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انجانة انتنظيمي 

 جُوحم٢ ذاقذجظ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ُألػٔحٍ 39.09ذ٘حء ػ٠ِ جُوحٕٗٞ سهْ        

جالؾطٔحػ٤س ُونحز ٝٓٞظل٢ جُؼذٍ، جُز١ دخَ ق٤ض جُط٘ل٤ز ٓ٘ز فذٝسٙ ك٢ جُؿش٣ذز 

، ٝك٢ ئهحس جُؾشٝع ك٢ 2011 ؽط٘رش 05 جُٔٞجكن ٍ 1432 ؽٞجٍ 06جُشع٤ٔس ذطحس٣خ 

ٝمغ ٤ٛحًَ ضذذ٤ش ٝضغ٤٤ش جُٔإعغس ، ضْ جضخحر ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطذجذ٤ش جُطظ٤ٔ٤س ٝرُي هروح 

. ، ٖٓ ٗـ جُوحٕٗٞ جُٔؾحس ئ٤ُٚ أػال18ٙ 11ٝ15ٝ ٝ 13ٝ 10 9ٝٝ 6ُٔوطن٤حش جُٔٞجد 

ٝرُي ك٤ٔح ٣طؼِن ذطؼ٤٤ٖ ًَ ٖٓ  جُٔذ٣ش جُؼحّ ُِٔإعغس ، ٝجٗطذجخ ٓٔػ٤ِٖ ك٢ ٓؿِظ 

جُطٞؾ٤ٚ ٝجُٔشجهرس ٝك٢ جُِؿ٘س جإلدجس٣س جُذجتٔس ٝذحُلشٝع جُؿ٣ٜٞس ُِٔإعغس ًٝزج 

. ذخقٞؿ ضؼ٤٤ٖ أػنحء ُؿ٘س جُطذه٤ن

 ٣ٞٓح ُِرع ك٢ هِرحش 2012 ؽط٘رش 13   ٝك٢ ٛزج جُغ٤حم، ضْ ضكذ٣ذ ٣ّٞ جُخ٤ٔظ 

جُطشؽ٤ف الٗطوحء جٌُحضد جُؼحّ ُِٔإعغس،ٖٓ خالٍ ُؿ٘س ػٜذ ذط٣ٌٜٞ٘ح ئ٠ُ ٝص٣ش جُؼذٍ 

. ٝجُكش٣حش، ٣ٝطشأعٜح جٌُحضد جُؼحّ ُِٞصجسز

 ًٔح ضْ ئػذجد ًحكس جُطشض٤رحش جٌُل٤ِس ذنٔحٕ جُط٘ض٣َ جُغ٤ِْ ُٔوطن٤حش ٗـ جُوحٕٗٞ 

جُٔكذظ ُِٔإعغس جُٔكٔذ٣س، ٢ً ضٔش ػ٤ِٔس جالٗطوحٍ ٖٓ جُؿٔؼ٤س ئ٠ُ جُٔإعغس ٝكن 

 ٖٓ ٗـ جُوحٕٗٞ  جُٔكذظ ُِٔإعغس 26 25ٝ 24ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ، خحفس جُٔٞجد 

جُٔكٔذ٣س ، ًٔح ضوّٞ ئدجسز جُٔإعغس قح٤ُح ذحُطكن٤ش  ُؼوذ جُٔؿِظ جإلدجس١ جُٔشضود 

  .ُِؿٔؼ٤س

 االتفاقياخ انمثرمح خالل انسنتين األخيرتين

 

   ض٘ل٤زج ُإلعطشجض٤ؿ٤س جالؾطٔحػ٤س جُؿذ٣ذز جُط٢ ضْ ضغط٤شٛح خالٍ أؽـحٍ جُٔؿِظ 

 ٓحسط 17جإلدجس١ ُؿٔؼ٤س جألػٔحٍ جالؾطٔحػ٤س ُونحز ٝٓٞظل٢ جُؼذٍ جُٔ٘ؼوذ ذطحس٣خ 

، ٝجُط٢ ضشّٝ ذحُٜ٘ٞك ذحألٝمحع جُٔؼ٤ؾ٤س ألعشز جُؼذٍ، ٝضٔؾ٤ح ٓغ أٛذجف 2010

جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س، كوذ ضْ ئذشجّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالضلحه٤حش جُٜحٓس ض٘ذسؼ ك٢ ئهحس ضط٣ٞش 

ٝض٣ٞ٘غ جُخذٓحش جالؾطٔحػ٤س، ٝضخـ ٛزٙ جالضلحه٤حش دػْ جُؿحٗد جُقك٢، ٝجُركع ػٖ 

آكحم ؾذ٣ذز ُكَ ٓؾٌَ ٓذ٤ٗٞ٣س فـحس جُٔٞظل٤ٖ ، ًٝزج دػْ جُٔؿحالش جُػوحك٤س ٝجُؼ٤ِٔس 

ٝجُطشك٤ٜ٤س، ُٝرِٞؽ ٛزٙ جُٔغحػ٢ ػِٔص ئدجسز جُٔإعغس ػ٠ِ دسجعس ٓؾحس٣غ جضلحه٤حش 

ٓغ ؽشًحش ٓطخققس ك٢  ضذذ٤ش  جُٔؿحالش جُخذٓحض٤س جُٔزًٞسز، ق٤ع أكنص ٛزٙ 

:  جُذسجعس ئ٠ُ ف٤حؿس جضلحه٤حش ضطنٖٔ خذٓحش ٤ٔٓضز ذطغؼ٤شز ضلن٤ِ٤س، ٣ٝطؼِن جألٓش



جضلحه٤س ضطؼِن ذطٞك٤ش ضـط٤س فك٤س ض٤ِ٤ٌٔس ُلحتذز هنحز ٝٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ  -1

ٝجُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ، أٝ جُطـأ٤ٖٓ جُط٢ِ٤ٌٔ ػٖ جُٔشك، 

جُٔقحس٣ق جُطر٤س  ٖٓ جُلشم ذ٤ٖ % ٣ٝ90نٖٔ ٛزج جُ٘ظحّ جعطشؾحع جُٔ٘خشه ٍ 

 ٖٓ جُطؼش٣لس جُٞه٤٘س جُٔشؾؼ٤س، ٝجُٔقحس٣ق %150جُٔذكٞػس ك٢ جُؼالؼ ك٢ قذٝد 

 . جُط٢ ٣إد٣ٜح أٝ ٣طكِٜٔح جُق٘ذٝم جُٞه٢٘ ُٔ٘ظٔحش جالقط٤حه جالؾطٔحػ٢

ئقذجظ ٗظحّ ُإلعؼحف ٝجُ٘وَ جُطر٢، ُلحتذز هنحز ٝٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ ٝجُٔ٘ذٝذ٤س  -2

ٝضنٖٔ ٛزٙ جالضلحه٤س، جُ٘وَ جُقك٢ ذؿ٤ٔغ . جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ

 . أٗٞجػٚ دجخَ جُٔـشخ ٝخحسؾٚ، ئمحكس ئ٠ُ خذٓحش أخشٟ  ٓشضرطس ذحإلعؼحف جُطر٢

جضلحه٤س ضخـ ض٣َٞٔ جُوشٝك جالعطٜال٤ًس ٝهشٝك جهط٘حء جُغ٤حسجش، ٓغ ؽشًس   -3

، ٝضأض٢ ٛزٙ جالضلحه٤س ك٢ ع٤حم ذكع %8,50،  ذغؼش كحتذز ضلن٤ِ٤س، ضرطذب ٖٓ "ئ٣ٌذّٝ"

جُغرَ أٓحّ جُٔ٘خشه٤ٖ ر١ٝ جُٔذ٤ٗٞ٣س جُٔشضلؼس، ٝرُي ك٢ ئهحس ؽشجء جُكقـ جُٔطرو٤س 

ٖٓ هشٝك ٓغكٞذس ُذٟ ٛزٙ جُؾشًس ذحُ٘غرس ُِوشٝك جالعطٜال٤ًس، ًٔح ضطنٖٔ 

  %6,06.جالضلحه٤س هشٝمح خحفس ذط٣َٞٔ جهط٘حء جُغ٤حسجش جذطذجء ٖٓ عؼش كحتذز 

ُ٘وَ جُٔالق٢، ٣غطل٤ذ ٜٓ٘ح ؾ٤ٔغ " ًٞٓحس٣ص– ًٞٓحٗحف "ذشضًٍٞٞ جضلحم ٓغ ؽشًس  -4

ٓ٘خشه٢ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س، ضنٖٔ ػرٞس جألؽخحؿ ٝجُغ٤حسجش ٖٓ ٓٞج٠ٗء ه٘ؿس 

جُٔطٞعط٢، ٤ٓٝ٘حء جُ٘حظٞس ك٢ جضؿحٙ ٓٞج٠ٗء  ؾ٘ٞخ جعرح٤ٗح ٝكشٗغح – جُٔذ٣٘س ٝه٘ؿس

  .50 %ٝئ٣طح٤ُح ذ٘غرس ضخل٤ل 

جضلحه٤س ٓغ جُٔؼٜذ جُػوحك٢ جُلشٗغ٢  ذحُشذحه، ُطؼِْ جُِـس جُلشٗغ٤س  ٓغ ئٌٓح٤ٗس ُٝٞؼ    -5

جٌُٔطرس جُطحذؼس ُٚ ُالعطلحدز ٖٓ جُٞعحتَ جُغٔؼ٤س جُرقش٣س جُٔطٞكشز ُذٟ ٛزج جُٔؼٜذ 

ضخل٤ل خحؿ ٣قَ ئ٠ُ  )الع٤ٔح ك٢  ٓؿحٍ جُركع جُؼ٢ِٔ ٝرُي ذأعؼحس ضلن٤ِ٤س 

20%.)  

جضلحه٤س ٓغ جُٔؼٜذ جُرش٣طح٢ٗ ذحُشذحه ٝجُذجس جُر٤نحء، ُطؼ٤ِْ جُِـس جالٗؿ٤ِض٣س، ٣غطل٤ذ  -6

 .%20ٓ٘ٚ ًحكس ٓ٘خشهٞ جُٔإعغس، ٓغ ضخل٤ل خحؿ ذ٘غرس 

دػْ ٓؿحٍ جُغٌٖ، ُلحتذز هنحز ٝٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ ٝٓٞظل٢    جضلحه٤حش ضْٜ  -7

ضطنٖٔ ٓ٘طٞؾح جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس، 

ػوحس٣ح ٓط٘ٞػح، ٣غطؿ٤د الٗطظحسجش جُٔ٘خشه٤ٖ ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحء جٌُِٔٔس، ٝرُي ك٤ٔح 

٣طؼِن ذحُغٌٖ جالهطقحد١ ٝجُٔطٞعو ٝجُشك٤غ، ٓغ ض٤ٌٖٔ جُٔ٘خشه٤ٖ ٖٓ ضخل٤نحش ك٢ 

، ٣ٝطؼِن جألٓـش ذٌَ ٖٓ ؽشًـس %10 ٝ%3أغٔ٘س جُؼوحسجش جُٔخققس، ضطشجٝـ ٓح ذ٤ٖ 

" ٓؿٔٞػس جُ٘خ٤َ "ٝ" أ٤ُٞٗظ"، ٝ ٓؿٔٞػس "ٓؿٔٞػس جُنك٠"، ٝ"جُط٤ٜثس جُؼٔشجٕ" 

  C.G.Iجُطحذؼس ُٔؿٔٞػس " د٣حس جُٔ٘قٞس" ٝؽشًس 



ضنٖٔ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُوشٝك ٝجالٓط٤حصجش :  جضلحه٤حش ٓغ جُٔإعغحش جُر٤ٌ٘س  -8

ٝضطنٖٔ ٛزٙ . جُٔقشك٤س، ذٜذف ض٤ٌٖٔ جُٔ٘خشه٤ٖ ٖٓ ض٣َٞٔ ٓؾحس٣ؼْٜ جُغ٤ٌ٘س

جالضلحه٤حش ٓؿٔٞػس ٖٓ جالٓط٤حصجش جُر٤ٌ٘س، ًحالعطلحدز ٖٓ عؼش كحتذز ضلن٢ِ٤ خحؿ  

ذٔ٘خشه٢ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ُألػٔحٍ جالؾطٔحػ٤س ُونحز ٝٓٞظل٢ جُؼذٍ، ٣وذس خ 

 ذحُ٘غرس ُِلحتذز جُػحذطس، ذذٕٝ جقطغحخ جُنش٣رس ػ٠ِ جُو٤ٔس جُٔنحكس ٝ جإلػلحء 4,99%

 ع٘س ٓغ ئٌٓح٤ٗس سكغ ٗغرس 70ٖٓ أدجء ٓقحس٣ق جُِٔق ٝ ضٔذ٣ذ ٓذز جالهططحع ئ٠ُ ؿح٣س 

ٛزج ذحإلمحكس ئ٠ُ .  ٖٓ جُو٤ٔس جإلؾٔح٤ُس ُِٔؾشٝع110 %ض٣َٞٔ جُٔؾحس٣غ جُغ٤ٌ٘س ئ٠ُ 

ضؼ٤ْٔ جالعطلحدز ٖٓ ٛزٙ جالٓط٤حصجش ػ٠ِ ٓطوحػذ١ هطحػ٢ جُؼذٍ ٝجُغؿٕٞ  ٝػ٠ِ 

 .أصٝجؼ جُٔ٘خشه٤ٖ ؿ٤ش  جُؼح٤ِٖٓ ذ٘لظ جُوطحػ٤ٖ

ك٢ ع٤حم ر١ فِس، ضركع ئدجسز جُٔإعغس قح٤ُح ئٌٓح٤ٗس ئذشجّ جضلحه٤س ُذػْ ٓؿحٍ    -9

جُ٘وَ جُغ٢ٌٌ ٓغ جٌُٔطد جُٞه٢٘ ُِغٌي جُكذد٣س ٝرُي ذٜذف جُكقٍٞ ػ٠ِ ػشٝك 

خحفس ُط٤غ٤ش جُط٘وَ ػرش جُخطٞه ج٤ًٌُٞٔس ٝجُخطٞه جُؼحد٣س جُوطحسجش ُلحتذز 

 .ٓ٘خشه٢ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س

 

 2011انمنجساخ عهً مستىي انخذماخ االجتماعيح ترسم انسنح انمانيح 

 

I- انخذماخ انطثيح: 

جعطٔشش جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ك٢ ض٘ل٤ز ع٤حعطٜح جُشج٤ٓس ئ٠ُ دػْ جُٔؿحٍ جُقك٢ ُلحتذز 

ٓ٘خشه٤ٜح، ٖٓ خالٍ ض٘ل٤ز جضلحه٤س جُطأ٤ٖٓ جُط٢ِ٤ٌٔ ػٖ جُٔشك ٝجإلعؼحف ٝ جُ٘وَ جُطر٢، 

. ٝجُٔغحػذجش ٝجُوشٝك جُطر٤س

 

 انتأمين انتكميهي عن انمرض  -1

 أُق ٓ٘خشه ٝر٣ْٜٝ، ٣غطل٤ذٕٝ ٖٓ ضـط٤س ض٤ِ٤ٌٔس ػٖ جألٓشجك جُط٢ 25ضؾَٔ ٛزٙ جُخذٓس 

 ٤ِٕٓٞ 20ضقَ ئ٠ُ  (جُوغو جإلؾٔح٢ُ ُِطأ٤ٖٓ جُط٢ِ٤ٌٔ)٣ـط٤ٜح جُ٘ظحّ جُطؼحمذ١، ذٌِلس 

. 2011دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

 اإلسعاف و اننقم انطثي  -2



 أُق ٓ٘خشه، 25جُٔخققس ُلحتذز  (جُوغو جإلؾٔح٢ُ ُِطأ٤ٖٓ)ذِـص ٓقحس٣ق جُطأ٤ٖٓ 

 . 2011 ٤ِٕٓٞ دسْٛ  ذشعْ ع٘س 2,7ٝجُٔطؼِوس ذحإلعؼحف ٝ جُ٘وَ جُطر٢، 

  (األساسي وانتكميهي)انتأمين عهً انىفاج  -3

جُوغو جُغ١ٞ٘ ) ، ذـالف ٓح٢ُ 2011 أُق ٓ٘خشه ذشعْ ع٘س ٣11ؾَٔ ٛزج جُطأ٤ٖٓ 

 24 خ 2011  ٤ِٕٓٞ دسْٛ، كوذ ضْ جُطقش٣ف خالٍ جُغ٘س جُٔح٤ُس 1,7هذسٙ  (جإلؾٔح٢ُ ُِطأ٤ٖٓ

هغو جإلؽطشجى جُٔخقـ ُٜزج جُ٘ٞع ٖٓ جُطأ٤ٖٓ ٣خطِق . قحُس ٝكحز مٖٔ كثس جُٔإ٤ٖ٘ٓ

  أُق دسْٛ، 500 أُق 20ٝقغد جُشأعٔحٍ جُٔإٖٓ جُز١ ٣طشجٝـ ٓحذ٤ٖ 

انمساعذاخ انطثيح   -4

هنحز ٝٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس ) ٓ٘خشهح 141جعطلحد ٖٓ جإلػحٗحش جُطر٤س 

، ذٔرِؾ (إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ُألػٔحٍ جإلؾطٔحػ٤س

  .2011 أُق دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 950ئؾٔح٢ُ هذسٙ 

 انقروض انطثيح  -5

 ٖٓ ٓٞظل٢ جُؼذٍ 4هحم٢ ٝجقذ ٝ) ٓ٘خشه٤ٖ 5جعطلحد ٖٓ جُوشٝك جُطر٤س 

ٝٓٞظق ٖٓ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ، ذٔرِؾ ئؾٔح٢ُ هذسٙ 

، ٢ٛٝ هشٝك ضٔ٘ف ُِٔ٘خشه٤ٖ ٖٓ 2011 أُق دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 110

. دٕٝ كحتذز 

 

II-  انخذماخ انترتىيح: 

ضوذّ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ُألػٔحٍ جإلؾطٔحػ٤س خذٓحش ضْٜ جُؿحٗد جُطشذ١ٞ، ضطٔػَ ك٢ 

جُٔغحػذز ُُٞٞؼ جألذ٘حء دٝس جُكنحٗس ٝٓ٘كس جُذخٍٞ جُٔذسع٢ ٝٓ٘كس ُٔطحذؼس جُذسجعحش 

. جُؼ٤ِح ُلحتذز جألذ٘حء جُٔطلٞه٤ٖ ك٢ جٓطكحٗحش جُرحًحُٞس٣ح

 مساعذج ونىج األتناء دور انحضانح  -1

،  ٓح ٓؿٔٞػٚ 2011ذِؾ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٓغحػذز ُٝٞؼ جألذ٘حء دٝس جُكنحٗس ذشعْ ع٘س 

 ٓغطل٤ذج 474، ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 2010/2011 ٝ 2009/2010 هلال ػٖ جُٔٞع٤ٖٔ جُذسجع٤٤ٖ 695

 ٓغطل٤ذج ٖٓ أذ٘حء ٓٞظل٢ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز 137ٖٓ أذ٘حء ٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ ٝ



ق٤ع ذِـص .   ٓغطل٤ذج ٖٓ أذ٘حء ٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س84جُغؿٕٞ ٝ ئػحدز جإلدٓحؼ ٝ

 أُق دسْٛ ، ضخقـ ٛزٙ جُٔ٘كس ُلحتذز جُٔق٘ل٤ٖ ك٢ 460جإلػطٔحدجش جُٔأرٕٝ ذقشكٜح 

 5ٌَُ هلَ ػٔشٙ ٓح ذ٤ٖ ع٘س ٝ  ) دسْٛ ع٣ٞ٘ح  660، ٝه٤ٔطٜح ٓكذدز ك٢  6 ٝ 5جُغالُْ 

.  (ع٘ٞجش

 منحح انذخىل انمذرسي -2

ٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز )ضخقـ ُلحتذز جُٔ٘خشه٤ٖ 

 ٓ٘كس ُِذخٍٞ جُٔذسع٢ ه٤ٔطٜح 6 ٝ 5، جُٔق٘ل٤ٖ ك٢ جُغالُْ (جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس

 ع٘ٞجش، ق٤ع ذِؾ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ذشعْ 5 دسْٛ، ػٖ ًَ هلَ ٓٔذسط ٣طؿحٝص ع٘ٚ 250

 ٝ 2009/2010  ض٤ِٔز ٓغطل٤ذ ػٖ جُٔٞع٤ٖٔ جُذسجع٤٤ٖ  5458 ٓح ٓؿٔٞػٚ 2011ع٘س 

.  ٤ِٕٓٞ دس1,4ْٛ، ذـالف ٓح٢ُ هذسٙ 2010/2011

منحح متاتعح انذراساخ انعهيا نفائذج األتناء انمتفىقين في امتحاناخ  -3

 انثاكانىريا

هنحز ٝٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ )ذِـص جإلػطٔحدجش جُٔأرٕٝ ذقشكٜح ُلحتذز أذ٘حء جُٔ٘خشه٤ٖ 

جُكحف٤ِٖ  (جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س

 800 دسْٛ ؽٜش٣ح أٝ ٤ٓضز قغٖ ٓرِؾ 1.000ذ٤ٔضز قغٖ ؾذج ٓرِؾ )ػ٠ِ ؽٜحدز جُرحًِٞس٣ح 

 91ذٔؿٔٞع  )         2011 أُق دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 720، قٞج٢ُ (دسْٛ ؽٜش٣ح

 ٓطلٞهح ذ٤ٔضز 54 ٓطلٞم ذ٤ٔضز قغٖ ؾذج 37ٝ ، ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 2010ٓغطل٤ذج ػٖ كٞؼ ذحًحُٞس٣ح 

. (قغٖ

III- اننقم  : 

 قحكِس 24 ) قحكِس٣67رِؾ ػذد جُكحكالش جُط٢ ضطٞكش ػ٤ِٜح جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س قح٤ُح 

 15 10ٝ قحكِس ٣طشجٝـ ػٔشٛح ٓح ذ٤ٖ 34 ع٘س ٝ 30 ٣20ٝطشجٝـ ػٔشٛح ٓح ذ٤ٖ 

 ضْ ٝمغ جعطشجض٤ؿ٤س 2011خالٍ ع٘س . ( ع٘ٞجش5 قحكالش ػٔشٛح أهَ ٖٓ 9ع٘س ٝ

: ُكَ ٓؾٌَ جُ٘وَ ، ضطٔػَ ك٢

  ؾِد قحكالش ٓغطؼِٔس ك٢ قحُس ؾ٤ذز ٖٓ أٝسذح ػٖ هش٣ن ٛرحش ٖٓ ذؼل

 قحكالش ذشعْ ع٘س 4 ، 2011ٝ قحكالش ذشعْ ع٘س 5ؾِد)جُؿٔؼ٤حش جُٔٔحغِس 

2012.) 



  ضشؽ٤ذ ٓقحس٣ق قحكالش جُ٘وَ جُؿٔحػ٢ جُٔطؼِوس ذحُٞهٞد ٝجُق٤حٗس

 ٓح 2011 ٝ 2010ٝجإلفالـ، ق٤ع ضر٤ٖ ُ٘ح ٖٓ خالٍ ض٘ل٤ز ج٤ُٔضج٤ٗس ذشعْ ع٘ط٢ 

٢ِ٣ :

  ٤ِٕٓٞ دسْٛ 3,2جسضلحع ٓقحس٣ق جعطٜالى جُٞهٞد ذك٤ع ذِـص ه٤ٔطٜح 

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 2,8، ٓوحذَ 2011ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

  أُق دسْٛ، جػطرحسج ُطوحدّ 422، ذك٤ع عؿِص جسضلحػح ذو٤ٔس 2010

  2010أعطٍٞ جُ٘وَ ٝٗط٤ؿس ُِٔطرو٠ ٖٓ جإلػطٔحدجش جُِٔطضّ ذٜح ذشعْ ع٘س 

  . 2011ٝجُط٢ ضْ فشكٜح ك٢ ئهحس جُغ٘س جُٔح٤ُس 

  ذ٤٘ٔح ضوِقص ٓقحس٣ق جُق٤حٗس ٝجإلفالـ ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔس ضشؽ٤ذ جُ٘لوحش

، ٓوحذَ 2011 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 3,7ذك٤ع ذِـص  ه٤ٔطٜح 

 151، ق٤ع جٗخلنص ذو٤ٔس 2010  ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 3,8

 . أُق دسْٛ

  ُٞقع ضوِـ ك٢ جُٔؿٔٞع جإلؾٔح٢ُ ُٔقحس٣ق قحكالش جُ٘وَ جُؿٔحػ٢ 

 ٤ِٕٓٞ 8,1، ٓوحذَ 2011 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 7,9ٝجُز١ ذِؾ  

.  أُق دسْٛ 166، أ١ ذو٤ٔس ضوذس خ 2010دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس  

ٖٝٓ خالٍ ٗطحتؽ ػ٤ِٔحش جُط٘ل٤ز ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٓوحسٗس ٓذجخ٤َ قحكالش جُ٘وَ ٓغ 

:  جُ٘لوحش ضر٤ٖ ٓح٢ِ٣

  ضشجؾغ ه٤ٔس جُٔذجخ٤َ ذحُٔوحسٗس ٓغ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ جُ٘وَ ، ق٤ع ذِـص

 أُق دسْٛ 391، ٓوحذَ 2011 أُق دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 320ه٤ٔطٜح 

ػِٔح إٔ ػذد .  أُق دس71ْٛ، ذطشجؾغ ه٤ٔطٚ 2010ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

 ٓغطل٤ذج ذشعْ 2678، ق٤ع ذِؾ 2010جُٔغطل٤ذ٣ٖ ئصدجد ٓوحسٗس ٓغ ع٘س 

، 2010 ٓغطل٤ذج ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 2495، ٓوحذَ 2011جُغ٘س جُٔح٤ُس 

ٛزج، كوذ ُٞقع ضشجؾغ ٓذجخ٤َ جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ .  ٓغطل٤ذج183ذض٣حدز هذسٛح 

جُ٘وَ سؿْ جسضلحع جُؼذد ٝرُي ٗنشج ُطوحػظ جُٔغطل٤ذ٣ٖ  ػٖ أدجء ٝجؾرحش 

. جإلٗخشجه جُؾٜش١

  ػرة ٓح٢ُ ؾذ ٓشضلغ ٣خـ خذٓس قحكالش جُ٘وَ جُؿٔحػ٢ ذشعْ ع٘س

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س 8,1، ق٤ع ذِؾ ٓؿٔٞع جُٔقحس٣ق، 2010

 أُق دسْٛ ك٤ٔح ٣خـ جُٔذجخ٤َ ػٖ ٗلظ 391، ٓوحذَ 2010جُٔح٤ُس 

ٓؿٔٞع جُٔقحس٣ق جُٔشضرو ذكحكالش جُ٘وَ ضطؿحٝص ٓرحُؾ .جُغ٘س جُٔح٤ُس

  7,6  ه٤ٔط2010ٚجُٔذجخ٤َ، كوذ عؿَ ػؿض ٓح٢ُ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس  

.  ٤ِٕٓٞ دسْٛ

  ػرة ٓح٢ُ ؾذ ٓشضلغ ٣خـ خذٓس قحكالش جُ٘وَ جُؿٔحػ٢ ذشعْ ع٘س

، ق٤ع ذِؾ ٓؿٔٞع جُٔقحس٣ق ػ٠ِ ٓغطٟٞ قحكالش جُ٘وَ 2011

 أُق 320، ٓوحذَ 2011 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 8جُؿٔحػ٢، 



ٓؿٔٞع جُٔقحس٣ق . دسْٛ ك٤ٔح ٣خـ جُٔذجخ٤َ ػٖ ٗلظ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

 ٤ِٕٓٞ  8,1جُٔشضرو ذكحكالش جُ٘وَ ضطؿحٝص ٓرحُؾ جُٔذجخ٤َ ، ذؼؿض ه٤ٔطٚ

 .2011دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

ٓٔح ٣إًذ غوَ ٓقحس٣ق ٛزٙ جُخذٓس  ػ٠ِ ٤ٓضج٤ٗس جُٔإعغس ، ق٤ع ضطشجًْ 

 .ٗلوحش جُ٘وَ  ع٘س ذؼذ أخشٟ، ٖٓ أؾَ ضِر٤س سؿرحش جُٔغطل٤ذ٣ٖ

IV-  انمنح وانقروض انمساعذج : 

ضوذّ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ُألػٔحٍ جإلؾطٔحػ٤س خذٓحش ضخـ جُٔ٘ف ٝجُوشٝك جُٔغحػذز، 

ٝجُط٢ ضطٔػَ ك٢ ٓ٘كس ٝعِلس ػ٤ذ جألمك٠ ٝجُوشٝك جالعطٜال٤ًس جُط٢ ضطٌٕٞ ٖٓ جُوشٝك 

. جُرغ٤طس ٝ عِلس جهط٘حء آُس جُكحعٞخ ٝ عِلس جهط٘حء دسجؾس ٗحس٣س

 منحح عيذ األضحً-1

 دسْٛ 1000 ٓ٘كس ٓح٤ُس ه٤ٔطٜح 2011خققص جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

ٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ ) ٓ٘خشهح 4151ُطـط٤س ضٌح٤ُق ػ٤ذ جألمك٠، جعطلحد ٜٓ٘ح 

ٓق٘ل٤ٖ ك٢  (جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س

 ٓغطل٤ذج ٖٓ ٓٞظل٢ 232 ٓغطل٤ذج ٖٓ ٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ 3655ٝ، ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 5جُغِْ 

ٝهذ .  ٓغطل٤ذج ٖٓ ٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس264جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝ ئػحدز جإلدٓحؼ ٝ

 .2011 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ ع٘س 4,2ذِؾ جإلػطٔحد جُٔخقـ ُٜزٙ جُخذٓس 

 :سهفح عيذ األضحً-2

ٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس ) ٓ٘خشهح4486جعطلحد ٖٓ عِلس ػ٤ذ جألمك٠ 

 8 ئ٠ُ 6ٓق٘لٕٞ ك٢ جُغِْ  (إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ  6,8ٝهذ ذِـص جُٔقحس٣ق جُٔخققس ُٜزٙ جُخذٓس . 2011ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

 . 2011ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

قروض تسيطح و سهفح اقتناء آنح انحاسىب و سهفح )انقروض االستهالكيح - 3

  (اقتناء دراجح ناريح

ذِؾ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ جُغِق جُرغ٤و جُٔخقـ ُلحتذز ٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ جُٔ٘ذٝذ٤س 

جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س، جُٔق٘ل٤ٖ ك٢ عالُْ 

 أُق 410، ذٔرِؾ ئؾٔح٢ُ هذسٙ 2011 ٓغطل٤ذج ذشعْ ع٘س 95 ٓح ٓؿٔٞػٚ 6 ٝ 5جألؾٞس 

. دسْٛ



 120ٝك٤ٔح ٣خـ جإلعطلحدز ٖٓ عِلس جهط٘حء آُس جُكحعٞخ، كوذ ٝفَ جُٔرِؾ جإلؾٔح٢ُ ئ٠ُ 

، ك٢ ق٤ٖ ذِؾ جإلػطٔحد جإلؾٔح٢ُ ذخقٞؿ جإلعطلحدز ٖٓ عِلس 2011أُق دسْٛ ذشعْ ع٘س 

.  أُق دس38ْٛجهط٘حء دسجؾس ٗحس٣س ئ٠ُ 

V-   انخذماخ انترفيهيح وانسياحيح: 

جُخذٓحش جُطشك٤ٜ٤س ٝجُغ٤حق٤س جُط٢ ضوذٜٓح جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ُألػٔحٍ جإلؾطٔحػ٤س ضخـ ٓ٘ف 

جُكؽ ٝجُشقالش جُذ٤ُٝس ٝجُؼٔشز ٝ جُٔخ٤ٔحش ٝجإلفط٤حف ٝ جُخذٓحش جُٔشضرطس ذحُط٣ٌٖٞ ٝ 

 .جُطظحٛشجش ٝجُ٘ذٝجش

 :منحح انحج  -1

هنحز ٝٓٞظل٢ جُؼذٍ ٝٓٞظل٢ ) ٓ٘خشهح 19ٝفَ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٓ٘كس جُكؽ 

ذشعْ جُغ٘س   (جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝئػحدز جإلدٓحؼ ٝٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س

 ٓغطل٤ذج ٖٓ ٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ 11 ٓغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ جُونحز 7ٝ ، ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 2011جُٔح٤ُس 

كوذ ذِؾ .ٝٓغطل٤ذج ٝجقذج ٖٓ ٓٞظل٢ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝ ئػحدز جإلدٓحؼ 

.  أُق دس354ْٛجإلػطٔحد جُٔخقـ ُٜزٙ جُٔ٘كس 

 :انرحالخ انذاخهيح وانذونيح وانعمرج  -2

 سقِس ذاؽشجف ٝدجد٣س جُٔٞظل٤ٖ ٝ ؾٔؼ٤حش أخشٟ 44 ، ضْ ض٘ظ٤ْ 2011ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

ئ٠ُ ٓخطِق ٓ٘حهن جُٔـشخ، جعطلحد جُٔؾحسًٕٞ ك٤ٜح ٖٓ جإلهحٓس ذٔشجًض جإلفط٤حف جُطحذؼس 

 .ُِٔإعغس

 ٓ٘خشهح  ٖٓ جُشقالش جُغ٤حق٤س جُذ٤ُٝس ٝسقالش أدجء ٓ٘حعي 60ٖٝٓ ؾٜس أخشٟ جعطلحد 

.  ٤ِٕٓٞ دسْٛ 1,2، ذٔرِؾ ئؾٔح٢ُ هذسٙ 2011جُؼٔشز جُٔ٘ظٔس ذشعْ 

 :انمخيماخ -3

 هلال 593، ٓخ٤ٔح ف٤ل٤ح جعطلحد ٓ٘ٚ 2011ٗظٔص جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

 ٣حكؼح 68، ًٔح ٗظٔص أ٣ظح ٓخ٤ٔح سذ٤ؼ٤ح جعطلحد ٓ٘ٚ ( ع٘س14 ٝ 09ضطشجٝـ أػٔحسْٛ ٓح ذ٤ٖ )

 1,8، ق٤ع ذِؾ ٓؿٔٞع ٓقحس٣ق ٛزٙ جُخذٓس ( ع٘س18 ٝ 14ضطشجٝـ أػٔحسْٛ ٓح ذ٤ٖ )

 .٤ِٕٓٞ دسْٛ 

 



 : اإلصطياف -4

ضقَ جُطحهس جإل٣ٞجت٤س ، ك٤ٔح ٣خـ ػذد جُـشف ٝجُؾون  ك٢ ؾ٤ٔغ ٓشًرحش جإلفط٤حف 

 ٓ٘خشهح خالٍ ع٘س 4456 ٝقذز ئ٣ٞجء، جعطلحد ٜٓ٘ح 222جُطحذؼس ُِٔإعغس جُٔكٔذ٣س ئ٠ُ  

.  ، ػِٔح إٔ ٛزج جُشهْ ال ٣ؾَٔ أكشجد ػحتالش جُٔغطل٤ذ2011ٖ٣

جُؼطَ  )ٝضؼطرش ٗغرس جُٔأل ػ٠ِ فؼ٤ذ ٓشًرحش جإلفط٤حف ؾذ ٓشضلؼس خالٍ كطشجش جُزسٝز

ٖٝٓ جُٔشضود إٔ . ، ٓوحسٗس ٓغ جُلطشجش جُؼحد٣س خالٍ ٓذجس جُغ٘س (جُٔذسع٤س ٝجُؼطَ جُق٤ل٤س

 ٝقذز ئذٞجء ،  ذلطف جُٔشًد جإلفط٤حك٢ ذأًحد٣ش خالٍ ٣281شضلغ ػذد جُـشف ٝجُؾون ئ٠ُ 

جُق٤ق جُٔورَ ، ٓٔح ع٤غحْٛ ذؾٌَ ًر٤ش ك٢ ضٞع٤غ ٝػحء جإل٣ٞجء، ٝذحُطح٢ُ ضِر٤س  قحؾ٤حش 

  .جُٔ٘خشه٤ٖ

ٝضٌش٣غح ُٜ٘ؽ ٓرذأ جُؾلحك٤س ضْ ٝمغ ٗظحّ ٓؼ٤ِٓٞحض٢ قذ٣ع ُطغ٤َٜ ٝضغش٣غ ٝض٤شز ضذذ٤ش 

ػ٤ِٔس جُكؿض دجخَ جُٔشًرحش جإلفط٤حك٤س، ٝرُي ٝكن سؤ٣س ٓ٘ذٓؿس ضٜذف ئ٠ُ جإلسضوحء 

ٝرُي . ذحُؼَٔ جإلؾطٔحػ٢ ٖٓ خالٍ ضكغ٤ٖ جألدجء ٝضرغ٤و جُٔغحهش  ٝمٔحٕ أًػش ٖٓ جُؾلحك٤س

. ضشع٤خح إلدجسز جُوشخ ٝجالعطؿحذس ُطِرحش جُٔ٘خشه٤ٖ 

 

 انخذماخ انمرتثطح تانتكىين و انتظاهراخ واننذواخ  -5

 231 ، ضْ ض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔط٢ جإل٣ٞجء ٝجإلهؼحّ ٝض٤ٜثس هحػحش جُؼشٝك ُلحتذز 2011خالٍ ع٘س 

. ضظحٛشز ٝ دٝسز ض٣ٌٖٞ جعطلحد ٜٓ٘ح  جُونحز ٝ ٓٞظل٢ جُؼذٍ

ًٔح ضْ ئػذجد ٓؾشٝع جضلحه٤س ٓغ ٝصجسز جُؼذٍ ٝجُكش٣حش، ٣ٞؾذ ه٤ذ جُٔ٘حهؾس، ُطكذ٣ذ ئهحس 

جُؼَٔ ك٢ ٓؿحٍ ضذذ٤ش جُطظحٛشجش جُؼ٤ِٔس ٝجُ٘ذٝجش جإلؽؼحػ٤س ُِٞصجسز، ٝضِي جُٔشضرطس 

.  ذحُط٣ٌٖٞ

VI-  انمساهماخ انمخصصح نهتقاعذ وانتعسيح : 

 .ضؾَٔ ٛزٙ جُٔغحٛٔحش  ٓ٘كس جُطوحػذ ٝٓ٘كس جُطؼض٣س

 :منحح انتقاعذ -1

 أُق دسْٛ ٌَُ ٓطوحػذ، ٝهذ جعطلحد ٖٓ ٛزٙ جُٔ٘كس 20ضخقـ جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ٓرِؾ 

 ٓطوحػذ ٖٓ جُغِي جإلدجس١ 199 ٓطوحػذ ٖٓ جُغِي جُونحت٢ ٝ 39 ٓطوحػذج ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 367



ٝهذ ذِؾ .  ٓطوحػذ ٖٓ جُٔ٘ذٝذ٤س جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ ٝ ئػحدز جإلدٓحؼ129ُٞصجسز جُؼذٍ ٝ

 .2011 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ ع٘س 7,4جإلػطٔحد جُٔخقـ ُٜزٙ جُخذٓس 

 :منحح انتعسيح-2

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ُطـط٤س ٓقحس٣ق ٓ٘كس جُطؼض٣س جُٔخققس  1,6خققص جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س 

ٝهذ ذِؾ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ ر١ٝ جُكوٞم جُٔطٞك٤ٖ . 2011ُز١ٝ جُكوٞم ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 

ٖٓ ر١ٝ ) قحُس، ػِٔح إٔ جُٔإعغس ضخقـ ٌَُ ػحتِس78ٖٓ هطحع جُؼذٍ ٝجُغؿٕٞ 

.  دس20.000ْٛٓ٘كس ذو٤ٔس  (جُكوٞم

 

VII- حصيهح انمنجساخ انمتعهقح تانثناياخ 

    ُوذ ؾؼِص ئدجسز جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س  ٖٓ ذ٘حء ٝ ئفالـ ٓشجًض جالفط٤حف ٝضكذ٣ػٜح، 

ئقذٟ أ٣ُٞٝحش ذشٗحٓؽ جُؼَٔ ُِٔإعغس جُٔكٔذ٣س ، ٝرُي ذـح٣س ضكغ٤ٖ جُخذٓحش جُٔوذٓس  

ُٔ٘خشه٤ٜح ٖٓ هنحز  ٝٓٞظل٢ ٝصجسز جُؼذٍ  ٝ ٓٞظل٢  جُٔ٘ذٝذ٤س  جُؼحٓس إلدجسز جُغؿٕٞ 

. ٝئػحدز جإلدٓحؼ، ُطؼضص جٌُٔحعد جُٔكووس 

 :  ك٢ٜ ًحُطح2011٢ُ  ٝ ك٤ٔح ٣خـ قق٤ِس جُٔ٘ؿضجش ُغ٘س

مركس االصطيافي تمذينح أكادير  -1

، ٝهذ أٗؿض ٛزج 2012 ؿؾص 27ضْ ضذؽ٤ٖ جُٔشًض جالفط٤حك٢ ذٔذ٣٘س أًحد٣ش، ٣ّٞ جإلغ٤ٖ٘ 

 ٝقذز 59  ٣ٝطأُق ٖٓ غالغس  هٞجذن، ٣ٝنْ 2 1450ّجُٔشًد ػ٠ِ ٓغحقس ضوذس ذكٞج٢ُ 

.   ٓغطل٤ذج259ئ٣ٞجت٤س، رجش هحهس جعط٤ؼحذ٤س ضقَ ئ٠ُ 

مركة االصطيافي تمذينح فاش -2
ك٢ ع٤حم ئ٣ؿحد قَ جعطؼؿح٢ُ إلػحدز كطف ٝسػ ذ٘حء جُٔشًد جُػلحك٢ ٝ جالفط٤حك٢ ذٔذ٣٘س 

، ضْ ض٤ٜثس دكطش جُطكٔالش جُخحؿ ذأؽـحٍ ضو٣ٞس جُر٘ح٣س، ٓغ  ضوذّ 2011كحط، خالٍ ع٘س 

جألؽـحٍ  ذحُ٘غرس ُِؾطش جُػح٢ٗ، ػِٔح إٔ جُٔؾشٝع ؽٜذ ضؼػشجش خالٍ أص٣ذ ٖٓ ػوذ ٖٓ 

 .جُضٖٓ

ضْ ٝمغ أؾ٘ذز ٝجمكس العطث٘حف أؽـحُٚ ٝئٜٗحتٜح، ضطٔػَ ك٢ جإلػالٕ ػٖ : جألػٔحٍ جُٔشضورس 

فلوس  جُطو٣ٞس ُِر٘ح٣س ٝجإلػالٕ ػٖ جخط٤حس ٌٓطد جُذسجعحش  جٌُِٔق ذط٤ٜثس دكحضش جُطكٔالش  

، ٝك٢ ؽٜش ٓح١ ع٤طْ كطف 2012جُخحؿ   ذحألؽـحٍ  جُػح٣ٞٗس ك٢ ؽٜش أذش٣َ ٖٓ ع٘س 

ػ٠ِ إٔ ض٘طِن أؽـحٍ جُطو٣ٞس ك٢ ؽٜش ٤ٗٞ٣ٞ، ًٔح ع٤طْ .جالظشكس  جُخحفس ذٜزج جُٔؾشٝع



﴾ ك٢ ..جإلػالٕ ػٖ ذحه٢ جُقلوحش  جُط٤ِ٤ٌٔس ﴿ جُ٘ؿحسز،جُقرحؿس، جُط٤ٌق،جُطر٤ِو ، جُطؿ٤ٜض

 2013ًٔح  ٣طٞهغ ئٜٗحء جألؽـحٍ ذحُ٘غرس ُِؾطش جألٍٝ  ٓطْ ع٘س . 2012ؽٜش ؽط٘رش ٖٓ ع٘س 

   .

انمركة االصطيافي تمذينح طنجح -3
ضْ ضٞه٤غ ػوذ ًشجء ٓغ جألٓالى جُٔخض٤ٗس، ٖٓ أؾَ ئٗؿحص ٓشًد : جألػٔحٍ جُٔ٘ؿضز 

 ٝذخقٞؿ جإلؾشجءجش جإلدجس٣س  ُِكقٍٞ ػ٠ِ سخقس ذ٘حء .جالفط٤حك٢ ذٔذ٣٘س ه٘ؿس

جُٔشًد، ضْ ٝمغ هِد ُذٟ جُؿٜحش جُٔخطقس ، ذذٕٝ إٔ ضطٞفَ ئدجسز جُٔإعغس ئ٠ُ قذ 

. جالٕ ذأ١ ؾٞجخ ٣زًش ك٢ جُٔٞمٞع

 

 

ترميم وصيانح تاقي انمركثاخ -4

 ،ضْ ئٗؿحص أؽـحٍ جُقرحؿس ٝ جُق٤حٗس ٝجُطش٤ْٓ ػ٠ِ فؼ٤ذ جإلدجسز 2011 خالٍ ع٘س 

. (ئكشجٕ، ك٤٘ذم، ض٤و ٤َِٓ، ٓشجًؼ)جُٔشًض٣س ٝٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔشًرحش جإلفط٤حك٤س 

 

VIII- انمىارد انثشريح انتاتعح نهمؤسسح انمحمذيح 

 

 :تحسين و تسىيح انىضعيح اإلداريح نهمستخذمين -1

 

  ئٕ ضغ٣ٞس جُٞمؼ٤س جإلدجس٣س ُٔغطخذ٢ٓ جُٔإعغس ٣٘ذسؼ مٖٔ أ٣ُٞٝحش جُٔوحسذس جُؿذ٣ذز 

جُط٢ ضٜ٘ؿٜح ئدجسز جُٔإعغس  ُِٜ٘ٞك ذٔغطٟٞ ٓٞجسدٛح جُرؾش٣س ٝجُز١ ع٤ؾٌَ ضكل٤ضج 

ٝذحُطح٢ُ جالسضوحء ئ٠ُ ٓغطٟٞ ٢ٜ٘ٓ ٣ؾؿغ جُؼح٤ِٖٓ , ٓؼ٣ٞ٘ح ٣٘ؼٌظ ئ٣ؿحذح ػ٠ِ ٓشٝد٣س جُؼَٔ

. ػ٠ِ جُركع ػٖ جُ٘ؿحػس ك٢ جُخذٓحش

كوذ ضر٤ٖ ُ٘ح ٖٓ خالٍ دسجعس ٝٓشجؾؼس جُِٔلحش جُٔطؼِوس ذأؾٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ػذّ جُطضجّ ئدجسز 

, جُؿٔؼ٤س عحذوح ذحُرحخ جُشجذغ ٖٓ جُ٘ظحّ جألعحع٢ جُٔطؼِن ذحألؾٞس ٝجُطشه٤حش ٝجُطؼ٣ٞنحش

, ٓٔح ٗطؽ ػ٘ٚ ضشجًْ ع٘س ذؼذ أخشٟ ك٢ قق٤ِس جُِٔلحش جُط٢ ُْ ضخنغ ُِطغ٣ٞس جإلدجس٣س

.  2007ٝخحفس ذؼذ ضلؼ٤َ جُ٘ظحّ جالعحع٢ ُِٔغطخذ٤ٖٓ ع٘س 



ٝك٢ ٛزج جإلهحس،  ضٔص ذشٓؿس ٤ٓضج٤ٗس ٓؼحُؿس ضغ٣ٞس جُٞمؼ٤س جإلدجس٣س ك٢ ج٤ُٔضج٤ٗس 

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ، كوذ ضْ 5 ٓغطخذٓح، ذطٌِلس ٓح٤ُس ذِـص 429، ؽِٔص 2011جُٔطؼِوس ذشعْ ع٘س 

جالػطٔحد ػ٠ِ ٓؼ٤حس جألهذ٤ٓس ٝجٌُلحءز، ٓغ جعطرؼحد ًَ أؽٌحٍ جُط٤٤ٔض ٝجإلهقحء، ٝرُي ٝكن 

: جُٔخطو ج٥ض٢ 

  ئػحدز ضشض٤د جُٔغطخذ٤ٖٓ جُكح٤ِٖٓ ُِؾٞجٛذ ٝجُذذِٞٓحش ك٢ جُغالُْ جُط٢

  ٖٓ جُرحخ جُشجذغ ُِ٘ظحّ جألعحع٢ ُِؿٔؼ٤س ؛19ضخُٜٞح ُْٜ جُٔحدز 

  ٖجُرحخ جُشجذغ ُالعطلحدز ٖٓ جُطشه٤س جُٔرحؽشز 17ٝ18ضطر٤ن جُٔحدض٤ ٖٓ 

 ُؿ٤ٔغ جُلثحش ؛

   ٖٓ ُْضرؼح ُِغ٤حعس جُط٢ ٜٗؿطٜح ٝصجسز جُؼذٍ ك٢ 4ج٠ُ 1قزف جُغال 

 .ج٥ٝٗس جألخ٤شز

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 24,2ق٤ع ذِـص جٌُِلس جُٔح٤ُس ذؼذ ضغ٣ٞس جُٞمؼ٤س جإلدجس٣س 

 ، أ١ ذض٣حدز ًطِس جألؾٞس ه٤ٔطٜح 2010 ٤ِٕٓٞ دسْٛ ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 19,2، ٓوحذَ 2011

ضْٜ جألؾٞس ًِٝلس ققس جُٔؾـَ ك٢ جُطأ٤ٓ٘حش جالؾطٔحػ٤س ٝجُقك٤س ) ٤ِٕٓٞ دسْٛ 5

 .(ٝجُطوحػذ

 :مجال انتكىين -2

 

ُٔغح٣شز جُطٞؾٜحش جُؿذ٣ذز ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔؿحالش جإلدجس٣س، ػِٔص جُٔإعغس ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ دٝسجش  

ض٤٘٣ٌٞس ٓغطٔشز ؽِٔص ؾ٤ٔغ جُؼح٤ِٖٓ ضكص ئؽشجكٜح، عٞجء دجخَ جإلدجسز جُٔشًض٣س أٝ 

. جُٞقذجش جُخحسؾ٤س جُطحذؼس ُٜح

ق٤ع ُٞقع إٔ ًَ جُٔؿٜٞدجش جُط٢ ٖٓ ؽأٜٗح ضط٣ٞش ؾٞدز جُخذٓحش جُٔوذٓس ٖٓ هشف 

جُٔإعغس  ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌطَٔ ئال ذحُٜ٘ٞك ذٌلحءضٜح ٝ ضط٣ٞش هذسجش جُؼح٤ِٖٓ ذٜح خحفس ك٢ 

جُطغ٤٤ش ٝجُطذذ٤ش ٝ جُٔكحعرس  ٝجالعطورحٍ ٝجُٔؼ٤ِٓٞحش ٝ ذشٓؿس جُل٘ذهس:ج٤ُٔحد٣ٖ ج٥ض٤س 

... ٝجُطذه٤ن ٝ ٓشجهرس جُطغ٤٤ش ٝجُطٞجفَ ٝجُٔٞجسد جُرؾش٣س ٝ جُطأ٤ٖٓ ٝضو٤٘حش جألسؽ٤ق

 ضْ ضكذ٣ذ أْٛ جُٔؿحالش ٝ ج٤ُٔحد٣ٖ جُط٢ ٣كطحؼ ئ٤ُٜح جُؼح٤ِٖٓ ذادجسز جُٔإعغس ك٢ ٓؿحٍ 

جُط٣ٌٖٞ جُ٘ظش١ ٝجُططر٤و٢، ٝرُي ذط٘غ٤ن ٓغ ٓخطِق جُٔقحُف جُٔشًض٣س ٝ جُٞقذجش 



 ، ُِط٣ٌٖٞ ج٢ُٜ٘ٔ ٝ ئٗؼحػ 1ؿشخ -ق٤ع ضْ جالضلحم ٓغ جُٔذ٣ش٣س جُؿ٣ٜٞس ؽٔحٍ . جُخحسؾ٤س

جُؾـَ جُط٢ ضطٞكش ػ٠ِ خرشز ٤ٓذج٤ٗس ٝجعؼس ك٢ ٓؿحٍ جُط٣ٌٖٞ جُٔغطٔش ٝ جُٔؿٜضز ذٔؼذجش 

ضٌُ٘ٞٞؾ٤س ك٢ ٓؿحٍ جُٔؼ٤ِٓٞحش، ذحإلمحكس ئ٠ُ أٜٗح ضغطؼ٤ٖ ذٔطذخ٤ِٖ ر١ٝ ٓغطٟٞ ؾ٤ذ ٖٓ 

ٝٓ٘ذٝذ٢ قغحذحش ٝ ؿ٤شْٛ ، ٖٓ أؾَ ٝمغ , خرشجء، ٝٓغطؾحس٣ٖ ٓح٤٤ُٖ، ٜٝٓ٘ذع٤ٖ 

 Contrats" ذشٗحٓؽ ع١ٞ٘ ؽحَٓ ٣ذخَ ك٢ ئهحس جالعطلحدز ٖٓ جُؼوٞد جُٔخققس ُِط٣ٌٖٞ 

spéciaux de formation " ذـشك ض٣ٌٖٞ ٓغطٔش ٓغطش ػ٠ِ ٓذجس جُغ٘س، ٓغ ،

.   ٖٓ جُٔرحُؾ جُط٢ ٣ؿد أدجؤٛح ئ٠ُ ٓشًض جُط٣ٌٖٞ%70جعطشؾحع 

 ، ٖٓ 2011 ٓغطل٤ذج ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 131كوذ ذِؾ ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ جُط٣ٌٖٞ جُٔغطٔش  

 ٓغطل٤ذج ػٖ جُٞقذجش جُخحسؾ٤س ، ذٔرِؾ ئؾٔح٢ُ 36 ٓغطل٤ذج ٖٓ جإلدجسز جُٔشًض٣س ٝ 95ذ٤ْٜ٘ 

.  أُق دس250ْٛهذسٙ 

 2012ًٔح ضؼطضّ جإلدجسز ٝمغ ذشٗحٓؽ ض٢٘٣ٌٞ ؾذ٣ذ ع٤رذأ جُؼَٔ ذٚ جذطذجء ٖٓ ؽٜش جذش٣َ 

.  ٣ؾَٔ ضخققحش ؾذ٣ذز ٝٓؿحالش أخشٟ ٓذضٜح أهٍٞ ٝرُي ُٔٞجًرس جُؿٔؼ٤س ئ٠ُ ٓإعغس

 ، (bilan de compétences)ذحإلمحكس ئ٠ُ ٝمغ ذشٗحٓؽ ُطو٤٤ْ ٓغطخذ٢ٓ جُٔإعغس 

جُٔ٘حعد ٝكن ٓإٛالضٚ ٝٓؿحٍ  ُطكذ٣ذ ًلحءجش ٝ خرشز ًَ ؽخـ ٝٝمؼٚ ك٢ جُٔٞهغ

ضخققٚ، ٖٓ أؾَ جُشكغ ٖٓ ٓشدٝد٣طٚ ٝٓ٘كٚ كشفس جُطشه٤س ج٤ُٜ٘ٔس، ٝرُي ذحالعطؼحٗس 

        .ذخرشجء ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ

ًٔح إٔ جُٔإعغس ػوذش جضلحه٤س ؽشجًس ٓغ جُٔؼٜذ جُلشٗغ٢ ُطذػ٤ْ جُؿحٗد جُػوحك٢            

 ك٢ % 20ٝجُؼ٢ِٔ ُلحتذز ؾ٤ٔغ جُٔ٘خشه٤ٖ ٝر٣ْٜٝ ٝ جالعطلحدز ٖٓ جُطخل٤نحش ضقَ ئ٠ُ 

. ؾ٤ٔغ جُٔغط٣ٞحش ٝجُطخققحش

 :مجال انتأمين نهمستخذمين -3

 

ضط٣ٞش أعح٤ُد ضذذ٤ش ػوٞد جُطح٤ٖٓ ٝ ضكغ٤ٖ ؾٞدضٜح ٝ رُي ذطـ٤٤ش جُٞع٤و ذ٤ٖ ئدجسز      

. جُؿٔؼ٤س ٝذ٤ٖ ؽشًس جُطأ٤ٖٓ ٗظشج ُـ٤حذٚ جُٔغطٔش ك٢ جُطٞجفَ ٝعٞء جُطغ٤٤ش ذقلس ػحٓس

: كطْ ضل٣ٞص ضذذ٤ش ػوٞد جُطح٤ٖٓ ئ٠ُ ٝع٤و آخش ُطغ٣ٞس 

. 2011 ٖٓ جُِٔلحش جُٔشم٤س ُغ٘س 1813ضغذ٣ذ ضٌح٤ُق         - 



. ضكَٔ جُؼالؾحش الغ٘ح ػؾش قحُس ك٢ أٝهحش ٝؾ٤ضز        - 

.  ضغ٣ٞس جُٞمؼ٤س جُٔح٤ُس ُغطس قحالش ٖٓ قٞجدظ جُؾـَ        -  

 

 

 :مجال انتىظيف -4

 

ػِٔص جُٔإعغس جُٔكٔذ٣س ػ٠ِ جُكذ ٖٓ جُطٞظ٤ق جُؼؾٞجت٢ ٝ جُؼَٔ ذغ٤حعس جُطٞظ٤ق قغد 

 2011  ٓغطخذٓح ذشعْ جُغ٘س جُٔح٤ُس 429جُكحؾ٤حش ٝ جأل٣ُٞٝحش ق٤ع ذِؾ ػذد جُٔغطخذ٤ٖٓ 

ٝعطؼَٔ جُٔإعغس ٓغطورال ػ٠ِ ئػحدز ٤ٌِٛس جُطٞص٣غ . 2010 ذشعْ ع٘س 436، ٓوحذَ 

جُٞظ٤ل٢ ُِؼح٤ِٖٓ هقذ خِن ضٞجصٕ ذ٤ٖ ػذد جُٔغطخذ٤ٖٓ ك٢ ٓخطِق جُٞقذجش جُخحسؾ٤س 

. جُطحذؼس ُِٔإعغس ٝ ؾ٤ٔغ جُٔؿحالش، ػٖ هش٣ن ٜٗؽ ع٤حعس ئػحدز جالٗطؾحس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


