
باألرقام ماسة  سوس  جهة 
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مـنـطـقـة غـنـيـة
بـمـواردهـا الـبـشـريـة

والـطـبـيـعـيـة واالقـتـصـاديـة
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25.000 كلم مربع

تارودانت

طاطا

فم زكيد

Erg Chigag

Foum Zguid

Tissint

Tata

Akka

Taliouine

تسينت

طاطا

أفا

تالوين

الـمـعـطـيـات االقـتـصـاديـة - االجـتـمـاعـيـة *

السكان : 2,7 مليون نسمة 
950.000 من األشخاص النشطين

الكثافة السكانية : 49,8 نسمة في الكلم مربع.

64 مليار درهم
7 % من الناتج الداخلي الخام

117.841 نسمة

16.500 كلم مربع

838.820 نسمة
. مطار أكادير المسيرة

. مطار طاطا
. مدرج الهبوط تارودانت 

. ميناء أكادير
. مناطق التفريغ المجهزة : بولفضايل، أكلو، 

تيفنيت،إمي ودار 
. مواقع الصيد البحري : إمسوان، تغازوت، 

    تمراغت، الدويرة، سيدي الرباط، ميرلفت...

. 8000 كلم من الطرق المعبدة
. 250 كلم من الطريق السيار أكادير/مراكش

. 90 كلم من الطريق السريع أكادير/تزنيت
. 70 كلم من الطريق السريع أكادير/تارودانت

175 جماعة منها 21 جماعة حضرية و 154 جماعة قروية، 
أي ما يقارب 12 % من العدد اإلجمالي للجماعات على 

الصعيد الوطني.
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300 كلم مربع

541.118 نسمة

3600 كلم مربع

371.102 نسمة

اشتوكة أيت باها

207.367 نسمة 

تزنيت

5091 كلم مربع
فم الحصن 

Erg Chigag

Fam El Hisn

Tafraout

Tarsouat

Tiznit

Regada

Aglou

Igherm

Ouled Berhil

Taroudant

Sebt Guerdane
Ouled Teima

Imessouane

Amskroud

Aourir

Agadir

Inzgan

Ait Baha

Biougra

Aît Amira

Belfaa

Massa

إنزكان    

إمسوان

أورير

أكادير

أمسكرود

أوالد تايمة

سبت الكردانة

إغرم

أوالد برحيل
تارودانت

أيت اعميرة

بلفاع

ماسة

ايت باها

أكلو

تزنيت

الركادةترسوات

تفراوت

السكان : 2,7 مليون نسمة 
950.000 من األشخاص النشطين

الكثافة السكانية : 49,8 نسمة في الكلم مربع.

600.599 نسمة

2300 كلم مربع

أكادير إداوتنان

إنزكان أيت ملول
. األمير موالي عبد الله

    (عمالة أكادير إداوتنان) 
. يوسف بن تاشفين

    (عمالة تزنيت)
. عبد المومن/أولوز

    المختار السوسي/إمي لخنك
    الدخيلة (إقليم تارودانت)

. أهل سوس
    (إقليم اشتوكة أيت باها)

. الملعب الكبير أكادير أدرار، 18.000 متر
     مربع و 45.480 مقعدا

. 36 ملعبا لكرة القدم
. 17 ملعبا لكرة السلة 

. 15 ملعبا للكرة الطائرة/كرة اليد
. 8 حلبات أللعاب القوى

. 3 مسابح 
. 8 قاعات للرياضة

المساحة اإلجمالية : 53.789 كلم مربع من األراضي

7,6 % من التراب الوطني 

إجمالي الناتج الداخلي الخام، المبادالت الدولية 
القطاع األولي  12.852 
القطاع الثاني   10.117
*إحصائيات (المندوبية السامية للتخطيط 2014) القطاع الثالث   29.412
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الـفـالحـة

9 % من الناتج
الداخلي الخام

17,3 % من الناتج
الداخلي الخام

الجهوي الفالحي

سوس ماسة، منطقة فالحية بامتياز : 
يتمتع القطاع الفالحي بسلسلة إنتاج واعدة ومتنوعة، وهو ما يجعل جهة سوس ماسة، التي 
مهمة  فرصا  توفر  الوطني،  الصعيد  على  والبواكر  للحوامض  مصدرة  جهة  أول  تعتبر 
لالستثمارات الوطنية واألجنبية. حيث تشير معطيات المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي إلى 
65 % من صادرات  البواكر،  85 % من صادرات  الوطني  الصعيد  القطاع يشكل على  أن هذا 
الحوامض، 15 % من إنتاج الحليب ومشتقاته، و86 % من منتجات األركان. ويوفر 33 مليون يوم 

عمل (أو يوم/رجل) للسنة على مستوى البساتين .

أول جــهــة
مصدرة للحوامض والبواكر بالمغرب

33 مليون يوم
عمل على

مستوى اإلنتاج

الصادرات
2018-2017 بالطن

الخضروات 
960.114

الحوامض
445.416

1,2 مليون
من البواكر

ُمصدرة سنويا 

650.000 طن
من الحوامض
ُمصدرة سنويا

المساحة اإلجمالية
5.371.000 هكتار
. المساحة الزراعية

المستعملة :
475.426 هكتار

. المساحة المسقية :
158.433 هكتار

العدد اإلجمالي
لقطعان المواشي
1.292001 رأسا
منها من األبقار
139.000 رأسا

إنتاج الحوامض
700.000 طن

الخضروات
1.665.000 طن

اللحوم الحمراء
28.026 طن

الحليب
223.5 مليون لتر
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قـطـب تـنـافـسـي ومـنصـة مـدمـجـة 

المنعش العقاري
شركة أليوبوليس ش.م.

المساحة

75 هكتارا
عدد البقع

يتراوح بين 570 و 215600
درهم/للمتر المربع

يعتبر هذا المشروع منصة جهوية مرجعية لتحويل وتسويق وتوزيع المنتجات الفالحية. ويضم قطب 
أكروبول على نفس الموقع منطقة أنشطة موجهة للصناعة الفالحية، منطقة لوجستية ومنطقة 
المقاوالت  لفائدة  للخدمات  استقبال  ومركز  للتوزيع،  وأخرى  تجارية  منصات  جانب  إلى  خدمات، 
واألشخاص، عالوة على "قطب جودة" يضم باألساس مختبرات للبحث والمراقبة ومركزا للتكوين . 

القطب الفالحي أكروبول أكادير

منطقة صناعية
ذات توجه

فالحي-صناعي

نطاق أسعار البيع
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الـصـيـد الـبـحـري

جهة ذات إمكانيات هامة :
إلى جانب الفالحة والسياحة، يشكل قطاع الصيد البحري الدعامة االقتصادية الثالثة لجهة سوس ماسة. فهذه 

الجهة الغنية بالموارد البحرية، ترفع اليوم تحدي التدبير المدروس والمستدام. 
وتشهد الجهة كذلك قفزة في مجال تربية األحياء البحرية. حيث تم قبول 23 مشروعا لتربية األحياء البحرية في 
إطار طلبين إلبداء االهتمام قامت بهما الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية. ويصل مبلغ االستثمار إلى 
400 مليون درهم وعدد مناصب الشغل المباشرة في نهاية المطاف إلى 620 منصبا. وستقوم 60 وحدة 
إنتاج باستغالل 900 هكتار من أجل إنتاج 62.000 طن/السنة من المحارات والطحالب البحرية. وهو ما يعادل 

78 % من توقعات خطة تربية األحياء البحرية المقدرة بـ 80.000 طن/سنة . 

الواجهة البحرية
180 كلم

30 % من الناتج الداخلي
الخام الوطني للصيد البحري

المساهمة في الناتج
الداخلي الخام 6 %

33 % من الصادرات
الوطنية من المنتجات

شبه المصبرة

األسطول
التقليدي : 1450 مقابل 

14225 على الصعيد الوطني (أي 10 %) 
الساحلي : 465 مقابل

 2835 على الصعيد الوطني (أي 16 %)
أعالي البحار : 223 مقابل 

442 على الصعيد الوطني (48 %) 

50 % من الصادرات
الوطنية من المصبرات 

المساهمة في الميزان
التجاري الوطني : 

رقم المبيعات من الصادرات
13,2 مليار درهم 

الجهوي : 
رقم المبيعات من الصادرات

7 مليار درهم
83 وحدة صناعية للتصدير

(مصبرات، شبه مصبرات، مجمدة)  
+ 14.000 منصب شغل 

المساهمة في التشغيل
وطنيا : 

170.000منصب شغل
 مباشر

490.000
غير مباشر
جهويا : 

72.000
مباشر وغير مباشر 

صادرات منتجات الصيد البحري من ميناء أكادير
(الحجم بالطن) : 137.830

مجموع رقم المعامالت  من الصادرات حسب الصناعة : 
13.2 مليار درهم
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جمعية أكادير أليوبول

أول مجمع صناعي موجه لصناعات تحويل منتجات البحر ويجمع بين المقاوالت ذات األنشطة 
المتشابهة أو التكميلية : 

. وحدات تحويل منتجات البحر
. مجمع لوجستي

. صناعة الدعم
. خدمات للمقاوالت واألشخاص (صيانة، مكاتب، مطاعم، فندق، البحث والتطوير،  حاضنة المقاوالت...)

االستثمار المتوقع
656 مليون درهم 

عدد مناصب الشغل المرتقبة
10.000 منصب 

الـوضـع : 

البحث، التطوير، االبتكار... المهام
. قطب الصيد البحري هو جمعية تضم مجموعة من الفاعلين في القطاع

. ويسعى إلى تشجيع وتطوير قطاع تحويل منتجات البحر على مستوى جهة سوس ماسة

قطب استغالل الثروة البحرية أليوبوليس

*معطيات من مندوبية الصيد البحري بأكادير

الصيد التقليدي

2136/41
الصيد الساحلي

11374/170
الصيد في أعالي البحار

28145/1760
41655 طن

1971 مليون درهم

إنتاج األسطول البحري بمناء أكادير 2018*
الوزن بالطن / القيم بألف درهم
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1 مليون سائح
في السنة وتخطي عتبة 

5 مليون
ليلة سياحية
في 2018

20 مليار درهم على مستوى
 المداخيل الجهوية 

30.943 سريرا

تتوفر جهة سوس ماسة على عرض سياحي متنوع بوجهة بحرية ساحلية ذات جودة عالية ومنطقة خلفية 
غنية ومتنوعة بمناظرها وثراثها. وهو ما يؤهلها لتكون إحدى أفضل الوجهات السياحية على الصعيد 
الفندقي  المجمع  األوروبية. ويمثل  القارة  الوافدين من  للسياح  بالنسبة  الدولي، وخصوصا  الوطني 

لوجهة أكادير 30 % من مجموع عدد األسرة على المستوى الوطني . 

المغرب

فرنسا

ألمانيا

إنجلترا

بولونيا : 6 %
هولندا : 2 %

إسبانيا : 1,5 %

السويد : 1 %

األسواق الرئيسية 
معطيات 2018 

43 %

21 %

14,5 %

12 %

رافعة لـلـتـنـمـيـة 

7 % من الناتج الداخلي الخام الجهوي
و 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر

عدد المسافرين عبر المطار خالل
األشهر العشر األولى من 2018: 

1.611.750 مقابل 1.277.740 خالل نفس
الفترة من 2017، أي بنسبة نمو بلغت 26,13 %

 الـسـيـاحـة
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الـمـواقـع الـسـيـاحـيـة والـتـرفـيـهـيـة 

عرض سـيـاحـي
متنوع 

السياحة الجبلية
جوالت، رحالت جبلية، دراجات 

هوائية...

السياحة البحرية
أكادير والنواحي (تغازوت، إموران، 

إمسوان، تفنيت...):
الشمس، ركوب األمواج، 

الرياضات المائية...

السياحة في
الهواء الطلق

استكشاف واحات
طاطا

السياحة الثقافية
في تارودانت، 
تزنيت وتافراوت

سوق األحد

المتحف األمازيغي بأكادير

المنتزه الوطني سوس ماسة

وادي الجنة إيموزار إداوتنان

قصبة أكادير أوفال

إيكودار بشتوكة أيت باها

سوق إنزكان

أسوار تارودانت

حدائق النخيل بتيوت 

الزوايا والقصور...

النقوش على الكهوف وواحات طاطا

منتزه التماسيح كروكوبارك

الصخور الزرقاء والمناظر الخالبة في تفراوت

حوض الدالفين 

الجوالت
الحياة البرية والطيور

(مشاهدة الطيور) المنتزه 
الوطني سوس ماسة 

 الغطس في البحر
(جولة بالزعانف البحرية،

استكشاف بالزعانف، الغوص...)

مـزارات رئـيـسـيـة 



14

www.taghazoutbay.ma

األرقام الرئيسية: 
. المساحة اإلجمالية : 615 هكتار

. معامل شغل األرض العام : 9,7 %
. عدد األسرة المستهدف : 12376 سرير

. الطاقة السياحية المستهدفة : 7450 سرير
. 8 وحدات فندقية وقرية سياحية

. االستثمار العام المرتقب : 10 مليار درهم دون احتساب الرسوم
. مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتقبة : 20000

وهناك أيضا...
... كيلومترات من شواطئ الرمال الذهبية : أكادير، إيموران، تغازوت،

إمي ودار، إمسوان، أكلو، تفنيت...

مــــنــــتــــجــــع بــــحــــري
بـــــاي تـــــغـــــازوت 
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 شـبـكـة تـنـمـيـة الـسـيـاحـة الـمسـتـدامـة
تهدف شبكة تنمية السياحة المستدامة إلى دعم ممارسات السياحة القروية بالمغرب مع 
الدفاع على المصالح المشروعة ألعضائها. ولتحقيق هذه الغاية، تساهم بشكل فعال في 
التنمية المستدامة للسياحة الجهوية والوطنية لكي تتبوأ مكانتها كرائد في سوق السياحة 

القروية. 
ومن بين المهام الرئيسية المعتمدة لتحقيق هذا الهدف هناك تثمين التراث والبيئة القروية 

والحفاظ عليهما إلى جانب تشجيع الهياكل المشاركة والعالمة التجارية للوجهة. 

فالحية سياحية  موضوعاتية  جوالت  تأسيس  أجل  من  على مشروع  حالية  الشبكة  وتعمل 
تهدف إلى تطوير الفالحة البيولوجية والمنتجات المحلية   من خالل السياحة القروية.

www.maroc-tourisme-rural.com
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المناطق الصناعية 
منطقة حرة بأكادير تمتد على 300 هكتار، إطالق الشطر األول على 64 هكتار في 2019

سوس ماسة أول جهة تستفيد من 
خطة التسريع الصناعي

440 وحدة صناعية 

هيمنة قطاع الصناعة الغذائية والكيميائية

10,6
مليار درهم

مخطط التسريع الصناعي :
24.000 منصب شغل

في أفق 2020

3 قطاعات للنمو
الصناعة الغذائية،

الكيميائية، بناء السفن

5 قطاعات جديدة
ترحيل الخدمات

(أوفشورين)، السيارات،

الجلد، الصناعة البالستيكية،

مواد البناء

تنزيل مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة :
يضطلع القطاع الصناعي بمكانة هامة في التنمية االقتصادية واالجتماعية بمنطقة سوس 

ماسة مع هيمنة قطاع الصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية. 
تعتبر سوس ماسة أول جهة تستفيد من تنزيل المخطط الوطني للتسريع الصناعي، وهو 

امتداد لمخطط اإلقالع الصناعي. وتهدف هذه االستراتيجية التصنيعية، المساهمة في خلق 
القيمة المضافة وفرص الشغل، إلى رفع الحصة الصناعية من الناتج الداخلي الخام الوطنية. 

الرؤية: االنتقال من 14 إلى 23 % في أفق 2020.

35 هكتارالمنطقة الصناعية تارودانت : 100 هكتارالمنطقة الصناعية أنزا :

370 هكتارالمنطقة الصناعية إنزكان أيت ملول : 290 هكتارالمنطقة الصناعية تاسيال :

172 هكتارالمنطقة اللوجستية أيت ملول :116 هكتارالمنطقة الصناعية أوالد تايمة : 

70 هكتارالمنطقة اللوجستية تكديرت :23 هكتارالمنطقة الصناعية سيدي بيبي 1 :

117 هكتارالمنطقة الصناعية سيدي بيبي 2 :

84 هكتارالمنطقة الصناعية تزنيت :

150 هكتارأكادير أكروبول وأليوبوليس :

الـصـنـاعـة
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هـيـاكـل فـي خـدمـة األنـظـمـة الـصـنـاعـيـة المستدامة  

تكنوبارك سوس ماسة

مدينة االبتكار

المنطقة الحرة

توفر المنطقة الحرة سوس ماسة العديد من االمتيازات الضريبية للمستثمرين وتدعم خلق فرص 
الشغل بالجهة. 

وقد انطلقت األشغال بالشطر األول الذي سيتم تسليمه بحلول يونيو  2020 
.  المساحة اإلجمالية      : 300 هكتار

. الشطر األول               : 64 هكتارا
. الكلفة اإلجمالية           : 265 مليون درهم

. سعر البيع للمتر المربع : 450 درهم

منشأة من أجل دعم االبتكار ودينامية المقاولة. 

. المستهدفون : المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الناشئة في قطاع الخدمات وتكنولوجيا  
    المعلومات والتكنولوجيا الخضراء

. طاقة االستقبال : 120 مقاولة
. المساحة              : 10000 متر مربع

. مبلغ االستثمار    : 45 مليون درهم

منشأة من أجل دعم تبادل ونقل المعارف شمال-جنوب، جنوب-جنوب، من خالل استضافة أقطاب 
إفريقية للبحث والتنمية لتحظى المنطقة بموقعها داخل طموحات المغرب في إفريقيا. 

. مختبرات، حاضنات، منشأة لالستبصار التكنولوجي... 4.900 متر مربع مخصصة للمعرفة. 
. مبلغ االستثمار : 42 مليون درهم

.  مقر المشروع بجامعة ابن زهر. 
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05 مراكز للتكوين المهني

مناصب الشغل المحدثة
40.000

الصادرات
15 مليون درهم

التكوين المهني لفائدة الصناع التقليديين

8726
التكوين بالتعلم 

1208
المتدربون المقيمون

988

تـعـاونـيـة لـلـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة 120

الخشبالخياطة الجلد

الفخار

النسيج 

المعادن الزرابي

«البلغة»

صناعة السالل

المجوهرات

والمهارات  األسالف.  ومهارة  المحلية  الثقافة  تنوع  ماسة  بسوس  التقليدية  الصناعة  تعكس 
والكفاءات العريقة «بلغة» تفراوت، المجوهرات الفضية بتزنيت، الفخار المحلي... وغيرها كانت 
بضمان  تسمح  إقليمية  عالمات  الفريد.  المحلي  بطابعها  الزبائن  وتستهوي  متميزة  دائما 

مستوى جودتها وخصوصية أصولها الجغرافية. 
وضع  تم  للجهة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  التقليدية  الصناعة  قطاع  ألهمية  نظرا 
والتكوين  المهني  التكوين  مجاالت  في  وخاصة  التقليديين  الصناع  لمواكبة  استراتيجية 

المستمر...

محو األمية الوظيفية
3246 

وحدات الصناعة التقليدية
20.000

التكوين المهني والتكوين المستمر لفائدة
الصناع التقليديين

الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة
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رقم المبيعات في صناعة المجوهرات سنة 2018 : 307 مليون درهم . 
. يتكون النسيج المنتج للمجوهرات من : 

- 1200 صانع تقليدي في تزنيت وأنزي وإدا كوكمار
- 300 صانع تقليدي و120 وحدة إنتاج بأكادير إداوتنان

- 200 صانع تقليدي و160 وحدة انتاج بإنزكان-أيت ملول
. المجوهرات المرصعة باألحجار : 200 صانع تقليدي في دواوير "أوالد ترنا"

- تعاونيتان بتزنيت
- جمعية واحدة للمجوهرات بتزنيت

الدعم التقني لفائدة المنظمات المهنية : 9333145,00 درهم

المهن المميزة للجهة :
البلغة الجلدية، صناعة السالل، الزرابي الواوزكيتية، الفخار القروي، النقش األمازيغي

على الخشب...

إدوكان أودرار :
بلغة جلدية

تزرزيت :
مجوهرات من الفضة

من تزنيت

المضمون :
الفخار

واوزكيت :
الزرابي

العالمات التجارية



20

الـثـقـافـة

8
متاحف

30
مهرجانا كبير وأكثر

7
مسارح

33
مكتبة عمومية 

15
مركبا ثقافيا ودارا للثقافة

10
قاعات عروض فنية

2
معاهد موسيقية بلدية 

الثقافة والتراث، أداة للتنمية البشرية والترابية :
وإشعاع  البشرية  التنمية  في  هاما  دورا  الجهوي  الثقافي  والرأسمال  الالمادي  التراث  يلعب 
الجهوي لسوس ماسة قبل نحو عشر سنوات بوضع  المنطقة. وعيا منه بذلك، قام المجلس 
وتتمثل  الثقافية.  للتنمية  ماسة  سوس  مركز  خلق  السياق  هذا  وفي  للثقافة.  استراتيجية 
مهمته في العمل على تعزيز اإلطار المؤسساتي للثقافة عبر سلسلة من الشراكات والبرامج 
الثقافي  القطاع  هيكلة  إعادة  في  المساهمة  في  الرؤية  وتكمن  المتنوعة...  واألنشطة 

والحفاظ على التراث المادي و الالمادي للجهة وتثمينهما . 

المؤهالت الثقافية لجهة سوس ماسة

مدينتين عتيقتيندار الفنون مركز جهوي للثقافة 

+ 100 إيكوداراألسوار والقصبات القصبة التاريخية، أكادير أوفال
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مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية

ويعتبر المركز أداة لتفعيل ومتابعة االستراتيجية الثقافية للجهة، وعيا منها بضرورة التعاون 
وإشراك الفاعلين وحشد التمويالت، تم إنجاز العديد من العمليات حول هيكلة القطاع مند  

تأسيس المركز سنة 2010. 

مؤهالت ثقافية استثنائية في سوس الكبرى 

رأسمال غير مادي يشهد بالغنى االستثنائي وحيوية الثقافة األمازيغية وإرثها
التاريخي الذي يعود لماليين السنين

إنتاج معاصر عالي الدينامية ومبتكر (راب، موسيقى، مسرح، سينما أمازيغية...)

مواقع ومآثر تاريخية، معمارية، أثرية وثقافية

منتجات الصناعة التقليدية تعكس فن العيش والتقاليد األمازيغية

مهارة تقليدية فريدة متصلة بالفالحة ومنتجات األرض وفن الطبخ والطب وتدبير
المياه وغيرها
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االبتدائي : 366.362 من بينهم 49.259 في التعليم الخاص
اإلعدادي : 145.473 من بينهم 10.632 في التعليم الخاص

الثانوي : 86.397 من بينهم 6383 في التعليم الخاص
العدد اإلجمالي : 589.232 من بينهم 66.274 في القطاع الخاص

التعليم المدرسي/جهة سوس ماسة 

27.553 موظفا تابعا لألكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين، منهم 23.050 مدرسا

976  مدرسة منها 624 بالوسط القروي
(أي 64 %) 

13.053 قسما منها 3609
متعددة المستويات

96,9 % عدد األقسام التي تضم أقل من 30 تلميذ

جهة  تكرس   ،2018 غشت  و20  يوليوز   29 خطابي  في  الواردة  الملكية  التوجيهات  مع  تماشيا 
سوس ماسة جهودها لدعم تمدرس األطفال بالمنطقة الحضرية والقروية. وتبذل كذلك جهود من 
أجل محاربة الهدر المدرسي، والحد من االكتظاظ ووجود مستويات متعددة في نفس القسم. 
وتندرج إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية والداخليات ضمن األولويات إلى جانب بناء 150 مدرسة 
جماعية في أفق 2021. ويكمن الهدف في تحسين النموذج التربوي وإعطاء زخم جديد للتعليم 

في الجهة . 
لسوس  الجغرافية  المنطقة  في  التخصصات  كل  تقريبا  توجد  العالي،  التعليم  مستوى  وعلى 
مع سوق  المقدم  التكوين  أيضا في مالءمة  الرهانات  فتتمثل  للمسؤولين  بالنسبة  أما  ماسة. 

الشغل المحلي .

عدد التالميذ

 الـتـعـلـيـم
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التعليم العالي

الكليات

في أكادير :  
. 1 كلية للطب والصيدلة

. كلية للعلوم
. كلية للعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

. كلية لآلداب والعلوم اإلنسانية 
في تارودانت : 

. 1 كلية متعددة التخصصات
في أيت ملول :

. مركب جامعي يضم 4 كليات
. كلية الشريعة

المدارس

185 تخصصاجامعة ابن زهر

. مدرسة للمهندسين
. مدرسة للتجارة والتسيير
. مدرسة عليا للتكنولوجيا

. مدرسة للهندسة المعمارية

المراكز

. مركز لدراسات الدكتوراه
. مركز لالبتكار

. مركز أعمال، ومركز حضانة
. مركز للغات

. مركز لدراسة النيازك
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في سياق اإلجراءات التي اعتمدتها الحكومة المغربية من أجل التحكم في فاتورتها الطاقية وأمام 
المتجددة وتشجيع  الطاقات  الفعالة في تطوير  للمشاركة  الجهوي سوس ماسة  المجلس  إرادة 
الطاقية، وشركاء محليين  للنجاعة  المغربية  الوكالة  بالتعاون مع  المنطقة  الطاقية، قامت  النجاعة 
آخرين (مؤسسة البنك الشعبي، غرفة التجارة، المركز الجهوي لالستثمارات...)،  باالنخراط في هذا 
النهج بإطالق عدة مشاريع وعمليات على مستوى الجهة عبر إبرام اتفاقات شراكة من أجل تشجيع 

الطاقات المتجددة. 

الطاقات المتجددة

مناخ المنطقة :
جاف إلى شبه جاف، يتأثر

بالتضاريس، والمحيط
والصحراء

الجبال : 
. األطلس الكبير شماال
. األطلس الصغير جنوبا

التساقطات :و شرقا 
. 30 يوما في السنة في المتوسط؛ 

. 300 إلى 600 ملم في األطلس الكبير؛
. 200 ملم في سهل سوس والوديان؛

. 120 إلى 150 في الجنوب وفي
إقليم تزنيت. 

20
مقاولة صغرى 

محطتين
لقياس الرياح

1 مركب للطاقة الشمسية
نور طاطا

(في طور الدراسة)

تأسيس جمعية
الشبكة الخضراء 4 مشاريع حول النجاعة الطاقية في مجال البناء

180 كلم
من الساحل األطلسي

واحة
طاطا

1 منتزه وطني
سوس ماسة

1 محمية
المحيط الحيوي

سهلين : 
  . سوس
 . ماسة

الـبـيـئـة
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إنخراط قوي لجهة سوس ماسة في مجال البيئة
تعتبر سوس ماسة أول جهة على الصعيد المغربي وضعت  مخططا ترابيا لمحاربة االحتباس 
التي  الجهة،  تراب  على  حقيقية   طريق  خارطة  البيئية  للحكامة  األداة  وتشكل هذه  الحراري. 
تعاني نقصا في الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية. كما أن سوس ماسة هي أول جهة 
تطلق نظاما جهويا رائدا لرصد وقياس االنبعاثات الُملوثة: القياس وإعداد التقارير والمراقبة، 

في أكتوبر 2018. 

*معطيات من ملخص المخطط الترابي 
لمحاربة االحتباس الحراري

انبعاث الغازات الدفيئة بجهة سوس ماسة
*(kit Eq-CO2 معطيات 2013 مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

4146,5 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروز
4146,5 Gg Eq-CO2 en CO2 et N2O 

% 44 % 6 % 17 % 33

CO2

النفايات :
6 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

التخلص من النفايات الصلبة الحرق وإحراق النفايات
في الهواء الطلق معالجة وطرح المياه المستعملة

الفالحة :
33 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،

وأراضي أخرى مستخدمة، تربية المواشي،
انبعاثات أكسيد النتروز لألراضي التي تجري إدارتها

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة
عن استخدام «الجير» و«اليوريا». 

الطاقة :
44 % من انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون
نشاط احتراق الوقود
االنبعاثات المتسربة 

توزيع انبعاثات الغازات الدفيئة  حسب القطاع- سنة 2013

العملية الصناعية :
17 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منتجات

الصناعة التعدينية صناعة المعادن منتجات غير طاقية
ُتحسب مع الوقود والستخدام المحاليل

التغيرات المناخية
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