٍغ

ًخم جدضًض مٗاًير ال٣ٟغ والهكاقت الى٣ضًين . الى٣ضي اإلاٗخمض مً َٝغ البى٪ الضولي

٤ اإلا٣اعبت  ٤ م٣خيُاث ٚير ٚظائُت، ًخم جدضًضَا ٞو ٘ ٖخبت ال٣ٟغ الٛظائي ًٖ ٍَغ بٞغ

 . اإلاىص ى بها مً َٝغ َظٍ اإلااؾؿت الضولُت

 :خؿب َظٍ اإلا٣اعبت  

  التي  جدضص بخ٩لٟت ؾلت مً الؿل٘ والخضماث الٛظائُت:ال٣ٟغ الٛظائيعتبة 
ت  ير الخض ألاصوى مً الؿٗغاث الخغاٍع  ٦ُلى٧الىعي للٟغص 1984)جم٨ً مً جٞى

، بىاءا ٖلى مٗاًير مىٓمت الخٛظًت والؼعاٖت ومىٓمت الصخت (الىاخض في الُىم

م للٟغص 2331) بلى هٟـ اإلاؿخىي 2014بلٛذ َظٍ الٗخبت ؾىت . الٗاإلاُت  صَع

 .بالىؾُين الخًغي وال٣غوي (في الُىم
 

  هي مجمٕى ٖخبت ال٣ٟغ الٛظائي و ٧لٟت اإلا٣خيُاث الٛير :ال٣ٟغ الى٣ضيعتبة 

غ جماما ٖلى الخض ألاصوى الٛظائي بلٛذ . الٛظائُت التي ج٣ىم بها ألاؾغ التي جخٞى

ا بالىؾِ الخًغي و 4667، 2014َظٍ الٗخبت ؾىت  م للٟغص ؾىٍى  4312 صَع

ا بالىؾِ ال٣غوي م للٟغص ؾىٍى  .صَع

 

  مغة 1,5 ج٣٘ خؿب َظٍ اإلا٣اعبت مابين ٖخبت ال٣ٟغ الى٣ضي و :ٖخبت الهكاقت 

 .َظٍ الٗخبت
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 مؤشرات الفقر - 2-2

ُت ال٣ٟغ لؿىت  ًم٨ً حٍٗغ٠ ماقغاث ال٣ٟغ والهكاقت والٟىاع١ التي جًمها زٍغ

  : ٧الخالي 2014

 ت : معدل الفقر النقدر  وؿبت ال٣ٟغاء مً الؿ٩ان ؤو ماًمثل اليؿبت اإلائٍى

لألٞغاص في ألاؾغة التي ٩ًىن ههِب الٟغص ٞيها مً ؤلاهٟا١ ؤ٢ل مً ٖخبت ال٣ٟغ 

ا بالىؾِ 4667، 2014بلٛذ َظٍ الٗخبت ؾىت . الى٣ضي م للٟغص ؾىٍى  صَع

ا بالىؾِ ال٣غوي4312الخًغي و  م للٟغص ؾىٍى .  صَع

 

  َى م٣ُاؽ لكضة ال٣ٟغ الى٣ضي، والظي ٣ًُم :المؤشر الحجمي لمفقر 

الخباًً اإلاخىؾِ بين ٖخبت ال٣ٟغ وههِب الٟغص مً الاؾتهال٥ صازل ألاؾغة 

لها لجٗل ه٣ٟاث الاؾتهال٥ ألي  ى ًدضص حجم اإلاىاعص الىاحب جدٍى ال٣ٟيرة، َو

٧لما اعجٟ٘ َظا اإلااقغ ٧لما ػاص . شخو ٣ٞير جهل بلى مؿخىي ٖخبت ال٣ٟغ

 .  العجؼ الاحمالي إلاضازُل ال٣ٟغاء باليؿبت لٗخبت ال٣ٟغ

 

  ض مً التر٦يز ٖلى  :مؤشر حدة الفقر َى م٣ُاؽ لكضة ال٣ٟغ الظي ًٍؼ

ألاقض ٣ٞغا مً بين ال٣ٟغاء ل٣ُاؽ ال٣ٟغ الى٣ضي، ًؼصاص َظا اإلااقغ بخىاػ م٘ 

. اعجٟإ الخباًً بين ٖخبت ال٣ٟغ والى٣ٟاث الاؾتهال٦ُت لل٣ٟغاء

 

  ىي نقبة األفراإل غير الفتراء، لكنيي  معرضون  : معدل اليشاشة
لموقوع في الفتر، أر أفراإل األقرة الذين ينحصر إنفاقيي الفرإلر 

 إلرىي بالوقط الحضرر، 7001 إلرىي و 4667القنور مابين 
 . إلرىي بالوقط الترور 6468 إلرىي و4312ومابين 
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  ٌؿدىض بلى ماقغ حُني  :مؤشر عدم المساواة(indice de Gini)  ٦م٣ُاؽ

اث اإلاِٗكت في مسخل٠ ألاؾغ التي جازظ ازىين بازىين . جغ٦ُبي للخباًىاث إلاؿخٍى

في خالت ) 1و  (في خالت اإلاؿاواة ال٩املت) ٣ٞ0ُمت َظا اإلااقغ جىدهغ بين 

، ٩ٞلما ٧اهذ ٖضم اإلاؿاواة مغجٟٗت ٧لما اعجٟ٘ َظا (ٖضم اإلاؿاواة اإلاُل٣ت

 .اإلااقغ

  الفقر حسب التقطيعات الترابية 2-2
 الفقر عمى صعيد األقاليم و العماالت المكونة لمجية- 2-2-1

 2014مإششاث الفلش على ضعُذ ألاكالُم و العماالث، 

إلاكلُم أو العمالت 

معذٌ 
 الفلش
 الىلذي

(%) 

معذٌ 
الهشاشت 

(%) 

مإشش خذة 
 (%)الفلش

املإشش 
الدجمي 

 (%)للفلش

 الىظطين الخػشي و اللشوي
 0,09 0,02 3,61 0,69الشباط 

 0,20 0,04 7,06 1,50ظال 
 0,22 0,05 6,32 1,51جماسة - الصخيراث
 0,76 0,19 15,27 4,81الخمِعاث 
 0,76 0,18 15,30 4,96اللىُطشة 

 1,34 0,32 25,20 8,77ظُذي كاظم 
 1,72 0,45 23,50 10,08ظُذي ظلُمان 

 الىظط الخػشي 
 0,09 0,02 3,61 0,69الشباط 

 0,17 0,03 6,10 1,27ظال 
 0,18 0,04 6,06 1,38جماسة - الصخيراث
 0,35 0,07 8,88 2,48الخمِعاث 
 0,17 0,03 6,43 1,34اللىُطشة 

 0,61 0,12 14,29 4,37ظُذي كاظم 
 0,94 0,20 16,50 6,40ظُذي ظلُمان 
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 الىظط اللشوي
 - - - -الشباط 

 0,69 0,16 20,33 4,73ظال 
 0,53 0,16 8,69 2,70جماسة - الصخيراث
 1,21 0,32 22,08 7,30الخمِعاث 
 1,53 0,38 26,99 9,75اللىُطشة 

 1,69 0,41 30,38 10,86ظُذي كاظم 
 2,25 0,62 28,29 12,59ظُذي ظلُمان 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس

مً بين ألا٢الُم و الٗماالث الؿب٘ اإلا٩ىهت للخ٣ُُ٘ ؤلاصاعي للجهت، جدخل ٖمالت 

 بٗض %0,69الغباٍ اإلاغجبت الؿابٗت خؿب الترجِب الخىاػلي إلاٗضالث ال٣ٟغ بمٗض٫ 

في خين ًدخل . %0,51جماعة بمٗض٫ -  و ٖمالت الصخيراث%1,50ٖمالت ؾال بمٗض٫ 

هٟـ اإلاغجبت اخخلتها . %10,08ب٢لُم ؾُضي ؾلُمان اإلاغجبت ألاولى بمٗض٫ ونل بلى 

    .%3,61ٖمالت الغباٍ خؿب الترجِب الخىاػلي إلاٗض٫ الهكاقت بمٗض٫ 

 الفقر عمى الصعيد الجماعي- 2-2-2

ٖلى مؿخىي ٖمالت الغباٍ، سجل مٗض٫ ال٣ٟغ الى٣ضي ؤ٢ل مؿخىي ب٩ل مً م٣اَٗت 

اى و م٣اَٗت خؿان ونل  في خين .  ٖلى الخىالي0,27% و 21, 0% بلى  ؤ٦ضا٫ الٍغ

و جب٣ى مٗضالث ال٣ٟغ . %1,87سجل بجماٖت جىاع٦ت ؤٖلى مؿخىي بمٗض٫ ونل بلى 

اإلاسجلت بم٣اَٗاث و حماٖت ٖمالت الغباٍ مىسًٟت وؿبُا م٣اعهت م٘ باقي حماٖاث 

 . الجهت
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 2014،  العمالتضعُذ  مإششاث الفلش على
 

إلاكلُم أو العمالت 
 معذٌ الفلش

 الىلذي
(%) 

معذٌ 
الهشاشت 

(%) 

مإشش خذة 
 (%)الفلش

املإشش 
الدجمي 

 (%)للفلش

 0,26 0,05 7,54 1,87 (ب) جىاسهت

 0,06 0,01 1,76 0,45( م )العىَس ي

 0,03 0,01 0,71 0,21 (م)أهذاٌ الٍشاع

 0,04 0,01 1,22 0,27 (م)خعان  

 0,12 0,02 5,69 0,98 (م)الُىظفُت 

 0,11 0,02 4,35 0,85 (م)ٌعلىب املىطىس 

ت (م )بلضًت (ب)    ."2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس  ".م٣اَٗت خًٍغ
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البنيات التحتية 
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               البنيات التحتية  الثالثالفصل 

 
 الطاقة والمياه - 1

 الطاقة الكيربائية- 1-1

غ حهت الغباٍ  ً للُا٢ت ال٨هغبائُت، َُضعومائي -  ؾال –جخٞى ال٣ىُُغة ٖلى مهضٍع

ًيخج اإلاهضع الاو٫ في ٧ل مً ؾض الىخضة وؾض ال٣ىهغة، بط بلٜ بهخاحهما . وخغاعي 

 مً مجمٕى 8,7% ملُىن ٧لىاٍ ؾاٖت، ؤي بدهت 8, 198 ما ٌٗاص٫ 2015زال٫ ؾىت 

ىُا ؤما اإلاهضع الثاوي مً الُا٢ت ال٨هغبائُت ُٞامىه . الُا٢ت الهُضعومائُت اإلاىخجت َو

ى ما ًمثل 510,1اإلاٗمل الخغاعي لل٣ىُُغة بما ٌٗاص٫   6,7% ملُىن ٧لىاٍ ؾاٖت، َو

ني مً َظا اإلاهضع الُاقي  .مً مجمٕى الاهخاج الَى

ال٣ىُُغة بلٛذ ؾىت -  ؾال–وججضع ؤلاقاعة في َظا الكإن بلى ؤن مؿاَمت حهت الغباٍ

ا%7,1، 2015 ني مً الُا٢ت ال٨هغبائُت بازخالٝ مهاصَع  . مً مجمٕى ؤلاهخاج الَى
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 2015إلاهخاج الطافي مً الىهشباء بمعامل املىخب الىطني للىهشباء، 
 

املعامل 
ملُىن )إلاهخاج الطافي 

 (ولىاط ظاعت

الهُذسومائُت - 1

ؾض الىخضة 

 ؾض ال٣ىهغة

 

171,0 

27,8 
 198,8الجهت 

 2281,5اإلاٛغب 

 6,7 (%)اإلاٛغب /الجهت

ت - 2  الخشاٍس

 510,1ال٣ىُُغة 

 510,1الجهت 

 7626,3اإلاٛغب 

 6,7 (%)اإلاٛغب /الجهت

 708,9مجمىع الجهت 

 9907,8مجمٕى اإلاٛغب 

 13,37,1 (%)املغشب /الجهت
ت للمٛغب : املطذس . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

ني لل٨هغباء ؤَم  وبسهىم اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغبائُت، حك٩ل مبُٗاث اإلا٨خب الَى

، بلٜ حجم َاجه 2015ٞسال٫ ؾىت . ماقغ باٖخباٍع الٟاٖل الىخُض في َظا ال٣ُإ

ال٣ىُُغة ، -  ؾال – ملُىن ٦ُلىاٍ ؾاٖت ٖلى نُٗض حهت الغباٍ 053,7 4اإلابُٗاث 

ني13,8%ؤي   . مً مجمٕى مبُٗاث اإلا٨خب ٖلى الهُٗض الَى

ا مً َٝغ اإلا٨خب  في ما ًسو اؾتهال٥ الٗمالت للُا٢ت ال٨هغبائُت اإلاىخجت حهٍى

ني لل٨هغباء ٣ٞض ونل  ، م٘ حسجُل بهسٟاى الاؾتهال٥ ب 2015 ؾىت 13,9%الَى

ٗؼي َظا الاهسٟاى في الاؾتهال٥ بلى جغاح٘ 2013 ه٣ُت م٣اعهت م٘ ؾىت %2,4 ، َو

  .اإلاؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي و اهسٟاى مؿخىي الخمضن بالٗمالت
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 2015 -2013 خعب إلاكلُم أو العمالت، ئُت الىهشبا الطاكتمبُعاثجطىس 

إلاكلُم أو العمالت 
 (ملُىن هُلىاط ظاعت)املبُعاث 

2013 2014 2015 

 561,5 576,1 621,2الشباط 

 738,4 719,1 684,4ظال 

 270,7 1 227,7 1 143,6 1جماسة - الصخيراث

 263,9 251,6 236,9الخمِعاث 

 946,7 928,4 866,4اللىُطشة 

 272,5 269,4 250,8ظُذي كاظم 

 053,7 4 972,3 3 803,3 3الجهت 

 381,6 29 824,8 28 755,5 27املغشب 

 13,8 13,8 13,7( %)املغشب /الجهت

 13,9 14,5 16,3 (%)الجهت / ةعماٌاٌ

ت للمٛغب : املطذس . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 الماء - 1-2

 ال٣ىُُغة بمسؼوجها اإلاائي الهام، ٞهي حٗٝغ حؿا٢ُاث – ؾال–حهت الغباٍتمتاز 

ت مهمت زال٫ الؿىت ٦ما جخسللها ٖضة ؤجهاع مً ؤَمها جهغ ؾبى و ؤبي ع٢غا١ . مٍُغ

غ ٖلى ٞغقاث مائُت حٗخبر مً ؤَم الٟغقاث اإلاخىاحضة  باإلياٞت بلى طل٪، ٞهي جخٞى

الث ٞالخُت ٖالُت جُلبذ بوكاء بيُاث  باإلامل٨ت، ألامغ الظي حٗل منها حهت طاث مَا

 .جدخُت مائُت مالئمت
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  السدود- 1-2-1

جلٗب اإلايكأث اإلاائُت صوعا ؤؾاؾُا ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي البُئي بخسُٟٟها مً زُغ 

الُٟاياهاث، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي بةهخاحها للماء الهالح للكغب والُا٢ت 

. ال٨هغبائُت و٦ظا ؾ٣ي ألاعاض ي الؼعاُٖت

ى ؾض ال٣ىهغة ٖلى واصي بهذ، 1935و٢ض قهضث الجهت بوكاء ؤو٫ ؾض بها ؾىت   َو

بٛغى الؿ٣ي وبهخاج الُا٢ت ال٨هغبائُت و٦ظا بهخاج اإلاُاٍ الهالخت للكغب ومُاٍ 

ؤما ؾض دمحم بً ٖبض هللا ٣ٞض .  ملُىن متر م٨ٗب265,8الاؾخٗما٫ الهىاعي، بد٣ُىت 

 ملُىن متر م٨ٗب و ؾض الىخضة 1025 ٖلى واصي ؤبي ع٢غا١  بد٣ُىت 1974ؤوكإ ؾىت 

 ملُىن متر م٨ٗب مً ؤحل بهخاج 3730 ٖلى واصي ؾبى بد٣ُىت 1997ؤوكإ ؾىت 

. الُا٢ت ال٨هغبائُت ومُاٍ الؿ٣ي واإلااء الهالح للكغب ومُاٍ الاؾخٗما٫ الهىاعي

غ الجهت ؤًًا ٖلى ؾض عاب٘ ؤوكإ ؾىت  ى مىحه ٣ِٞ 1991وجخٞى  ٖلى واصي ؾبى، َو

ير مُاٍ الؿ٣ي ٚير ؤن خ٣ُيخه ال جخٗضي   .  ملُىن متر م٨ٗب40,1لخٞى

اللىُطشة – ظال– العذود الىبري بجهت الشباط
 

العذ 
خ  جاٍس

إلاوشاء 
الاظخعماٌ النهش 

الخلُىت 
ملُىن متر )

 (مىعب

بهذ  1935اللىطشة 
الؿ٣ي، اهخاج الُا٢ت 

ال٨هغبائُت، اإلاُاٍ الهالخت 
للكغب ومُاٍ الاؾخٗما٫ 

الهىاعي 

265,8 

 ابي ع٢غا١ 1974 دمحم بً عبذ هللا
اإلاُاٍ الهالخت للكغب 

 1025ومُاٍ الاؾخٗما٫ الهىاعي 

ؾبى  1997الىخذة 
الؿ٣ي، اهخاج الُا٢ت 

ال٨هغبائُت، اإلاُاٍ الهالخت 
للكغب ومُاٍ الاؾخٗما٫ 

الهىاعي 

3 730 

 40,1الؿ٣ي ؾبى  1991خضان ظبى 

ت للمٛغب : املطذس . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى
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 الماء الصالح لمشرب- 1-2-2

ني للماء الهالح للكغب 2014زال٫ ؾىت   متر 000 229 257، بلٜ بهخاج اإلا٨خب الَى

وبإ .  مً َظا الاهخاج جم ٖلى مؿخىي ٖمالت الغبا75ٍ%م٨ٗب بمجمٕى الجهت، 

 متر م٨ٗب بلى الى٧االث م٣ابل  000 743 185 مً بهخاحه، ؤي ما ٣ًاعب83,7%اإلا٨خب 

 .  ػبىها 404 227 متر م٨ٗب مباقغة بلى اإلاؿتهل٨ين، البالٜ ٖضصَم 000 554 29

 

أوشطت املىخب الىطني للماء الطالح للششب خعب إلاكلُم أو العمالت، 

2014 
 

إلاكلُم أو العمالت 
إلاهخاج 

ألف متر )
 (مىعب

عذد  (ألف متر مىعب)املبُعاث 

الضبىاء  املعتهلىىن الىواالث 

 - 854 2 419 173 841 192الشباط 

 262 76 - -ظال 

 498 24 970 2 - -جماسة - الصخيراث

 554 79 176 9 - 413 11الخمِعاث 

 182 25 109 3 324 12 627 27اللىُطشة 

 494 56 845 6 - 789 17ظُذي كاظم 

 414 41 524 4 - 559 7ظُذي ظلُمان 

 404 227 554 29 743 185 229 257الجهت 

الجهت / ةعماٌاٌ
(%) 75 93,4 9,7 ------ 

ت للمٛغب : املطذس . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى
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 النقل - 2

ٌٗخبر ٢ُإ الى٣ل ع٦يزة مً ع٧ائؼ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت بالٗمالت، ٞهى 

ا مدضصا مً قغوٍ  ًًمً ج٣اعب ألاٞغاص وجباص٫ الؿل٘ باإلياٞت بلى ٧ىهه قَغ

 .الاؾدثماع والخجاعة والضًىامُت في الٗال٢اث

ت و  وهٓغا إلاى٢ٗها الجٛغافي اإلاخميز، و جىاحضَا ٖلى ااخىع الغابِ بين الٗانمخين الاصاٍع

غ الٗمالت ٖلى قب٨ت َغ٢ُت جغبُها بالخ٨خل الخًغي للجهت  الا٢خهاصًت للمٛغب، جخٞى

٤ الؿُاع الغباٍ ني ؛ مً ٢بُل الٍُغ  بياٞت بلى ، الضاع البًُاء -وباقي ااجا٫ الَى

٤ اإلاضاعي الجضًض، وزِ ؾ٩٨ي ًغبِ الٗمالت بٗضة مضن، ومدُتي ال٣ُاع ب٩ل  الٍُغ

اٞت الى زِ جغامىاي الغابِ بين الٗضوجين ,الغباٍ اإلاضًىت و الغباٍ ؤ٦ضا٫مً  بااْل

 .ؾال-الغباٍ

 الشبكة الطرقية- 2-1

وجخهضع الُغ١ . %100  ٧لم، مٗبضة 51جبلٜ الكب٨ت الُغ٢ُت اإلاكُضة بالٗمالت 

 ٣ِٞ باليؿبت 27,5% م٣ابل 45,1%ؤلا٢لُمُت مجمٕى الُغ١ اإلاكُضة بما خهخه 

ىُت ت و الَى  .للُغ١ الجهٍى

ً مٗض٫ حٗبُض الُغ١ بالٗمالت، ٞهي جتراوح ما بين  ت %100ٖو ىُت والجهٍى  بالُغ١ الَى

 .  بالُغ١ ؤلا٢لُمُت65,2%و
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 2015  ظىت(بيلم) أو العمالت الشبىت الطشكُت املشُذة خعب إلاكلُم
 

 أو إلاكلُم

 العمالت

الطشق 

الىطىُت 

ت  املجمىع الطشق إلاكلُمُت الطشق الجهٍى

املجمىع 
املعبذة 

منها 
املجمىع املعبذة منها املجمىع املعبذة منها املجمىع 

املعبذة 

منها 

 51 51 23 23 14 14 14 14الشباط 

 202 251 127 176 35 35 40 40ؾال 

- الصخيراث

جماعة 
25 25 96 96 348 227 469 348 

 1283 1477 718 912 477 477 88 88الخمِؿاث 
 و ال٣ىُُغة
ؾُضي 

ؾلُمان 
191 191 200 200 1205 744 1596 1135 

ؾُضي 

٢اؾم 
121 121 167 167 1283 736 1571 1024 

 1884 2248 1095 1459 622 622 167 167الجهت 
ت للخجهي: املطذس ت الجهٍى  .ػاإلاضًٍغ

إن كثافة الشبكة الطرقسة بعمالة الرباط تتجاوز مثيمتيا المقجمة جيوسا، إذ 
 متر 304من الطرق المشيإلة بكل أصنافيا متابل  2 متر لكل كمي432بمغت 

  .فتط عمى الصعيإل الجيور  2لكل كمي
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 2015 ظىت أو العمالت هثافت الشبىت الطشكُت املشُذة خعب إلاكلُم
 

( 2ولم) املعاختإلاكلُم أو العمالت 
 ٌ   الطشق طى

 (ولم)

الىثافت الطشكُت 

( 2ولم/متر)

 432 51 118الشباط 

 355 251 704ؾال 

 439 469 1069جماعة - الصخيراث

 186 477 1 939 7الخمِؿاث 

ؾُضي  و ال٣ىُُغة

 ؾلُمان
4 854 1 596 329 

 500 571 1 145 3ؾُضي ٢اؾم 

 304 415 5 829 17الجهت 

ت للخجهي: املطذس ت الجهٍى  .ػاإلاضًٍغ
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          القطاعات االجتماعيةالرابعالفصل 

 األمية - 1

  األمية بعمالة الرباط1-1

 ًٖ اعجٟإ وؿبت ألامُت بلى 2014ؤْهغث هخائج ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت 

م % 15,5  نُٗض ٖمالت الغباٍ   ؾىىاث ٞإ٦ثر ٖلى10 ٖىض ألاشخام البالٛت ؤٖماَع

في خين  (% 29,4)و هي ؤ٢ل م٣اعهت م٘                  اليؿبت اإلاسجلت ٖلى الهُٗض الجهىي 

ىُا  و٢ض ٖٝغ َظا اإلاٗض٫ جدؿىا ملمىؾا ما بين . % 32,2جبلٜ َظٍ اليؿبت َو

 %21,9 بلى 2004 ؾىت % 28,8ؤلاخهائين زهىنا لضي ؤلاهار، خُث اهسٌٟ مً 

 بًٟل ااجهىصاث ال٣ُمت للضولت وااجخم٘ اإلاضوي مً زال٫ بغامجهما اخى 2014ؾىت 

 .ألامُت

خؿب الجيـ، ًالخٔ جباًىاث مهمت ما بين الظ٧ىع و ؤلاهار، خُث بلٜ مٗض٫ ألامُت 

  38,4ؤما ٖلى مؿخىي الجهت ٣ٞض بلٜ .  ٖىض الظ٧ىع % 8,6 ٖىض ؤلاهار م٣ابل % 21,9

 . ٖىض الظ٧ىع %  20,3 ٖىض ؤلاهار م٣ابل %

 ًالخٔ ؤن ألامُت مىسًٟت وؿبُا بٗمالت الغباٍ م٣اعهت م٘ ما َى ,وبهٟت ٖامت

 .مسجل ٖلى مؿخىي الجهت زانت ٖىض ؤلاهار
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 (2014-2004 )وظط إلاكامت خعب الجيغ و (%)جطىس معذٌ ألامُت 
 

 الجيغ
 املجمىعكشوي خػشي 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 

 15,5 20,9 ---- ---- 15,5 20,9 عمالتاٌ

  21,9 28,8 ---- ---- 21,9 28,8بهار 

  8,6 12,4 ---- ---- 13,6 12,4ط٧ىع 

 29,4 38,4 49,7 60,7 21,2 27,2الجهت 

  38,4 49,3 62,2 75,0 29,0 36,8ئهار 

  20,3 27,3 37,7 46,7 12,9 17,1رهىس 
  .2014  و2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطذس

 

، بط ٌسجل ؤ٦بر  زهىنا لضي اليؿاءجؼصاص خضة ْاَغة ألامُت م٘ الخ٣ضم في الؿً

 في خين ال ًخٗضي %31,3ًهل بلى  ؾىت 50مٗض٫ ٖىض ألاشخام الظي ًٟى١ ؾنهم 

م ؤ٢ل مً %1,1َظا اإلاٗض٫   . ؾىت15 ٖىض ألاشخام البالٛت ؤٖماَع

م  (%)معذٌ ألامُت   ظىىاث 10عىذ ألاشخاص البالغت أعماَس

 2014فأهثر خعب العً الىظُفي ووظط إلاكامت، 
 

 14-10 الىظط

 ظىت

15-24 

 ظىت

25-34 

 ظىت

35-49 

 ظىت

ظىت 50

 فأهثر
 املجمىع

  21,9 42,8 21,1 13,5 3,5 0,1بهار 

  8,6 18,3 7,3 4,5 1,8 1,1ط٧ىع 

 15,5 31,3 14,6 9,2 2,7 1,1 العمالت

. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطذس

 

 



 64 

  األمية حسب الجماعات1-2

 الُىؾُٟت و ٣ٌٗىب اإلاىهىع  م٣اَٗتيمً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ ؤؾٟله، ًدبين ؤن  

 %6,9 و%20,0ٖلى الخىالي مُت ًٟى١ طل٪ اإلاسجل ٖلى نُٗض الٗمالت لألال صسجال م٘

اى -، و سجل ؤصوى مٗض٫ بم٣اَٗت ؤ٦ضا٫%15,5م٣ابل   .%7,6الٍغ

ًالخٔ . خؿب الجيـ، هٟـ اإلاالخٓت جىُب٤ ٖلى مٗض٫ ألامُت لضي ؤلاهار و الظ٧ىع 

 لضي ؤلاهار و %27,8)ؤٖلى مٗض٫ لألمُت سجل ٖلى نُٗض م٣اَٗت الُىؾُٟت   ؤن

اى  ( لضي الظ٧ىع 11,7%  لضي %10,7)و ؤصوى مٗض٫ سجل بم٣اَٗت ا٦ضا٫ الٍغ

  .( لضي الظ٧ىع %3,9ؤلاهار و 

 (2014-2004) الجماعت خعب الجيغ و (%)جطىس معذٌ ألامُت 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطذس

 

 

 

 

 

 

 

 املجمىع ط٧ىع  بهارالجمــاعت 

 13,5 5,4 19,8 (ب) جىاسهت
 14,3 8,8 19,6( م )العىَس ي

 7,6 3,9 10,7 (م)أهذاٌ الٍشاع
 11,9 5,7 17,4 (م)خعان  

 20,0 11,7 27,8 (م)الُىظفُت 
 16,9 9,3 24,1 (م)ٌعلىب املىطىس 

 15,5 8,6 21,9العمالت 
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 التعميم - 2

مىظ الاؾخ٣ال٫ و٢ُإ الخٗلُم في نلب اَخماماث ااجخم٘ اإلاٛغبي، خُث ٖٝغ 

ت مً ؤلانالخاث جميزث بخد٤ُ٣ الٗضًض مً اإلا٨دؿباث و في هٟـ الى٢ذ لم  مجمٖى

ت مً الازخالالث و في َظا الؿُا١، ؤنضع ااجلـ   . جخم٨ً مً بًجاص خلى٫ اجمٖى

ً اإلانهي و البدث الٗلمي  لى للخٗلُم و الخ٩ٍى عئٍت اؾتراجُجُت إلنالح الخٗلُم "ألٖا

2015 – 2030 " ًُ ِ
ّ
َم٨ ًُ ـٍ حضًض لإلنالح الخٗلُمي، و لىي٘ همِ للخضبير 

َٟ ُاء هَ إٖل

٤ الخ٩امت الغقُضة م٘  الكغ٧اء و الٟاٖلين مً اإلاؿاَمت في جضبير الكإن التربىي ٞو

ا مً ؤَم الٟاٖلين لًمان حىصة الخٗلُم،  ت باٖخباَع غ التربٍى وي٘ جدٟيزاث لٟائضة ألَا

اصة ٖلى يغوعة وي٘ جهىع واضح خى٫ الٗال٢ت بين ٢ُإ الخٗلُم و الجماٖاث  ٍػ

م   م جىُٟظ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت؛ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بمٗاًير الخ٣ٍى الترابُت، صون بٟٚا٫ ج٣ٍى

م و الخصخُذ . ؤو باالؾخد٣ا٢اث الؼمىُت لٗملُت الخ٣ٍى

ت، و  ا، وبخضار ال٣ُائ٘ الًغوٍع َغ ُض اإلا٨دؿباث وجٍُى ت ٖلى جَى ج٣ىم َظٍ الغوٍئ

وابخ٩اع خلى٫ حضًضة بم٣اعبت للخُٛير، في بَاع الخؿم في الاق٩الُاث الٗغياهُت 

اث و الخضعج في الخىُٟظ،  الٗال٣ت، واإلاؼاوحت بين الُمىح والىا٢ُٗت، وبين جدضًض الاولٍى

٦ظل٪ بلى بعؾاء وجغؾُش مضعؾت حضًضة ج٣ىم ٖلى الاههاٝ وج٩اٞا الٟغم،   تهضٝو

اًاث  ا حمُٗا ؤؾؿا هاْمت، ٚو و الجىصة للجمُ٘، والاعج٣اء الٟغصي وااجخمعي، باٖخباَع

ت ً والبدث، ٖلى امخضاص الخمـ ٖكغة ؾىت الجاٍع  .مثلى للتربُت والخ٩ٍى

 :يمً َظا اإلاىٓىع، ٞالخُٛير اإلايكىص للمضعؾت اإلاٛغبُت ٌؿتهضٝو 
 

ً مً مى٤ُ الخل٣ين والصخً ابلى مى٤ُ الخٗلم وجىمُت  - الاهخ٣ا٫ بالتربُت والخ٩ٍى

الخـ الى٣ضي، وبىاء اإلاكغوٕ الصخص ي، وا٦دؿاب اللٛاث واإلاٗاٝع 

 وال٨ٟاًاث، وال٣ُم والخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت؛

٘ اإلاؿخمغ مً اإلاغصوصًت الضازلُت والخاعحُت للمضعؾت؛ -  الٞغ
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ائٟها في الخيكئت الاحخماُٖت والتربُت  - جم٨ين اإلاضعؾت مً الايُإل الامثل بْى

 ً ني وال٩ىوي، وفي الخٗلُم والخٗلم، وفي الخ٩ٍى ٖلى ال٣ُم في بٗضحها الَى

والخإَير، وفي البدث والابخ٩اع، وفي الخإَُل وجِؿير الاهضماج الاحخماعي 

ىاث م٘ خاحاث  والا٢خهاصي والث٣افي، واإلاالءمت اإلاؿخمغة للمىاهج والخ٩ٍى

 .البالص، وم٘ اإلاهً الجضًضة واإلاؿخ٣بلُت والضولُت، وم٘ مخُلباث الٗهغ

ت مً ؤلاخهائُاث واإلااقغاث خى٫  - وجم٨ً َظٍ ال٣ٟغة مً ٖغى مجمٖى

ويُٗت الخٗلُم ٖلى نُٗض ٖمالت الغباٍ زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 

ني2015/2016  . ، م٘ مغاٖاة الؿُا١ الَى

 التعميم األولي- 2-1

م ما بين  ٟا٫ اإلاتراوخت ؤٖماَع ى حهضٝ، .  ؾىىاث6 و4ٌؿخُٟض مً الخٗلُم ألاولي ألَا َو

ُت والخؿُت للُٟل، و٦ظا  زال٫ َاجين الؿيخين، بلى جىمُت ال٣ضعاث البضهُت واإلاٗٞغ

ال٢اجه الاحخماُٖت غ اؾخ٣اللُخه ٖو لى للتربُت و . جٍُى ولهظا الٛغى، ا٢ترح ااجلـ ألٖا

ً و البدث الٗلمي في بَاع  ، "2030 – 2015عئٍت اؾتراجُجُت إلنالح الخٗلُم ا٫"الخ٩ٍى

جي في الؿل٪ الابخضائي  .حٗل الخٗلُم ألاولي بلؼامُا للضولت و ألاؾغ، و صمجه الخضٍع

ٟا٫ اإلاسجلين بالخٗلُم ألاولي زال٫ اإلاىؾم  لى نُٗض ٖمالت الغباٍ، اعجٟ٘ ٖضص ألَا ٖو

 بالخٗلُم ألاولي الٗهغي و الٗمىمي، 37,8% جلمُظ، 18 233 بلـى 2015/2016الضعاس ي 

 . منهم بالخٗلُم ألاولي الخ٣لُضي 62,2ِ٣ٞ% في خين ؤن 

 

 

 

 



 67 

 التعميم األولي التقميدر- أ

ٟا٫ اإلاسجلين بالخٗلُم ألاولي الخ٣لُضي بٗمالت الغباٍ زال٫ اإلاىؾم  بلٜ ٖضص ألَا

مثلىن وؿبت 11340، 2015/2016  مً مجمٕى  َظٍ الٟئت ٖلى 38,3% جلمُظا، ٍو

 .مؿخىي الجهت

 مً مجمٕى جالمُظ الخٗلُم ألاولي الخ٣لُضي ٖلى نُٗض ٖمالت 50,6%جمثل الٟخُاث 

 . ٖلى نُٗض الجهت48,5%الغباٍ، م٣ابل 

ً مٗض٫ الخإَير بهظٍ اإلاغخلت مً الخٗلُم، ُٞبلٜ   جلمُظا ل٩ل مضعؽ بٗمالت 17,7ٖو

ا19,2الغباٍ، م٣ابل   . جلمُظا ل٩ل مضعؽ حهٍى

 التعميم األولي العصرر -  ب

ت و الٗمىمي6893مً بين   بٗمالت الغباٍ   جلمُظا مسجال باإلاضاعؽ ألاولُت الٗهٍغ

 ه٣ُت مً اليؿبت 0,3 منهم بهار، و هي وؿبت ؤ٢ل ب 48%، 2015/2016زال٫ اإلاىؾم 

  .(48,3%)اإلاسجلت ٖلى الهُٗض الجهىي 
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 جللُذيعذد الخالمُز واملذسظين بالىخاجِب الخعلُم ألاووي اٌ
 2015/2016،  و العمىميوالخعلُم ألاووي العطشي 

 

 ون املشي  

عذد الخالمُز 
الخالمُز 
 ليل 
مذسط 

إلاهار املجمىع 

الخعلُم ألاووي 

 جللُذياٌ

 17,7 5733 11340 642  الشباطعمالت

 19,2 376 14 608 29 543 1الجهت  

/ العمالت 

( %)الجهت

41,6 38,3 40,0 - 

الخعلُم ألاووي 

 و العطشي 

 العمىمي

 12,6 3305 6893 549  الشباطعمالت

 16,3 739 14 493 30 866 1الجهت  

/ العمالت 

( %)الجهت

29,4 22,6 22,4 
- 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 

 التعميم االبتدائي - 2-2

اث ٧ل مجخم٘ ٌؿعى بلى جىمُت عؤؾماله البكغي، ٞهى  ٌٗخبر الخٗلُم الابخضائي مً ؤولٍى

حهضٝ باألؾاؽ بلى صٖم وجىؾُ٘ اإلاٗاٝع اإلا٨دؿبت زال٫ مغخلت الخٗلُم ألاولي مً ؤحل 

ٟا٫ مً الخهى٫ ٖلى ٢اٖضة مكتر٦ت وميسجمت مً اإلاٗاٝع الخٗلُمُت،  جم٨ين ٧ل ألَا

غ اإلاب٨غ ل٣ضعاتهم وبٖضاصَم،  َظا بلى حاهب جيكئتهم احخماُٖا وجىمُت مهاعتهم، والخٍُى

 .م٘ خض ؤ٢ص ى مً ج٩اٞا الٟغم، إلاخابٗت مؿيرتهم الخٗلُمُت الالخ٣ت

 التعميم االبتدائي العمومي- 2-2-1

غ ٖمالت الغباٍ ٖلى   24 و٢ض اؾخ٣بلذ َاجه اإلااؾؿاث   ماؾؿت ابخضائُت،69جخٞى

وبسهىم مٗض٫ الخإَير، ٣ٞض بلٜ . 2015/2016 جلمُظا زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 426

 . ٖلى الهُٗض الجهىي 232, جلمُظا ل٩ل مضعؽ ، م٣ابل 235,
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 مً ااجمٕى 11,7%جبلٜ وؿبت الخالمُظ اإلاسجلين بالخٗلُم الابخضائي بٗمالت الغباٍ 

 ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث، ؤما ٖلى مؿخىي اإلاضعؾين ٞهظٍ اليؿبت جبلٜ 8,9%الجهىي، و

 مً مجمٕى الخالمُظ 48,7%ؤما مً خُث ؤلاهار اإلاخمضعؾاث، ٞيؿبتهً جبلٜ . %5,3

 .اإلاسجلين

 
الخعلُم الابخذائي العمىمي عذد املسجلين ب
 2015/2016وظط إلاكامت،   خعب الجيغ و

 

املجمىع  كشويخػشي  

إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع  

 عمالت
 الشباط

24 426 11 893 ---- ---- 24 426 11 889362 

 208الجهت 
830 

100 
396 

212 
273 

100 
136 

421 
103 

200 532 

/ العمالت 
( %)الجهت

117 11 ,8 --- --- 11,7 11,8 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 
 

غ ب الخعلُم الابخذائي العمىمي َُئت الخذَس
 2015/2016وظط إلاكامت،   خعب الجيغ و

 

املجمىع  كشويخػشي  

إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع  

 693 693 --- --- 577 693  الشباطعمالت

 041 7 060 13 852 2  217 7 189 4 843 5الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

11,9 13,8 --- ---- 11,9 13,8 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى
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  التعميم االبتدائي الخصوصي- 2-2-2

 مً جالمُظ 50,7%٣ًىم ٢ُإ الخٗلُم الابخضائي الخهىص ي بٗمالت الغباٍ باؾخ٣ُاب 

 . ماؾؿت98الخٗلُم الابخضائي في 

، بلٜ ٖضص الخالمُظ اإلاؿخُٟضًً مً الخٗلُم 2015/2016وزال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 

 مً ااجمٕى الجهىي، في 23,5% جلمُظا و ًمثلىن وؿبت 083 25الابخضائي الخهىص ي 

 .  مً ااجمٕى ٖلى نُٗض الٗمالت48,7%خين جبلٜ وؿبت ؤلاهار 

 

، وص يعذد املسجلين  و عذد مإظعاث الخعلُم الابخذائي الخظ

2015/2016 
 

 الخالمُز 
 املإظعاث

إلاهار املجمىع  

 98 225 12 083 25  الشباطعمالت

 453 720 50 821 105الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

23,5 24,1 21,6 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى
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  التعميم الثانور ااعدادر- 2-3

ضاصي حؿخٛغ١ مضة  ى ٌؿخ٣بل الخالمُظ 3بن الضعاؾت بالخٗلُم الثاهىي ؤلٖا  ؾىىاث، َو

ت اإلاتراوخت بين  خٗل٤ ألامغ بالٟئت الٗمٍغ .  ؾىت14 و12الظًً ؤجهىا اإلاغخلت الابخضائُت، ٍو

ؤما الخالمُظ الظًً، ولؿبب بُضاٚىجي ؤو احخماعي، لم ًخم٨ىىا مً بجهاء َاجه اإلاغخلت 

ً اإلانهي  .الابخضائُت ُٞخم جىحيههم بلى ماؾؿاث الخ٩ٍى

ضاصي، ًخم جىحُه الخالمُظ هدى الخٗلُم الثاهىي  وبٗض بجمام الخٗلُم الثاهىي ؤلٖا

ً اإلانهي  .الخإَُلي الٗام ؤو الخ٣ني ؤو بلى ماؾؿاث الخ٩ٍى

 التعميم الثانور ااعدادر العمومي- 2-3-1

ضاصي  30 الٗمىمي  ٖلى نُٗض ٖمالت الغباٍ، بلٜ ٖضص ماؾؿاث الخٗلُم الثاهىي الٖا

 .ماؾؿت 

ضاصي الٗمىمي 2015/2016وجُٟض مُُٗاث مىؾم  ، ؤن ماؾؿاث الخٗلُم الثاهىي الٖا

 46,3% منهم بهازا، في خين حك٩ل ؤلاهار 49,4% جلمُظا، 823 17بالٗمالت اؾخ٣بلذ       

 .مً مجمٕى اإلاخمضعؾين ٖلى الهُٗض الجهىي 

ضاصي الٗمىمي بٗمالت الغباٍ  جبلٜ وؿبت الخالمُظ اإلاسجلين بالخٗلُم الثاهىي الٖا

 ؤما وؿبت الخإَير بالٗمالت، . مً اإلاضعؾين11% مً ااجمٕى الجهىي، و جدخٌ %12,2

 جلمُظا ل٩ل مضعؽ ٖلى الهُٗض 30,2 جلمُظا ل٩ل مضعؽ م٣ابل 23,6ٞهي جهل بلى 

 .الجهىي 

 

 

 



 72 

 
 إلاعذادي العمىمي الثاهىي الخعلُم عذد املسجلين ب

 2015/2016وظط إلاكامت،   خعب الجيغ و
 

املجمىع  كشويخػشي  

إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع  

 806 8 823 17 --- ---- 806 8 823 17  الشباطعمالت

 754 95 874 206 336 25 497 60 418 70 377 146الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

12,2 12,5 --- ---- 12 ,2 12,5 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 
 
 

غ ب  إلاعذادي العمىمي الثاهىي الخعلُم َُئت الخذَس
 2015/2016وظط إلاكامت،   خعب الجيغ و

 

املجمىع  كشويخػشي  

إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع  

 463 756 --- --- 463 756  الشباطعمالت

 483 3 858 6 799 768 1 2684 090 5الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

14,9 17,3 --- --- 14,9 17,3 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى
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 التعميم الثانور ااعدادر الخصوصي- 2-3-2

 ؾؿاث الخٗلُم جلمُظا ًضعؾىن بما8186مً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ ؤؾٟله، ًدبين ؤن 

ضاصي الخوالثاهىي   مً 32,5%وص ي اإلاخىاحضة  بٗمالت الغباٍ ، ؤي ما وؿبخه  ؤلٖا

ضاصي . مجمٕى جالمُظ الجهت بهظا الؿل٪ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخٗلُم الثاهىي ؤلٖا

با جلمُظًً مً ٧ل ٖكغة جالمُظ  الخهىص ي ٖلى نُٗض الٗمالت، ٌؿخ٣ُب ج٣ٍغ

با جلمُظا واخضا  ضاصي، في خين ٌؿخ٣ُب َظا ال٣ُإ ج٣ٍغ ًضعؾىن بالؿل٪ الثاهىي ؤلٖا

 .  مً ٧ل ٖكغة جالمُظ ٖلى نُٗض الجهت

، وص يالخظ  إلاعذادي الثاهىي عذد املسجلين  و عذد مإظعاث الخعلُم
2015/2016 

 

 الخالمُز 
 ثاملإظغا

إلاهار املجمىع  

 60 022 4 186 8  الشباطعمالت

 223 122 12 215 25الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

32,5 33,2 26,9 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 

 التعميم الثانور التأىيمي- 1-4

ؿخ٣بل الخالمُظ الظًً ؤجمىا 3حؿخٛغ١ الضعاؾت بالخٗلُم الثاهىي الخإَُلي   ؾىىاث، َو

ضاصي، ووحهىا بلى بجمام صعاؾتهم بةخضي  بىجاح الؿىت الثالثت مً الخٗلُم الثاهىي ؤلٖا

ت اإلاتراوخت مابين . قٗب الخٗلُم الٗام ؤو الخ٣ني خٗل٤ ألامغ بالٟئت الٗمٍغ  17 و15ٍو

وجم٨ً َاجه اإلاغخلت، مً اإلاؿيرة الخٗلُمُت، الخالمُظ مً الخهى٫ ٖلى قهاصة  .ؾىت

ً اإلانهي  .البا٧الىعٍا التي جٟخذ لهم آٞا١ الخٗلُم الٗالي ؤو الالخدا١ بماؾؿاث الخ٩ٍى



 74 

 التعميم الثانور التأىيمي العمومي-  2-4-1

 22ٖلى نُٗض ٖمالت الغباٍ ، بلٜ ٖضص ماؾؿاث الخٗلُم الثاهىي الخإَُلي الٗمىمي 

 ماؾؿت

، ؤن ماؾؿاث الخٗلُم الثاهىي الخإَُلي الٗمىمي 2015/2016وجُٟض مُُٗاث مىؾم 

 51,1% منهم بهازا، في خين حك٩ل ؤلاهار 51,9% جلمُظا، 136 16بالٗمالت  اؾخ٣بلذ 

 .مً مجمٕى اإلاخمضعؾين ٖلى الهُٗض الجهىي 

 مً 15,9%جبلٜ وؿبت الخالمُظ اإلاسجلين بالخٗلُم الثاهىي الخإَُلي بٗمالت الغباٍ 

ؤما وؿبت الخإَير بالٗمالت، ٞهي .  مً اإلاضعؾين16,9% و جدخٌ  ااجمٕى الجهىي،

 . جلمُظا ل٩ل مضعؽ ٖلى الهُٗض الجهىي 18,7 جلمُظا ل٩ل مضعؽ م٣ابل 17,9جهل بلى 

 
ي العمىمي جأَُل اٌالثاهىي الخعلُم عذد املسجلين ب

 2015/2016وظط إلاكامت،   خعب الجيغ و
 

املجمىع  كشويخػشي  

إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع  

 371 8 136 16 ----- ---- 371 8 136 16  الشباطعمالت

 327 59 979 115 745 6 671 14 582 52 308 101الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

15,9 15,9 ---- ---- 15,9 15,9 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى
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ي العمىمي جأَُل اٌالثاهىي الخعلُم َُئت الخذَسغ ب

 2015/2016وظط إلاكامت،   خعب الجيغ و
 

املجمىع  كشويخػشي  

إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع إلاهار املجمىع  

 548 902 ---- ---- 548 902  الشباطعمالت

 722 2 215 6 343 881 379 2 334 5الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

16 ,9 23 --- --- 16,9 23 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 
 

 التعميم الثانور التأىيمي الخصوصي- 1-4-2

الثاهىي الخإَُلي ماؾؿاث الخٗلُم مً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ ؤؾٟله، ًدبين ؤن 

 42,7% جلمُظا، ؤي ما وؿبخه  785 6الخهىص ي اإلاخىاحضة  بٗمالت الغباٍ ، حؿخ٣بل 

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخٗلُم الثاهىي الخإَُلي . مً مجمٕى جالمُظ الجهت بهظا الؿل٪

با 3الخهىص ي ٖلى نُٗض الٗمالت، ٌؿخ٣ُب   جلمُظا مً ٧ل ٖكغة جالمُظ ج٣ٍغ

با جلمُظا واخضا مً ٧ل ٖكغة جالمُظ ًدٓى  ًضعؾىن بالؿل٪ الثاهىي الخإَُلي، و ج٣ٍغ

 .  بها الخٗلُم الثاهىي الخإَُلي الخهىص ي ٖلى نُٗض الجهت
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، وص يالخظ يجأَُل اٌ الثاهىي عذد املسجلين  و عذد مإظعاث الخعلُم
2015/2016 

 

 الخالمُز 
 املإظعاث

إلاهار املجمىع  

 44 264 3 785 6  الشباطعمالت

 139 500 7 873 15الجهت 

/ العمالت 
( %)الجهت

42,7 43,5 31,7 

ت للمٛغب   :املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 

  الصحة والخدمات االجتماعية- 3

، ًهى٠ خالُا يمً إن  ٢ُإ الصخت، والظي َاإلاا اٖخبر ٣٦ُإ احخماعي نٝغ

ٞبالٟٗل، جخم٨ً . ال٣ُاٖاث التي جماعؽ جإزيرا مباقغا ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت

الؿا٦ىت التي جخمخ٘ بصخت حُضة مً جد٤ُ٣ بهخاج ؤ٦بر، ٦ما ؤن َى٫ ؤمض الخُاة 

٘ مً مغصوصًت الغؤؾما٫ البكغي  لُه، ٌٗخبر ال٣ُإ الهخي ع٦يزة . ٖىضَا ًدُذ الٞغ ٖو

ت، ومً زم مدغ٧ا للىمى الا٢خهاصي والاحخماعي . مً ع٧ائؼ الخىمُت البكٍغ

ت  غ ؾُاؾخه الصخُت ٖبر ج٣ٍى ووُٖا مىه بإَمُت َظا ال٣ُإ، التزم اإلاٛغب بخٍُى

الٗالحاث الُبُت ألاؾاؾُت وجىؾُ٘ البيُاث الخدخُت الصخُت وجؼوٍضَا بالخجهيزاث 

ت . الًغوٍع

وفي َظا الؿُا١، جم اٖخماص ٖضة بغامج بهضٝ جدضًث الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت 

دت واؾٗت مً الؿا٦ىت مً الاؾخٟاصة منها، وزانت جل٪ ال٣ٟيرة ال٣اَىت  وجم٨ين قٍغ

وجخمثل َظٍ البرامج، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، في بغهامج الخل٣ُذ . بالىؾِ ال٣غوي

. بلخ....وبغهامج الخسُُِ الٗائلي،
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التجييزات الصحية والطاقة السريرية  - 3-1

غ مؿخىي ٧اٝ  غ الٓغوٝ الصخُت للؿ٩ان ال ًم٨ً يماجها بال بخٞى بن جدؿين وجٍُى

لى َظا ألاؾاؽ، ٞةن حغصا للخجهيزاث الصخُت والُا٢ت . مً الخجهيزاث الصخُت ٖو

ت ٨ًدس ي َاب٘ الًغوعة ألي حصخُو ٍغ . الؿٍغ

التجييزات الصحية  - 3-1-1

غ ٖمالت  ، جخ٩ىن ٚالبُتها مً مغا٦ؼ (حمُ٘ ألانىاٝ) وخضة صخُت 34 ٖلى الغباٍجخٞى

غة زال٫ ؾىت %70,6صخُت، بيؿبت جهل بلى  . 2015 مً اإلااؾؿاث الصخُت اإلاخٞى

مً اإلااؾؿاث الصخُت باإلا٣اعهت م٘ ااجمٕى ٖلى نُٗض الغباٍ و جهل خهت ٖمالت 

ت، 19,2%الجهت بلى    مً اإلاؿدكُٟاث الٗامت10% مً اإلاغا٦ؼ الصخُت الخًٍغ

 . مً اإلاؿدكُٟاث ااخخهت100%و

 

 2015الخجهيزاث الصخُت العمىمُت ، 
 

 
مشهض 

ضحي      
 خػشي 

معخىضف 
 كشوي

 مشهض ضحي كشوي

معدشفى 
 عام

معدشفى 
 جماعي مخخظ

جماعي 
بأظشة 
 الىالدة

 عمالت
 الشباط

24 0 0 0 1 9 

 9 10 44 55 27 125 الجهت

/ العمالت
 (% )الجهت

19,2 0 0 0 10,0 100 

ت للصخت: املطذس . اإلاىضوبُت الجهٍى
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 الطاقة السريرية وحركية المرضى  – 3-1-2

غا، ؤي بيؿبت 91 الغباًٍبلٜ ٖضص ألاؾغة اإلاخاخت ٖلى نُٗض ٖمالت   مً 6,8% ؾٍغ

ت  ٍغ ت، حسجل الٗمالت مٗضال . حهتللمجمٕى الُا٢ت الؿٍغ ٍغ وبسهىم ال٨ثاٞت الؿٍغ

غا ل٩ل ٣ً15,7ضع ب  ى 000 100 ؾٍغ  ب٨ثير مً مثُله الجهىي البالٜ ؤ٢ل  وؿمت، َو

غا29,2 .  ؾٍغ

 
ئخطائُاث الذخٌى ئوى املإظعاث الصخُت العمىمُت راث ألاظشة  ، 

2015 

 
املذة 

املخىظطت 
 لالكامت

معذٌ 
الاكامت 

(%) 

عذد اًام 
عذد  املعالجىن  الاظدشفاء

 الاظشة
عذد 

 املإظعاث

 عمالت
 الشباط

2,0 62,0 6139 3621 91 1 

 10 336 1 648 121 285102 - - الجهت 

/ العمالت
 (% )الجهت

- - 2,2 3,0 6,8 10,0 

ت للصخت: املطذس  .اإلاىضوبُت الجهٍى

 

التأطير الصحي والفحوصات الطبية  - 3-2

التأطير الطبي  - 3-2-1

باء اإلاماعؾين بٗمالت 2015زال٫ ؾىت   َبِبا، ؤي ب٨ثاٞت 1849الغباٍ ، بلٜ ٖضص ألَا

  21,3%و خؿب ال٣ُإ، جبلٜ وؿبت ؤَباء ال٣ُإ الٗام .  وؿمت.......َبِب واخض ل٩ل 

باء الٗاملين في ال٣ُاٖين ال٘  .م و الخامامً مجمٕى ألَا
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 2015ألاطباء خعب الجيغ و اللطاع ، 

 

 
  املجمىع أطباء اللطاع الخاص أطباء اللطاع العام

 املجمىع الشجاٌ اليعاء املجمىع الشجاٌ اليعاء املجمىع الشجاٌ اليعاء

 عمالت
 الشباط

348 46 394 682 773 1455 1030 819 1849 

 ٙ م ٙ م ٙ م ٙ م ٙ م ٙ م ٙ م ٙ م ٙ م الجهت

ت للصخت: املطذس .  اإلاىضوبُت الجهٍى

غ : ٙ م ٚير مخٞى

ير الخضماث الصخُت بك٩ل ؤوؾ٘ لٟائضة ٧ل  وفي بَاع الجهىص اإلابظولت مً ؤحل جٞى

لين م٩ىهت مً  الغباٍقغائذ ؾا٦ىت ٖمالت باء اإلاَا ، جم بخضار قب٨ت مخى٣لت مً ألَا

 .  َبِبا ازخهانُا39 َبِبا منهم 172

 

 2015 أطباء اللطاع العام املضاولىن بالشبىت املخىللت ، 

 

 ألاطباء العامىن  
ألاطباء 

 الاخخطاضُىن 
 املجمىع

 172 39 133  الشباطعمالت

 ٙ م ٙ م ٙ م الجهت

ت للصخت: املطذس .  اإلاىضوبُت الجهٍى

غ : ٙ م ٚير مخٞى
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التأطير الشبو الطبي   – 3-2-2

مً زال٫ الجضو٫ ؤؾٟله، ًدبين ؤن الٗضص ؤلاحمالي للهُئت الكبه الُبُت اإلاماعؾت 

. 2015 ؾىت الغباٍ شخها بٗمالت 142باإلاؿدكُٟاث بلٜ 

وبسهىم الهُئت الكبه الُبُت اإلاؼاولت بالكب٨ت اإلاخى٣لت، ٣ٞض بلٜ ٖضصَا 

 . 2015شخها زال٫ ؾىت   148بالٗمالت

و باليؿبت لتر٦ُبت الهُئت الكبه الُبُت اإلاؼاولت ؾىاء باإلاؿدكُٟاث ؤو بالكب٨ت 

ً مً الضولت ااخخهين و مً  اإلاخى٣لت، ٞهي جخ٩ىن مً مؿاٖضي الصخت ااجاٍػ

ضاصًت  . مؿاٖضي الصخت خاملي الٖا

 2015جىصَع الهُئت الشبه الطبُت ، 

 
ممشغى 

 املعدشفُاث

ممشغى الشبىت 

 املخىللت
 املجمىع

 290 148 142  الشباطعمالت

 ٙ م ٙ م ٙ م الجهت

ت للصخت: املطذس .  اإلاىضوبُت الجهٍى

غ : ٙ م ٚير مخٞى

 

الفحوصات الطبية والشبو الطبية  - 3-2-3

ٞدها َبُا  986 513، ٢امذ اإلااؾؿاث الصخُت الٗمىمُت بخ٣ضًم 2015زال٫ ؾىت 

 مً مجمٕى الٟدىناث ٖلى الهُٗض 13,3%ٖلى نُٗض ٖمالت الغباٍ مما ًمثل 

 .الجهىي 

 3,9%ٞدها، ؤي بيؿبت  323 166وفي ما ًخٗل٤ بالٟدىناث الكبه الُبُت، ٞٗضصَا 

 . مً مجمٕى َظٍ الٟدىناث ٖلى اإلاؿخىي الجهىي 
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الفدىضاث الطبُت و العالجاث شبه الطبُت امللذمت  
 2015مً طشف املإظعاث الصخُت العمىمُت  

 

 
الفدىضاث 

 الطبُت

الفدىضاث الشبه 

 الطبُت
 املجمىع

 680309 166323 513986  الشباطعمالت

 335 164 8 819 294 4 516 869 3 الجهت

الجهت /العمالت
(%) 

13,3 3,9 8,3 

ت للصخت: املطذس .  اإلاىضوبُت الجهٍى

 

أنشطة أخرى لقطاع الصحة - 3-3

اها عئِؿُا في الؿُاؾت الاحخماُٖت للبالص، وال ؾُما مً خُث  ٌك٩ل ٢ُإ الصخت َع

وفي َظا الؿُا١، حٗمل وػاعة الصخت . يمان اإلاؿاواة في الىلىج  للٗالحاث الُبُت

ير حُُٛت صخُت مالئمت ت مً . باؾخمغاع ٖلى جٞى ولل٣ُام بظل٪، جم بٖضاص مجمٖى

ني اخاعبت ؾىء الخٛظًت  ني للخل٣ُذ والبرهامج الَى البرامج جخمثل ؤؾاؾا في البرهامج الَى

ني للخسُُِ الٗائلي . والبرهامج الَى

البرنامج الوطني لمتمقيح - 3-3-1

ىُت في  بن وي٘ مسُُاث لبرامج الخل٣ُذ ٌٗض ٖىهغا ؤؾاؾُا يمً الاؾتراجُجُت الَى

خجلى الٛغى مً وي٘ َظٍ ااخُُاث في الخم٨ً مً ج٣ُُم الل٣اخاث . َظا اإلاُضان ٍو

تها اٖخماصا ٖلى مٗاًير مىخضة . الجضًضة و٦ظا جدضًض صعحت ؤولٍى

، مً  ني للخل٣ُذ في ًٚىن ؾىىاث ٢لُلت، وبك٩ل ملخّى وبالٟٗل، م٨ً البرهامج الَى

ٟا٫ و٦ظا جسٌُٟ بنابتهم باألمغاى اإلاغجبُت بالخهبت  ُاث ألَا جسٌُٟ مؿخىي ٞو

ا والؿٗا٫ الض٩ًي و٦ظا الؿل . وال٨ؼاػ اإلاىلضي والكلل والضٞخيًر
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لى ٚغاع باقي ألا٢الُم و الٗماالث، اؾخٟاصث ٖمالت   مً ؤوكُت َظا البرهامج الغباٍٖو

م  ني للخل٣ُذ اإلاىحه لألَٟا٫ الظًً ال جخجاوػ ؤٖماَع  قهغا، بط ٢امذ اإلاىضوبُت 11الَى

ؤلا٢لُمُت الخابٗت لىػاعة الصخت ٖلى نُٗض الٗمالت مً جد٤ُ٣ ٖضة بهجاػاث زال٫ 

ت اإلاخٗل٣ت بالخل٣ُذ يض 7,9% ٢ضعث بدىالي 2015ؾىت   مً مجمٕى ألاوكُت الجهٍى

ت531 7)الؿل  ا وال٨ؼاػ  8,3%و  ( حٖغ ت اإلاخٗل٣ت بالضٞخيًر مً الخل٣ُداث الجهٍى

ت(400 23والؿٗا٫ الض٩ًي والكلل  ت يض 0,4%و٦ظا  ( حٖغ  مً الخل٣ُداث الجهٍى

ت350)الخهبت   .( حٖغ

 

 2015، (عذد الجشعاث)البرهامج الىطني للخللُذ 
 

 الشلل العل 
ا  الذفخيًر
والىضاص 

والععاٌ 
الذًيي 

 2 و1والشلل
 3و

 الخطبت

 350 23400 7535 7531  الشباطعمالت

 83984 281291 95134 95129 الجهت

الجهت /العمالت
(%) 

7,9 7,9 8,3 0,4 

ت للمٛغب : املطذس  . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 

 

 

 البرنامج الوطني لمحاربة سوء التغذية - 3-3-2

ٟا٫  ٌك٩ل اعجٟإ ألاؾٗاع وهضعة اإلاىخجاث الٛظائُت ؾببين عئِؿُين اجاٖت مالًين ألَا

واإلاٛغب بضوعٍ ال ٌؿلم مً َاجه الٓاَغة وزهىنا ؾىء الخٛظًت الظي . ٖبر الٗالم

ٞبالٟٗل، حٗاوي حٛظًت الؿا٦ىت اإلاٛغبُت مً ه٣و ٖلى . ًمثل مك٩لت صخُت ٦بيرة

، لم حسجل زال٫ الغباٍو ٖلى نُٗض ٖمالت . مؿخىي الُٟخامُىاث وألامالح اإلاٗضهُت

ٟا٫ الٛير واخضة  خالت بال  2015ؾىت  مً خاالث ؾىء الخٛظًت اإلاصخهت ٖىض ألَا
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م  تها الجهت و البالٛت 11اإلاخجاوػة ؤٖماَع  خالت سجلذ 304 قهغا، ٞالخاالث التي ٖٞغ

با بة٢لُم ال٣ىُُغة ب  .  خاالث بة٢لُم الخمِؿاث7 في خين سجلذ ٧296لها ج٣ٍغ

ٗخبر جىػَ٘ ُٞخامين  ٖلى هُا١ واؾ٘ ؤخض الىؾائل اإلاؿخٗملت مً َٝغ وػاعة " ص"َو

ٟا٫ ، اؾخٟاص 2015ٞسال٫ ؾىت . الصخت اخاعبت ؾىء الخٛظًت ٖىض َاجه الٟئت مً ألَا

ت ألاولى مً َظا الُٟخامين 319 7  مً ااجمٕى 12,2%) َٟال بالٗمالت مً الجٖغ

ت الثاهُت  789 7و  (الجهىي  . ( مً ااجمٕى الجهىي 10,3%)َٟال مً الجٖغ

 
 2015البرهامج الىطني ملخاسبت ظىء الخغزًت ، 

م -  -  شهشا11ألاطفاٌ الغير املخجاوصة أعماَس
 

 
عذد خاالث ظىء  "د"              فُخامين 

 الجشعت الثاهُت الجشعت ألاووى الخغزًت املصخطت

 1 7789 7319  الشباطعمالت

 304 75354 60032 الجهت

الجهت /العمالت
(%) 

12,2 10,3 0,3 

ت للصخت: املطذس  . اإلاىضوبُت الجهٍى

 

 

البرنامج الوطني لمراقبة الحمل والوالدة  – 3-3-3

ًخُلب الخمل اَخماما زانا مً ؤحل جٟاصي ااخاَغ ؤو الهٗىباث اإلام٨ً خضوثها في 

لظا، ٞةن مخابٗخه، جدذ بقغاٝ َبي، حؿاٖض . ؤي و٢ذ، ٞالخمل لِـ صائما خضزا ؾهال

ٖلى الىمى الُبُعي للجىين والخماًت مً ْهىع ؤو جٟا٢م الخ٣ُٗضاث، وبالخالي والصة في 

وفي َظا الاججاٍ، ٖملذ وػاعة الصخت ٖلى وي٘ بغهامج . ْغوٝ صخُت وهٟؿُت حُضة

مىحه للؿُضاث الخىامل ٖلى نُٗض ٧ل ب٢لُم ؤو ٖمالت، مً ؤحل يمان مغا٢بت وجدب٘ 

. الخمل والىالصة
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ؾُضة خامل في الثالزت ؤقهغ ألاولى مً خملها زال٫  328 2، ج٣ضمذ الغباٍو بٗمالت 

لى بزغ طل٪، جم .  بلى اإلاهالح ااخخهت مً ؤحل الٟدو للمغة ألاولى2015ؾىت  ٖو

ؤما الٟدىناث ما بٗض الىالصة ٣ٞض اعجٟ٘ .  خالت خمل مهضص بالخُغ908 1حصخُو 

ى ما ًمثل 976 6ٖضصَا بلى   مً مجمٕى الٟدىناث ااجغاة بٗض الىالصة ٖلى 7,8% َو

. الهُٗض الجهىي 

 

 2015البرهامج الىطني ملشاكبت الخمل و الىالدة، 
 

 

عذد 
الفدىضا
ث للمشة 
 ألاووى

: منها
فدىضا

ث الثالزت 
أشهش 
ألاووى 
 للخمل

فدىضا
ث أخشي 
كبل 
 الىالدة

عذد خاالث 
الخمل غير 
فدىضا العادي

ث بعذ 
املجمى الىالدة

 ع

خاالث 
جمذ 
ئخاٌ
تها 
على 
جهاث 
 أخشي 

 976 6 882 908 1 951 7 328 2 142 4  الشباطعمالت

 12 439 97 287 31 252 62 الجهت
460 

5 
786 

89 904 

الجه/العمالت
 7,8 15,2 15,3 8,2 7,4 6,7 (%)ة 

ت للصخت: املطذس .  اإلاىضوبُت الجهٍى

وبسهىم ٖضص الىالصاث اإلاسجلت باإلااؾؿاث الصخُت الٗمىمُت اإلاخىاحضة ٖلى جغاب 

 .والصاث َبُُٗت (100% )هي، و 2015والصة زال٫ ؾىت  511، ٣ٞض بلٛذ  الغباٍٖمالت
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 2015الىالداث باملإظعاث الصخُت العمىمُت، 

 

 
 الىالداث

املىالُذ 
  ألاخُاء

املىالُذ 
   املىحى

ألامهاث 
 املجمىع املخىفُاث

العملُاث 
ت  اللُطٍش

 منها
 2 1 510 0 511  الشباطعمالت

 22 740 126 48 312 2 446 48 الجهت 

الجهت /العمالت

(%) 

1,1 0 1,1 0,1 9,1 

ت للصخت: املطذس  . اإلاىضوبُت الجهٍى

 

 البرنامج الوطني لمتخطيط العائمي- 3-3-4

غافي وااخاٞٓت ٖلى صخت ألام الهاحـ الغئِس ي  ٌٗخبر الخد٨م في الىمى الضًمٚى

٘ مً ٞغم خهى٫ اإلاغؤة ٖلى وؾائل مى٘  لؿُاؾت الخسُُِ الٗائلي، الهاصٞت الى الٞغ

ني للخسُُِ الٗائلي . الخمل الخضًثت ولبلٙى َظا الهضٝ، ٢ام اإلاٛغب بىي٘ بغهامج َو

ير الٗالحاث اإلاغجبُت بالصخت ؤلاهجابُت مً  ٤ جٞى مً ؤحل مؿاٖضة الؿ٩ان، ًٖ ٍَغ

ىب ُٞه . ؤحل به٣اط خُاة ألاشخام و٦ظا جٟاصي خاالث الخمل ٚير اإلاٚغ

لى الهُٗض الجهىي، حؿهغ اإلاىضوبُاث ؤلا٢لُمُت لىػاعة الصخت ٖلى جىُٟظ َظا  ٖو

غافي ٢ىي  اع، . البرهامج وزانت بالىؾِ ال٣غوي، الظي ًخميز بىمى صًمٚى وفي َظا ؤلَا

جم جىُٓم ٖضة خمالث جدؿِؿُت لٟائضة وؿاء الجهت بهضٝ حصجُ٘ اؾخٗما٫ مىاو٘ 

. الخمل
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 2015البرهامج الىطني للخخطُط العائلي، 
 

 
مجمىع  املعخفُذاث الجذًذاث مً

املعذ
الشبط   فُذاث

 البىقي
العاٌص  اللىلب الخلً

 الطبي
 ألاكشاص

 عمالت
 الشباط

 13 214 877 935 3684 5723  

  085 84 908 59 826 7 438 9 900 6 13  الجهت

الج/العمالت
 (%)َت 

 100 3,1 9,3 11,9 6,1 6,8 

 
مجمىع  املعخفُذاث اللذًماث مً

املعذ
الشبط   فُذاث

 البىقي
العاٌص  اللىلب الخلً

 الطبي
 ألاكشاص

 عمالت
 الشباط

 - 214 877 935 25 570 27596 

 399 943 354 088 27 928 2 022 15 -  الجهت

الج/العمالت  981
 (%)َت 

 - 1,4 30,0 3,5 7,2 6,9 

ت للصخت: املطذس .  اإلاىضوبُت الجهٍى

 

 ٖلى نُٗض ٖمالت  ، مثلذ اليؿاء اإلاؿخُٟضاث مً َظا البرهامج2015زال٫ ؾىت 

 319 33 مً الٗضص ؤلاحمالي الجهىي مً اإلاؿخُٟضاث، ؤي خىالي 6,9%  ما ٣ًاعب الغباٍ

.  منهً اؾخٗملً مىاو٘ الخمل ألو٫ مغة17,2%امغؤة، 

 ٖلى مؿخىي 87,8%وؾُلت مى٘ الخمل ألا٦ثر اؾخٗماال بما خهخه " ألا٢غام"وحك٩ل 

ا ٖلى اإلاؿخىي الجهىي .  الغباٍٖمالت  .٦ما ؤجها هي ألا٦ثر قُٖى
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الشبيبة والرياضة  - 4

ٟا٫ والكباب، اٖخماصا ٖلى الخيكُِ والخإَير  ايت بتربُت ألَا ٌٗنى ٢ُإ الكبِبت والٍغ

التربىي اإلاؿخمغ والضائم مً ؤحل اهٟخاح َاجه الٟئت وجىمُتها احخماُٖا وبصماحها صازل 

. ااجخم٘ و٦ظا جدؿين البِئت ااخُُت بها وخماًتها مً ٧ل ؤق٩ا٫ الاهدغاٝ

ً وؤلاصماج و٦ظا اإلاؿاٖضة ٖلى  ٗنى ال٣ُإ ؤًًا بالنهىى باإلاغؤة ؾىاء ٖبر الخ٩ٍى َو

مت للخىمُت مما ٌؿمذ لها بىلىج الخُاة الا٢خهاصًت  جل٣ي ٧ل الؿلى٧اث ال٣ٍى

 .والاحخماُٖت

 التجييزات الرياضية- 4-1

غ ٖمالت  ايُت، جم٨ً الكباب مً مماعؾت الٗضًض مً الغباٍجخٞى  ٖلى ٖضة ججهيزاث ٍع

اياث ايُت بما وؿبخه 91وجخجلى َاجه الخجهيزاث في . الٍغ  مً مجمٕى 35,3% وخضة ٍع

ايُت اإلاخىاحضة ٖلى نُٗض الجهت . الىخضاث الٍغ

اغُت،  2013 الخجهيزاث الٍش
 

املجم
وع 

هشة 
الم
 دم

هشة 
الغ
 لت

هشة 
 الُذ

هشة 
الطا
 ئشة

ألعا
ب 
الم
 وي 

الىشة 
املعذ
 طُلت

املعاب
ح 

اللاع
دة 
البذ
ت  ٍس

اللاع
اث 
ا الٍش
 غُت

 

  الشباطعمالت 9 2 4 4 6 16 15 19 16 91

الجهت  22 3 14 5 13 36 48 52 65 258

35,3 
24,

6 

36,

5 

31,

3 
44,4 

46,

2 
80,0 28,6 66,7 40,9 

الجهت /العمالت

(% )

ايت: املطذس  .اإلاىضوبُت ؤلا٢لُمُت للكبِبت والٍغ
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  المؤسسات السوسيو ثقافية- 4-2

غ ٖمالت  ت مً  الغباٍٖلى ٚغاع باقي ؤ٢الُم و ٖماالث الجهت، جخٞى ٖلى مجمٖى

اإلااؾؿاث الؿىؾُىز٣اُٞت التي حؿخجُب للخاحُاث ااخخلٟت للؿ٩ان، ؾىاء في مجا٫ 

ت، ؤو جىُٓم بغامج حٗلُمُت لهالح  ً اإلاغؤة في مُاصًً مخٗضصة صازل الىىاصي اليؿٍى ج٩ٍى

ٟا٫ بلى حاهب مماعؾت الكباب ألوكُت مسخلٟت صازل صوع  اى ألَا ٟا٫ الهٛاع بٍغ ألَا

. الكباب

 10، اعجٟ٘ ٖضص صوع الكباب اإلاخىاحضة ٖلى جغاب الٗمالت الى2014وزال٫ مىؾم 

ؤما ٖضص اإلاكاع٦ين .  مً مجمٕى الضوع ٖلى اإلاؿخىي الجهىي 12,7%، بيؿبت اثماؾـ

 مً مجمٕى اإلاكاع٦ين ٖلى الهُٗض 27,2%باألوكُت اإلاىٓمت بهاجه الضوع، ٞهى ًمثل 

. الجهىي 

ت، ُٞبلٜ ٖضصَا  ً الىىاصي اليؿٍى  مً ااجمٕى 10,9%، ؤي  الغباٍ هاصًا بٗمالت5ٖو

اؾخٟاصث مً زضماتها اإلا٣ضمت للٗىهغ الؿىىي واإلاماعؾت صازل َاجه . الجهىي 

اى . 2014 بَاعا، وطل٪ زال٫ مىؾم 45 امغؤة، بخإَير مً 675الىىاصي،  وبسهىم ٍع

غث زال٫ هٟـ اإلاىؾم ٖلى  ٟا٫، ٞالٗمالت جٞى   925، ٢امذ باؾخ٣با٫ ماؾؿاث 4ألَا

غاث10َٟال بخإَير مً  .  مَا
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اغت و ألاوشطت،   2014مإظعاث الشبِبت والٍش
 

 
– ألاهذًت اليعىٍت - 

 
 

 
  4

8
4
8 

  عذد املعخفُذًً  
 

عذد 
ً  املإطٍش

 
 

عذد 
 ألاهذًت

 

بما فيها 
ألاوشطت 
 الاشعاعُت

بما فيها 
ألاوشطت 
 العادًت

املجمىع 

 عمالت 5 45 675 275 400

 الشباط
الجهت  46 197 751 17 395 5 356 12

الج/العمالت 10,9 22,8 3,8 5,1 3,2

( %)َت  ايت: املطذس . اإلاىضوبُت ؤلا٢لُمُت للكبِبت والٍغ

 

اع ألاطفاٌ -  – ٍس
 
 

 
  0 9  484

8 
عذد   

املعخفُذ

ًً 

 
عذد 

 املإظعاث
عذد 

 ً املإطٍش بما فيها  
ألاوشطت 
 الاشعاعُت

بما فيها 
ألاوشطت 
املإظعاحي

 ة

 املجمىع

  الشباطعمالت 10 4 925 129     796

الجهت  - 57 536 10 887 3 886 7

الجهت /العمالت - 7 8,8 3,3 10,1

ايت: املطذس( %) . اإلاىضوبُت ؤلا٢لُمُت للكبِبت والٍغ
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 - دوس الشباب -
 
 

  عذد املعخفُذًً    4848 
عذد 

 املإظعاث

 

بما فيها 
ألاوشطت 
 الاشعاعُت

بما فيها 
ألاوشطت 
 العادًت

 املجمىع

  الشباطعمالت 10 971 72 385 35 586 37

الجهت  79 106 732 687 315 920 506

( %)الجهت /العمالت 12,7 10,0 11,2 7,4

ايت: املطذس  .اإلاىضوبُت ؤلا٢لُمُت للكبِبت والٍغ
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القطاعات المنتجة 
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الفصل الخامس          القطاعات المنتجة 
 

الفالحة  - 1

ت ااخغ٦ت لليكاٍ الا٢خهاصي بمى٣ُت  ٌٗخبر ال٣ُإ الٟالحي مً بين ال٣ُاٖاث الخٍُى

غ ٖلى - الغباٍ و ؾال و الصخيراث  ٨َخاعا نالخت 990 68جماعة، ٞاإلاى٣ُت جخٞى

ا ؾض ؾُضي  َغ للؼعاٖت باالياٞت بلى اؾخٟاصة ال٣ُإ مً الثرواث اإلاائُت اإلاهمت التي ًٞى

 ملُىن متر م٨ٗب وؾض الغوًٍاث الظي 1024دمحم بً ٖبض هللا، الظي جبلٜ ؾٗخه خىالي 

ير الظي ًدؿ٘ لـ9.2ًدؿ٘ لـ  مالًين متر 10 ملُىن متر م٨ٗب، وؾض ؾُضي ًديى ٖػ

م٨ٗب، مما ًجٗل ال٣ُإ ًخميز بدىٕى بهخاحه الؼعاعي  زانت الخبىب والؼعاٖاث 

 .وؤشجاع ال٨غوم وجغبُت اإلاىاش ي  الغبُُٗت

الفاعمون في المجال الفالحي - 1-1

ت للغباٍ  ت الجهٍى ت ؤلا٢لُمُت للٟالخت بالغباٍ وؾال الخابٗت مباقغة للمضًٍغ جخىلى اإلاضًٍغ

- ال٣ىُُغة و التي ٌكمل هُا١ ازخهانها ٖماالث الغباٍ وؾال والصخيراث- ؾال – 

ني للؿالمت  جماعة ، م٘ مغاٖاة اإلاهام اإلاؿىضة بلى و٧الت الخىمُت الٟالخُت واإلا٨خب الَى

ىُت  ت لالؾدثماعاث الٟالخُت والى٧الت الَى الصخُت للمىخجاث الٛظائُت واإلا٩اجب الجهٍى

لخىمُت مىا٤َ الىاخاث وشجغ ألاع٧ان، ال٣ُام في بَاع الخىحيهاث الهاصعة ًٖ وػاعة 

 : وفي خضوص هٟىطَا الترابي باإلاهام الخالُت- ٢ُإ الٟالخت - الٟالخت والهُض البدغي 

  اإلاىضعحت في بَاع ااخُِ الجهىي للخىمُت الٟالخُت واإلاخٗل٣ت ٘ بهجاػ اإلاكاَع

ضاص ال٣ٗاعي وبٖضاص اإلاغاعي ٖلى اإلاؿخىي  ضاص الهُضعوٞالحي وؤلٖا باإٖل

ؤلا٢لُمي ؛ 
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  ت ٖلى اإلاؿخىي بهجاػ البرامج اإلاخٗل٣ت بخدؿين البيُاث الٟالخُت ال٣ٗاٍع

ؤلا٢لُمي ؛ 

  اإلاىضعحت في بَاع ااخُِ الجهىي للخىمُت الٟالخُت والخانت ٘ بهجاػ اإلاكاَع

بخإَُل وجىمُت ؾالؾل ؤلاهخاج الٟالخُت ٖلى مؿخىي ؤلا٢لُم ؛ 

  ال٣ُام بجم٘ واؾخٛال٫ وجدُين ؤلاخهائُاث الٟالخُت ؛

  الىؾاَت م٘ اإلاىٓماث اإلاهىُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي ؛

 اهاث والضٖم والبذ ٞيها  .صعاؾت ملٟاث ؤلٖا

البنيات العقارية  - 1-2

 990 68جماعة، جبلٜ اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت - ٖلى نُٗض الغباٍ و ؾال و الصخيراث

 ومً زال٫ جىػَٗها . مً بحمالي هٓيرتها ٖلى اإلاؿخىي الجهىي 7,2%٨َخاعا، ؤي خىالي 

: خؿب ويُٗتها ال٣اهىهُت، ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى بٌٗ الخهىنُاث وهي ٧الخالي

 مً 90,7%جماعة بما وؿبخه - بالغباٍ و ؾال و الصخيراث" اإلال٪" َُمىت نٟت 

؛ (5, 70%)اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت، و َى ا٦بر مً اإلاٗض٫ الجهىي 

  ا؛6,6% م٣ابل  4,9%ؤعاض ي مل٪ الضولت جمثل   حهٍى

  ا؛13,6% م٣ابل  2,4%ؤعاض ي الجمٕى جمثل   حهٍى

ى ما ًمثل 615 9وفي ما ًخٗل٤ باألعاض ي اإلاؿ٣ُت، ٞهي جغجٟ٘ بلى   مً 6,2% ٨َخاعا، َو

جماعة م٣ابل مٗض٫ - اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت ٖلى نُٗض الغباٍ و ؾال و الصخيراث

. 16,1%حهىي ًبلٜ 

 

 



 94 

 خعب الىظام العلاسي، (بالهىخاس)جىصَع ألاساض ي الطالخت للضساعت 

2014 -2015 
 

الىظام العلاسي 
الشباط، ظال، 
- الصخيراث

( 1)جماسة 

الجهت  
(2 )

(1( /)2( )% )

 11,1 824 676 560 62امللً 

 1,3 201 130 670 1الجمىع 

 1,5 680 45 680الىِش 

 10,9 247 6 680الخبىط 

 5,4 310 63 400 3ملً الذولت 

 0,0 655 37 -آخش 

مجمىع ألاساض ي الطالخت 

للضساعت 
68 990 959 917 7,2 

ت للٟالخت: املطذس ت الجهٍى . اإلاضًٍغ

 

خعب الاظخعماالث ،  (بالهىخاس)املعاخاث الطالخت للضساعت  

2014 -2015 
 

 ئظخعماالث ألاساض ي
الشباط، ظال، 
- الصخيراث

( 1)جماسة 

الجهت  
(2 )

(1( /)2( )% )

 7,2 917 959 990 68مجمىع ألاساض ي  

ت  6,2  665 154  615 9 ؾ٣ٍى

 7,4  252 805  375 59 بىع 
ت للٟالخت: املطذس ت الجهٍى  .اإلاضًٍغ
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تمارة - المنتوجات الفالحية الرئيسية بالرباط و سال و الصخيرات- 1-3

الحبوب  - 1-3-1

 570 38جماعة مؿاخت مهمت ج٣اعب - حكٛل ػعاٖت الخبىب بالغباٍ و ؾال و الصخيراث

وهي جم٨ً مً .  مً مجمٕى اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت55,9%٨َخاع، ؤي ما ًمثل 

 ٢ىُاعا 19,8 ًَ بمغصوصًت مخىؾُت ج٣ضع ب 317 76جد٤ُ٣ بهخاج بحمالي ًىاَؼ 

 .لله٨خاع الىاخض

 مً 59,4%وحٗخبر ػعاٖت ال٣مذ الُغي الىٕى الؿائض يمً ػعاٖت الخبىب بما خهخه 

 ٨َخاع، م٨ىذ مً 900 22اإلاؿاخت ؤلاحمالُت ااخههت للخبىب ؤي بمؿاخت جهل بلى 

.  مً ؤلاهخاج ؤلاحمالي للخبىب62,1% ًَ، ؤي 425 47بهخاج 

 

القطاني  - 1-3-2

 مً ؤلاهخاج الجهىي مً ال٣ُاوي و 0,8%جماعة ب - حؿاَم الغباٍ و ؾال و الصخيراث

ً مغصوصًتها، ٞهي ج٣ضع في اإلاخىؾِ ب . هي وؿبت حض يُٟٗت  ٢ىُاع لله٨خاع 3,5ٖو

. (13,8%)الىاخض، و هي مغصوصًت يُٟٗت م٣اعهت م٘ اإلاغصوصًت ٖلى الهُٗض الجهىي 

إحي الٟى٫ ٖلى عؤؽ َاجه الؼعاٖاث بةهخاج ًىاَؼ   مً  2,3% ًَ ؤي ما ًمثل  456ٍو

. ؤلاهخاج الجهىي 
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، (بالهىخاس) واملعاخت (بالطً) جىصَع الضساعاث خعب إلاهخاج
 2014-2015 

 

الضساعاث 
الشباط، ظال، 

( 1)جماسة - الصخيراث
الجهت 

(2 )(1( /)2( )% )

املعاخت إلاهخاج املعاخت إلاهخاج املعاخت إلاهخاج 
 491 1 570 38 317 76الخبىب 

675 
571 935 5,1 6,7 

 6,3 5,5 670 52 861 125 300 3 864 6ال٣مذ الهلب 
 088 1 900 22 425 47ال٣مذ الُغي 

793 
407 900 4,4 5,6 

 13,0 10,9 200 83 465 184 800 10 130 20الكٗير 
 11,1 5,0 296 6 843 16 700 840الظعة 
 - - 699 6 595 53 - - ألاعػ 

ا٫  7,3 7,3 680 10 816 12 780 936 الخَغ
 2,0 1,3 490 4 302 9 90 122خبىب ؤزغي 

 3,3 0,8 051 62 379 85 020 2 712اللطاوي 
 10,3 2,3 560 17 851 19 800 1 456الٟى٫ 

 0,9 1,1 371 4 650 3 40 40الجلباهت 
 0,5 0,4 815 19 157 30 100 120الخمو 
 - - 040 10 049 13 - -الٗضؽ 

 0,8 0,5 265 10 672 18 80 ٢96ُاوي ؤزغي 
دُت  - - 726 35 548 58 - - الخبىب الٍض
 - - 650 7 210 18 - - الٟى٫ الؿىصاوي

 - - 076 28 338 40 - - ٖباص الكمـ
املضسوعاث 
الطىاعُت 

- - 1 056 
836 

22 309 - - 
 - - 133 15 990 705 - -الكمىضع 

 - - 7176 846 350 - -٢هب الؿ٨غ 

 692 2 590 40 029 77املجمىع 
438 

692 021 2,9 5,9 

ت للٟالخت: املطذس ت الجهٍى  .اإلاضًٍغ

 

الخضروات - 1-3-3

 مً ؤلاهخاج الجهىي مً الخًغ و 10,8%جماعة ب - حؿاَم الغباٍ و ؾال و الصخيراث

.  مً ؤلاهخاج الجهىي مً ال٨أل1,3%ب 
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، (بالهىخاس) واملعاخت (بالطً) جىصَع الخػشواث و الىأل خعب إلاهخاج

2014-2015 
 

الضساعاث 
الشباط، ظال، 

( 1)جماسة - الصخيراث
الـجهت 

(2 )(1( /)2( )% )

املعاخت إلاهخاج املعاخت إلاهخاج املعاخت إلاهخاج 

 032 5 915 162 صساعت الخػش
1 502 
829 

44 531 10,8 11,3 

 15,6 13,9 500 2 055 180 390 100 25 الُماَم

 20,1 20,8 891 12 310 457 590 2 100 95 البُاَـ

 0,5 0,4 361 1 053 41 7 175 البهل

 13,4 13,6 710 130 19 95 600 2 اللٟذ

 32,6 30,2 680 1 137 18 548 480 5 اللىبُا الخًغاء

 9,2 6,5 470 1 040 48 135 105 3 الجؼع 

 - - 721 2 806 112 - - الخىث

 - - 028 5 481 222 - - الكمام

 2,1 2,2 122 4 101 156 85 400 3 البُُش

 9,8 11,3 048 12 716 247 182 1 955 27 زًغ ؤزغي 

 570 2 170 39 مضسوعاث الىأل
2 987 
607 

80 469 1,3 3,2 

ا٫  37,1 14,7 230 4 880 63 570 1 420 9 زَغ

 11,5 9,7 090 6 788 180 700 500 17 قٗير

خ٩ا٫  - - 300 750 - - جٍغ

 - - 400 1 400 8 - - زلُِ ٖلٟي

 0,8 0,9 836 10 579 506 90 500 4 صعة ٖلُٟت

 3,4 4,8 622 2 884 46 90 250 2 ؾم٣الت

 50 000 2 بغؾُم
2 138 
198 

38 630 0,1 0,1 

 10,0 22,0 702 895 15 70 500 3 ٞهت

 - - 667 14 644 20 - - خبىب الخ٣ل

 - - 992 589 5 - - قُلم
ت للٟالخت: املطذس ت الجهٍى . اإلاضًٍغ
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الفواكو - 1-3-4

 مً ؤلاهخاج الجهىي مً الٟىا٦ه، و 7,8%جماعة ب - حؿاَم الغباٍ و ؾال و الصخيراث

 ٖلى  34,5% و28,2%جخميز اإلاى٣ٓت بةهخاج ال٨غوم و البر٢ى١، خُث بلٛذ وؿبت الاهخاج 

. الخىالي مً ؤلاهخاج الجهىي 

، (بالهىخاس) واملعاخت (بالطً) جىصَع الفىاهه خعب إلاهخاج
 2014-2015 

 

الضساعاث 
الشباط، ظال، 

( 1)جماسة - الصخيراث
الجهت 

(2 )(1( /)2( )% )

املعاخت إلاهخاج املعاخت إلاهخاج املعاخت إلاهخاج 

خىن   4,2 5,4 714 61 292 70 596 2 772 3 الٍؼ

البرج٣ا٫ و 

 الخىامٌ

14 051 640 375 249 22 844 3,7 2,8 

 1,2 0,8 699 2 316 50 32 383 الخٟاح

 0,7 0,1 146 913 1 1 اإلاكمل

 5,7 3,3 881 456 16 50 550 الخىر

 - - 32 65 - - خب اإلالى٥

 20,5 28,2 218 8 953 99 682 1 163 28 الضالُت ؤو ال٨غوم

 14,7 6,5 318 2 832 7 340 510 الخين

 47,0 34,5 494 1 896 6 702 376 2 البر٢ى١ 

 13,3 7,5 063 7 296 196 942 820 14 ٞىا٦ه ؤزغي 

 6,5 7,8 409 107 268 824 985 6 626 64املجمىع 

ت للٟالخت: املطذس ت الجهٍى . اإلاضًٍغ
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  اانتاج الحيواني- 1-4

- ٌك٩ل ٢ُإ جغبُت اإلااقُت زغوة مهمت باليؿبت إلاى٣ُت الغباٍ و ؾال و الصخيراث

غ ٖلُه مً ٢ُُ٘ مخىٕى مً اإلاىاش ي ٣ضع َظا ال٣ُُ٘ ب . جماعة،، هٓغا إلاا جخٞى  198ٍو

ىام ب 700  في خين حٗىص 23,8%، جليها ألاب٣اع ب 68,1% عؤؽ، جخ٩ىن ٚالبُتها مً ألٚا

. 8,1%الخهت البا٢ُت بلى اإلااٖؼ بيؿبت 

 2011 و خُىاهاث الجش، 2015جىصَع كطُع املاشُت ، 
 

 (باأللف)ألاعذاد 
الشباط، ظال،  

جماسة - الصخيراث
(1 )

الجهت 
(2 )(1( /)2( )% )

 9,7 485,6 47,2ألابلاس 
 2, 2 115,1 2,5الؿاللت ااخلُت 

 12,1 370,5 44,7الؿاللت ااخؿىت 
 8,3 634,4 1 135,4ألاغىام 
 7,0 229,7 16,1املاعض 

 6,6 188,3 12,5خُىاهاث الجش 
 18,7 28,3 5,3الخُى٫ 
 5,0 59,7 3,0البٛا٫ 
 4,2 100,3 4,2الخمير 
ت للمٛغب :  املطذس ،  2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

  الغابات -2

زمُىت ٞهي مؼوص و ؾُاخُت و ب٩ًىلىحُت حك٩ل الٛابت زغوة طاث ؤَمُت ا٢خهاصًت 

كاب اإلاؿخٗملت في نىاٖت  عئِس ي لِـ ٣ِٞ باألزكاب ول٨ً ؤًًا بالٛظاء وألٖا

ت والُٗىع وهي مجا٫ مىاؾب لتربُت الىدل ولالؾدثماع في الؿُاخت البُئُت، ومً  ألاصٍو

زم صوعَا في زل٤ ٞغم الكٛل وفي جد٤ُ٣ مضازُل لهالح ٞئت مهمت مً الؿ٩ان 

ٌٗٝغ الُٛاء الٛابىي باإلاٛغب جغاحٗا ًتزاًض م٘ مغوع و . ولهالح الجماٖاث ااخلُت

ض مً الؿىين  بااله٣غاى، وما ًخًمىه طل٪ مً تهضًض   هٕى هباحي1500 وتهضًضا ألٍػ
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ت وؤ٦ثر الٛاباث . اخخل٠ ؤهىإ الخُىاهاث والُُىع التي حِٗل صازل البِئت الٛابٍى

لـ اإلاخىؾِ  ابت اإلاٗمىعة  (زانت ألاعػ )جضَىعا هي ٚاباث الٍغ٠ وألَا البلٍى )ٚو

ابت ؾىؽ (الٟلُني  .(ألاع٧ان)ماؾت -ٚو

 2015، (بالهىخاس)املعاخاث املصجشة

 ؤكختالم املخىاجذة 

 264 6829  الشباطعمالت

 3836 147586 الجهت

 6,9 4,6 (%)الجهت /العمالت

ت للمٛغب :  املطذس    . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 
ت اإلاخىاحضة بتراب ٖمالت   69 28ٖلى مؿاخت ج٣اعب الغباٍ وجمخض َاجه الثروة الٛابٍى

وهي جخ٩ىن باألؾاؽ مً .  مً مجمٕى ٚاباث الجهت%4,6ؤي بيؿبت جهل بلى ٨َخاع، 

.   البلٍى الٟلُني
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الصناعة التقميدية  - 3

غة لٟغم  ٌٗخبر ٢ُإ الهىاٖت الخ٣لُضًت باإلاٛغب ؤخض ال٣ُاٖاث ألا٦ثر بهخاحُت واإلاٞى

م ، الغباٍؤما بٗمالت . الكٛل، خُث ٌكٛل وؿبت مهمت مً الُض الٗاملت اليكُُت ٚع

الؼعابي، الٟساع، الخكب، اإلاىخىحاث الخضًضًت، )الخىٕى الجُض للهىاٖت الخ٣لُضًت 

زل٤  ما ػا٫ ال٣ُإ لم ًدٔ باالَخمام الظي ًم٨ىه مً اإلاؿاَمت في (...الجلض، اليؿُج

و ًٓهغ َظا .  عواج ججاعي و بالخالي زل٤ ٞغم قٛل للُض الٗاملت ال٣اَىت بالٗمالت

 مً 9,7%حلُا مً زال٫ ٢ُمت ناصعاث َظا ال٣ُإ التي بال٩اص جمثل في اإلاخىؾِ 

غ الٗمالت ٖلى   حٗاوهُت 51مجمٕى ناصعاث الجهت للهىاٖت الخ٣لُضًت، في خين جخٞى

  .ن مجمٕى الخٗاوهُاث ٖلى نُٗض الجهت م17,3%للهىاٖت الخ٣لُضًت و َى ما ًمثل 

 

 2015ضادساث مىخىجاث الطىاعت الخللُذًت بالىمُت و اللُمت، 

م1000ب )اللُمت   الىمُت باللىطاس  ( دَس

 279,83 148 190 3  الشباطعمالت

 090,12 4 531,13 983 32الجهت 

 6,8 9,7الجهت /العمالت

. اإلاىضوبُت الا٢لُمُت للهىاٖت الخ٣لُضًت: املطذس
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 2015حعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت و املىخشطين، 
 

 
عذد 

املىخشطين 

الخعاوهُاث 

الخعاوهُاث املجمىع 
الخذًثت 
الخأظِغ 

الخعاوهُاث 
اللذًمت 

 43 8 51 454  الشباطعمالت

 254 40 294 713 2الجهت 

 13,9 20,0 17,3 16,7الجهت /العمالت

. اإلاىضوبُت الا٢لُمُت للهىاٖت الخ٣لُضًت: املطذس

 

 عصريةالصناعة ال- 4

اامكانيات والمؤىالت االقتصادية - 4-1

ت للممل٨ت  " الغباٍ"بًٟل مى٢ٗها ؤلاؾتراجُجي ٖلى ااخىع الغابِ بين الٗانمت ؤلاصاٍع

و جىاحض قب٨ت للى٣ل مخ٩ىهت مً الؿ٨ت " الضاع البًُاء"و الٗانمت الا٢خهاصًت 

اء ال٣ٗاعي، جدخًً ٖمالت  غة الٖى ٤ الؿُاع و ٞو  الٗضًض مً الغباٍالخضًضًت والٍُغ

لُت مثل بهخاج  الكغ٧اث الغائضة في مجاالث مخٗضصة زهىنا ٢ُإ الهىاٖاث الخدٍى

. و نىاٖت الؿُاعاث و الُائغاث اإلاضهُت ألاؾمىذ
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 بالعمالةأىمية الصناعات - 4-2

غة ؾىت  ، بلٜ ٖضص الىخضاث الهىاُٖت ااخهاة بٗمالت 2013خؿب ؤلاخهائُاث اإلاخٞى

.   مً مثُلتها ٖلى اإلاؿخىي الجهىي 26,3% ماؾؿت، جمثل 203  الغباٍ

 
 2013املإششاث الطىاعُت خعب اللطاعاث، 

 

إلاكلُم أو العمالت 
عذد 

املإظعا
ث 

 عذد
 املعخخذمين
 الذائمين

 إلاهخاج
م  ألف دَس

 إلاظدثماساث
م  ألف دَس

 الطادساث
م  ألف دَس

سكم 
املعامالث 
م  ألف دَس

الطىاعاث 
 016 309 864 148 574 2 016  309 1312 60 الغزائُت

الطىاعت 
ت  الىُماٍو

  و شبه 
ت  الىُماٍو

79 2539 2 485 
826 

70 224 527 704 2 485 
826 

الطىاعت 
الىهشبائُت 

  و إلالىتروهُت
5 245 74 186 - 0 74 186 

الطىاعت 
املعذهُت   

   و املُياهُىُت
43 1257 812 996 24 065 16 072 812 996 

ضىاعاث 
اليعُج   
     و الجلذ

16 3572 311 350 13 634 48 760 311 350 

 عمالت مجمىع 
 الشباط 

203 8925 3 993 
374 

110 497 741 400 3 993 
374 

 711 23 707 60 773الجهت 

150 

1 119 

059 

9 008 

146 

23 738 

الجهت /العمالت 499
(% )

26,3 14,7 16,8 9,9 8,2 16,8 

. اإلاىضوبُت ؤلا٢لُمُت لىػاعة الهىاٖت و الخجاعة: املطذس

 

 8وفي ما ًخٗل٤ باإلااقغاث الغئِؿُت لهظا ال٣ُإ ٖلى نُٗض الٗمالت، ٞةهه ٌؿخ٣ُب 

ؤما ؤلاهخاج، ٞهى ٣ًضع ب .  مً ااجمٕى الجهىي 14,7% مؿخسضما ؤي خىالي 825

م ؤي 993,374 3 ً ٢ُمت الاؾدثماعاث ٣ٞض .  مً الاهخاج الجهىي 16,8% ملُىن صَع ٖو

م، بما وؿبخه  110,497اعجٟ٘ حجمها بلى   مً مجمٕى الاؾدثماع ٖلى 9,9%ملُىن صَع
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م، بما وؿبخه 741,400ؤما الهاصعاث ٞخبلٜ ٢ُمتها . مؿخىي الجهت  مً 8,2% ملُىن صَع

ت . مجمٕى الهاصعاث الجهٍى

ت و الهىا و خؿب ال٣ُاٖاث، حٗخبر  ت و قبه ال٨ُماٍو  الٛضائُت ٖاثالهىاٖت ال٨ُماٍو

ؤَم ٢ُاٖين نىاُٖين بالٗمالت، خُث ًبلٜ ٖضص اإلااؾؿاث اإلاكخٛلت في َظًً 

 مً مجمٕى اإلااؾؿاث اإلاخىاحضة بتراب الٗمالت، و 68,5% ماؾؿت ؤي 139ال٣ُاٖين

 مً بحمالي اإلاؿخسضمين في حمُ٘ 43,2% مؿخسضم بما وؿبخه 851 3ٌكٛالن 

م ؤي 794,84 2ال٣ُاٖاث، ؤما اهخاحهما ُٞبلٜ   مً مجمٕى اهخاج 70% ملُىن صَع

.  ال٣ُإ الهىاعي بالٗمالت

م  72,80و ًٖ ٢ُمت الاؾدثماعاث اإلاىجؼة في َظًً ال٣ُاٖين، ٣ٞض بلٛذ   ملُىن صَع

 مً مجمٕى الاؾدثماعاث اإلاىجؼة مً َٝغ حمُ٘ ال٣ُاٖاث 65,9%بما وؿبخه 

م اي 676,57الهىاُٖت، ؤما الهاصعاث ٞخبلٜ ٢ُمتها   مً بحمالي 91,3% ملُىن صَع

. ٢ُمت الهاصعاث

السياحة  - 5

غ ٖمالت  سُت حض َامت الغباٍجخٞى الث َبُُٗت وز٣اُٞت وجاٍع  ٖلى بم٩اهُاث ومَا

ت ججٗل منها ٢ُبا ؾُاخُا مهما : هظ٦غ منها ٖلى الخهىم. ومخىٖى

 

  ا ٖلى قٍغِ ؾاخلي َغ و قىاَىء ٖباعة ًٖ مىاوىء َبُُٗت؛ مهم جٞى

  ل٪ الخؼام ألازًغ؛ ط و ٥صاع الؿالمُٚاء ٚابىي مخميز بخىاحض ٧ل مً ٚابت

  قالت ألازغي و ٢هبت الىصاًت و اإلاخد٠  مى٢٘و نىمٗت خؿان جىاحض

 ؛ألازغي 

 جىاحض ًٞاءاث للهىاٖت الخ٣لُضًت. 
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ت ال٨بري التي  ٘ الخىمٍى ٗض مكغوٕ تهُئت يٟتي ؤبي ع٢غا١ مً اإلاكاَع َو

ؾخًٟي مؿاخت مً الخضازت وؤلابضإ و الخميز ٖلى نىعة مضًىت الغباٍ و جبرػ 

ت للممل٨ت؛ مما  سُت و الترازُت و الٗمغاهُت للٗانمت ؤلاصاٍع ًجٗل الخهىنُاث الخاٍع

 وحهت ؾُاخُت طاث اؾخ٣ُاب ًجٗلها حؿاَم في الخىمُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت منها

ا ؾُاخت مً هٕى زام ٦ٌما . ااخلُت غ لؼواَع ايُت الؿُاخت يجٞى  خُث جًم الٍغ

ايت ال٩ىل٠ لممارقة مؿاخاث مهمت بجىصة ٖالُت و حٗٝغ الٗضًض مً اإلاهغحاهاث  .ٍع

ً، مهغحان الُٟلم )الث٣اُٞت الىَىُت اإلاهمت  مهغحان الجاػ بالىصاًت، مهغحان مىاٍػ

 .(...اإلاؿخ٣ل

 ٞىاص١ زمـ هجىم، واإلاىخجٗاث، واإلاُاٖم و جدخىي ٖمالت الغباٍ ٖلى

غ الٗمالت ٖلى   مً 65,4%، و هي جمثل مهىٟت  ٞىض٢ُتة ماؾـ51الٗاإلاُت، بط جخٞى

  بُا٢ت اؾدُٗابُت جهل بلى ٖلى مؿخىي الجهت، مجمٕى اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت اإلاهىٟت 

ت و912 2 غ 842 5 ٚٞغ ت70,8% ؤي ما ٌك٩ل خىالي  ؾٍغ ت الجهٍى ٍغ .   مً الُا٢ت الؿٍغ

 
 2015 الطاكت الاظدُعابُت للمإظعاث الفىذكُت املطىفت،

 

ت للمٛغب : املطذس . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 

 619ونل ٖضص اللُالي الؿُاخُت باإلااؾؿاث الٟىض٢ُت اإلاهىٟت بالٗمالت بلى 

و . 2014م٣اعهت م٘ ؾىت % 3، بيؿبت اهسٟاى ونلذ بلى 2015 لُلت زال٫ ؾىت 647

و ًدخل  .89%٢ض بلٛذ خهت الٗمالت مً مجمٕى اللُالي الؿُاخُت ٖلى نُٗض الجهت 

 مً مجمٕى ال٣اصمين للماؾؿاث اإلاهىٟت % 58,4 اإلاغجبت ألاولى بالضولُىن الؿُاح 

 ألاظشة الغشفاملإظعاث  

 عمالت
 الشباط

51 2912 5842 

 249 8 054 4 78الجهت 

اٌ/العمالت
( %)جهت 

65,4 71,8 70,8 
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 مً مجمٕى ال٣اصمين  74% ب الخاهُت اإلاغجبت الضازلُىن بالٗمالت في خين ًدخل الؿُاح 

 .للماؾؿاث اإلاهىٟت بالجهت

 

 جطىس اللُاوي العُاخُت املىجضة 
   2015 - 2014بالفىادق املطىفت، 

 

معذٌ الخطىس  2015 2014 
(%) 

عذد اللُاوي 
  الشباطبعمالت

639 441 619 647 -3 

عذد اللُاوي 
بالجهت 

718 572 696 061 -3,1 

الجهت /العمالت
(% )

89 89 - 

ت للؿُاخت: املطذس . اإلاىضوبُت الجهٍى

 

 
 الخىصَع الجهىي لللادمين للمإظعاث 

 2015املطىفت خعب هىع العُاخت،
 

العُاخت  
 املجمىعالعُاخت الذولُت الذاخلُت 

 476 288 359 168 117 120  الشباطعمالت

 704 353 302 191 402 162الجهت 

الجهت /العمالت
(% )

74 88 81,6 

ت للمٛغب : املطذس . 2016اليكغة ؤلاخهائُت الؿىٍى

 

 


