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 مدخـــل

كلم مربع،  1714تغطي مســــاحة  تعتبر عمالة وجدة أنجاد عاصــــمة جهة الشــــرق ومقر واليتها. وهي  
، وغربــا  قـليم  رقـــا القطر الجزائرييحــدهــا شـــــــــــ من المســــــــــــاحــة االجمــاليــة للجهــة. %2أي مــا يعــادل حوالي  

جماعة    11 منتتكون عمالة وجدة أنجاد  و  تاوريرت، ومن الجنوب  قـليم جرادة وشــــــــــماال  قـليم بركان.
 جماعات حضرية.  3 ترابية منها

نســمة،   551767، بلغ عدد ســكان العمالة  2114وحســب اإلحصــاء العام للســكان والســكن  لســنة  
نســـمة   322من مجموع ســـكان الجهة، مســـجلين بالة كثافة ســـكانية بلغ  حوالي   %24أي ما يعادل  

 عل  صعيد الجهة. 26في الكلم مربع مقـابل  

ألكبر  هل أنجاد حيث أن الجزء اعل  المســتوى المورفولوجي، تقع عمالة وجدة أنجاد في منبســط ســ
من تراب العمالة يتكون من سـهول أنجاد، النعيمة ولبصـارة. أما السـالسل الجبلية، فهي تقع في الحدود  
الشــــمالية وفي جنوب وغرب العمالة وأهم االرتفـاعات هي جبال بني ازناســـــن في الشـــــمال التي توجد بها  

 رة في غرب العمالة.أعل  قمة وهي جبل فوغال وكاا سلسلة جبال الزكا

أما بالنســــــــبة للمنا ، ونظرا لموقعها الجغرافي، فـ ن عمالة وجدة أنجاد يســــــــودها منا  قـاري شــــــــبه  
ة في فصــل الشــتاء، ضــالمرتفعة في الصــيو والمنخف  الحرارةدرجة  جاف يتميز بتباينات كبيرة فيما يخص  

   .خالل السنةتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة    مع
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 لعمالة وجدة أنجادالتقسيم اإلداري    -1

يو  ما 24بتاريخ  الصــــــادر    2.94.64رقم    مرســــــوم الملكيال  بمقتضــــــ   عمالة وجدة أنجاد أحدث 
 جماعات قروية.  8جماعات حضرية ودائرتين تتكونان من    3من  تتكون عمالة وجدة أنجاد  و  .1444

 التقسيم اإلداري لعمالة وجدة أنجاد

 الجماعات القيادات الدوائر
 وجدة  
 بني درار  
 النعيمة  

 عين الصفـا عين الصفـا أحواز وجدة الشمالية
 لبصارة  
 بني خالد بني خالد 
 أهل أنجاد أنجاد 

 مستفركي واد  سلي أحواز وجدة الجنوبية
 سيدي بولنوار  
-ســـــيدي موســـــ   

 لمهاية
  سلي  سلي بني وكيل 

 مانة العامة للحكومة: األالمصدر
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ادها  يرتكز اقتصو مؤهالت حقيقية للتقدم والتنمية المستدامة،   وجدة أنجادة  عمال تملة

ري )مدينة  الحضواعتبارا لتاريخها ا .باألساس عل  األنشطة التجارية والصناعية وبعض األنشطة الفـالحية
األلفية( ونظرا للحجم الديموغرافي وأهمية جهازها اإلداري وتجهيزاتها التجارية، فهي تتبوأ المكانة  

 الجهة كمركز للقيادة والمصالح الالممركزة للدولة.  األول  في

 
كلم   131وبالنسبة للمراكز الحضرية الكبرى فـ ن مدينة وجدة، مقر جهة الشرق، تقع عل  بعد  

ي  مما يجعلها تكتس ،عن الحدود المغربية الجزائرية  كلم 14وعن فـاس    كلم 321وعن مدينة الناظور  
 ل منها بوابة للمغرب العربي الكبير.أهمية بالغة وتشكل منعطفـا حدوديا يجع

 
قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة عل   ثر الخطاب الملكي  أنجاد  وقد عرف  عمالة وجدة  

قة  حيث شهدت انطال وبفضل الزيارات الملكية المولوية المتتالية، 2113مارس   18السامي بتاريخ  
عدة مشاريع تنموية كبرى تمحورت حول  نشاء القطب التكنولوجي وجدة وانجاز الطريق السيار وجدة  

المرتبطة    الخدمات األساسية ضافة  ل     وغيرها من المشاريع المهيكلةأنجاد  فـاس وتوسيع مطار وجدة  
 ان.بقطاعات التعليم والصحة والسكن ، وكل ما يتعلق بتحسين عيش السك

 
 1عمالة وجدة أنجادسكان  ل الديموغرافية  مميزاتال -3
 
 حسب الوسط  تطور السكان  3-0
 

 7102توزيع سكان عمالة وجدة أنجاد حسب الوسط لسنة  
 المجموع القروي الحضري 

 551767 45443 516274 وجدة أنجاد
 2314346 811435 1513411 الجهة

 2114والسكن   العام للسكان    ءالمصدر: االحصا       

                                                 
اعتيادية ضمن األسر العادية )السكان المحسوبون يتعلق األمر بالسكان البلديين أي أولئك الذين يقيمون بصفة ، 3-3و  2-3و  1-3باستثناء األجزاء   1

 على حدة غير معنيين(.

 

 المميزات االقتصادية لعمالة وجدة أنجاد   -2
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حسب  الحصاء العام للسكان والسكن  لسنة  نسمة   551767 عمالة وجدة أنجادعدد سكان    بلغ
لبية سكان العمالة في  اتتمركز غو من مجموع سكان جهة الشرق.  %23,8ممثلين بالة نسبة   2114

من مجموع السكان وهم يشكلون أيضا ثلث السكان   %92اي يستقطب حوالي  وسطها الحضري ال
من مجموع السكان   48%كما ان سكان مدينة وجدة يمثلون لوحدهم حوالي   الحضريين للجهة.

 .بالعمالة  الحضريين
 

 
 

  عمالة وجدة أنجادسكان    طورت
 7102و   7112 ئي حصا بين

 7102 7112 الوسط
 معدل التزايدالسنوي ب %

7112/7102 
 2,1 516274 411818 الحضري

 3,7- 45443 66242 القروي

 1,5 551767 477111 المجموع

 2114و   2114للسكان والسكن     العامان  االحصاءان-المصدر:                

 
  بين االحصائين %1,5عرف سكان عمالة وجدة أنجاد نموا ديموغرافيا سنويا مهما قدره  

عرفوا    عمالة الاينللاألخيرين. ويعزى هاا التزايد بالخصوص  ل  التزايد المضطرد للسكان الحضريين  
في المتوسط سنويا خالل هاه الفترة. وفي المقـابل عرف سكان القرى   %2,1نموا ديموغرافيا وصل  ل   

 %86ن  انتقـل مفي المتوسط سنويا. ونتيجة لهاا فـ ن معدل التحضر بالعمالة   %3,7تناقصا بمعدل  
 نقط في غضون عشر سنوات. 6، أي بزيادة  2114سنة   %92 ل     2114سنة  

92%

8%

توزيع سكان عمالة وجدة أنجاد بين الوسطين
-2014سنة -الحضري والقروي 

الحضري

القروي
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ونتيجة لهاا التزايد الديموغرافي، فـ ن كثافة السكان بالعمالة عرف  هي أيضا ارتفـاعا مهما حيث  
. 2كلم/نسمة 44، أي بزيادة  2114في سنة   278مقـابل   2114في سنة   2كلم/نسمة 322وصل   ل   

 هاه الكثافة هي األعل  مقـارنة مع باقي أقـاليم الجهة.   وتعتبر
 

 
 
 تطور عدد األسر 7 – 3

 عمالة وجدة أنجاد  بعدد األسر  تطور  
 7102و   7112بين احصائي  

 
7112 7102 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 551767 45493 506274 477100 66292 411818 عدد السكان

 124508 8987 115521 95414 11420 83444 عدد األسر

 4,4 5,1 4,4 5,0 5,8 4,9 حجم األسرة
 2114و   2114للسكان والسكن     االحصاءان العامانالمصدر:            

أسرة خالل العشرية    124518أسرة  ل     45414من    ارتفع عدد األسر بعمالة وجدة أنجاد 
في المتوسط. وتتمركز   %2,7، مسجال بالة تزايدا سنويا وصل  ل   2114 ل     2114الممتدة من  

 (.%93غالبية هاه األسر في الوسط الحضري للعمالة )
  

  5ن  قـل معبر السنين، حيث انت  ومما تجدر اإلشارة  ليه أن حجم األسرة أصبح يتقـلص تدريجيا
ويالحظ كالة أن حجم األسرة   .2114و   2114أفراد ما بين    4,4أفراد في المتوسط في كل أسرة  ل   

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000

2004 2014

410808
506274

66292

45493

2014و 2004تطور سكان عمالة وجدة أنجاد بين إحصائي 
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أفراد   4,4ال زال يفوق نظيره في الوسط الحضري ) أفراد في األسرة(  5,1في الوسط القروي للعمالة )
 في األسرة(.

 
 حسب الجماعات السكانتطور   3 – 3

 لجماعات التابعة لعمالة وجدة أنجاد  ين ليالقـانونسكان  التطور  
 7102و   7112بين احصائي  

معدل  
 التزايد
  %ب  

 الجماعات 4112 4102

عدد   %النسبة ب  
 السكان

النسبة  
 %ب  

عدد  
 السكان

 وجدة 411738 84,0 252 494 89,6 2,1
 بني درار 8414 1,9 934 10 2,0 2,1
 النعيمة 1151 0,2 088 1 0,2 0,6-
 أهل أنجاد 16444 3,5 196 14 2,6 1,5-
 عين الصفـا 5182 1,1 490 4 0,8 1,2-
 بني خالد 7114 1,5 745 6 1,2 0,5-
 لبصارة 1422 0,4 428 1 0,3 2,9-
  سلـــي 23846 5,0 710 6 1,2 11,9-
 مستفركي 4832 1,0 378 4 0,8 1,0-
 سيدي بولنوار 3526 0,7 452 3 0,6 0,2-
 سيدي موس  لمهايا 3436 0,7 094 4 0,7 1,8
 المجمـــوع   222011 100,0 767 551 100,0 1,5

 2114و   2114للسكان والسكن     االحصاءان العامانالمصدر:            

 
ة  عمالمن ساكنة ال %92 حوالي  تمركزي، 2114حسب اإلحصاء العام للسكان والسكن  لسنة  

من سكان العمالة، أي   %90التي يسكنها حوالي    دينة وجدةجالها الحضري وعل  وجه الخصوص بممب
من سكان العمالة   %0,2و   %2كما تضم الجماعتان الحضريتان المتبقيتان   .عشرة  من بين أشخاص  4

عل  التوالي. أما أكبر جماعة قروية من حيث عدد السكان فهي جماعة أهل أنجاد التي تضم ما يزيد  
من مجموع الساكنة القروية   %31,2من مجموع سكان العمالة و   %2,6نسمة، أي   14111عل   

 للعمالة. 



12 

 

لوجدة وبني درار تزايدا   الجماعتان الحضريتان ، عرف 2114 ل     2114وخالل الفترة الممتدة من  
  لنعيمةلفي حين سجل  الجماعة الحضرية   ،التواليعل    %2,1وذلة بنسبة   امسكانهملموسا في عدد  

د  ة التابعة لعمالة وجدة أنجاد تناقصا في عدلقرويالجماعات ا. وفي مقـابل ذلة عرف   %0,6تناقصا بنسبة  
التي    لمهايا  موس   باستثناء جماعة سيدي  سكانها بسبب الهجرة  ل  المدن وتوسع المدارات الحضرية

  خالل هاه الفترة.  %1,8سجل  تزايدا في عدد سكانها بنسبة  
 

 بنية السكان حسب السن والجنس 3-2
 البنية العمرية للسكانتطور   3-2-0 

 (%) الفئات العمريةالسكان حسب  بنية  تطور  
 الفئات العمرية 7112 7102
 واتسن 2 – 1 8,2 8,8
 واتسن 9 – 5 9,4 7,7
 سنة 02 – 01 9,9 8,0
 سنة 09 – 05 9,7 8,7
 سنة 42 – 41 9,6 9,0
 سنة 49 – 45 8,0 7,9
 سنة 02 – 01 7,5 7,5
 سنة 09 – 05 7,2 6,7
 سنة 22 – 21 7,3 6,6
 سنة 29 – 25 6,1 6,3
 سنة 52 – 51 4,6 6,4
 سنة 59 – 55 2,7 5,1
 سنة 02 – 01 2,7 3,9
 سنة 09 – 05 2,4 2,1
 سنة 02 – 01 2,1 2,0
   سنة فـأكثر 05 2,5 3,3

 المجموع 01101 01101
 2114و   2114للسكان والسكن     العاماناالحصاءان  المصدر:     

 
سنة. وبسبب   31عن   اأعمارهمنها تقـل   %50ساكنة فتية حيث أن    أنجادتعتبر ساكنة عمالة وجدة  

التغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي والمتعلقة بالسلوك الديموغرافي وكاا التقدم في مراحل  
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   ان العمالة أصبح  تعرف مع مرور الوق  تطورات مهمة علاالنتقـال الديموغرافي، فـ ن بنية األعمار لسك
 مستوى تركيبتها وذلة من خالل :

  2114من مجموع السكان سنة   %27,6سنة( التي انتقـل  من   14 – 1تقـلص فئة األطفـال ) -
سنويا   %0,3بالرغم من التزايد الطفيو الاي عرفته هاه الفئة والاي بلغ   2114سنة    %24,5 ل   

 ،2114 ل     2114خالل الفترة الممتدة من  
  2114من مجموع السكان سنة   %19,3سنة( التي انتقـل  من   24 – 15تراجع فئة الشباب ) -
 ،2114سنة   %17,7 ل   

 ل     2114من مجموع السكان سنة   %54,8سنة من   31تقـلص فئة السكان البالغين أقـل من   -
 ،2114سنة   50,1%
من مجموع السكان في سنة   %38,6سنة( حيث أصبح  تمثل   54 – 31اتساع الفئة العمرية ) -
 ،2114في سنة   %35,4مقـابل   2114
من مجموع   %64,2سنة(  ل    54 – 15ارتفـاع نسبة السكان في سن النشاط االقتصادي ) -

ما بين   %1,7مسجلين بالة نموا سنويا بمعدل   ،2114في سنة   %62,7مقـابل   2114السكان في سنة  
 .2114و   2114سنتي  

 ل     2114من مجموع السكان في سنة   %9,7سنة فـأكثر( من   61تزايد عدد المسنين ) -
 .خالل هاه الفترة  في المتوسط سنويا %3,2، أي بزيادة بلغ   2114في سنة   11,3%
 
 

 

سنة14–0

25%

سنة59–15

64%

سنة فأكثر60
11%

توزيع السكان حسب فئات السن الكبرى
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-2014سنة -هرم األعمار لسكان عمالة وجدة أنجاد 

ذكــــورإنــــاث

-2004سنة -هرم  األعمار لسكان عمالة وجدة أنجاد 

ذكــــورإنــــاث
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 السكان حسب الجنس عدد طورت 3-2-7
 تطور عدد السكان حسب الجنس

معدل التزايد ب  
% 

7102 7112 
 العدد النسبة ب % العدد النسبة ب % 

 الاكور 231588 48,7 272157 44,5 1,7
 اإلناث 243334 51,3 277458 51,5 1,3
 المجموع 473422 111,1 544615 111,1 1,5

 2114و  2114للسكان والسكنى  االحصاءان العامان المصدر:         
 

 نسبة اإلناث  الفـارق بين  أن 2114يتبين من خالل قراءة نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكن  لسنة  
قبل عشر سنوات.  نقطة 2,6 بعدما كان يصل  ل  تعد نقطة واحدة،يلم    أنجادبعمالة وجدة    ونسبة الاكور
 ذكرا 48عدل  ، حيث استقر في مبثالث نقط  معدل الاكورة بين اإلحصاءين األخيرين  ارتفعونتيجة لالة  

 .2114في سنة    امرأة  111 مقـابل ذكرا 45بعدما كان يبلغ   2114في سنة    امرأة  111 مقـابل
في   %1,7بلغ  والاي  الاكور  وتعزى هاه النتائج  ل  ارتفـاع معدل النمو الديموغرافي لدى  

 لإلناث.  بالنسبة %1,3مقـابل   2114و   2114المتوسط سنويا خالل الفترة الممتدة بين  
 
 الحالة الزواجية للسكان 3-5

 (%) سنة فـأكثر حسب الجنس والحالة الزواجية 05 البالغينتوزيع السكان  
 المجموع اإلناث الاكور الحالة الزواجية

 36,4 30,3 42,7 عزاب
 55,6 55,7 55,6 متزوجون
 2,3 3,6 1,0 مطلقون
 5,7 10,4 0,8 أرامل

 011,1 011,1 011,1 المجموع

 2114و  2114للسكان والسكنى  االحصاءان العامانالمصدر:          

بعمالة وجدة أنجاد،  ذ    سنة فـأكثر 15السكان البالغين    المتزوجون أزيد من نصويمثل السكان  
ويأتي السكان العزاب في المرتبة الثانية بنسبة  . مع تساوي الجنسين معا %55,6تصل نسبتهم  ل   
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الجدول أعاله أن    وما يمكن مالحظته من خالل. %2,3وأخيرا المطلقون ب   %5,7، ثم األرامل ب  36,4%
نقطة، في الوق  الاي تفوق فيه نسبة   12وبة لدى الاكور تفوق نظيرتها لدى اإلناث بحوالي  العز نسبة  
  نقط نسبة الرجال األرامل. 11األرامل بحوالي    النساء
 

  زواجالعند  سن  ، بلغ معدل ال2114ومن جهة أخرى، وحسب نتائج االحصاء العام للسكان والسكن   
عل  غرار ما عرفته   2114سنة مسجال بالة انخفـاضا طفيفـا مقـارنة مع سنة   31,1بعمالة وجدة أنجاد    األول

لدى الرجال هو أعل  من نظيره لدى   األول  زواجالعند  سن  معدل الالجهة ككل. أما حسب الجنس، فـ ن  
سنوات. كما يالحظ أن النساء أصبحن أقـل ميال للتأخر في الزواج مقـارنة   6,5النساء ويصل الفرق بينهما  ل   

سنة فقط   1,2سنة مقـابل   1,3مع الرجال، حيث انخفض هاا المؤشر لديهن خالل العشر سنوات الماضية ب  
 جال. لدى الر 

 حسب الجنسالسن عند الزواج األول  معدل  

 7112 7102 
 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 31,0 26,7 33,2 31,5 28,1 33,4 عمالة وجدة أنجاد
 72,6 26,5 32,5 31,3 27,7 32,8 الجهة
 2114و  2114للسكان والسكنى  االحصاءان العامانالمصدر: 

 

 الخصوبة  3-6
 المؤشر التركيبي للخصوبة

 7112 7102 
 2,1 1,4 عمالة وجدة أنجاد

 2,1 2,1 جهة الشرق
 2,2 2,5 مجموع البالد

 2114و  2114للسكان والسكنى  االحصاءان العامانالمصدر:         
 

يمثل المؤشر التركيبي للخصوبة متوسط عدد األطفـال الاين يمكن أن تلدهم امرأة تبلغ من العمر  
  .سوالفها لها   خضعسنة طيلة حياتها اإلنجابية تح  نفس ظروف اإلنجاب التي   15

 
طفـال لكل   2,1بلغ    أنجاديتبين أن المؤشر التركيبي للخصوبة بعمالة وجدة   ،من خالل الجدول أعاله

نقطة عن المعدل   1.2نقطة عن المعدل الجهوي و 1,1. ويقـل هاا المؤشر ب  2114امرأة خالل سنة  
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ل  غرار  أنجاد عفي عمالة وجدة    شبه استقرارعرف هاا المؤشر   وخالل العشر سنوات الماضية،الوطني. 
 الجهة.

يبق     بعمالة وجدة أنجاد 2114المسجل سنة    المؤشر التركيبي للخصوبةهاا وتجدر اإلشارة  ل  أن  
 .طفـال لكل امرأة 2,1دون عتبة تجديد األجيال والمحددة في  

 
 انتشار اإلعاقة 3-2
 

، 2114حسب االحصاء العام للسكان والسكن     %6بلغ  نسبة انتشار اإلعاقة بعمالة وجدة أنجاد  
عل  الصعيد الوطني.  %5وهي نفس النسبة المسجلة عل  مستوى الجهة في حين ال تتعدى هاه النسبة  

 وتنتشر اإلعاقة بين الاكور واإلناث بشكل متساوي تقريبا.
 
 - 7102سنة   –نسبة انتشار اإلعاقة  

 المجموع اإلناث الاكور 
 6,1 6,1 5,4 عمالة وجدة أنجاد

 5,2 5,8 6,1 الجهة
 5,0 5,1 5,1 مجموع البالد

 2114االحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:      

 
  اللغات المحلية المستعملة 3-8

 - 7102سنة   –اللغات المحلية المستعملة  
 الجهة عمالة وجدة أنجاد 

 1,2 1,3 ال شيئ

 53,3 87,3 وحدها  الدارجة
 33,8 11,1 الدارجة واألمازيغية
 11,5 1,1 األمازيغية وحدها

 1,2 1,1 غير مصرح
 011,1 011,1 المجموع

 2114االحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:                      
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تعتبر الدارجة المغربية اللغة المحلية األكثر استعماال بالنسبة لسكان عمالة وجدة أنجاد حيث أن  
كما أن نسبة ال  عل  صعيد الجهة.   %87,1مقـابل نسبة  من السكان يستعملونها في تواصلهم 98,4%

 .  اللغتين المحليتين الدارجة واألمازيغية معافي تواصلهم  ( يستعملون  %11,1بأس بها من سكان العمالة )
 

 مميزات التربية والتعليم لسكان عمالة وجدة أنجاد -4
 
 األمية    4-1

 نسبة األمية )ب %( حسب الجنس ووسط اإلقـامة
 سنوات فـأكثر( 11)السكان البالغون  

 المجموع قروي حضري 
 15,2 35,7 13,4 الاكور
 31,1 59,2 28,9 اإلناث
 23,3 47,0 21,3 المجموع

 2114االحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:      

 
قبل عشر سنوات   %30مقـابل   2114في سنة   %23,3أنجاد  بلغ  نسبة األمية بعمالة وجدة  

في صفوف   تزدادحدة األمية    غير أنوبالة فقد عرف  ظاهرة األمية تراجعا ال بأس به خالل هاه المدة. 
بالنسبة للاكور. كما تنتشر األمية أكثر في األوساط القروية   %15,2مقـابل   %31,1 بلغ اإلناث، حيث  
في   %21,3في حين ال تتعدى هاه النسبة   ،سنوات فـأكثر 11البالغين   السكانمن   %47لتصل  ل   
 الحواضر.

نقطة عن   11ومقـارنة مع المستويين الجهوي والوطني، فـ ن نسبة األمية بعمالة وجدة أنجاد تقـل ب  
 نقط عن المستوى الوطني.  4المستوى الجهوي و ب  

 
 المعرفة باللغات   2-7

 
 11من السكان البالغين   %76 أن ما يناهز  2114تبين نتائج االحصاء العام للسكان والسكن   

سنوات فـأكثر يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية. وتأتي اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية،  ذ نجد أن  
 سنوات فـأكثر يعرفون قراءة وكتابة هاه اللغة. 11من السكان البالغين   56,6%
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البالغين  أنجاد  من سكان عمالة وجدة   %18 حوالي   ل  أنأيضا  وتشير المعطيات المحصل عليها  
وتعتبر هاه    . ل  جانب لغة ثالثة  سنوات يعرفون قراءة وكتابة اللغتين العربية والفرنسية 11أكثر من  

 .%13,2تبلغ هاه النسبة  الجهوي حيث    ىالنسبة مرتفعة  ل  حد ما مقـارنة مع المستو 
 

 المقروءة والمكتوبة )%(حسب اللغات  سنوات فـأكثر   01 البالغين  توزيع السكان
 المجموع اإلناث الاكور اللغة المقروءة والمكتوبة

 23,3 31,1 15,2 الشيئ -
 14,2 17,2 21,3 العربية وحدها  -
 38,7 33,8 43,8 العربية والفرنسية    -
 17,4 17,1 18,7 لغة أخرىالعربية، الفرنسية و   -
 1,4 1,4 1,5 ولغة أو لغات أخرى غير الفرنسية  العربية -
 1,3 1,2 1,3 لغات أخرى -

 0,3 1,3 1,2 غير مصرح -

 011,1 011,1 011,1 المجموع
 2114االحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:         

 
 التمدرس   2-3
 تمدرس األطفـال 2-3-0

 
 )%( حسب الجنس  سنة 07سنوات و   2البالغين ما بين  نسبة تمدرس األطفـال  

 المجموع اإلناث الاكور 
 96,7 96,5 97,0 عمالة وجدة أنجاد

 92,3 91,3 93,2 مجموع الجهة
 95,1 94,4 95,7 مجموع البالد

 2114االحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:        
 
قد  درسة   ل  المالشامل    الولوجتحقيق  من أجل  يتبين من خالل الجدول أعاله أن الجهود المباولة      

 12سنوات و   7الهدف المنشود، حيث وصل  نسبة تمدرس األطفـال البالغين ما بين    تحقيقمكن  من  
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عل  المستوى   %95و   ،الجهةعل  صعيد   %92مقـابل   ،أنجادبعمالة وجدة   %97 ل  حوالي   سنة
 النسب تبق  متساوية تقريبا مع تفوق بسيط للاكور.  فـ ن ،الجنسالوطني. أما حسب  

 
يما يخص  لفرص فاترمي  ل  تحقيق تكافؤ    مؤسسات الدولةو ذا كان  الجهود المباولة من طرف  

بالنسبة    بعدالقرى أو المدن، فـ ن هاا الهدف لم يتحقق   لجميع األطفـال سواء فيالولوج  ل  المدرسة  
األطفـال   تمدرسبة  نس بلغ ، حيث  وهاا ما يتبين من خالل النسب المبينة في الجدول أسفـلهألطفـال القرى  

في   %97,8مقـابل   %91,6سنة بالوسط القروي لعمالة وجدة أنجاد   12سنوات و   7البالغين ما بين  
 نقط. 6الوسط الحضري أي بفـارق  

 
قـارنة مع  م   ال أنه وفيما يخص الوسط القروي، فـ ن هاه النسبة تظل مرتفعة نسبيا بعمالة وجدة أنجاد

 نقط عل  التوالي. 4نقط و   7الفرق  ل   ، حيث يصل  المستويين الجهوي والوطني
   

 )%( سنة حسب الوسط 07سنوات و   2نسبة تمدرس األطفـال البالغين ما بين  

 المجموع قروي حضري 
 96,7 91,6 97,8 عمالة وجدة أنجاد

 92,3 84,6 96,9 مجموع الجهة
 95,1 87,4 97,7 مجموع البالد

 2114والسكنى حصاء العام للسكان االالمصدر:      
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 المستوى الدراسي للسكان  2-3-7
 سنوات فـأكثر حسب المستوى الدراسي 01توزيع السكان البالغين  

 )%( 2014سنة  
 
 
 
 
 

           

 2114حصاء العام للسكان والسكنى االالمصدر:    

 
تكتسي المؤشرات المتعلقة بالمستوى الدراسي أهمية بالغة لإلحاطة بالمستوى الثقـافي للسكان. 
وتتباين هاه المؤشرات من وسط آلخر بسبب عدم تكافؤ الفرص في التعليم. وتبين نتائج اإلحصاء العام  

في    سنوات فـأكثر تتمركز 11أن أكبر نسبة من السكان البالغين    2114للسكان والسكن  لسنة  
سنوات فـأكثر ال يتجاوز مستواهم الدراسي   11المستوى االبتدائي، وأن ما يناهز نصو السكان البالغين  

  تعليمي عالي.فقط من هؤالء السكان لهم مستوى   %10,7اإلعدادي. كما أن  الثانوي  مستوى  
 

ط القروي  في الوس  تهاانظير في الوسط الحضري تفوق  النسب    يالحظ أنأما حسب وسط اإلقـامة، ف
 مستوى الثانوي اإلعدادي.الباستثناء   ،المستوياتبالنسبة لجميع  

 
 
 
 
 
 

 

 المجموع قروي حضري المستوى الدراسي
 23,6 45,3 21,7 الشيء -

 1,1 1,1 1,1 تعليم أولي -
 26,7 33,3 26,1 ابتدائي  -
 21,5 14,2 22,1 ثانوي  عدادي -
 16,5 4,7 17,5 ثانوي تأهيلي -
 10,7 1,4 11,5 عالي -

 011,1 011,1 011,1 المجموع
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  النشاط والبطالة  -5

 سنة فـأكثر 05للسكان البالغين  معدل النشاط  
 (%)ب   6710سنة  

 

 المجموع القروي الحضري 
 27,8 53,6 41,5 عمالة وجدة أنجاد

 25,6 52,1 42,2 جهة الشرق
 26,2 55,2 21,5 مجموع البالد

 المندوبية السامية للتخطيط  – 2116المصدر: البحث الوطني حول التشغيل  

 
مقـابل   %42,8 معدل النشاط بعمالة وجدة أنجاد بلغ  يتبين أن   ،من خالل قراءة الجدول أعاله

، وذلة حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل  في مجموع البالد %46,4في جهة الشرق و   45,6%
يفوق عموما نظيره في الوسط  معدل النشاط في الوسط القروي  . أما حسب الوسط، فـ ن  2116 لسنة

  نقطة. 13الحضري، ويصل الفرق بينهما بالنسبة لعمالة وجدة أنجاد  ل   
 

 سنة فـأكثر 05للسكان البالغين   الةطبال  معدل
 (%)ب   6710سنة  

 المجموع القروي الحضري 

 71,5 11,8 23,1 عمالة وجدة أنجاد

 05,2 11,8 14,1 جهة الشرق
 2,2 4,2 13,4 مجموع البالد

 المندوبية السامية للتخطيط  – 2116المصدر: البحث الوطني حول التشغيل  

 
هو مرتفع نسبيا مقـارنة  ف ،%20,5والاي يصل  ل     بعمالة وجدة أنجادأما بالنسبة لمعدل البطالة  

(،  %9,4 ذا ما قورن مع المستوى الوطني ) مرتفع(، لكنه يبق  جد  %15,7مع المستوى الجهوي )
 ة.نقط 11حيث يصل الفرق  ل   

 
عدل  م ن ظاهرة البطالة تمس عل  الخصوص سكان الحواضر، حيث يصل  يالحظ أ، ومن جهة أخرى

 فقط في وسطها القروي.%10,8في الوسط الحضري للعمالة مقـابل   %23,1 ل     البطالة
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 للعمالة وكالة للجهة مقـارنة (11,8%) مرتفع بالوسط القروي  كما يالحظ أن معدل البطالة جد 

 (.%4,2) المستوى الوطنيمع  
 

 سنة فـأكثر 05للسكان البالغين   تشغيلال  معدل
 (%)ب   6710سنة  

 المجموع القروي الحضري 
 34,0 47,8 31,2 عمالة وجدة أنجاد

 38,5 46,4 34,2 جهة الشرق

 المندوبية السامية للتخطيط  – 2116المصدر: البحث الوطني حول التشغيل  

 
سنة   15يمثل معدل التشغيل نسبة السكان النشيطين المشتغلين من مجموع السكان البالغين          

في مجموع الجهة.  %38,5مقـابل   2116في سنة   %34فـأكثر. وقد بلغ هاا المعدل بعمالة وجدة أنجاد  
 حواليبوعل  غرار معدل النشاط، فـ ن معدل التشغيل في الوسط القروي يفوق نظيره في الوسط الحضري  

 نقطة بالنسبة للجهة. 12نقطة بالعمالة و 17
 

 سكنممميزات ال -6
 نوع المسكن 6-0

 – 7102و   7112 حصائي    – )%( توزيع األسر حسب نوع المسكن
 وجدة أنجاد الجهة

 
7102 7112 7102 7112 
 ، طابق فيالفيال 4,6 6,2 1,4 3,1
 شقة 2,4 4,2 2,6 3,5

 دار مغربية 81,1 82,2 67,4 71,9

 مسكن بدائي 2,5 0,8 3,6 3,0

 مسكن قروي 6,1 5,4 18,5 16,4

 آخر 3,8 1,2 4,5 2,0

 المجموع 011,1 011,1 011,1 011,1
 2114 و 2114 للسكان والسكن   العاماناالحصاءان  المصدر:                   
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دورا  كل عشرة تسكن    من بين أسر  8فـ ن  ، 2114حسب اإلحصاء العام للسكان والسكن  لسنة  
ز  أما نسبة األسر التي تسكن فيال فـ نها تناه عل  صعيد الجهة.أسر   7 مقـابل ،انجادبعمالة وجدة  مغربية  
يال، مساكن من نوع فعدد األسر التي تقطن    في الجهة. ومما تجدر مالحظته أن 3,1%مقـابل   %6,2

شقة أو دار مغربية أصبح  تتزايد من سنة ألخرى وذلة عل  حساب المساكن البدائية ودور الصفيح  
 والتي عرف  تقـلصا ملموسا بين االحصائين االخيرين.

 
 مسكنشغل ال 6-7

 )%( كن حسب الوسطانسبة شغل المس
 المجموع قروي حضري 

 1,3 1,9 1,2 عمالة وجدة أنجاد
 1,4 1,6 1,3 مجموع الجهة

 2114حصاء العام للسكان والسكن   المصدر: اال               
 

 1,3أما بالنسبة لمعدل شغل المساكن والاي يقيس متوسط عدد األفراد في كل غرفة، فقد بلغ  
. ويالحظ أن نسبة شغل الغرف في الوسط القروي هي  2114شخصا في كل غرفة في مجموع العمالة في سنة  

. وترجع هاه النتيجة  ل   عل  التوالي 1,2و   1,9أعل  بالمقـارنة مع الوسط الحضري، حيث بلغ  النسبتان  
 أفراد(.   4,4مع الوسط الحضري للعمالة )أفراد( مقـارنة    5روي )ـــــــــــحجم األسرة المرتفع نسبيا في الوسط الق

 
 نظام حيازة المسكن 6-3

 )%( نظام حيازة المسكن حسب الوسط
 المجموع قروي حضري 

 69,7 71,3 69,6 مالك

 16,2 1,4 17,3 مكتري
 14,1 27,3 13,1 آخر

 2114المصدر: االحصاء العام للسكان والسكن                 
 

من أسر عمالة   %69,7أن    2114يتبين من خالل قراءة نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكن  لسنة  
سجلة عل   ما من النسب الم  شيئاوهاه النسبة هي أقـل   يملكون المسكن الاي يقطنون فيه.أنجاد  وجدة  
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. وتأتي األسر التي تلجأ  %71,9و   %73,9الصعيدين الجهوي والوطني والتي بلغ  عل  التوالي  
 . %16,2لإلكتراء في المرتبة الثانية بنسبة  

 
فـ ن نسبة المالكين تكاد تكون متساوية بين الوسطين الحضري والقروي للعمالة،  ،أما حسب الوسط

 %17,3في حين تبق  نسبة المكترين مرتفعة بالوسط الحضري مقـارنة مع القروي حيث تصل النسب  ل   
 عل  التوالي. %1,4و  

 
 أقدمية المساكن  6-2

 (%) كنامسالقدمية  سر حسب أتوزيع األ
 المجموع قروي حضري 

 23,9 17,4 24,4 سنوات 01أقل من 

 23,4 16,3 23,9 سنة 02 – 01
 37,8 26,6 38,7 سنة 22 – 71
 14,9 39,8 13,0 سنة فأكثر 51

 011,1 100,0 100,0 المجموع
 2114حصاء العام للسكان والسكن   المصدر: اال               
 

سنة، أي   21ال يتعدى عمرها  مساكن  تقطن   (%47,3)أنجاد  عمالة وجدة  بسر  ما يقـارب نصو األ
تقريبا من بين كل أربعة    ةواحد أسرة، أي  سرمن األ  %23,9. كما أن نسبة  1444تم بناؤها بعد سنة  

سنة   21يفوق عمرها  مساكن  التي تقطن   سراألسنوات. وتمثل   11ال يتجاوز عمره    امسكنأسر تقطن  
سنة، أي تم بناؤها قبل سنة   51أما المساكن القديمة والتي يفوق عمرها    أسر العمالة.من مجموع   52,7%

 لعمالة. ا أسرمن مجموع   %14,9وي  أت، فهي  1464
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 )الماء الصالح للشرب والكهرباء(  تجهيزات المسكن 6-5

 
للمسكن أهمية بالغة في معرفة ظروف معيشة األسر. و ذا كان   تكتسي التجهيزات األساسية  

 ،كالماء، الكهرباء، المطبخ، الحمام والمرحاض  المساكن في الوسط الحضري تتوفر عل  معظم التجهيزات
لكهرباء نظرا  وسنقتصر هنا عل  الماء وا فـ ن هاه التجهيزات الزال  ناقصة في الوسط القروي وغير كافية.

 قصوى بالنسبة لألسر.ألهميتهما ال
 

 وسط اإلقـامة )ب %(حسب  الماء والكهرباء و  عل مسكنها   حسب توفر األسر توزيع
 7102سنة  

 المجموع قروي حضري 

 96,2 81,7 97,3 كهرباءال -

 92,2 33,4 96,8 صالح للشربالماء  ال-

 2114حصاء العام للسكان والسكن   المصدر: اال   
 

 %42,2عل  الكهرباء و مسكنهاتوفر  يبعمالة وجدة أنجاد   األسرمن   %96,2أن    الجدول أعالهيبين  
 مزودة بالماء الصالح للشرب. تقطن مساكنا  

 
أما حسب وسط اإلقـامة، فـ ن الوسط القروي الزال يعاني من نقص كبير خصوصا فيما يتعلق بالماء الصالح  

نقط تقريبا   4معدل الجهوي ب  لهاه النسبة تفوق او ، فقط %33,4تصل  ل     ةللشرب، حيث أن النسب
 نقط. 4,4لكنها تظل دون المستوى الوطني ب  

 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 ةاششهالفقر وال - 2

ب عتبة  لفقر بحساايقـاس    ، حيثالمقـاربة النقدية للفقر والهشاشة 2114اعتمدت خريطة الفقر لسنة  
  برفعشاشة  ة منحة غير غاائية، في حين تقـاس الهدالنفقـات الالزمة إلشباع الحاجيات الغاائية لألسرة مع زيا

 .مرة 1,5ب   عتبة الفقر
 

 نسب الفقر والهشاشة بعمالة وجدة أنجاد وجهة الشرق
 %ب    نسبة الهشاشة %ب    نسبة الفقر 

 8,38 2,07 عمالة وجدة أنجاد

 7,27 1,50 حضري -

 20,89 8,53 قروي -

 12,67 5,23 مجموع الجهة

 9,53 2,95 حضري -

 18,61 9,56 قروي -

 : المندوبية السامية للتخطيط2114 النقدي  خريطة الفقر               

 

وهي تقـل عن المستوى الجهوي   2,07%خريطة، بلغ  نسبة الفقر بعمالة وجدة أنجاد  هاه الحسب  و 
ويظل الفقر، رغم التحسن الاي عرفه مستوى معيشة   .نقط 2,7وعن المستوى الوطني ب    نقط 3بحوالي  

ل  الصعيد  أو جهة الشرق وحت  ع  بعمالة وجدة أنجادسواء  األسر في السنوات األخيرة ظاهرة قروية بامتياز  
  بالجهة. 9,6%مقـابل   8,5%الوطني. وهكاا بلغ  نسبة الفقر بالوسط القروي للعمالة  

 
قـل عن المستوى  يوهو   8,4%فـ ن مستواها بالعمالة يبق  في حدود   لهشاشة تجاه الفقر،أما بالنسبة ل

نقط. غير أن الهشاشة بالوسط القروي للعمالة تبق  مرتفعة مقـارنة مع الجهة، حيث أنها وصل    4الجهوي ب  
 .حين  في كل يظل مهددا بالفقر ،كل خمسة أشخاص قرويين  من بين اواحد  اأن شخص، أي  20,9% ل   
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 والهشاشة  الفقر  تيالمجالي لظاهر   التوزيع 7-1
 

 (%) نسب الفقر والهشاشة بجماعات عمالة وجدة أنجاد
 نسبة الهشاشة نسبة الفقر الجماعات

 17,46 1,52 )بلدية(  وجدة
 1,95 0,52 )بلدية(بني درار
 9,49 3,63 )بلدية(النعيمة

 21,16 10,31 عين الصفـا
 25,19 14,11 لبصارة

 23,92 9,96 بني خالد
 17,46 5,17 أهل أنجاد
 23,75 8,59 مستفركي

 23,46 7,17 سيدي بولنوار
 21,87 6,95 لمهاية-سيدي موس 

 20,10 14,17  سلي
 : المندوبية السامية للتخطيط2114 النقدي  خريطة الفقر                  

ها  تتباين بشدة بين الجماعات المكونة للعمالة،  ذ أن  يتبين من خالل الجدول أعاله أن نسب الفقر
بالجماعة الحضرية بني درار وأعل  قيمة سجل  بالجماعة القروية   0,52%تتراوح بين أدن  قيمة لها وهي  

  .14,17% سلي وهي  
 

جماعات قروية    4 ه بالنسبة للوسط القروي، فـ نوبالمقـارنة مع المستويين الجهوي والوطني، يالحظ أن
صعيد  العل   سواء  ا  النسبة التي تم تسجيله( تفوق فيها نسبة الفقر  لبصارة و سلي، عين الصفـا بني خالد،)

  (.9,5%) يأو الوطن  ويالجه
 

أما بالنسبة للمجال الحضري، فـ ن نسبة الفقر بالجماعة الحضرية النعيمة تبق  أعل  من النسبة الجهوية  
تي وجدة و  ، في الوق  الاي تظل فيه نسبتا الفقر بمديننقطة وتفوق النسبة الوطنية بنقطتين 0,68ب  
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ا تفحصنا  غير أن النسبة قد تخفي حقيقة عدد الفقراء،  ذا م بني درار منخفضتين وأقـل من النسبة الجهوية.
 عدد السكان لكل جماعة.

 
 

 
 
 

ين  تتراوح بجماعة تعرف نسبا مرتفعة للهشاشة    11من بين    جماعات  8فيما يخص الهشاشة، يالحظ أن  
هي  و   لبصارةوتصل الهشاشة  ل  أعل  نسبة بجماعة  وهاه الجماعات كلها قروية.  ،25% و %17

 الجماعة. هاه  مههدا بالفقر ب  ظلأشخاص ي  4كل   من بين، أي أن شخصا واحدا  %25,2
 

قروية وهي:  جماعات  7في   المتوسطين الجهوي والوطنيتفوق نسبة الهشاشة  بالنسبة للوسط القروي، 
ما بالنسبة للوسط  و سلي. أ  ، عين الصفـا، سيدي بولنوار، سيدي موس  لمهايةمستفركيلبصارة، بني خالد، 
بمدينة وجدة تبق  دون المتوسط الجهوي وكاا الوطني، حيث بلغ   نسبة الهشاشة    الحضري، فـ ن

ألشخاص  ، حيث ال تتجاوز نسبة اهشاشةمن أقـل مدن الجهة   بني درارالجماعة الحضرية  كما تعتبر   ،%7,4
  .2%المهددين بالفقر فيها  
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 71312 - 7102اسقـاطات السكان للفترة    -8
 

اعتمادا عل    دقة، ولكنها تحاول توقع عدد السكان بكلي تحديد عدد السكان في المستقبل  الديموغرافية ال تدع  تجدر االشارة  ل  أن االسقـاطات            
سنة البداية وهي    يميل  ل  االرتفـاع كلما ابتعدنا عن االسقـاطات  كما نشير في هاا الصدد  ل  أن هامش الخط  لهاه ا عالقة بالتزايد السكاني.هل تحقق فرضيات

 .ا كلما حاولنا الحصول عل  نتائج أكثر تفصيال، وأيض2114
 

 7131و   7102اسقـاطات السكان بين سنتي  

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 756616 743484 730253 716963 703646 690338 677059 663822 650635 637510 624459 611509 598693 586044 573597 561384 549435 (1) وجدة أنجاد

 589 728 545 714 377 700 127 686 826 671 508 657 193 643 895 628 622 614 384 600 196 586 083 572 078 558 210 544 513 530 014 517 738 503 حضري -

 027 28 939 28 876 29 836 30 820 31 830 32 866 33 927 34 013 36 126 37 263 38 426 39 615 40 834 41 084 43 370 44 697 45 قروي -

 جهة الشرق

(2) 
2309417 2331198 2354056 2377826 2402374 2427547 2453229 2479317 2505730 2532440 2559428 2586697 2614211 2641904 2669683 2697455 2725106 

 الوزن

 %ب (2) (/1)
23,8 24,1 24,4 24,6 24,9 25,2 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,7 26,9 27,1 27,4 27,6 27,8 

 السامية للتخطيط  المندوبية- : مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافيةصدرالم
  

 
 

                                                 
 يتعلق األمر بالسكان البلديين أي أولئك الذين يقيمون بصفة اعتيادية ضمن األسر العادية )السكان المحسوبون على حدة غير معنيين(. 2  
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حسب اسقـاطات السكان التي أعدها مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية التابع للمندوبية   
نسمة في أفق   756616، من المتوقع أن يصل عدد سكان عمالة وجدة أنجاد  ل   السامية للتخطيط

نسمة في المتوسط سنويا   13111. وبعبارة أخرى، فـ ن سكان العمالة سيتزايدون بحوالي  2131سنة  
  ن. وتشير هاه التوقعات أيضا  ل  أن السكان الحضريين للعمالة سيتزايدو 2131-2114خالل الفترة  
في  ، 2131نسمة في سنة   728584نسمة في المتوسط سنويا ليصل عددهم  ل    14111بحوالي  

نسمة في   1111الوق  الاي ستعرف فيه الجماعات القروية للعمالة تناقصا في عدد سكانها بما يناهز  
                                       المتوسط سنويا.

    
سنة    أفق من مجموع سكان الجهة في 27,8%مالة نسبة  من جهة أخرى، ستشكل ساكنة الع 
لتحتل بالة المرتبة األول  من حيث عدد السكان في الجهة بعدما كان  تحتل الصو الثاني   2131

. كما سيمثل السكان الحضريون للعمالة حوالي ثلث السكان  2114بعد  قـليم الناضور في سنة  
ا  مقـابل م 2131في أفق سنة   96%الحضريين للجهة، حيث ستصل نسبة التحضر بالعمالة  ل  حوالي  

 . 2114سنة   92%يقرب من  
 

وتجدر اإلشارة كالة  ل  أن عمالة وجدة أنجاد ستساهم بنسبة كبيرة في التزايد السكاني   
 .27,3%، يليها  قـليم الناضور بنسبة  49,8%وذلة بما يناهز   2131للجهة ككل في أفق سنة  

 
 7131في أفق سنة   حسب الوسطالسكان  عدد  تطور  

 7102 7172 7131 
 التزايدالسنوي ب %معدل  

7102/7172 7102/7131 
عمالة وجدة  

 أنجاد
549435 677059 756616 2,11 2,02 

 2,33 2,47 589 728 193 643 738 503 الحضري

 3,00- 2,95- 027 28 866 33 697 45 القروي

 1,04 1,03 2725106 2559428 2309417 جهة الشرق

 لمندوبية السامية للتخطيطا  -  الديموغرافية: مركز الدراسات واألبحاث  صدرالم
 

انطالقـا من قراءة الجدول أعاله، يتبين أن سكان عمالة وجدة أنجاد سيتزايدون بشكل مضطرد  
ستكون سنة   2124. فـ ذا ما اعتبرنا أن سنة  2131 ل     2114خالل فترة االسقـاطات الممتدة من  
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االحصاء العام للسكان والسكن  المقبل، فـ ن سكان العمالة سيتزايدون بوتيرة مرتفعة تصل نسبتها  ل   
فقط عل  صعيد الجهة   1,03%مقـابل   2124و   2114في المتوسط سنويا ما بين سنتي   %2,11

في   2,02%ككل. ومن المتوقع أن يعرف معدل نمو السكان تراجعا بسيطا ليستقر في حدود  
عل  صعيد الجهة   1,04%مقـابل   2131و   2114خالل الفترة الممتدة بين سنتي  سنويا    المتوسط
 ككل.
  
 ل  تزايد عدد السكان الحضريين للعمالة بشكل مضطرد وذلة بنسبة    االرتفـاعوسيعزى هاا   

، في حين سيعرف سكان  2131و   2114بين سنتي   2,33%و   2124و   2114بين سنتي   %2,47
في المتوسط سنويا خالل هاتين الفترتين. وتعتبر الهجرة   3%تصل نسبته  ل  حوالي  القرى تناقصا حادا  

 من القرى  ل  المدن السبب الرئيسي وراء ارتفـاع عدد السكان الحضريين للعمالة.
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 ةاالقتصاديـ القطاعات  1
 الفـالحـــة 0-0

-2114هكتار خالل الموسم الفـالحي   415 48 دأنجا  عمالة وجدةفي    اتعو زر ملامساحة     بلغ
 البورية  زراعةل الحتوت .جهةلامساحة المزروعات عل  صعيد  من مجموع   %15 وهو ما يناهز ،2115
 . %46 صةحهاه المساحات بمجمل  

تشكل  هكتار أزيد من نصفها مسقي، وهي   787 16أما المغروسات فـ نها تمتد عل  مساحة  
هكتار ما    292 8كما شكل  المساحة المستريحة والتي بلغ   من المجموع الجهوي.  %12حوالي  
 من المجموع الجهوي. %7,4يناهز  

 ،صالحة للزراعةغير  اللرعي و ا اتمساحهكتار من   000 43كما تتوفر العمالة عل  حوالي  
 .مساحات الحلفـاءهكتار من   20352هكتار من الغابات و   18656

 
 عمالة وجدة أنجادالمساحة واستغالل األراضي الفـالحية ب

 )بالهكتار( 5211-4211الموسم الفـالحي  

 المديرية الجهوية للفـالحة بوجدة المصدر:      
 
 
 

 المساحة )بالهكتار( وجدة أنجــاد مجموع الجهة

 مساحة المزروعـات  : 415 48 387 327

 مسقية      035 2 414 47

 بـورية      380 46 973 279

 مساحة المغروسـات  : 787 16 790 139

 مسقية      950 8 461 67

 بـورية      837 7 329 72

 المساحة المستريحـة   292 18 099 246

 مساحة الرعي والغير الصالحة للزراعة 918 42 352 986 3

 مساحة  الغابــــات 656 18 116 388

 مساحة  الحلفـاء 352 20 225 843 1
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مغروسات  و والكإل  ومزروعات الخضر  من الحبوب    عمالة وجدة أنجادويتكون اإلنتاج الفـالحي ب
 : 2115-2114 الفواكه. ويبين الجدول التالي اإلنتاج خالل الموسم الفـالحي

 2115-2114خالل الموسم الفـالحي    عمالة وجدة أنجادب  والمغروسات  أنواع المزروعات
 أنواع المزروعات المساحة بالهكتار اإلنتاج بالقنطار

 الحبوب 45541 215411

 الخضر 755 218651

 زراعة الكإل 2171 386441

 مغروسات الفواكه 16787 488451

 المديرية الجهوية للفـالحة بوجدة المصدر:   
 

قنطارا خالل الموسم   386441تشكل زراعة الكأل أهم أنواع المزروعات من حيث اإلنتاج  ذ بلغ  
 . قنطار 218651ثم الخضر ب    قنطار 215411بحوالي    الحبوب  زراعة تليها ،2015-2014الفـالحي  

 زراعة الحبوب 
هكتارا وتشمل القمح الصلب والقمح   45541تغطي زراعة الحبوب مساحة واسعة تقدر ب  

 .2115 – 2114قنطار خالل الموسم   215411الطري والشعير. وقد بلغ االنتاج حوالي  
 

يعتبر الشعير أهم أنواع زراعات الحبوب سواء تعلق األمر بالمساحة المزروعة أو اإلنتاج،  ذ  
من مجموع   %46كل اإلنتاج  فيما ش ،مساحة الحبوبمجموع  من   %41شكل  المساحة المخصصة للشعير  

من اإلنتاج، يليه   %33ة. ويأتي القمح الطري في المرتبة الثانية بحصة  عمال نتاج الحبوب عل  صعيد ال
 .%21القمح الصلب في المرتبة الثالثة بحصة  

 

 7105-7102خالل الموسم الفـالحي    بعمالة وجدة أنجاد نتاج الحبوب  
  الصلبالقمح   القمح الطري الشعير المجموع

 المساحة بالهكتار 11775 15415 18411 25521

 اإلنتاج بالقنطار 45311 71271 44331 705211

 المردودية بالقنطار في الهكتار         3,8 4,6 5,4 4,7

 المديرية الجهوية للفـالحة بوجدة المصدر:      
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  نتاج الحبوب بعمالة وجدة أنجاد
7102 - 7105 

 
 

 مغروسات الفواكه 

تمتد   ذ    ،عمالة وجدة أنجادب الفواكهمنتوجات  أهم   والبرقوق  مغروسات اللوز والزيتونعتبر  ت
طن خالل   44747وقد وصل  نتاجها  ل    .من المساحة االجمالية للمغروسات بالعمالة %48عل  حوالي  
 من مجموع  نتاج الفواكه بالعمالة. %44لتشكل بالة   2115 – 2114الموسم  
 

وغيرها.   تينلوا  تفـاحأنواعا أخرى من الثمار تشمل الكروم وال  الفـالحية بالعمالةمناطق  وتنتج ال
 1261تفـاح  ، كما بلغ  نتاج ال2115-2114خالل الموسم الفـالحي    طن 471 كروموهكاا بلغ  نتاج ال

 .طن 475لتين  وا  طن
 

 الماشية  تربية 

حتل عمالة وجدة أنجاد مكانة ال بأس بها بالنظر  ل  صغر مساحتها. تفي مجال تربية الماشية، 
رأس، أي حوالي   21111بلغ عدد رؤوس األبقـار بالعمالة   2115 – 2114فخالل الموسم الفـالحي  

رأس، أي   51111رأس والماعز   161111من المجموع الجهوي. كما بلغ عدد رؤوس األغنام   21%
 عل  التوالي من المجموع الجهوي. %8و   %7ما يناهز  

 
 
 
 

الشعير
46%

القمح الطري
33%

القمح الصلب
21%
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 7102-7103خالل الموسم الفـالحي    عمالة وجدة أنجادعدد رؤوس الماشية ب
  األبقـار األغنام الماعز

 أنجادوجدة   21111 161111 51111

 المجموع الجهوي 44417 2413524 616111

 المديرية الجهوية للفـالحة بوجدة المصدر:  
 

 العصرية والصناعة التقـليدية  الصناعة 0-7

 
 الصناعة العصرية 

 %44مؤسسة تمثل   171 عمالة وجدة أنجادبلغ عدد المؤسسات الصناعية ب ،2113خالل سنة  
من   %35ي و  جهو من اإلنتاج الصناعي ال %32وتساهم ب    بجهة الشرقمن مجموع المؤسسات الصناعية  

ية. وقد حقق  هاه المؤسسات  جهو من الصادرات الصناعية ال %13حوالي  ي و جهو حجم االستثمار ال
 مليار درهم.  2,4 و نتاج بقيمةدرهم    اراتملي 3ناهز  رقم معامالت  
 

 وجدة أنجادعمالة  بالصناعية    المؤشرات
 2013سنة  

 القيمة بمليون درهم       

عدد   
 المؤسسات

عدد  
 المستخدمين

رقم  
 المعامالت

 ثماراتتاالس الصادرات اإلنتاج

 50 45,2 2362,8 2982,8 3979 171 أنجاد-وجدة
المجموع  
 الجهوي

386 10226 8568,6 7381 346,9 142,1 

 –وجدة   –ديثة  حمندوبية الصناعة والتجارة والتكنولوجيات ال المصدر:
 

 ومن أهم الوحدات الصناعية بعمالة وجدة أنجاد:
 تعاونية حليب المغرب الشرقي 

واجدة  من طرف تعاونية حليب المغرب الشرقي المت  جهة الشرقيتم  نتاج الحليب ومشتقـاته في  
لترا في اليوم.  75.111. وتبلغ طاقتها اإلنتاجية  1453والتي شرع  في عملها منا    أنجادبعمالة وجدة  
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ل . و ضافة  فـوتتزود هاه التعاونية بمادة الحليب بالمناطق السقوية خاصة المتواجدة بحوض ملوية الس
 ل  الحليب المبستر، فـ ن هاه الوحدة تنتج مشتقـات الحليب كالزبدة، القشدة الطرية، الجبن الطري، 

 يوغورت... الخ. 

 
 مطاحن الحبوب 

 2113. وقد قـام  هاه المطاحن خالل سنة  حن للحبوبا مط  عمالة وجدة أنجاد عل  خمستتوفر  
 من المجموع الجهوي. %41أي حوالي  ألو قنطار من الحبوب،   431سحق ما مجموعه   من

قنطار وهو ما يعادل   ألو  172 قمح الطري والصلب حواليمن العمالة  وقد بلغ  مبيعات مطاحن ال
  .من كمية الحبوب المسحوقة 18%

 

مشروعا رائدا من   ،هكتارا 446الاي سيمتد عل  مساحة  يشكل القطب التكنولوجي لوجدة  و 
شأنه أن يعزز موقع الجهة الشرقية ضمن النسيج االقتصادي الوطني ويفتح أمامها آفـاقـا واعدة للنمو  

عما سيحدثه من مناصب شغل في مجاالت عديدة من ضمنها الطاقـات المتجددة    االقتصادي، فضال
 . والصناعات الموجهة للسوق المحلية والتجارة واللوجيستية وترحيل الخدمات

 
حول خمسة مكونات أساسية تتمثل في حظيرة صناعية لوجيستية موجهة    هاا المشروع  يتمحورو 

الستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة "كلين تية" المستقطبة لألنشطة المرتبطة بالطاقـات  
قطب  و  المتجددة والنجاعة الطاقية وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية والمصابيح االقتصادية،

وقطب معرفي يسع   ل  تعزيز القدرات التكوينية والبحث   ،وقطب تجاري ذي توجه جهوي ،للخدمات
  . ل  جانب قطب خاص بالمقـاوالت الصغرى والمتوسطة العلمي في مختلو التخصصات

 
ذلة من خالل  ضح  يتو وتيرة تسويق تتزايد باستمرار، القطب التكنولوجي لوجدة    مشروعيعرف  و 
 15 مشروعا في طور  نجاز الدراسات لبدأ األشغال، 21مشروعا استثماريا يتضمن 47عل   المصادقة  

 .مشروعا بدأت في مزاولة نشاطها 11مشروعا في المراحل النهائية لإلنجاز، و
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 يةتقـليدالصناعة ال 
 4105سنة   -الجمعيات الحرفية بعمالة وجدة أنجاد  

  عدد المنخرطين عدد الجمعيات الحرفية

 وجدة أنجاد 0429 40

 جهة الشرق 5010 020

 بوجدة والتضامني االجتماعي واالقتصاد التقليدية الصناعة لوزارة الجهوية المديرية: المصدر                

 

من المجموع الجهوي.  %00ممثلة بالة   4105برسم سنة    جمعية حرفية  40تتوفر عمالة وجدة أنجاد عل   

من مجموع المنخرطين بالجهة. كما تتواجد بالعمالة   %42منخرطا، أي حوالي   0429الجمعيات  ينتمي  ل  هاه  و 

مليون درهم. أما عدد المنخرطين في هاه   1,9سمال اجتماعي وصل غل   تعاونية للصناعة التقـليدية برأ 05

 منخرطا.   201التعاونيات فقد بلغ  
 

 4105سنة   -بعمالة وجدة أنجاد  تعاونيات الصناعة التقـليدية  

 عدد المنخرطين ياتتعاونعدد ال
 الرأسمال االجتماعي

 درهم( 0111)ب  
 

 وجدة أنجاد 0909 201 05

 جهة الشرق 0500 0510 000

 بوجدة والتضامني االجتماعي واالقتصاد التقليدية الصناعة لوزارة الجهوية المديرية: المصدر               

 
 السياحة  0-3
 السياحيالعرض   0-3-0
 

يتكون العرض السياحي من مختلو الخدمات التي يمكن أن توضع رهن  شارة السائح، ويتعلق  
األمر بمختلو المؤسسات السياحية عل  اختالف أنواعها  ضافة  ل  خدمات النقـل والمطاعم وغيرها. 
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ألي    ةويعتبر تشخيص العرض السياحي ذا أهمية كبيرة ألنه يوفر مجموعة من المؤشرات الضروري
  ستراتيجية تنموية للقطاع.

 بعمالة وجدة أنجادالمؤسسات المصنفة  

  2114دجنبر   31 ل  غاية  
 

 قـامات   موتيالت أخرى المجموع
 سياحية

5 
 منجو 

4 
 نجوم

  نجمة واحدة نجمتان نجوم 3

 أنجاد وجدة 21 9 8 1 1 - - 2 41

 الجهة 28 22 17 2 4 11 2 11 96

  2115النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  المصدر:  
 

. يالجهو   من المجموع% 43مؤسسة سياحية مصنفة تشكل   41عل     عمالة وجدة أنجادتتوفر   
 وتتكون هاه المؤسسات في معظمها من فنادق ذات نجمة واحدة.

 
 %31سريرا وهو ما يشكل   3158أما فيما يخص الطاقة اإليوائية لهاه المؤسسات فقد بلغ   

  جهة.العل  صعيد  مجموع الطاقة اإليوائية للفنادق المصنفة  من  
 

  جدة أنجادو  ةعمالبلطاقة اإليوائية للمؤسسات المصنفة  ا

 4121دجنبر   13 ل  غاية    
  المؤسسات الغرف األسرة

3171 
 

 أنجاد وجدة 41 1554

 الجهة 46 4664 11361

 (%) جهة/ ال  عمالةال 43 33 31

  2115السنوية للمغرب  النشرة اإلحصائية  المصدر:           
 
 
 
 
 
 



42 

 

 الطلب السياحي 0-3-7

   
  بعمالة وجدة أنجاد ، بلغ عدد السياح الوافدين عل  المؤسسات المصنفة2114خالل سنة            
 احتل  السياحة الداخلية الصدارة بنسبةوقد من المجموع الجهوي. %48سائحا ممثلين بالة   82643

  .المجموع من %13 الدوليةلسياحة  نصيب ا  لم يتعدفي حين   ،87%
  المصنفة  مؤسساتن عل  اليعدد السياح الوافد

 2710ة  سن  نوع السياحة خاللحسب  

 
 

  2115السنوية للمغرب  النشرة اإلحصائية   المصدر:                  
 

 خالل سنة   146434 هابلغ عدد، فقد  بعمالة وجدة أنجادأما فيما يخص الليالي السياحية  
  وقد عرفمن مجموع الليالي السياحية المنجزة عل  صعيد الجهة.  %35لتساهم بالة بحصة   2114

 تطورا  يجابيا خالل الخمس سنوات األخيرة.  ، جماال  هاا المؤشر
 

 تطور الليالي السياحية المنجزة بالمؤسسات المصنفة

 
2114 2113 2112 2111 2111  

 أنجاد  وجدة 111.584 114.351 116.499 144.758 146934

 الجهة 428.351 543.179 533.292 528.352 418429

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر مصدر:  ال
 

 
 
 

  أنجاد  وجدة مجموع الجهة

 السياحة الدولية 11445 48412

 السياحة الداخلية   72248 124476

 المجموع 87623 023388
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   االجتماعيةـ القطاعات  7
 

 التربية والتكوين 7-0

 
دور أســاســي في التنمية الســوســيو اقتصــادية للبلدان وفي تحســين أحوال عيش الســكان   للتربية

ولهاا   .وقـد تزايـدت أهميتها اليوم كرافعة قوية لبناء مجتمع التكنولوجيا والمعرفة وقــابليتهم للتطور.
 الغرض تم اعتماد :

 األساسي وتمديده  ل  غاية تمام سن الخامسة عشر  تعليمال  ية قرار  لزام، 
 مجانية التعليم، 
 رساء أنظمة للدعم االجتماعي للمتعلمين ، 
 .العمل عل  ربط التعليم بالتكوين والتشغيل لمواجهة حاجيات التطور االقتصادي واالجتماعي 

 
 التعليم األولي  2-0-0

 

 درسمكن األطفـال الاين لم يبلغوا بعد سن التميحيث  بالغة  ة  يهمأ يكتسي التعليم األولي            

االبتدائي وذلة    التعليم  مسار للكتابة والقراءة قصد  دماجهم في  يةاألولمن االستئناس وتعلم المبادئ  
البرامج  يق و المواثالتعليم األولي مكانة مهمة في   أصبح يحتلالمدرسي. وقد   لهدروالإلخفـاق  تجنبا  

  .ة في  طار المنظومة الوطنية إلصالح التعليم والتربية والتكوينالتعليمي باإلصالحاتالمتعلقة  
 

 :ن من المؤسسات وهيييشمل التعليم األولي نوع  
 لكتاتيب القرآنيةا،  
 دورالحضانة ورياض األطفـال. 
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 بعمالة وجدة أنجاد  التعليم األولي العمومي  وتالميا  ؤطريمأعداد  
 5710 - 2710السنة الدراسية  

 التــــالمــيــــا
  المـربـون

 اإلنــاث المجموع

 التعليم التقـليدي 245 0202 0012

 التعليم العصري 440 0005 0200

 المجموع 020 5009 01510
  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:  

  

-2114تلمياا خالل الموسم الدراسي   11581 بلغ عدد التالميا المسجلين بالتعليم األولي
 .تعليمهم بالكتاتيب القرآنية  ونمنهم يتابع %67 أن حيث ،2115

 
 7114من مجموع تالميا الكتاتيب القرآنية البالغ عددهم   %44حوالي    الفتيات  شكل

  لعموميا  عدد المربين بالتعليم األولي العصري  في حين وصل مربيا، 425تلمياا مؤطرين من طرف  
  منهم. %48تمثل اإلناث    تلمياا 3477مربيا يؤطرون   221  ل   خالل نفس الموسم

 
 تلمياا 16و  تلمياا بالتعليم التقـليدي 17 ، فقد ناهزمربيأما بالنسبة لعدد التالميا لكل  

 جهة تقريبا.عل  صعيد ال  ةالمسجل نسبنفس ال  يالعمومي وه  العصريبالتعليم  
 

 التعليم االبتدائي  7-0-7

 ،سنوات 6تستغرق الدراسة به  و   األطفـال البالغين سن التمدرس  هاا المستوى الدراسي  يخص
 . ما  ل  التعليم الثانوي اإلعدادي أو  ل  التكوين المهني  ،ة السلة االبتدائييؤدي عند نهاي حيث
 

  التعليم االبتدائي العمومي 
ات   رساء عمليكواإلجراءات   اتخاذ مجموعة من التدابير  من ظاهرة الهدر المدرسي تمللحد  

  ،نامج تيسيربر  ،في الوسط القروي  النقـل المدرسي  تأمين الدعم االجتماعي من خالل توزيع المحفظات،
  .المدارس الجماعاتية للحد من تعدد المستويات داخل الفصل ل   رساء    ضافة
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 التعليم االبتدائي العمومي بالعمالةمؤسسات وفرعيات  

 5410 - 2410الموسم الدراسي  

 الفرعيات المؤسسات
  

 القــروي              حضري + قروي القــروي حضري + قروي

 أنجادوجدة   54 54 41 000

 الجهةمجمـــــــوع   120   101 404   501  
  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:         

 

لة  عماب  االبتدائي العمومي  عدد مؤسسات التعليم  بلغ ،2115-2114 ةالدراسي  السنةخالل  
 منها بالوسط القروي.  21تتواجد    تعليمية  مؤسسة 116 وجدة أنجاد
 

 ة.للعمال  بالوسط القروي   نها تتواجد كلهافـ ،فرعية 54  ل أما الفرعيات التي وصل عددها  

 

 الجنس والوسط  بتوزيع التالميا حس
 5410 - 2410الموسم الدراسي  

    

 الوسط القــروي القروي + الحضري
 

 اإلنـــاث    المجموع    اإلنـــاث    المجموع        

 أنجادوجدة   4190 2014 41900 20100

 الجهةمجمـــــــوع   00091 11054 92090 414594
  2115السنوية للمغرب  ة اإلحصائية  النشر المصدر:                

                       
عمالة وجدة  ب  العمومي  االبتدائيالتعليم   دراستهم بمدارس  اتالميا الاين تابعو البلغ عدد   
ا  كم .%48اإلناث نسبة    منهم  مثل ،2115-2114تلمياا برسم الموسم الدراسي   43866أنجاد  

معظم التالميا يتابعون دراستهم االبتدائية بالوسط الحضري للعمالة وذلة بنسبة حوالي   يالحظ أن
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نطبق  وهاه المالحظة ت .هاا باألساس  ل  حجم السكان الحضريين  عزىوي، من مجموع التالميا 41%
 .األخرى  لتعليما  عل  مستوياتأيضا  

 
منهم. كما يشتغل حوالي   %68مدرسا تمثل اإلناث نسبة   1513تتكون هيئة التدريس من  

 ات القروية للعمالة.اعمن هؤالء المدرسين بالجم 21%
 
تلمياا في المتوسط مقـابل ما   24، فيؤطر كل أستاذ  عمالةعل  مستوى ال  بالنسبة للتأطير أما 
ن  وتعرف هاه النسبة تباينا كبيرا بين الوسطي .جهةتلمياا لكل أستاذ عل  صعيد ال 25يقـارب  

تلمياا   15 مقـابلتلمياا لكل مؤطر في الوسط الحضري   33للعمالة، حيث تصل  ل     الحضري والقروي
 المتوسط لكل مؤطر في الوسط القروي للعمالة.في  

 
 6424فقد تم تسجيل  ، 2115-2114برسم الموسم الدراسي  أما بالنسبة للمسجلين الجدد  

تلمياا جديدا بالوسط القروي للعمالة   817كما تم تسجيل  هم  ناث. نصف  بالسنة األول  ابتدائيتلمياا  
 منهم.  %47شكل  اإلناث نسبة  

 
التعليم االبتدائي الخصوصي 

  االبتدائي الخصوصيالتعليم  مؤسسات وتالميا  
 7105 - 7102الموسم الدراسي  

 

 المؤسسات
 التالميا       

 
 اإلنـــاث المجموع

 أنجادوجدة   5715 11417 72

 الجهة  مجموع 11433 24513 134

  2115اإلحصائية السنوية للمغرب  النشرة  المصدر:     
 

مؤسسة خالل   72 ل    عمالة وجدة أنجادوصل عدد مؤسسات التعليم االبتدائي الخصوصي ب
 المجموع الجهوي.  من %54 مشكلة بالة 2115 -2114 الدراسي  موسمال
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  ل مثـ  تلمياا   11417بلغ مجموع التالميا بالتعليم االبتدائي الخصوصي بالعمالة   من جهة أخرى،
  هم. من %48 اإلناث

 
  من مجموع %21نسبة    ونالتعليم االبتدائي الخصوصي يمثل  ايتالم  تجدر اإلشارة  ل  أنو 
 .عل  صعيد الجهة %11بالعمالة في حين ال تتعدى هاه النسبة  التعليم االبتدائي    تالماة

 
 التعليم الثانوي اإلعدادي 7-0-3

 
 .سنوات ويستقبل التالميا الاين أتموا تعليمهم االبتدائي 3 اا المستوىتستغرق الدراسة به

 
التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 
 

 حسب الوسط  التعليم الثانوي اإلعدادي العموميتوزيع مؤسسات  
 7105 - 7102الموسم الدراسي  

الوسط القــروي       حضري + قروي     
  

الملحقـاتمنها   اإلعداديات الملحقـاتمنها   اإلعداديات   

 أنجادوجدة   1 2 1 31

 الجهة  مجموع 3 41 4 134

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:            
 

وجد  ي  عدادية  31عل   عمالة وجدة أنجاد  توفرت  ، 2115-2114خالل السنة الدراسية  
  ضافة  ل  ملحقة.وسط القروي باالبال  توجدان قطف تين عداديبالوسط الحضري للعمالة باستثناء  معظمها  
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 حسب الوسط والجنس  التعليم الثانوي اإلعدادي العموميتوزيع تالميا  
 7105 – 7102الموسم الدراسي  

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:  
 
تلمياا برسم   24111 بالعمالة ما مجموعه  اإلعدادي العمومينوي  اثلاعدد تالميا التعليم    بلغ

للعمالة ما    يحضر يدرس بالوسط ال  كما .ناث   منهم %48حوالي  ،  2115-2114الموسم الدراسي  
  من مجموع التالميا. %44 يقـارب

 
 حسب الوسط والجنس  التعليم الثانوي اإلعدادي العموميهيئة التدريس ب

 7105 - 7102الموسم الدراسي  
 الوسط القــروي                      حضري+قروي                 

 
   اإلنــاث   المجموع   اإلنــاث   المجموع

 أنجادوجدة   17 28 515 484

 الجهة  مجموع 234   741   1441 3613

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:       
 

ا  الاين يؤطرون تالمي  وصل عدد األساتاةفقد   هيئة التدريس،من جهة أخرى وبخصوص  
من األساتاة   %47 ن أما حسب الوسط، فـ منهم. %51أستاذا تشكل النساء نسبة    484 ل    عمالةال

 .وسط الحضري للعمالةيدرسون بال
 

وهي نفس النسبة المسجلة عل  مستوى  تلمياا لكل أستاذ   24  ل  ةعمالنسبة التأطير بال  تصل
 . الجهة

 

 

 الوسط القــروي     حضري + قروي   
  

 اإلنـــاث      المجموع       اإلنـــاث     المجموع       

 وجدة أنجاد 101 141 11546 72000

 الجهة  مجموع 5452 15164 37441 85001
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الخصوصي التعليم الثانوي اإلعدادي 

 حسب الوسط والجنس الخصوصيالتعليم الثانوي اإلعدادي  تالميا ومؤسسات  
 7105 - 7102الموسم الدراسي  

    اإلنــاث   المجموع   المؤسسات

 أنجادوجدة   1254 2624 24

 الجهة  مجموع 2257 4616 45
  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:       

 

 عدادية خالل    24 بعمالة وجدة أنجاد  وصياإلعدادي الخص  الثانوي  بلغ عدد مؤسسات التعليم
 بالجهة.من مجموع مؤسسات التعليم اإلعدادي   %44مشكلة بالة   2115-2114الموسم الدراسي  

 .همنم %48نسبة  مثل  اإلناث   تلمياا 2624  ل   كما وصل عدد التالميا بهاا السلة
 

ال  حيث    ،األول لتالماة السلة اإلعداديوعل  العموم، يبق  التعليم العمومي هو المستقطب  
  اإلعداديالتعليم  تالماة  من مجموع    فقط %11 سوى الخصوصي  اإلعدادي  التعليمتالماة  يمثل  
  ة.عمالبال

 
والثانوي   يئكما تجدر اإلشارة  ل  أن نفس المؤسسات تستقبل المستويات الثالثة االبتدا

 التأهيلي.عدادي وفي بعض األحيان حت  الثانوي  اإل

   

 هيليأالتعليم الثانوي الت  4-0-2
 

  :لعل أهم ما يميز التعليم الثانوي التأهيلي هو
     نظام المراقبة المستمرة رساء،  

     المسالة الدولية للبكالوريا الفرنسيةخلق. 
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    التعليم الثانوي التأهيلي العمومي 

 حسب الوسطالتأهيلي العمومي  التعليم الثانوي  توزيع مؤسسات  
 7105 - 7102الموسم الدراسي  

 مؤسساتالعدد
  

 الوسط القروي حضري + قروي

 وجدة أنجادعمالة  - 22

  هةالج 13 82

 2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:      
  
ثانوية   22  ل   عمالة وجدة أنجادوصل عدد الثانويات ب، مدرسيةفيما يتعلق بالتجهيزات ال 

وهي متواجدة كلها في الوسط الحضري للعمالة وتمثل حوالي  ، 2115-2114خالل السنة الدراسية  
وتفتقر القرية  ل  هاه المؤسسات نظرا لتمركز التجمعات السكنية قرب   .من المجموع الجهوي 27%

 مدن وجدة وبني درار.
  

 حسب الوسط والجنس  ي العموميتأهيلالتعليم الثانوي التوزيع تالميا  
 7105 - 7102الموسم الدراسي  

 
 الوسط القروي              حضري + قروي     

  
 اإلنـــاث  المجموع   اإلنـــاث  المجموع  

 وجدة أنجادعمالة  - - 4741 18861

  هةالج 1652 4126 26438 55823

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:  
 
بمسالة  دراستهم    االتالميا الاين تابعو بلغ عدد   ،2115-2114 الدراسي  موسمال  لخال

بهاا    من مجموع تالماة الجهة %02تلمياا، أي بنسبة   01100التعليم الثانوي التأهيلي العمومي  
  تلمياا. 55823 والاين بلغ عددهم  السلة
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 حسب الوسط والجنس  ي العموميتأهيلالتعليم الثانوي الهيئة التدريس ب
 7105 - 7102الموسم الدراسي  

 الوسط القروي            حضري + قروي     
  

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث  المجموع  

 أنجادوجدة عمالة  - - 358 1178

 هةالج 56 247 424 3157

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:     
 

 358منهم   مدرسا 1178برسم نفس الموسم الدراسي    المؤطرينعدد    من جهة أخرى، بلغ
وهي  ي المتوسط  ف تلمياا 18  فقد بلغ ،لتأطيرانسبة  أما   .هيئة التدريس بالجهة  ثلث ، أيمدرسة

  ي.جهو عل  الصعيد النفس النسبة المسجلة  
 

 التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي   
 ي  خصوصال  التأهيليالتعليم الثانوي  تالميا ومؤسسات  

 7105 - 7102الموسم الدراسي  
     اإلنــاث   المجموع   المؤسسات

 أنجادوجدة عمالة  343 424 11

 هةالج 638 1416 16

 2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:                  
  
 يالتأهيلي الخصوصالثانوي   مؤسسات التعليم  عددبلغ   ،2115-2114خالل الموسم الدراسي   

فقد وصل   المياأما عدد الت مؤسسة عل  صعيد الجهة. 16مؤسسات من بين   11 عمالة وجدة أنجادب
قـارنة  مضعيفـا  الزال    ناثا. وتجدر االشارة  ل  أن هاا النوع من التعليم %43تلمياا من بينهم   424
  تالميا  من مجموع %4,7 سوى  التعليم الخصوصيتالميا  حيث ال يمثل   ،العمومي الثانوي  التعليممع  

 .بالعمالة  التعليم الثانوي
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 التعليم العالي 7-0-5
 

، بلغ عدد الطلبة الاين تابعوا دراستهم بالكليات  2114-2113 خالل الموسم الجامعي
 منهم. %47طالبا، تمثل الطالبات نسبة   44156والمدارس العليا التابعة لجامعة محمد األول ما مجموعه  

من   %31طالبا، أي   13726احتضن  كلية العلوم القـانونية واالقتصادية واالجتماعية لوحدها  
الناظور  بمتعددة التخصص  ثم كلية   %21بنسبة    اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجموع الطلبة متبوعة بكلية  

 .%21بنسبة  
 

 عدد الطلبة حسب الجنس وكليات ومدارس التعليم العالي العمومي
 2014 - 2013الموسم الجامعي  

  اإلناث المجموع
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   4852 9085

 تماعيةواإلج  كلية العلوم القـانونية واإلقتصادية   6171 13726

 كلية الطب والصيدلة     775 1345

 كلية العلوم   3303 7560

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة   389 921

 مةالحسيالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية   315 717
 المدرسة العليا للتكنولوجيا    522 1055

 المدرسة الوطنية للتجارة      443 709

 كلية متعددة التخصص الناظور 3481 8682

 كلية العلوم والتقنيات الحسيمة 145 350
 ــــــــوعالمج 21446 22056

 -وجدة   –جامعة محمد األول  المصدر :              

وفيما يخص التعليم العالي الخصوصي، تتوفر عمالة وجدة أنجاد عل  عدد من مؤسسات التعليم  
طالبا برسم السنة الجامعية   756العالي الخصوصي في عدة تخصصات. وقد بلغ عدد الطلبة بها  

  هؤالء  كبر عدد منأ  تضم  مدينة وجدةوتجدر االشارة  ل  أن   .طالبة 338، منهم  2113-2114
  .%46بنسبة    في مجموع الجهة  الطلبة
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أن جامعة محمد األول تستقبل جميع الطلبة المنحدرين من جميع أقـاليم    اإلشارة  ل ب  كما تج
 الجهة باإلظافة  ل   قـليم الحسيمة.

 
 التكوين المهني وتكوين األطر  4-0-0

  التكوين المهني 

يشكل التكوين المهني دعامة أساسية لتلبية حاجيات المقـاوالت من كفـاءات ويد عاملة مؤهلة  
الدولة    القطاع بأهمية قصوى من طرف   ظويح .والتنافسيةتمكنها من الرفع من قدراتها اإلنتاجية  

 وخاصة لعمليةاتسهيل  دماج الشباب في الحياة  لاستجابة لمتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي وكاا  
 .من أجل  نجاز مشاريع فردية

 

 بمؤسسات التكوين المهني العمومي حسب المستوى  المتدربينتوزيع عدد  
 7106-7105الموسم الدراسي  

 المجموع
تكوين  
 تأهيلي

باكالوريا  
 مهنية

 تقني تخصص تأهيل
تقني  

 تصخم
 

 أنجاد-وجدة 2418 2571 816 1325 124 852 8646

 مجموع الجهة 5181 5215 2143 4351 172 6111 23171
 -وجدة   -مكتب التكوين المهني و نعاش الشغل   المصدر :   

 8646  ل  عمالة وجدة أنجادب بمؤسسات التكوين المهني العمومي  وصل عدد المتدربين
  مستوى التقنيب تكوينهم  منهم %34تابع ما يقـارب   ،2116-2115الموسم الدراسي    خاللمتدربا  
يات  ستو المب  والباقي  التأهيلمستوى  ب %15مايناهز  و ، التقنيمستوى  ب %31حوالي  و ، صتالمخ

 .بالجهة  من مجموع المتدربين %38بمفردها    أنجاد-عمالة وجدة   حتضنا  من جهة أخرى،و  .المتبقية
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 تكوين األطر  

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  ب  المتدربينتوزيع عدد  
 7106-7105الموسم الدراسي  

 السلة عدد المتدربين

 أساتاة التعليم االبتدائي 174

 االعدادي  الثانوي  أساتاة التعليم 344

 التأهيلي الثانويأساتاة التعليم   364

 بوجدة  المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين المصدر:                    

 التربيةمهن  الجهوي لمركز  ال، بلغ عدد المتدربين ب2116-2115خالل الموسم الدراسي  
متدربا في   344متدربا في سلة أساتاة التعليم االبتدائي،  174الكائن بمدينة وجدة  لتكوين  وا

 متدربا في سلة أساتاة الثانوي التأهيلي. 364أساتاة التعليم الثانوي اإلعدادي وسلة  
 
 الصحة   4-4

 البنيات التحتية اإلستشفـائية  7-7-0
 

 مؤسسة صحية موزعة كما يلي: 34من    عمالة وجدة أنجادالصحية ب  تتكون البنية التحتية
 بوجدةمحمد السادس    المركز االستشفـائي الجامعي. 
 المستشف  الجهوي الفـارابي بوجدة. 
 مستشف  الصحة النفسية واألمراض العقـلية بوجدة. 
 أنجاد-بعمالة وجدة نكولوجياالمستشف  الجهوي لأل. 
 8  ةجماعي  ةقروي  ةكز صحيامر. 
 21 مركزا صحيا حضريا. 
 1 مستوصفـا قرويا. 
 

ف  الصحة  مستش، و مستشف  الفـارابي، و المركز االستشفـائي الجامعيوتجدر اإلشارة  ل  أن  
 ، تستقطب جميع مرض  أقـاليم الجهة.نكولوجياألاالمستشف   ، و النفسية واألمراض العقـلية
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 العمومي والخاص وشبه الطبي العمومي  بيطير الطأالت  7-7-7
 

 – 7103سنة   - حسب القطاع  ادجوجدة أنبعمالة    التأطير الطبي وشبه الطبي

 مساعدو الصحة  

 حاملو اإلعدادية

 مساعدو الصحة المجازون

 من الدولة المختصون  

 األطباء

قطاع  ال  
 خاصال

قطاع  ال
 وميعمال

 ادجأن  -وجدة   210 198 747 241

 مجموع الجهة 585 463 857 1 456

                  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:       

 

  ل   عمالة وجدة أنجادالعاملين بالمؤسسات الصحية المتواجدة عل  تراب  عدد األطباء    وصل
حوالي    هاا العددويمثل   القطاع العمومي.في  يعملون   %51 بينهم  من 2113 سنةخالل  طبيبا   418

 من المجموع الجهوي.  41%
، نسمة 1411واحدا لكل    ة خالل نفس السنة طبيباعمالبال  يطبغطية من الجهاز التالبلغ معدل  

 .صعيد الجهةعل    نسمة 2111 لكل  اواحد  اطبيب  هاا المعدلبينما يبلغ  
 1111 ليحوا   ل  به  نشتغليعدد الم  فقد وصل  الجهاز شبه الطبي العموميأما فيما يخص  

وتعتبر عمالة وجدة أنجاد   .من الدولة مختصون  هم مجازون %76منهم   2113 سنةمساعدا صحيا  
، وهاا نتيجة تواجد المؤسسات االستشفـائية  %43أكبر مستقطب لمساعدي الصحة بالجهة وذلة بنسبة  

 الكبرى بمدينة وجدة.
واحدا    ا صحياحوالي مساعد  بلغلمعدل التغطية من الجهاز شبه الطبي بالعمالة فقد   أما بالنسبة

 .عل  مستوى الجهةص  شخ 1111حوالي  لكل   اواحد  اصحي  امساعد مقـابلشخصا   611حوالي  لكل  
 

 جراحو األسنان العاملون بالقطاع الخاص
 - 7103سنة   -

  المجموع نساء مغربيات

 أنجادوجدة   106 43

 الجهة  مجمـــوع 251 88

  2115النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  المصدر:  
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  جراحا  116، بلغ عدد جراحي األسنان العاملين بالقطاع الخاص ما مجموعه  2113خالل سنة  
ويالحظ أن هاه المهنة لم تبق  حكرا عل    من مجموع جراحي األسنان بالجهة. %42ممثلين حوالي  

موع  جم  من %41نسبتهن    تناهزالرجال فقط بل أصبح  النساء أيضا تتخصصن في جراحة األسنان  ذ  
  لة وجدة انجاد.جراحي األسنان بعما

 

  حصائيات اإليواء وحركات المرض  داخل المستشفيات العمومبة

 - 2710سنة   –بعمالة وجدة أنجاد  

   ت  اتشفيعدد المس  عدد األسرة    الدخول أيام االستشفـاء  

 ادجوجـــدة أن 3 547 52728 153314

  الجهة  مجمـوع 10 1413 115474 312451

  2115النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  المصدر:          
 

ة  المتواجد العمومية بالمؤسسات الصحية  المرض  الاين أقـاموابلغ عدد  ، 2114خالل سنة  
 قـامة    مدةبالة    ينمسجلاستشفـائيا، يوما   153314 ما يناهزقضوا    امريض 52728حوالي  بالعمالة  
وجدير بالاكر   .وهو نفس المعدل المسجل عل  صعيد الجهة  في المتوسط  أيام لكل مريض  3 تناهز 

حوالي  )أن المستشفيات المتواجدة بالعمالة تقوم لوحدها ب يواء أكبر عدد من المرض  بالجهة  
51%). 

 
 لعدلا 7-3
 

قطاع العدل أهمية كبرى بالنسبة ألجهزة الدولة حيث ال تزال تعمل عل  اتخاذ  كتسي  ي           
اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنظيم الجهاز القضائي حت  يتالءم مع مختلو التغيرات التي تعرفها  

 السريع  غرافيو  ضافة  ل  النمو الديم واإلداريةالمعامالت المدنية والتجارية والعالقـات المهنية  

 .للمملكة
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 نشاط المحكمة االبتدائية بوجدة

 4211سنة 

  ةالمدني  القضايا ةالجنحيالقضايا  
 

 المسجل المحكوم المخلو المسجل المحكوم المخلو

 أنجاد  وجــــدة 25567 26441 11814 18163 22712 7662

 الجهة  مجموع 44337 47511 15215 34387 34817 11771

  2115السنوية للمغرب  النشرة اإلحصائية  المصدر:  
 

منها   2114ة  خالل سنقضية   112754 بالمحكمة االبتدائية بوجدةبلغ عدد القضايا الرائجة  
 ومةحكالمو  سجلةالمالقضايا   شكلتو . ةيجنحقضايا  والباقي   ،%57بنسبة    ة، أييمدنقضابا   64317

 .مخلفةقضايا   %17من مجموع القضايا والباقي، أي   83%
 

 2710سنة   -محكمة االستئناف بوجدةالقضايا الرائجة بتوزيع عدد  

 المدني الجنحي
 

 المسجل المحكوم المخلو المسجل المحكوم المخلو

 أنجاد وجــدة 3143 3635 2234 7127 7543 1431

 الجهة مجموع 5814 6364 3451 12867 13446 3163

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:       
 

 %64، قضية 26137محكمة االستئناف بوجدة  القضايا الرائجة ب  مجموعبلغ   ،2114سنة    خالل
عل    %41تي  نسبوالمحكومة  سجلة  القضايا الم   شكل ،مدني. من جهة أخرىالباقي  منها جنحي و 

 . %21 سوى لمخلفةا التوالي من مجموع القضايا الرائجة بينما لم تشكل القضايا
 

 والترفيه  والرياضةب  االشب 2-4

بين باقي القطاعات حيث  ن الهدف األساسي من التعزيز    هامة مكانةهاا القطاع    يحتل
توسيع  ب  محيط سوسيو تربوي كفيلخلق  هو  مسارح وقـاعات للسينما   المتواصل للبنيات التحتية من
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الرفع من    همن شأنف  أما توسيع القـاعدة الرياضية من مالعب ومسابح .المدارك العلمية والثقـافية للشباب
 مستوى جهة الشرق وطنيا ودوليا فضال عن تطوير عدة رياضات كألعاب القوى وكرة القدم.

 
ن  مخلق محيط اجتماعي وتربوي   هوهدف رياض األطفـال ودور الشباب  ن  فـ   من جهة أخرى

نشطة  كما أن مساهمة المرأة في مختلو األ .لألطفـال  نمية وتطوير المدارك العلمية والثقـافيةت شأنه
  دماجها في برامج التنمية.  يساعد عل الثقـافية واالجتماعية  

 

 توزيع المنشآت الرياضية حسب نوع الرياضة

 - 2111سنة  -

الكرة  
 الطائرة

كرة  
 اليد

كرة  
 السلة

كرة  
 القدم

قـاعة  
 المسابح الرياضة

ألعاب  
 القوى

الكرة  
 المستطيلة

 

 أنجادوجدة   1 2 2 1 7 2 2 2

 الجهة  مجموع 1 7 4 6 44 13 5 12

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:  
منشأة رياضية تحتل فيها مالعب   14عمالة وجدة أنجاد  ب وجدتحسب آخر المعطيات المتوفرة، 

القوى   كما تتوفر العمالة عل  ملعبين خاصين بألعاب .عبمال 7ب   كرة القدم النصيب األكبر
 اليد والكرة الطائرة.  كرةو ومسبحين وملعبين لكل من كرة السلة، 

 

  التعاون الوطني 7-5

 
يعتبر تحسين مستوى معيشة األسر المعوزة من بين التوجهات العامة للمؤسسات التابعة للتعاون  

المسنين،  و الوطني حيث يتم ذلة من خالل متابعة برامج محو األمية، حمالت التوعية لألطفـال والنساء  
 .التكفـل باوي اإلعاقـات  ضافة  ل   حداث مراكز التربية والتكوين
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 - 7105سنة   -عدد مراكز التعاون الوطني بعمالة وجدة أنجاد

             أنجاد وجــدة
 نوع المركز     

 المراكز المستفيدون المؤطرون

 مراكز التربية و التكوين  11 584 48

 المواطنمراكز دور  1 314 6

 رياض األطفال  4 358 15

 مؤسسات الرعاية االجتماعية 8 414 141

 المركبات االجتماعية 4 284 18

 مراكز المعاقين 6 2114 111

 مراكز التكوين  المهني 2 315 17

 فضاءات محو األمية  11 322 13

 تعاونيات و جمعيات المعاقين  2 177 14

 المجموع العام 57 5352 387

 مندوبية التعاون الوطني بوجدةالمصدر:          

 
مركزا في المجموع   52 عمالة وجدة أنجادب التعاون الوطنيعدد مراكز    بلغ ،2115برسم سنة  
 مؤطرا. 382 م من قبلتأطيره  تمشخصا   5357استفـاد منها  
 
استفـاد منها خالل نفس السنة    (،11)المراكز  من  عدد    بأكبرمراكز التربية والتكوين    ي حض

في الصو األول من ناحية عدد   مراكز المعاقينوتأتي   .مؤطرا 48 تم تأطيرهم من طرفشخصا   584
 .2115خالل سنة  مستفيدا 2111 أكثر من  عددهمالمستفيدين الاين بلغ  
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 قطاع البنيات والتجهيزات األساسية -3
 

  النقـل والمواصالت 3-0
  

ر أساسي في  فهو عنص والبنيوية،  حلقة وصل بين مختلو القطاعات االقتصادية  يعتبر النقـل
ي تتوفر عل   والت  لجهة الشرقاالقتصادي  ومن أجل اإلقـالع   .ألي بلد  التنمية االقتصادية واالجتماعية

لهادفة  ل   ا  مؤهالت تجعلها قطبا لجاب االستثمارات وجب االهتمام بقطاع النقـل من خالل المشاريع
 .ومطارات  تحديث البنيات األساسية من طرق وطنية وسيارة وشبكة السكة الحديدية

 
 النقـل عبر الطرق   3-0-0
 

  ،الشبكة الطرقية والطرق السيارة رافعة حقيقية للتنمية االقتصادية واالندماج الجهوي تعتبر
 ضافة  ل  مساهمتها في جلب االستثمارات و حداث مناصب الشغل ومعالجة  شكالية السالمة الطرقية. 

ي تشهده  اومواكبة النمو ال  جهة الشرقمن أجل تعزيز البنية التحتية الطرقية المنجزة عل  مستوى  و 
 :أهمها  نجاز العديد من المشاريع المهمة في قطاع النقـل من تم   ،الجهة في جميع الميادين

 
 ؛كلم 321فـاس الاي يمتد عل  مسافة   -أبرزها الطريق السيار وجدة  ،الطرقـات بالجهة   نجاز 
    تحسين شروط سالمة المسافرين ومواكبة النمو الاي تعرفه حركة المسافرين من وجدة  ل

 ؛الجهات األخرى للمملكة
 .نجاز طرق مزدوجة تربط مدينة وجدة ببركان والسعيدية والناظور  

 شبكة الطرق بعمالة وجدة أنجاد
 30/07/7102بالكيلومترات  ل  غاية  

 الطــرق اإلقليمية            الطــرق الجهوية  الطــرق الوطنية       

 
 المجموع

منها 

 المعبدة
 المجموع

منها 

 المعبدة
 المجموع

منها 

 المعبدة

 وجـدة ـ أنجاد 217 264 - -  114  012

 مجموع الجهة 1521 2542 814 912 434 1 434 1

 ية الجهوية للتجهيز والنقـل بوجدةمدير المصدر: ال
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موزعة بين طرق  قـليمية   ،كلم 373عل  شبكة طرقية يبلغ طولها   وجـدةـ  أنجاد  عمالة  تتوفر
 .كلم 111طولها    قـاربيطرق وطنية  و كلم،  264 يصل طولها  ل 

 
من  كلم   47ل الطرق معبدة باستثناء  ــــك، فـ ن  31/12/2114 ل  غاية   هأن   ل  اإلشارةتجدر  و 
                     عل  صعيد الجهة. %77. ولإلشارة فـ ن نسبة الطرق المعبدة ال تتعدى  اإلقـليميةالطرق  
  

 عمالة وجدة أنجادالقناطر ب  عدد

عدد القناطر عل   
 الطرق اإلقـليمية

عدد القناطر عل   
 الطرق الجهوية

عدد القناطر عل   
 الوطنيةالطرق  

  

 وجـدةـ  أنجاد 11 -  1

 الجهةمجمــــــوع    401  107  267

 ية الجهوية للتجهيز والنقـل بوجدةمدير المصدر: ال            

 
 :قنطرة 12 ل     عمالة وجدة أنجاد، وصل مجموع القناطر ب2114خالل سنة  
    الوطنية،مشيدة عل  الطرق  قنطرة   11منها  
 عل  الطرق اإلقـليمية  شيدةم  وقنطرة واحدة. 

 النقـل الجوي 3-0-7
 - 7105سنة   - الطائرات والمسافرين بمطار وجدة أنجاد  حركات

 المجموع العام

الحركات األخرى 

)الطائرات الخاصة 

        التداريب(  وطائرات 

  الحركــات التجاريــــة         

 :حركات الطائرات   

 أنجاد -وجدة   - 4455 755 5211

 جهةمجموع ال  - 4556 837 11343

 :نيالمسافرعدد    

 أنجاد -وجدة   - 521821 488 521318

 جهةمجموع ال  - 1121726 624 1122351

 وجدة أنجاد  مطارالمصدر: 
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مشكلة بالة نسبة   2115حركة برسم سنة    5211 ادجأن-طار وجدةالطائرات بم  بلغ  حركات
 .%86بنسبة   وذلةمعظمها حركات تجارية  من المجموع الجهوي وهي في   51%

 
، 2115مسافرا خالل سنة   521318فقد بلغ عددهم بمطار وجدة انجاد   ن،يللمسافر أما بالنسبة  

 من المجموع الجهوي.  %46 ما يمثلوهو  
 

 الماء الصالح للشرب 3-7
 نشاط المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

 7103سنة  

 عدد المشتركين

 المستهلكين

 3م 0111المبيعات ب 
 0111االنتاج ب 

 3م
للمشتركين  

 لمستهلكينا
 لوكاالت التوزيع

 أنجاد -وجدة  11325 4425 644 4446

 الجهة 71738 13213 31168 265453

  2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:  
 

مليون متر   10,3 نتاج    من بعمالة وجدة أنجاد  المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  تمكن
مكعب   متر  ألو 644 مليون متر مكعب لوكاالت التوزيع و 9,4تم بيع   ،2113 مكعب من الماء سنة  

ويمثل انتاج   مشتركا خالل نفس السنة. 4446  ل   للمشتركين المستهلكين الاين وصل عددهم
من مجموع االنتاج الجهوي من   14,6%بعمالة وجدة أنجاد حوالي    المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

 الماء.
 

  167831ما مجموعه    بالعمالة  ، يهم قطاع الكهرباءوجدة أنجاد  مجلس عمالة  معطياتحسب  
في   %111( تتوزع عل  مختلو جماعات العمالة، حيث يتراوح معدل التغطية بين  2115)مارس    أسرة

 عين الصفـا.بالجماعة القروية ل %71الجماعات الحضرية الثالثة للعمالة و  
 

 64فـ ن القطاع يعرف حاليا  نجاز مشروع كهربة  ومن أجل الرفع من معدل التغطية بالكهرباء، 
نقط   11تجمعا سكنيا بالجماعات القروية للعمالة. وسيسمح هاا المشروع من تحسين معدل التغطية ب  

 من مجموع تراب العمالة. 99,7% ل     89,4%لينتقـل من  
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 سكان والتعميراإل 3-3

 
الخاص  لقطاع  لالتشجيعات التي توفرها الدولة  بفضل   مستمرة عرف القطاع دينامية تصاعدية

تالي  تحسين مداخيل األسر وبالو   ثماراتواإلجراءات والتدابير المتخاة من أجل الرفع من حجم االست
القتصادي  امن أهم القطاعات الحيوية في النسيج  اإلسكان  ويعتبر   السكان.  مستوى معيشةارتفـاع  

الستثمار  حيث يوفر  مكانيات ا  تبق  مهمة  الوطني كما أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي اإلجمالي
 .وخلق فرص الشغل

المتالك  وق  المتاح في الس  فرة نوعية نتيجة الثمن المناسبطوقد عرف قطاع السكن االجتماعي  
ة والدور  ــــالصفيح والمساكن الهش، الهدف منه القضاء عل  دور  ضشقة سكنية لاوي الدخل المنخف

عتبر عدد  يث  في كثير من المدن. حي  هاه السياسةتطبيق  في  نسبيا  لة للسقوط. وقد نجح المغرب  ياآل
 .صفيح 1كبير من المدن حاليا مدنا بدون صفيح أو  

 
  ت الحيوية التينجاز في جميع القطاعاوتيرة اإل  يرتبط قطاع البناء بباقي القطاعات حيث تتصاعد

مارات األجنبية  تثحجم االس  يتزايدسمن  والحديد و اإلكاستهالك مواد البناء    ه  ذ يرتفعلها صلة ب
 .المباشرة

 

  حصائيات رخص البناء بعمالة وجدة أنجاد
 - 7102سنة   -

   عدد الرخص عدد المساكن عدد غرف السكنى

 وجدة ــ أنجاد 2785 4847 13728

 الجهة مجمــــوع 5542 4555 28451

 2115ة اإلحصائية السنوية للمغرب  النشر المصدر:  
 

مشكلة بالة   ،2114رخصة سنة   2785 أنجاد-بلغ عدد رخص البناء المسلمة بعمالة وجدة
مسكنا   4847وقد هم  هاه الرخص بناء  رخصة(.  5542) من مجموع الرخص المسلمة بالجهة 51%

 مسكن في المعدل.غرف لكل   3، أي حوالي  للسكنمخصصة    غرفة 13728من    تتكون
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشرق االمديرية الجهوية لجهة  

DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25 Bd Mohammed Derfoufi B.P 408 Oujda 

وجدة 408ص.ب  الدرفوفي شارع محمد 25    

Tel: 05 36 68 04 30  : الهاتف  

Fax : 05 36 68 49 34 : الفاكس 

www.hcp.ma 

www.hcp.ma/region-oriental 
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