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 ملخص  

ان املخاؾغ الاحخماغُت هي بؿبُػتها مساؾغ اكخطاصًت 

جإزغ غلى مىاعص ألافغاص و هفلاتهم، ًخػغع لها حمُؼ 

 للمساؾغ 
ً
ػخبر أغػف ألافغاص واهثرهم حػغغا ألافغاص. َو

الاحخماغُت : اإلاؿىىن، طوي الاخخُاحاث الخاضت، 

، ألاكلُاث واإلاهاحغون. في هظا الؿُاق ، الحماًت الاحخماغُت حشمل "حمُؼ الخضابحر التي  اليؿاء ، ألاؾفاٌ

ًخسظها مسخلف الفاغلحن الحيىمُحن و الغحر الحيىمُحن في اؾاع خماًت ألافغاص مً املخاؾغ الاحخماغُت 

اصة في الىفلاث ". ًلضم هظا اإلالاٌ صعاؾت غلم ُت لإلؾاع اللاهىوي التي حؿببذ في اهسفاع في الضزل أو ٍػ

ت جسػؼ  اإلاغغبي اإلاىظم للحماًت الاحخماغُت  حؿدىض غلى فىغة أن الحماًت الاحخماغُت هي غملُت جضبحًر

اث الػلمُت التي لها غالكت بمجاٌ الخضبحر. حؿدىض اإلاىهجُت اإلاػخمضة في هظا الؿُاق غلى زالر  للىظٍغ

ت واؾخيباؾُت. يهضف هظا اإلالاٌ الى صعاؾت مسخلف مىهجُاث مخياملت فُما بُنها: صعاؾت وزاةلُت وجدلُلُ

 غربدراسة ملخحلف القواهين املىظمة للحماًة الاجحماعية بامل
واقتراح نيظونة 

قاىوىٌة غلى ضوء 
 الدراسات السابقة

 أمام عبدالرحيم

 صهخىع باخث في غلىم الخضبحر بجامػت ابً ؾفُل 

 عفاف بىعبود

 في غلىم الخضبحر بجامػت ابً ؾفُل باخثت  
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اللىاهحن اإلاىظمت للحماًت الاحخماغُت باإلاغغب واكتراح مىظىمت كاهىهُت غلى غىء الضعاؾاث الؿابلت. 

للخمىً مً جدلُم أهضاف هظه الضعاؾت، ٌػغع هظا اإلالاٌ في زالر مداوع مسخلف الىخاةج التي جم 

غق الى صعاؾت ؤلاؾاع اللاهىوي  للحماًت الاحخماغُت في مغخلتها ألاولى ما كبل الخىضل اليها: املحىع ألاٌو ًخؿ

حػمُم الخغؿُت الاحخماغُت باإلاغغب، والظي ًخمدىع خٌى الخغؿُت الصحُت؛ هظام اإلاػاشاث؛ الضغم 

ل  الاحخماعي والغغاًت الاحخماغُت. املحىع الثاوي مً اإلالاٌ ًخؿغق الى صعاؾت ؤلاؾاع اللاهىوي اإلاخػلم بخجًز

مشغوع حػمُم الخغؿُت الاحخماغُت باإلاغغب، والظي ًخػمً بضوعه احغاءاث حػمُم الحماًت الاحخماغُت 

والضغم الاحخماعي. أما باليؿبت للمدىع الثالث فلض جم جسطُطه للمىظىمت اللاهىهُت اإلالترخت التي 

 بلت. جػمً هجاغت مىظىمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب غلى غىء الضعاؾاث الؿا

 الكلمات الرئيسية:

الحماًت الاحخماغُت؛ صعاؾت كاهىهُت؛ الخغؿُت الصحُت؛ الضغم الاحخماعي؛ اإلاػاشاث؛ الػمان 

 الاحخماعي؛ الخامحن الطحي.

Abstract 

By their nature, social risks are economic risks affecting the resources and expenses of 

individuals, to which all individuals are exposed. Older persons, with special needs, 

women, children, minorities and migrants are the most vulnerable and socially 

vulnerable. In this context, social protection covers "all measures taken by various 

governmental and non-governmental actors in protecting individuals from social risks 

that have caused a decrease in income or an increase in expenditure." This article 

presents a scientific study of the Moroccan legal framework governing social 

protection based on the idea that social protection is a management process subject to 

scientific theories relating to the field of management. The methodology adopted in 

this context is based on three complementary methodologies: Documentary, 

analytical and discretionary study. This article aims to examine the various laws 

regulating social protection in Morocco and to propose a legal system in the light of 

previous studies. In order to achieve the objectives of this study, this article is 

presented in three main areas: The first relates to the study of the legal framework for 

social protection in the first phase of the pre-universal social coverage in Morocco, 

which focuses on health coverage; Pension system; social support and welfare . The 
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second focus of the article deals with the study of the legal framework for 

downloading the social coverage project in Morocco, which in turn includes the 

procedures for mainstreaming social protection and social support. The third focus 

has been devoted to the proposed legal system that ensures the effectiveness of 

Morocco's social protection system in the light of previous studies. 

Key words: 

Secret words; social protection; Legal study; Health coverage; social support; Pensions; 

Social security; Health insurance and welfare. 

 مقدمة

ؿبُػتها مساؾغ ان املخاؾغ الاحخماغُت هي ب

اكخطاصًت جإزغ غلى مىاعص ألافغاص و هفلاتهم. 

ً املخاؾغ الاحخماغُت ً الخمُحز بحن فئخحن م مى  ٍو

: املخاؾغ التي جدض مً اللضعة غلى الىؿب 

)البؿالت ، والعجؼ ، والشُسىزت( واملخاؾغ التي 

ض مً الىفلاث )ؤلاؾيان ، واإلاغع ، وما ئلى  جٍؼ

حمُؼ ألافغاص لهظه  طلً(. ومً اإلاغجح أن ًخػغع

اث  املخاؾغ الاحخماغُت، ولىً غلى مؿخٍى

 
ً
ػخبر أغػف ألافغاص وأهثرهم حػغغا مسخلفت. َو

للمساؾغ الاحخماغُت : اإلاؿىىن، طوي 

الاخخُاحاث الخاضت، اليؿاء ، ألاؾفاٌ ، 

ألاكلُاث واإلاهاحغون. في هظا ؤلاؾاع، ًمىً 

اغخباع الحماًت الاحخماغُت غلى أنها حمُؼ 

ابحر الغامُت ئلى خماًت ألافغاص مً املخاؾغ الخض

الاحخماغُت التي أصث ئلى اهسفاع/زؿاعة في 

اصة في ؤلاهفاق. وهي مجمىغت مً  الضزل أو ٍػ

الخضابحر التي جسضم:  أوال، حمُؼ فئاث ألافغاص 

الظًً حػغغىا إلاشيل احخماعي هجم غىه زؿغ 

احخماعي وزاهُا، جخؿلب جضبحرا غملُا زاضا 

ً وغؼ جضابحر الحماًت الاحخماغُت ختى ابخضاءا م

غمان جدلُلها. وبالخالي ، ًمىً حػٍغف الحماًت 

الاحخماغُت غلى أنها "حمُؼ الخضابحر التي ًخسظها 

مسخلف الفاغلحن الحيىمُحن و الغحر الحيىمُحن 

في اؾاع خماًت ألافغاص مً املخاؾغ الاحخماغُت 

اصة في  التي حؿببذ في اهسفاع في الضزل أو ٍػ

 الىفلاث ".

اغخماصا غلى الضعاؾت التي في هظا الؿُاق،  و 

 Les indicateursاهجؼهاها ؾابلا جدذ غىىان: )

de mesure de la performance globale de la 

: Elaboration d’une  protection sociale

combinaison intelligible)  والتي بضوعها

 1اغخمضث غلى صعاؾاث ؾابلت في هفـ املجاٌ،

فان غمان هجاغت جؿبُم الحماًت الاحخماغُت 

باإلاغغب لطالح اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن وألاؾغ 

                                                             
1 AMAM, A. and BENABOUD, A. 2022. Les 

indicateurs de mesure de la performance 

globale de la protection sociale: Elaboration 

d’une combinaison intelligible. Revue 

Internationale des Sciences de Gestion. 5, 1 

(Feb. 2022). 
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والضولت هى مغجبـ بمضي أزضه بػحن الاغخباع 

 للملاعبخحن الخالُخحن: 

ت التي حػخمض في فلؿفتها غلى:  - اإلالاعبت الفئٍى

أوال، جضابحر شاملت غاصلت جػمً هفـ 

ن وألاؾغ الحلىق لجمُؼ اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىح

الحماًت مً املخاؾغ الاحخماغُت وزاهُا، جضابحر 

جىمُلُت حؼافُت جػمً خلىق اصماج حمُؼ 

الفئاث اإلاػىػة لحماًتهم مً املخاؾغ 

 الاحخماغُت.

ت التي حػخمض في فلؿفتها غلى:  - واإلالاعبت الخضبحًر

أوال، جضابحر اؾتراجُجُت جػمً مً حهت 

 الاؾخفاصة الضاةمت مً خلىق الحماًت مً

املخاؾغ الاحخماغُت لفاةضة حمُؼ اإلاىاؾىاث 

وألاؾغ ، ومً حهت ازغي جضابحر  واإلاىاؾىحن

اؾخضعاهُت وحؿهُلُت غامىت لهظه الاؾخفاصة 

الضاةمت؛ زاهُا، جضابحر صغماجُت جػمً مً 

حهت الحيامت الجُضة لىمىصج ألامً الاحخماعي 

ضج(   اإلاخبؼ )همىصج بِؿماعن أو همىصج بُفٍغ

ً جضبحر اإلاىظىمت بأهملها مً للخمىً مً خؿ

ؾغف اإلاخضزلحن، ومً حهت ازغي جضابحر 

مػلىماجُت حػخمض غلى الظواء الاكخطاصي 

الاؾتراجُجي وزالثا، جضابحر زخامُت  جػمً مً 

حهت جدلُم الاؾخفاصة الفػلُت مً الحلىق 

واإلاؿاغضاث الاحخماغُت لفاةضة حمُؼ 

ً مً  اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن وألاؾغ اإلاخػغٍع

املخاؾغ الاحخماغُت، ومً حهت ازغي جػمً 

هفاءة وكضعة الفاغلحن اإلاخضزلحن في مىظىمت 

 جضبحر الحماًت الاحخماغُت.

فإلى أي حد الاطار القاهووي املىظم ئطن، 

للحماًة الاجحماعية باملغرب ًمكن أن ًظمن 

اقع ؟  هجاعة ثطبيقها على أرض الو

وي ًلضم هظا اإلالاٌ صعاؾت غلمُت لإلؾاع اللاهى 

اإلاغغبي اإلاىظم للحماًت الاحخماغُت  حؿدىض غلى 

ت  فىغة أن الحماًت الاحخماغُت هي غملُت جضبحًر

اث الػلمُت التي لها غالكت بمجاٌ  جسػؼ للىظٍغ

الخضبحر. حؿدىض اإلاىهجُت اإلاػخمضة في هظا الؿُاق 

غلى زالر مىهجُاث مخياملت فُما بُنها: صعاؾت 

 ,documentaireوزاةلُت وجدلُلُت واؾخيباؾُت )

analytique et synthétique  ًلظلً فُمى . )

جلخُظ اهضاف هظا اإلالاٌ في الىلؿخحن 

 الخالُخحن: 

صعاؾت مسخلف اللىاهحن اإلاىظمت للحماًت  -

 الاحخماغُت باإلاغغب؛

واكتراح مىظىمت كاهىهُت غلى غىء الضعاؾاث  -

الؿابلت ًمىً أن حؿاهم في غمان هجاغت 

 ت باإلاغغب.جؿبُم الحماًت الاحخماغُ

للخمىً مً جدلُم أهضاف هظه الضعاؾت، 

ٌػغع هظا اإلالاٌ في زالر مداوع مسخلف الىخاةج 

 التي جم الخىضل اليها: 

املحىع ألاٌو ًخؿغق الى صعاؾت ؤلاؾاع اللاهىوي  

للحماًت الاحخماغُت في مغخلتها ألاولى ما كبل 

حػمُم الخغؿُت الاحخماغُت باإلاغغب، والظي 

خغؿُت الصحُت؛ هظام ًخمدىع خٌى ال

اإلاػاشاث؛ الضغم الاحخماعي والغغاًت 

الاحخماغُت. املحىع الثاوي مً اإلالاٌ ًخؿغق الى 

ل مشغوع  صعاؾت ؤلاؾاع اللاهىوي اإلاخػلم بخجًز
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حػمُم الخغؿُت الاحخماغُت باإلاغغب، والظي 

ًخػمً بضوعه احغاءاث حػمُم الحماًت 

ت الاحخماغُت والضغم الاحخماعي. أما باليؿب

للمدىع الثالث فلض جم جسطُطه للمىظىمت 

اللاهىهُت اإلالترخت التي جػمً هجاغت مىظىمت 

الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب غلى غىء الضعاؾاث 

  الؿابلت.

املحور الاول : الحماًة الاجحماعية قبل جعميم 

 الحغطية الاجحماعية باملغرب

ان الاؾاع اللاهىوي اإلاىظم للحماًت الاحخماغُت في 

خلتها الاولى ما كبل حػمُم الخغؿُت الاحخماغُت مغ 

باإلاغغب ًخؿغق الى غضة مىاغُؼ وهي والخالي : 

الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت ؛ هظام اإلاؿاغضة 

الؿبُت ؛ الخامحن الطحي؛ الخأمحن الاحباعي غً 

اإلاغع واإلاػاشاث؛ الػمان الاحخماعي ؛ ألاعامل ؛ 

ي ضىضوق الخيافل أالحخماعي ؛ الضغم اإلاضعس 

والغغاًت الاحخماغُت . ٌشمل هظا الاؾاع اللاهىوي 

ض غً  هظ  105اإلاىظم لهظه اإلاغخلت ما ًٍؼ

، باإلغافت إلاا حاء به صؾخىع اإلاملىت 2كاهىوي

 .2011اإلاغغبُت 

و  31ال ؾُما الفطلحن  2011فبمىحب صؾخىع 

،وولذ الى الضولت في مجاٌ الحماًت  32

الاحخماغُت غمان الحلىق وجِؿحر اؾباب 

 الاؾخفاصة: 

خُث جم جيلُف الضولت أوال بمهمت غمان 

الحماًت الحلىكُت والاحخماغُت والاكخطاصًت 

                                                             
 

2
ىذه الدراست ىي مزتبت ومعنونت  النصوص القانونيت المعتمدة في 

ومزقمت وفق التزتيب الذي يحتويو ىذا المقال في المكان المخصص 

 .للمزاجع

لألؾغة ، بملخض ى اللاهىن، بما ًػمً وخضتها 

وهظلً جىفحر  .واؾخلغاعها واملحافظت غليها

الحماًت اللاهىهُت، والاغخباع الاحخماعي واإلاػىىي 

ت، بطغف ال ىظغ لجمُؼ ألاؾفاٌ، بىُفُت مدؿاٍو

واخضار مجلـ  .غً وغػُتهم الػاةلُت

 32)الفطل  ..اؾدشاعي لألؾغة والؿفىلت الخ ..

  .مً الضؾخىع(

هما وول ليل مً الضولت واإلاإؾؿاث الػمىمُت 

والجماغاث الترابُت مهمت حػبئت ول الىؾاةل 

اإلاخاخت، لخِؿحر أؾباب اؾخفاصة اإلاىاؾىاث 

 واإلاىاؾىحن، غلى كضم اإلاؿاواة، مً الحم في

الػالج والػىاًت الصحُت؛ الحماًت الاحخماغُت 

والخغؿُت الصحُت، والخػامً الخػاغضي أو 

اإلاىظم مً لضن الضولت؛ الحطٌى غلى حػلُم 

ً اإلانهي  غطغي مِؿغ الىلىج وطي حىصة؛ الخيٍى

الؿىً  والاؾخفاصة مً التربُت البضهُت والفىُت؛

مً الضؾخىع(  31)الفطل  .الشغل الخ .. الالةم؛

 ؛

غؿاء صعاؾت شاملت ليل اإلالخػُاث اللاهىهُت وإل 

التي حاء بها الاؾاع اللاهىوي اإلاىظم في هظا 

املحىع، ًمىً ججمُؼ هظه اإلالخػُاث في  زالر 

مىاغُؼ وهي: الخغؿُت الصحُت؛ هظام 

والغغاًت  اإلاػاشاث، الضغم الاحخماعي

 الاحخماغُت.

 الحغطية الصحية  .1

بالخغؿُت  حشمل اإلالخػُاث اللاهىهُت اإلاخػللت

هظ كاهىوي، وحػخبر مضوهت  69الصحُت مً 

الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت اللاهىن اإلاىظم ليل 
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ملخػُاث الحماًت الاحخماغُت في شلها اإلاخػلم 

بمجاٌ الصحت والخضماث الؿبُت وجىظ 

اإلالخػُاث اللاهىهُت الىبري التي جخػمنها هظه 

 اإلاضوهت غلى ما ًلي :

غً اإلاغع كاةم ئخضار جأمحن ئحباعي أؾاس ي  -

غلى مباصب وجلىُاث الخأمحن الاحخماعي لفاةضة 

ألاشخاص اإلاؼاولحن وشاؾا ًضع غليهم صزال و 

مؿخفُضًً مً اإلاػاشاث وكضماء اإلالاومحن و 

غ و الؿلبت؛  أغػاء حِش الخدٍغ

ئخضار هظام للمؿاغضة الؿبُت كاةم غلى مباصب  -

اإلاؿاغضة الاحخماعي والخػامً الىؾني لفاةضة 

ً الؿيان  ؛اإلاػىٍػ

ئصاعة الطىضوق الىؾني إلاىظماث  ئخضار مجلـ -

 الاخخُاؽ الاحخماعي؛

 الىؾىُت للخأمحن الطحي؛ ئخضار الىوالت -

ل بغهامج صغم ئضالح الخغؿُت  - اجفاق كغع جمٍى

الصحُت ألاؾاؾُت بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً 

لي للخىمُت ؛  ألافٍغ

ذ الظي ًضلي به الؿالب  - وجدضًض همىطج الخطٍغ

 ٌ حغؿُخه الصحُت وهظا شيل ومػمىن  خى

ؾلب الدسجُل لضي الطىضوق الىؾني 

 إلاىظماث الاخخُاؽ الاحخماعي

وجىفُظا إلاضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت فُما 

ًسظ هظام اإلاؿاغضة الؿبُت جم الخىطُظ 

  غلى ماًلي:

شغوؽ الاؾخفاصة مً زضماث هظام اإلاؿاغضة 

 الؿبُت؛

ىنهم هُفُاث جدضًض الاشخاص الظًً ًم -

الاؾخفاصة مً زضماث هظام اإلاؿاغضة 

 الؿبُت؛ 

هُفُاث جدمل الاشخاص اإلاإهلحن لىظام  -

 اإلاؿاغضة الؿبُت؛

ل هظام اإلاؿاغضة الؿبُت؛ -  هُفُاث جمٍى

جدضًض همىطج اؾخماعة ؾلب الاؾخفاصة مً هظام  -

 اإلاؿاغضة الؿبُت والىزاةم اإلاؿلىبت للترشح؛

شت جدضًض اإلاخغحراث اإلاغجبؿت بالظغوف اإلاػِ -

لألؾغة ومػامالث مىاػهت الضزل اإلاطغح به 

ومإشغاث خؿاب مجمىع الىلـ اإلاخػللت 

باإلامخلياث، ومإشغاث خؿاب مجمىع الىلـ 

اإلاخػللت بالظغوف الؿىؾُى اكخطاصًت وهظا 

بىُفُت خؿابها لالؾخفاصة مً هظام اإلاؿاغضة 

 الؿبُت. 

أما فُما ًسظ هظام الخأمحن الطحي والخأمحن 

اس ي غً اإلاغع، فلض جم ؤلاحباعي ألاؾ

 الخىطُظ غلى ماًلي:

 ئخضار الطىضوق اإلاغغبي للخأمحن الطحي  -

جىفُظ مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما  -

 ًخػلم بالىوالت الىؾىُت للخأمحن الطحي

جدضًض شيل ومػمىن لىاةذ اإلاىسغؾحن  -

واإلاإمىحن وطوي خلىكهم الىاحب ؤلاصالء بها 

ن الطحي وهظا ئلى الىوالت الىؾىُت للخأمح

 هُفُت ئعؾالها 

ت للخدبؼ الؿبي للؿفل  - جدضًض ؤلاحغاءاث الػغوٍع

بغؾم الخأمحن الطحي ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً 

 اإلاغع 
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جدضًض الخضماث التي ًمىً جلضًمها في ئؾاع  -

الاؾدشفاء بالنهاع بغؾم الخأمحن الطحي 

 ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع 

و ئخضار هظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً  -

اإلاغع الخاص بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ 

ً اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظً

 ًؼاولىن وشاؾا زاضا.

 الىظام الخاص باملعاشات .2

لإلؾاع اللاهىوي اإلاخػلم بالىظام الخاص  باليؿبت

هظ كاهىوي،  46باإلاػاشاث والظي ًػم غضص 

 فلض جم اصعاج اإلالخػُاث الخالُت:

ئخضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث  -

اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر 

 وشاؾا زاضا ألاحغاء الظًً ًؼاولىن 

مً اإلاضوهت الػامت للػغاةب  III 73جؿبُم اإلااصة  -

 فُما ًخػلم باإلالاولحن الظاجُحن

وكض جم الخىطُظ هظلً غلى ملخػُاث ازغي 

 مخػللت بىظام الػمان الاحخماعي وتهم :

 اخضار هظام للػمان الاحخماعي  -

ابغام الاجفاكُت الػامت للػمان الاحخماعي  -

لػمان الاحخماعي اإلابرمت اإلاخػللت بىظام ا

ت  للبداعة بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والجمهىٍع

الفغوؿُت والاجفاق الخىمُلي اإلاخػلم بىظام 

 الػمان الاحخماعي الخاص بهظه الاجفاكُت.

ولإلشاعة، فالفئاث اإلاػىُت بالخأمحن ؤلاحباعي 

ألاؾاس ي غً اإلاغع واإلاػاشاث التي جم 

ػللت الخىطُظ غليها في اإلالخػُاث اللاهىهُت اإلاخ

بمجالي الخغؿُت الصحُت الاؾاؾُت واإلاػاشاث 

 هي والخالي:

 

  الدعم الاجحماعي  .3

الاؾاع اللاهىوي اإلاىظم للضغم الاحخماعي ًػم ما 

ض غً  خيىن مً زالزت اهىاع  17ًٍؼ هظ كاهىوي، ٍو

 مً اإلالخػُاث مخػللت بثالر فئاث مػىػة: 

فئت اليؿاء الاعامل اإلاػىػة و الحاغىاث  -

 امىألؾفالهً الُخ

 فئت ألامهاث اإلاؿللاث اإلاػىػة وأؾفالهم -

وفئت الاؾغ اإلاػىػة كطض جمىحن أبىائهم مً  -

 مخابػت جمضعؾهم.

  التراحمت

اإلالبىلحن 

لضي 

 املحاهم

 اليؿار 

  اإلاهىضؾحن

حن  اإلاػماٍع

  اإلافىغحن

 اللػاةُحن

  ٌ  الػضو

  اإلالاولحن

 الظاجُحن

  الاشخاص الخاغػحن

لىظام اإلاؿاهمت 

 هىُت اإلاىخضةاإلا

  الخجاع والطىاع

الخللُضًحن الظًً 

 ًمؿيىن مداؾبت

 الاؾباء 

  ًاللىابل ومؼاولي مه

ؼ والخاهُل  الترٍو

واغاصة الخاهُل 

الىظُفي وضىاع 

عماماث الاؾىان 

واملخخطحن في الحمُت 

والخغظًت 

واإلاخسططحن في 

 الؿب الىفس ي

  اؾباء

 الاؾىان

 الطُاصلت 

 اإلاىزلحن 

  ًًاإلاغشض

 الؿُاخُحن

 إلاهىضؾحن ا

اإلاؿاخحن 

الؿبىغغا

 فُحن

 البُاؾغة 



  0200 ناي  الخانسالػدد   القواىٌو الهيظهة للحهاًة االجتهاغٌة بالهغرب

 

0272- 2929 ردند :  نػهد الدراسات االجتهاغٌة و االغالنٌة  

                      
ع   

ه
جت

ه
و ال

ون 
قاى

ة ال
جل

ن
 

1
2

 

فُما ًسظ الفئت ألاولى الخاضت باألعامل فلض جم 

 اصعاج اإلالخػُاث الخالُت:

جدضًض شغوؽ ومػاًحر الاؾخفاصة مً الضغم  -

اإلاباشغ لليؿاء ألاعامل في وغػُت هشت 

 لهً الُخامىالحاغىاث ألؾفا

اخضار هظام الغواجب اإلاػاشُت اإلامىىخت  -

 للملاومحن وأعاملهم وفغوغهم وأضىلهم

ملخػُاث مخػللت بجمػُاث لبػؼ الفئاث  -

 مً الاعامل

ملخػُاث مخػللت بدفظ الىظاةف  -

حن واعاملهم وبشأن الاغفاء مً الخىبر  للػؿىٍغ

ؼ ازض اإلااء وبػؼ  - و ملخػُاث مخػللت بمشاَع

 ػؼ الاعاملالهباث لفاةضة ب

الفئت الثاهُت الخاضت باألمهاث أما بسطىص 

اإلاؿللاث وأؾفالهم، ًخػلم الامغ هىا بالىطىص 

اإلاضعحت في اؾاع ضىضوق الخيافل الػاةلي، خُث 

 جم اصعاج ما ًلي :

جدضًض شغوؽ ومؿاؾغ الاؾخفاصة مً  -

 ضىضوق الخيافل الػاةلي

ابغام الاجفاكُت اإلاخػللت بخضبحر غملُاث  -

يافل الػاةلي اإلابرمت بحن الضولت ضىضوق الخ

 وضىضوق ؤلاًضاع والخضبحر

وباليؿبت للفئت الثالثت الخاضت بالضغم اإلاضعس ي، 

فاإلالخػُاث اإلاىظمت لهظا الضغم الاحخماعي 

 تهضف الى:

ؼ وحػمُم بغامج للضغم اإلااصي والاحخماعي  - حػٍؼ

والىفس ي اإلاشغوؽ لألؾغ اإلاػىػة كطض جمىحن 

 عؾهم.أبىائهم مً مخابػت جمض

جىفحر زضماث ؤلاًىاء وؤلاؾػام باليؿبت  -

 للمخػلمحن مً طوي الاخخُاج.

اخضار هظام اإلاىذ الضعاؾُت لفاةضة اإلاخػلمحن  -

اإلاؿخدلحن الظًً جىحض أمهاتهم وآبائهم أو 

أولُاؤهم أو اإلاخيلفىن بهم في وغػُت 

 احخماغُت هشت.

الث اإلاالُت  ولإلشاعة فبرهامج "جِؿحر" للخدٍى

ء في  اؾاع جىفُظ هظه اإلالخػُاث، اإلاشغوؾت حا

خُث يهضف ئلى اإلاؿاهمت في الحض مً ظاهغة 

الهضع اإلاضعس ي، مً زالٌ اللػاء غلى بػؼ 

اكخطاصًت التي حػُم ولىج  -اإلاػُلاث الؿىؾُى

أبىاء ألاؾغ اإلاػىػة للخػلُم ؤلالؼامي واإلاىاظبت 

غلُه، وطلً مً زالٌ صغمهم في جسفُف اليلفت 

مؼ التزامهم بدسجُل ابىائهم اإلاباشغة للخمضعؽ 

 .باإلاضعؾت وجدبؼ مىاظبتهم

 الرعاًة الاجحماعية .4

ان اإلالخػُاث اللاهىهُت اإلاىظمت للغغاًت 

خػلم الامغ  11الاحخماغُت جػم  هظ كاهىوي، ٍو

 :خٌى   بأخيام

مإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت التي جخىلى  -

الخىفل بالغحر، افغاصا او حماغاث فُما ًسظ 

الخضبحر، اإلاغاكبت و مػاًىت شغوؽ الفخذ، 

 املخالفاث؛

جدضًض شيل السجل الخاص باإلاؿخفُضًً مً  -

 زضماث مإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت؛ 

جدضًض همىطج الىظام الضازلي إلاإؾؿاث  -

الغغاًت الاحخماغُت التي جخىفل باألشخاص في 

 وغػُت ئغاكت؛ اليؿاء وألاشخاص اإلاؿىحن ؛
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شغوؽ جدضًض صفتر الخدمالث اإلاخػلم بال -

الخاضت إلاإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت التي 

التي جخىفل باألشخاص في وغػُت ئغاكت؛ 

 اليؿاء وألاشخاص اإلاؿىحن.

مً زالٌ الغحىع الى اهم الاشيالُاث التي 

ٌػغفها مجاٌ جضبحر هظه اإلاإؾؿاث لػل 

اهمها اشيالُت مػاًحر جسطُظ الضغم 

إلاإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت، اشيالُت 

ىً مً مػاًىت املخالفاث اإلاالُت غضم الخم

اإلاخػللت بخػضص الجهاث اإلامىلت للضغم 

املخطظ لهظه اإلاإؾؿاث و اشيالُت مػاًحر 

ت اإلاإهلت للخضبحر،  اضبذ مً  اإلاىاعص البشٍغ

الػغوعي الىظ غلى أخيام اغافُت جخػلم 

باخضار هُئت وؾىُت حؿهغ غلى خؿً جضبحر 

ض الخضماث اإلالضمت  هظه اإلاإؾؿاث وججٍى

مً ؾغف مإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت 

وجيىن بمثابت كىة اكتراخُت، جؿىع أؾالُب 

ومىهجُاث الػمل اإلاإؾؿاجُت. باإلغافت 

اًػا الى جخمُم ئضضاع الىطىص الخىظُمُت 

واإلاغاؾُم الخؿبُلُت الخاضت باللاهىن 

65.15. 

ان هظا الاؾاع اللاهىوي اإلاىظم للحماًت 

ٌ ًػم الاحخماغُت في هظا املحىع الاو 

الاعغُاث التي جغجىؼ غليها الحماًت 

الاحخماغُت في اإلاغغب، فمً زالٌ صعاؾت 

مسخلف هظه اإلالخػُاث ًخطح ان هظه 

 الاعغُت جؿغح اشيالُخحن مخباًيخحن وهما: 

الاشيالُت الاولى جخمثل في غضم اللضعة غلى 

جىفحر اؾاع كاهىوي واضح وأعغُت لخؿبُم 

ضافها  وهي الحماًت الاحخماغُت في مجمل أه

الحض مً املخاؾغ الاكخطاصًت والاحخماغُت. 

خُث ًخطح حلُا زالر اشيالُاث أزغي 

 مىبثلت مً هظه الاشيالُت وهي والخالي:

أوال، غضم الخؿغق في الىطىص اللاهىهُت  -

الخؿبُلُت اإلاىظمت للحماًت الاحخماغُت  

ليل املخاؾغ الاكخطاصًت والاحخماغُت 

إلاىاؾىىن التي ًىاحهها اإلاىاؾىاث وا

وألاؾغ )الؿىً، الشغل، الخغضًت، 

)ً  الخيٍى

زاهُا، غضم الخؿغق في الىطىص اللاهىهُت  -

الخؿبُلُت اإلاىظمت للحماًت الاحخماغُت 

ليل املخاؾغ الاكخطاصًت والاحخماغُت 

التي ًىاحهها اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىىن 

وألاؾغ والتي جم الخىطُظ غليها فُما 

ًسظ الخػلُم والصحت )الىلل 

ضعس ي،الىلل الطحي، الخغضًت اإلا

 اإلاضعؾُت، الضغم الىفس ي الخ(

وزالثا، غضم الخؿغق في الىطىص اللاهىهُت  -

الخؿبُلُت اإلاىظمت للحماًت الاحخماغُت الى 

جدضًض الجهت اإلاؿإولت غً جىفحر وجِؿحر 

الىؾاةل والدؿهُالث اإلاُضاهُت للخىفُظ 

والخدبؼ للحماًت الاحخماغُت خؿب جىىع 

كخطاصًت والاحخماغُت التي املخاؾغ الا

 ًىاحهها اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىىن وألاؾغ. 

الاشيالُت الثاهُت جخػلم بػضم جىفغ 

الىطىص اللاهىهُت الخؿبُلُت اإلاىظمت 

ت تهم  للحماًت الاحخماغُت غلى مىظىمت كٍى

حمُؼ الفئاث اإلاػىػة مً اإلاىاؾىاث 

واإلاىاؾىحن وألاؾغ. فمً زالٌ هظه الضعاؾت 
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ظ فلـ غلى صغم الاؾغ ًخطح انها جى

اإلاخىفغة غلى ألاؾفاٌ، هما أهه ال ًىحض أي 

هظ كاهىوي جؿبُلي زاص يهم فئت الاؾفاٌ 

اإلاخسلى غنهم واإلاشغصًً ًػمً خماًتهم 

 الاحخماغُت ختى اصماحهم في املجخمؼ. 

باإلغافت ليل طلً، فان هظا الاؾاع اللاهىوي 

ل غضة بغامج  اإلاىظم جم اغخماصه همغحؼ لخجًز

ماغُت مسخلفت غلى عأؾها بغامج اإلاباصعة احخ

ت والتي جظل حض  الىؾىُت للخىمُت البشٍغ

مدضوصة في جدلُم اهضاف الحماًت 

الاحخماغُت اإلاخىزاة، مما ًإهض غغوعة جىفحر 

مضوهت زاضت بالحماًت الاحخماغُت باإلاغغب 

جىفغ الحماًت الاحخماغُت ليل الفئاث، جيىن 

غ كاصعة غلى الحض مً حمُؼ املخاؾ

الاكخطاصًت والاحخماغُت وحشيل أعغُت 

جخىافم مؼ اإلاػاًحر اإلاػخمضة صولُا، الؾُما 

بشأن اإلاػاًحر الضهُا  102الاجفاكُت الضولُت 

 للػمان الاحخماعي. 

ل جعميم الحغطية  املحور الثاوي : ثنًز

 الاجحماعية باملغرب

هظ  14ان اإلالخػُاث اللاهىهُت )التي جػم 

ل الخغؿُت بمشغ  كاهىوي( اإلاخػللت وع حػمُم ججًز

الاحخماغُت باإلاغغب لفاةضة وافت اإلاىاؾىاث 

واإلاىاؾىحن وألاؾغ جىضعج في اؾاع الخىحهاث 

اإلالىُت الاؾتراجُجُت والالتزاماث الضولُت للمملىت 

اإلاغغبُت في مجاٌ الحماًت الاحخماغُت وكض جم 

الخدضًض فُه الخىحهاث وآلالُاث اإلاإؾغة لػمل 

ىلؿم  هظا الاؾاع اللاهىوي الى كؿمحن: الضولت . ٍو

كؿم ًخػلم باإلالخػُاث اللاهىهُت اإلاخػللت 

ل  باآللُاث وؤلاحغاءاث اإلاإؾغة لػملُت حػمُم ججًز

الخغؿُت الاحخماغُت لفئت وافت اإلاىاؾىاث 

واإلاىاؾىحن وألاؾغ وكؿم آزغ ًخػلم باإلالخػُاث 

اللاهىهُت اإلاخػللت باآللُاث وؤلاحغاءاث اإلاإؾغة 

دضًض الفئت اإلاػىػة التي حػاوي مً لػملُت ج

 مساؾغ احخماغُت والتي حؿخدم صغما احخماغُا.

 جعميم الحغطية الاجحماعية .1

يهضف مشغوع الحماًت الاحخماغُت هظا الى 

جدلُم أوال أهضاف غامت وزاهُا أهضاف 

ش ػمىُت لالهجاػ:    مدضصة بخىاٍع

ألاهضاف الػامت جخمثل في الغاًاث الخالُت  -

ت جىفغ الحماًت الاحخماغُت  :بىاء مىظىمت كٍى

وكاصعة غلى الحض مً املخاؾغ  لفئاث واؾػت

الاكخطاصًت والاحخماغُت؛ غم حمُؼ البرامج 

الاحخماغُت اإلاػمٌى بها : بغامج اإلاباصعة 

ت، وهظام اإلاؿاغضة  الىؾىُت للخىمُت البشٍغ

ألؿبُت وبغامج صغم جمضعؽ ألاؾفاٌ مثل 

«.  عاملبغهامج صغم ألا »و« بغهامج جِؿحر»

وحشمل الحماًت الاحخماغُت ما ًلي : الحماًت 

مً مساؾغ اإلاغع ؛ الحماًت مً املخاؾغ 

ػاث  ل حػٍى اإلاغجبؿت بالؿفىلت وجسٍى

حؼافُت؛ الحماًت مً املخاؾغ اإلاغجبؿت 

بالشُسىزت والحماًت مً مساؾغ فلضان 

 الشغل.

ش ػمىُت لالهجاػ  - أما ألاهضاف املحضصة بخىاٍع

ل مشغوع اللاهىن فخخمثل فُما ًلي: ج جًز

اإلاخػلم بالحماًت   21. 09ؤلاؾاع عكم 

ؾىىاث:  5مغاخل زالٌ  3الاحخماغُت غبر 

تهم جىؾُؼ  2022اإلاغخلت ألاولى نهاًت ؾىت 
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، اإلاغخلت الثاهُت  الخأمحن ؤلاحباعي غً اإلاغع

ػاث  2024و 2023ؾىتي  تهم حػمُم الخػٍى

وتهم  2025الػاةلُت واإلاغخلت ألازحرة ؾىت 

جىؾُؼ كاغضة الاهسغاؽ في أهظمت  أوال

ؼ غً فلضان  الخلاغض وزاهُا حػمُم الخػٍى

 الشغل.

وججضع الاشاعة الى أهه كض جم الخىطُظ غلى 

 ما ًلي:

ت وجلىُت للُاصة اضالح  - اخضار لجىخحن وػاٍع

 مىظىمت الحماًت الاحخماغُت

اجفاكاث اللغوع بحن اإلاملىت اإلاغغبُت  -

لي للخىمُت و  ومإؾؿت البىً ؤلافٍغ

ومإؾؿت البىً الضولي لإلوشاء والخػمحر 

، وطلً لخدؿحن الحماًت  2016مىظ 

خػلم الامغ بما ًلي: مىاحهت  الاحخماغُت ٍو

، صغم خيامت الحماًت الاحخماغُت  19وىفُض 

، صغم جدؿحن الحماًت الاحخماغُت و مشغوع 

 الخدضًض والاؾتهضاف. 

ثحدًد الفئة املعوزة التي جسححق دعما  .2

 .اجحماعيا

ٌشمل هظا اللؿم مً اإلالخػُاث اللاهىهُت 

آلالُاث وؤلاحغاءاث اإلاإؾغة لػملُت جدضًض 

الفئت اإلاػىػة التي حػاوي مً مساؾغ 

احخماغُت و حؿخدم صغما احخماغُا. 

خػمً ماًلي:  ٍو

مىظىمت اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً مً بغامج  -

الضغم الاحخماعي وإخضار الىوالت الىؾىُت 

  : للسجالث فُما ًسظ

o ل الاحخماعي اإلاىخض؛السج 

o السجل الىؾني للؿيان؛ 

o والىوالت الىؾىُت للسجالث؛ 

عأي املجلـ الاكخطاصي والاحخماعي  -

 72.18والبُئي خٌى مشغوع اللاهىن عكم 

اإلاخػلم بمىظىمت اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً 

مً بغامج الضغم الاحخماعي وباخضار 

 الىوالت الىؾىُت للسجالث.

ل ا لىاجح لخىفُظ مشغوع واغخباعا إلاا ؾبم، فالخجًز

الحماًت الاحخماغُت ًبلى عهحن غمان خؿً 

ل ومضي هجاغت آلُاث الحيامت الخالُت:   ججًز

ئخضار آلُت لللُاصة حؿهغ، بطفت زاضت،  -

غلى جدبؼ جىفُظ هظا ؤلاضالح وجيؿُم 

 جضزالث مسخلف ألاؾغاف اإلاػىُت.

اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لىغؼ ئؾاع  -

لاةُت مسخلف للحيامت ًمىً مً غمان الخ

أهظمت الحماًت الاحخماغُت، ال ؾُما مً 

زالٌ اغخماص هُئت مىخضة لخضبحر هظه 

 ألاهظمت.

غمان جيامل وجىاؾم ؤلاحغاءاث اإلاخسظة  -

 إلضالح الحماًت الاحخماغُت.

املحور الثالث : املىظومة القاهوهية املقترحة 

لظمان هجاعة مىظومة 

الحماًة الاجحماعية باملغرب 

 راسات السابقة  على طوء الد

جدضص هظه اإلاىظىمت ئؾاعا كاهىهُا ًدىاٌو مسخلف 

الىلـ اإلالترخت والتي  باميانها ان جػمً هجاغت 

جؿبُم الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب لطالح 
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اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن والاؾغ والضولت. اغخماصا 

غلى الضعاؾت التي اهجؼهاها في هفـ الؿُاق جدذ 

s de mesure de la Les indicateurغىىان: )

performance globale de la protection 

: Elaboration d’une combinaison  sociale

intelligible ًمىً جلخُظ مجمل هظه ، )

اإلالترخاث في وىنها جغجىؼ في فلؿفتها غلى 

ت. ت وملاعبت جضبحًر  ملاعبخحن مهمخحن: ملاعبت فئٍى

ت جازض بػحن الاغخباع ما  ًلي:اإلالاعبت الفئٍى

أوال، جضابحر شاملت غاصلت جػمً هفـ  -

الحلىق لجمُؼ اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن 

 وألاؾغ الحماًت مً املخاؾغ الاحخماغُت. 

وزاهُا، جضابحر جىمُلُت حؼافُت جػمً  -

خلىق اصماج حمُؼ الفئاث اإلاػىػة 

 لحماًتهم مً املخاؾغ الاحخماغُت.

ت جازض بػحن الاغخباع ماًلي:  واإلالاعبت الخضبحًر

أوال، جضابحر اؾتراجُجُت جػمً مً حهت  -

الاؾخفاصة الضاةمت مً خلىق الحماًت مً 

املخاؾغ الاحخماغُت لفاةضة حمُؼ 

اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن وألاؾغ ، ومً حهت 

ازغي جضابحر اؾخضعاهُت وحؿهُلُت غامىت 

 لهظه الاؾخفاصة الضاةمت؛

وزاهُا، جضابحر صغماجُت جػمً مً حهت  -

مىً مً خؿً جضبحر الحيامت الجُضة للخ

اإلاىظىمت بأهملها مً ؾغف اإلاخضزلحن، ومً 

حهت ازغي جضابحر مػلىماجُت حػخمض غلى 

 الظواء الاكخطاصي الاؾتراجُجي؛

وزالثا، جضابحر زخامُت  جػمً مً حهت  -

جدلُم الاؾخفاصة الفػلُت مً الحلىق 

واإلاؿاغضاث الاحخماغُت لفاةضة حمُؼ 

ً مً اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن وألاؾغ اإلا خػغٍع

املخاؾغ والاحخماغُت، ومً حهت ازغي 

جػمً هفاءة وكضعة الفاغلحن اإلاخضزلحن في 

 مىظىمت جضبحر الحماًت الاحخماغُت.

لظلً، اإلاىظىمت اللاهىهُت اإلالترخت لػمان 

هجاغت مىظىمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب هي 

 والخالي:

: الخضابحر الاؾتراجُجُت  الباب الاٌو

لىق الاؾخفاصة غمان وجدضًض خ .1

والاؾخدلاق مً مسخلف الحاحُاث 

الاحخماغُت التي جىفغها الحماًت 

الاحخماغُت وفم اإلاػاًحر الضولُت 

م:  اإلاػخمضة. وطلً غً ؾٍغ

غمان خم الاؾخفاصة والاؾخدلاق مً  -

الحماًت الاحخماغُت لجمُؼ اإلاىاؾىاث 

 واإلاىاؾىحن وألاؾغ

اجساط ئحغاءاث زاضت بالفئاث  -

حػاوي مً ضػىبت وألاشخاص التي 

الاصماج لالؾخفاصة مً الحماًت 

 الاحخماغُت

غمان الىلىحُاث الى خم الحماًت  .2

م:  الاحخماغُت، وطلً غً ؾٍغ

جِؿحر ؤلاحغاءاث لػمان الىلىحُاث الى  -

 خم الحماًت الاحخماغُت

وغؼ ملخػُاث كاهىهُت جمىً مً  -

اضالح مسخلف الخجاوػاث اإلامىىت التي 
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ؾخفاصة باميانها مىؼ غمان خلىق الا 

والاؾخدلاق مً مسخلف الحاحُاث 

الاحخماغُت التي جىفغها الحماًت 

 الاحخماغُت

الباب الثاوي: الحيامت الجُضة والظواء 

 الاكخطاصي الاؾتراجُجي

اخضار هظام خياماحي مإؾؿاحي زابذ  .1

 للحماًت الاحخماغُت ًػمً ما ًلي:

الخيؿُم، الخػاون والالتزام بحن   -

 اًت الاحخماغُتالفاغلحن في مجاٌ الحم

هفاءة  الفاغلحن في مجاٌ الحماًت  -

 الاحخماغُت

ل اإلاؿخضام إلاىظىمت الحماًت  - الخمٍى

الاحخماغُت، وطلً بخىفحر ؾالمت 

بُت واإلاالُت ووؿبت  الاؾخضامت الػٍغ

 فػالُت الخيلفت 

وغؼ مىظىمت للظواء الاكخطاصي  .2

ت الىظام  الاؾتراجُجي جػمً اؾخمغاٍع

ماًت الاحخماغُت الحياماحي اإلاإؾؿاحي للح

م :  وطلً غً ؾٍغ

اخضار وخضة مإؾؿاجُت مهمتها جىفحر هظام  -

مػلىماحي ًمىً مً الُلظت الاؾتراجُجُت؛ 

 الحماًت والخضزل غىض الاكخػاء؛  

اخضار هظام للمؿاغضة الاحخماغُت ٌػخمض في  -

كغاعاجه غلى جىضُاث الىخضة اإلاإؾؿاجُت التي 

 مهمتها جىفحر الىظام اإلاػلىماحي.

 

باب الثالث : ثوفير مخحلف الحاجيات ال

الاجحماعية التي ثوفرها الحماًة الاجحماعية 

 وفق املعاًير الدولية املعحمدة

غمان هفاءة اإلاإؾؿاث الػمىمُت والخاضت  .1

اإلاؿإولت غً جضبحر الحاحُاث الاحخماغُت التي 

 جىفغها الحماًت الاحخماغُت؛

غمان الحاحُاث الاحخماغُت التي جىفغها  .2

 ت الاحخماغُت؛الحماً

غمان جدلُم الحماًت الاحخماغُت مً  .3

 املخاؾغ الاحخماغُت.

وججضع الاشاعة الى أن مسخلف اإلالخػُاث 

اإلالترخت في هظا املحىع أغاله جخؿلب أحغأتها في 

 .هطىص جؿبُلُت واضحت

 خاثمـــــــة

ان الاؾاع اللاهىوي اإلاىظم للحماًت الاحخماغُت في 

التي جغجىؼ غليها  املحىع الاٌو ًػم الاعغُاث

خطح مً زالله  الحماًت الاحخماغُت في اإلاغغب. ٍو

وحىص اشيالُخحن: أوال، غضم كضعجه غلى جىفحر 

اؾاع كاهىوي واضح وأعغُت لخؿبُم الحماًت 

الاحخماغُت في مجمل أهضافها  والحض مً 

املخاؾغ الاكخطاصًت والاحخماغُت. وزاهُا غضم 

ت تهم ح مُؼ الفئاث جمىىه مً جىفحر مىظىمت كٍى

اإلاػىػة مً اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن وألاؾغ. 

باإلغافت ليل طلً، فان هظا الاؾاع اللاهىوي 

ل غضة بغامج  اإلاىظم جم اغخماصه همغحؼ لخجًز

احخماغُت مسخلفت غلى عأؾها بغامج اإلاباصعة 

ت والتي جظل حض مدضوصة  الىؾىُت للخىمُت البشٍغ

خىزاة، في جدلُم اهضاف الحماًت الاحخماغُت اإلا

مما ًإهض غغوعة جىفحر مضوهت زاضت بالحماًت 
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الاحخماغُت باإلاغغب جىفغ الحماًت الاحخماغُت 

ليل الفئاث، جيىن كاصعة غلى الحض مً حمُؼ 

املخاؾغ الاكخطاصًت والاحخماغُت وحشيل أعغُت 

 جخىافم مؼ اإلاػاًحر اإلاػخمضة صولُا.

ل الىاجح لخىفُظ  واغخباعا إلاا ؾبم، فالخجًز

ت الاحخماغُت باإلاغغب ًبلى عهُىا بػمان الحماً

ل ومضي هجاغت ملخػُاث الىطىص  خؿً ججًز

اللاهىهُت اإلاىظمت, لظلً، فاإلاىظىمت اإلالترخت 

مىغىع هظه الضعاؾت جدضص ئؾاعا كاهىهُا ًدىاٌو 

مسخلف الىلـ التي  باميانها ان جػمً هجاغت 

جؿبُم الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب لطالح 

ىاؾىحن والاؾغ والضولت والتي جغجىؼ اإلاىاؾىاث واإلا

في فلؿفتها غلى ملاعبخحن مهمخحن: اإلالاعبت 

ت والتي جازض بػحن الاغخباع جضابحر شاملت  الفئٍى

لجمُؼ اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن وألاؾغ، وجضابحر 

جىمُلُت الصماج حمُؼ الفئاث اإلاػىػة. زم اإلالاعبت 

ت والتي جازض بػحن الاغخباع جضابحر  الخضبحًر

 تراجُجُت ؛ جضابحر صغماجُت و جضابحر زخامُت.اؾ

 

 قائمة المراجع

 اإلاىظىمت اللاهىهُت اإلالترخت 

AMAM, A. and BENABOUD, A. 2022. Les indicateurs de mesure de la performance globale de 

la protection sociale: Elaboration d’une combinaison intelligible. Revue Internationale des 

Sciences de Gestion. 5, 1 (Feb. 2022). 

 الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت 

 32و  31, ال ؾُما الفطلحن 2011صؾخىع اإلاملىت اإلاغغبُت لؿىت  .1

( بدىفُظ اللاهىن عكم 2002أهخىبغ  3) 1423مً عحب  25ضاصع في  1.02.296ظهحر شٍغف عكم  .2

  بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت 65.00

( بدىفُظ اللاهىن 2014أغؿؿـ  22) 1435مً شىاٌ  25ضاصع في  1.14.141ظهحر شٍغف عكم  .3

 142بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت ... 65.00اللاض ي بخغُحر وجخمُم اللاهىن عكم  120.13عكم 

ىن ( بدىفُظ اللاه 2011ًىهُى  2) 1432مً حماصي آلازغة  29ضاصع في  1.11.46ظهحر شٍغف عكم  .4

بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت الطاصع  65.00مً اللاهىن عكم  44بخػضًل اإلااصة  19.11عكم 

ش  1.02.296بدىفُظه الظهحر الشٍغف عكم    )2002أهخىبغ  3) 1423مً عحب  25بخاٍع

 01.05( بدىفُظ اللاهىن عكم 2005فبراًغ  16) 1426مدغم  7ضاصع في  1.05.04ظهحر شٍغف عكم  .5

 بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت . 65.00مً اللاهىن عكم  147ُحر اإلااصة بخغ

( بخؿبُم أخيام 2005ًىلُى  18) 1426مً حماصي آلازغة  11ضاصع في  2.05.740مغؾىم عكم  .6

بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت اإلاخػللت بالخىظُم اإلاالي للخأمحن ؤلاحباعي  65.00اللاهىن عكم 

 اس ي غً اإلاغع.ألاؾ
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( بخغُحر اإلاغؾىم  2018صٌؿمبر  28)  1440مً عبُؼ آلازغ  20ضاصع في  2.18.937مغؾىم عكم  .7

ش  2.03.681عكم  مً اللاهىن عكم  84( بخؿبُم أخيام اإلااصة 2004ًىهُى  7) 1425مً عبُؼ آلازغ  18بخاٍع

عة الطىضوق الىؾني إلاىظماث بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بمجلـ ئصا 65.00

 الاخخُاؽ الاحخماعي 

( بخغُحر اإلاغؾىم عكم  2014ماعؽ  4)  1435حماصي ألاولى  2ضاصع في  2.14.20مغؾىم عكم  .8

ش  022.03.4 بمثابت  65.00( بخؿبُم أخيام اللاهىن عكم  2003ؾبخمبر  17)  1424مً عحب  20بخاٍع

 مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بالىوالت الىؾىُت للخأمحن الطحي 

( باإلاىافلت غلى اجفاق  2013صٌؿمبر  19)  1435مً ضفغ  15ضاصع في  2.13.963مغؾىم عكم  .9

ش )  000115.000.اللغع بمبلغ  لي  2013صٌؿمبر  18أوعو، اإلابرم بخاٍع ( بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً ألافٍغ

ل الشؿغ الثالث مً بغهامج صغم ئضالح الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت   للخىمُت، لخمٍى

ش 2009فبراًغ  5) 1430ضفغ  9ضاصع في  2.09.30مغؾىم عكم  .10 ( باإلاىافلت غلى الاجفاق اإلابرم بخاٍع

لي للخىمُت في شأن كغع 2008صٌؿمبر  26) 1429جت مً طي الح 27 ( بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً ؤلافٍغ

ل بغهامج صغم ئضالح الخغؿُت الصحُت )الشؿغ الثاوي(  70.000.000مبلغه   أوعو ًغضض لخمٍى

( بخغُحر وجخمُم 2007ًىهُى  28) 1428مً حماصي آلازغة  12ضاصع في  2.07.256مغؾىم عكم  .11

ش  2.03.402اإلاغؾىم عكم   00.65( بخؿبُم أخيام اللاهىن عكم 2003ؾبخمبر  17) 1424مً عحب  20بخاٍع

 153بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت فُما ًخػلم بالىوالت الىؾىُت للخأمحن الطحي .......

( بخغُحر وجخمُم اإلاغؾىم 2005هىفمبر  30) 1426مً شىاٌ  27ضاصع في  2.05.1177مغؾىم عكم  .12

مً اللاهىن  84( بخؿبُم أخيام اإلااصة 2004ًىهُى  7) 1425مً عبُؼ آلازغ  18الطاصع في  2.03.681عكم 

بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بمجلـ ئصاعة الطىضوق الىؾني  65.00عكم 

 إلاىظماث الاخخُاؽ الاحخماعي 

( بخؿبُم اللاهىن 2005ًىلُى  18) 1426مً حماصي آلازغة  11ضاصع في  2.05.733مغؾىم عكم  .13

 1426مدغم  7ضاصع في  2.04.1023بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت مغؾىم عكم  65.00عكم 

بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت  65.00مً اللاهىن عكم  77( لخؿبُم أخيام اإلااصة 2005فبراًغ  16)

 حخماعي ألاؾاؾُت بشأن مجلـ ئصاعة الطىضوق الىؾني للػمان الا 

 84( بخؿبُم أخيام اإلااصة 2004ًىهُى  7) 1425مً عبُؼ آلازغ  18ضاصع في  2.03.681مغؾىم عكم  .14

بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بمجلـ ئصاعة الطىضوق  65.00مً اللاهىن عكم 

 الىؾني إلاىظماث الاخخُاؽ الاحخماعي 

( بخؿبُم أخيام اللاهىن 2003ؾبخمبر  17) 1424 مً عحب 20ضاصع في  2.03.402مغؾىم عكم  .15

 168بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بالىوالت الىؾىُت للخأمحن الطحي . 65.00عكم 



  0200 ناي  الخانسالػدد   القواىٌو الهيظهة للحهاًة االجتهاغٌة بالهغرب

 

0272- 2929 ردند :  نػهد الدراسات االجتهاغٌة و االغالنٌة  

                      
ع   

ه
جت

ه
و ال

ون 
قاى

ة ال
جل

ن
 

2
0

 

( باإلاىافلت غلى اجفاق 2003ًىهُى  24) 1424مً عبُؼ آلازغ  23ضاصع في  2.03.393مغؾىم عكم  .16

ل  25) 1424مً ضفغ  22اللغع اإلابرم في  لي للخىمُت في 2003أبٍغ ( بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً ؤلافٍغ

ل بغهامج صغم ئضالح الخغؿُت الصحُت  110شأن كغع مبلغه   مالًحن أوعو ًغضض لخمٍى

غ الصحت عكم  .17 ( بخدضًض  2015ؾبخمبر  21)  1436طي الحجت  7ضاصع في  3129.15كغاع لىٍػ

ذ الظي ًضلي به الؿالب خٌى ح غؿُخه الصحُت وهظا شيل ومػمىن ؾلب الدسجُل لضي همىطج الخطٍغ

 الطىضوق الىؾني إلاىظماث الاخخُاؽ الاحخماعي 

 الخامحن الطحي 

( بدىفُظ  2019فبراًغ  27)  1440مً حماصي آلازغة  21ضاصع في  1.19.42ظهحر شٍغف عكم  .1

مً مدغم  30في  الطاصع 2.18.781اللاض ي باإلاطاصكت غلى اإلاغؾىم بلاهىن عكم  94.18اللاهىن عكم 

 ( باخضار الطىضوق اإلاغغبي للخأمحن الطحي  2018أهخىبغ  10)  1440

( بخؿبُم اإلاغؾىم  2019أغؿؿـ  29)  1440مً طي الحجت  27ضاصع في  2.19.328مغؾىم عكم  .2

( باخضار الطىضوق اإلاغغبي  2018أهخىبغ  10)  1440مً مدغم  30الطاصع في  2.18.781بلاهىن عكم 

 حي للخأمحن الط

( باخضار  2018أهخىبغ  10)  1440مً مدغم  30ضاصع في  2.18.781مغؾىم بلاهىن عكم  .3

 الطىضوق اإلاغغبي للخأمحن الطحي 

( بخغُحر اإلاغؾىم عكم  2014ماعؽ  4)  1435حماصي ألاولى  2ضاصع في  2.14.20مغؾىم عكم  .4

ش  2.03.402 بمثابت  65.00للاهىن عكم ( بخؿبُم أخيام ا 2003ؾبخمبر  17)  1424مً عحب  20بخاٍع

 مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بالىوالت الىؾىُت للخأمحن الطحي 

( بخغُحر وجخمُم 2007ًىهُى  28) 1428مً حماصي آلازغة  12ضاصع في  2.07.256مغؾىم عكم  .5

ش  2.03.402اإلاغؾىم عكم  هىن عكم ( بخؿبُم أخيام اللا2003ؾبخمبر  17) 1424مً عحب  20بخاٍع

 195بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت فُما ًخػلم بالىوالت الىؾىُت للخأمحن الطحي ....... 00.65

( بخؿبُم أخيام اللاهىن 2003ؾبخمبر  17) 1424مً عحب  20ضاصع في  2.03.402مغؾىم عكم  .6

 ىُت للخأمحن الطحي بمثابت مضوهت الخغؿُت الصحُت ألاؾاؾُت، فُما ًخػلم بالىوالت الىؾ 65.00عكم 

غ الصحت عكم  .7 ( بخدضًض شيل  2015ؾبخمبر  21)  1436طي الحجت  7ضاصع في  3130.15كغاع لىٍػ

ومػمىن لىاةذ اإلاىسغؾحن واإلاإمىحن وطوي خلىكهم الىاحب ؤلاصالء بها ئلى الىوالت الىؾىُت للخأمحن 

 الطحي وهظا هُفُت ئعؾالها 

غ الصحت عكم  .8 ( بخدضًض 2005ؾبخمبر  5) 1426مً عحب  30 ضاصع في 2563.05كغاع لىٍػ

ت للخدبؼ الؿبي للؿفل بغؾم الخأمحن الطحي ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع ....  ؤلاحغاءاث الػغوٍع



  0200 ناي  الخانسالػدد   القواىٌو الهيظهة للحهاًة االجتهاغٌة بالهغرب

 

0272- 2929 ردند :  نػهد الدراسات االجتهاغٌة و االغالنٌة  

                      
ع   

ه
جت

ه
و ال

ون 
قاى

ة ال
جل

ن
 

2
1

 

غ الصحت عكم  .9 ( بخدضًض 2005ؾبخمبر  5) 1426مً عحب  30ضاصع في  2515.05كغاع لىٍػ

ؾم الخأمحن الطحي ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً الخضماث التي ًمىً جلضًمها في ئؾاع الاؾدشفاء بالنهاع بغ 

 اإلاغع 

 هظام اإلاؿاغضة الؿبُت 

( بخغُحر وجخمُم اإلاغؾىم عكم 2011ؾبخمبر  6) 1432شىاٌ  7ضاصع في  2.11.199مغؾىم عكم  .1

ش  2.08.177 ( بخؿبُم ملخػُاث الىخاب الثالث مً 2008ؾبخمبر  29) 1429مً عمػان  28بخاٍع

 ىظام اإلاؿاغضة الؿبُت اإلاخػلم ب 65.00اللاهىن عكم 

( بخؿبُم ملخػُاث 2008ؾبخمبر  29) 1429مً عمػان  28ضاصع في  2.08.177مغؾىم عكم  .2

غ الضازلُت  65.00الىخاب الثالث مً اللاهىن عكم  اإلاخػلم بىظام اإلاؿاغضة الؿبُت كغاع مشترن لىٍػ

غ الفالخت والطُض البدغي عك غة الصحت ووٍػ غ الاكخطاص واإلاالُت ووٍػ مً  26ضاصع في  1513.11م ووٍػ

( بخدضًض همىطج اؾخماعة ؾلب الاؾخفاصة مً هظام اإلاؿاغضة 2011ماي 30) 1432حماصي آلازغة 

 الؿبُت 

غة الصحت عكم  .3 غ الاكخطاص واإلاالُت ووٍػ غ الضازلُت ووٍػ  14ضاصع في  3349.10كغاع مشترن لىٍػ

ة الؿبُت غلى باقي حهاث اإلاملىت ( ًخػلم بخػمُم هظام اإلاؿاغض2010صٌؿمبر  20) 1432مً مدغم 

...84 

غ الفالخت والطُض  .4 غة الصحت ووٍػ غ الاكخطاص واإلاالُت ووٍػ غ الضازلُت ووٍػ كغاع مشترن لىٍػ

( بخدضًض همىطج اؾخماعة ؾلب 2008ؾبخمبر  29) 1429مً عمػان  28ضاصع في  837.08البدغي عكم 

 الاؾخفاصة مً هظام اإلاؿاغضة الؿبُت 

غ الفالخت والطُض كغاع مشترن لىٍػ .5 غة الصحت ووٍػ غ الاكخطاص واإلاالُت ووٍػ غ الضازلُت ووٍػ

( بخدضًض اإلاخغحراث اإلاغجبؿت 2008ؾبخمبر  29) 1429مً عمػان  28ضاصع في  836.08البدغي عكم 

بالظغوف اإلاػِشت لألؾغة ومػامالث مىاػهت الضزل اإلاطغح به ومإشغاث خؿاب مجمىع الىلـ 

ومإشغاث خؿاب مجمىع الىلـ اإلاخػللت بالظغوف الؿىؾُى اكخطاصًت وهظا اإلاخػللت باإلامخلياث، 

 بىُفُت خؿابها لالؾخفاصة مً هظام اإلاؿاغضة الؿبُت 

 وهظام اإلاػاشاث   هظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع .6

( بدىفُظ اللاهىن عكم  2021ًىلُى  14)  1442طي الحجت  3ضاصع في  1.21.79ظهحر شٍغف عكم  .7

اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع الخاص  98.15بخغُحر وجخمُم اللاهىن عكم  130.2

 بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

( بدىفُظ اللاهىن عكم  2021ًىلُى  14)  1442طي الحجت  3ضاصع في  1.21.80ظهحر شٍغف عكم  .8

باخضار هظام للمػاشاث لفاةضة فئاث اإلاهىُحن والػماٌ  99.15بخغُحر وجخمُم اللاهىن عكم  31.21

 اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 
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ف عكم  .9 ( بدىفُظ اللاهىن عكم  2017ًىهُى  23)  1438مً عمػان  28ضاصع في  1.17.15ظهحر شٍغ

باعي ألاؾاس ي غً اإلاغع الخاص بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاح 98.15

 وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

( بدىفُظ اللاهىن  2017صٌؿمبر  5)  1439مً عبُؼ ألاٌو  16ضاصع في  1.17.109ظهحر شٍغف عكم  .10

ؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء باخضار هظام للمػاشاث لفاةضة فئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلا 99.15عكم 

(  2021ماي  27)  1442مً شىاٌ  15ضاصع في  2.21.369الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا مغؾىم عكم 

 99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم  98.15بخؿبُم اللاهىن عكم 

اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً  باخضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ

 ًؼاولىن وشاؾا زاضا، فُما ًخػلم بالتراحمت اإلالبىلحن لضي املحاهم 

( بخؿبُم اللاهىن عكم  2021ماي  27)  1442مً شىاٌ  15ضاصع في  2.21.368مغؾىم عكم  .11

ضار هظام باخ 99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم  98.15

للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا 

 زاضا، فُما ًخػلم باليؿار 

( بخؿبُم اللاهىن عكم  2021ماي  4)  1442مً عمػان  21ضاصع في  2.20.803مغؾىم عكم  .12

باخضار هظام  99.15ع و اللاهىن عكم اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغ  98.15

للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا 

حن   زاضا، فُما ًخػلم باإلاهىضؾحن اإلاػماٍع

( بدخمُم اإلالحم باإلاغؾىم  2020ؾبخمبر  18)  1442مً مدغم  29ضاصع في  2.20.657مغؾىم عكم  .13

ش  18.622.2عكم  اإلاخػلم  98.15( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث، الخاضحن  99.15بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

 234.بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا ..

( بخؿبُم اللاهىن عكم 2020ؾبخمبر  18) 1442مً مدغم  29ضاصع في  2.20.658مغؾىم عكم  .14

باخضار هظام  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم  98.15

اؾا للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وش

 زاضا، فُما ًخػلم باإلافىغحن اللػاةُحن 

( بخؿبُم اللاهىن عكم 2020ؾبخمبر  18) 1442مً مدغم  29ضاصع في  2.20.659مغؾىم عكم  .15

باخضار هظام  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم  98.15

وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن 

 زاضا، فُما ًخػلم باإلاغشضًً الؿُاخُحن 

غ الشغل وؤلاصماج اإلانهي عكم  .16 صٌؿمبر  18) 1441مً عبُؼ آلازغ  21ضاصع في  762.19كغاع لىٍػ

ش  2.18.622مً اإلاغؾىم عكم  9و  4و  3و  2( بخؿبُم اإلاىاص 2019  17)  1440حماصي ألاولى  10بخاٍع
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اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن  98.15( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019ىاًغ ً

باخضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر  99.15عكم 

 ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

غ الشغل وؤلاصماج اإلانهي عكم  .17 ( 2019صٌؿمبر  31) 1441حماصي ألاولى  4ضاصع في  01.20كغاع لىٍػ

ً في  2.19.769ومً اإلاغؾىم عكم  2.19.719بخؿبُم اإلااصة ألاولى اإلاىغعة مً اإلاغؾىم عكم   4الطاصٍع

اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً  98.15( بخؿبُم اللاهىن عكم 2019أهخىبغ 3) 1441ضفغ 

ضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن باخ 99.15اإلاغع واللاهىن عكم 

 وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

( بدخمُم اإلاغؾىم عكم 2019صٌؿمبر  31) 1441حماصي ألاولى  4ضاصع في  2.19.1023مغؾىم عكم  .18

ش  2.19.719 اإلاخػلم بىظام الخأمحن  15.98( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019أهخىبغ  3) 1441ضفغ  4بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن  99.15ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا، فُما ًخػلم باللىابل 

 واإلاغوغحن الؿبُحن 

( بدخمُم اإلاغؾىم  2019صٌؿمبر  31)  1441ولى حماصي ألا  4ضاصع في  2.19.1024مغؾىم عكم  .19

ش  2.19.769عكم  اإلاخػلم بىظام  98.15( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019أهخىبغ  3)  1441ضفغ  4بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث  99.15الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

 غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا، فُما ًخػلم بالػضٌو اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص 

( بخغُحر وجخمُم اإلاغؾىم عكم  2019أهخىبغ  3)  1441ضفغ  4ضاصع في  2.19.763مغؾىم عكم  .20

ش  2.18.622 اإلاخػلم بىظام  98.15( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث الخاضحن بفئاث  99.15س ي غً اإلاغع واللاهىن عكم الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾا

 اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

 98.15( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019أهخىبغ  3)  1441ضفغ  4ضاصع في  2.19.719مغؾىم عكم  .21

باخضار هظام للمػاشاث  99.15اس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾ

الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا، فُما 

 ًخػلم باللىابل واإلاغوغحن الؿبُحن 

 8.159( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019أهخىبغ  3)  1441ضفغ  4ضاصع في  2.19.769مغؾىم عكم  .22

باخضار هظام للمػاشاث  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا، فُما 

 ًخػلم بالػضٌو 

ضة الغؾمُت غضص  .23 ش  6745اؾخضعان زؿا وكؼ بالجٍغ ًىاًغ  21)  1440حماصي ألاولى مً  14بخاٍع

(  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.18.624) مغؾىم عكم  - 153( الطفدت  2019
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اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع  98.15مً اللاهىن عكم  17بخؿبُم أخيام اإلااصة 

غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا بشأن  الخاص بفئاث اإلاھىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص

 مجلـ ئصاعة الطىضوق الىؾني للػمان الاحخماعي( 

( بخؿبُم أخيام اإلااصة  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.18.624مغؾىم عكم  .24

ث اإلاھىُحن اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع الخاص بفئا 98.15مً اللاهىن عكم  17

والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا بشأن مجلـ ئصاعة الطىضوق 

 الىؾني للػمان الاحخماعي 

( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.18.622مغؾىم عكم  .25

باخضار هظام  99.15اإلاغع واللاهىن عكم  اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً 98.15

للمػاشاث الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا 

 زاضا 

( بخؿبُم اللاهىن عكم  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.18.625مغؾىم عكم  .26

اث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء باخضار هظام للمػاشاث لفاةضة فئ 99.15

 الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

غ الاكخطاص واإلاالُت وإضالح ؤلاصاعة عكم  .27  31)  1441حماصي آلازغة  5ضاصع في  3527.19كغاع لىٍػ

ش  2.18.625( بخؿبُم اإلاغؾىم عكم  2020ًىاًغ  (  2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث لفاةضة فئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن  99.15بُم اللاهىن عكم بخؿ

 وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

( بدخمُم اإلالحم باإلاغؾىم عكم  2022ماعؽ  4)  1443ضاصع في فاجذ شػبان  2.22.138مغؾىم عكم  .28

ش  2.18.622 اإلاخػلم بىظام  98.15بخؿبُم اللاهىن عكم   (2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث، الخاضحن بفئاث  99.15الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

 اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

( بدخمُم اإلالحم  2021ًىاًغ  4)  1443زغة ضاصع في فاجذ حماصي آلا  2.21.1017مغؾىم عكم  .29

ش  2.18.622باإلاغؾىم عكم   98.15بخؿبُم اللاهىن عكم  ( 2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى  10بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث،  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

 إلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ ا

( بخؿبُم اللاهىن  2021صٌؿمبر  15)  1443حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.21.971مغؾىم عكم  .30

باخضار هظام  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم  98.15عكم 

ُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا للمػاشاث، الخاضحن بفئاث اإلاهى

 زاضا فُما ًخػلم باإلاهىضؾحن اإلاؿاخحن الؿبىغغافُحن 
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( بخؿبُم اللاهىن  2021صٌؿمبر  15)  1443حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.21.970مغؾىم عكم  .31

باخضار هظام  99.15لاهىن عكم اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع وال 98.15عكم 

للمػاشاث، الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا 

 زاضا فُما ًخػلم بالبُاؾغة 

( بدخمُم اإلالحم  2021صٌؿمبر  15)  1443حماصي ألاولى  10ضاصع في  2.21.969مغؾىم عكم  .32

ش 2.18.622باإلاغؾىم عكم   98.15بخؿبُم اللاهىن عكم   (2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى 10 بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث،  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

 الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا 

( بدخمُم اإلالحم  2021هىفمبر  29)  1443مً عبُؼ آلازغ  23ضاصع في  930.2.21مغؾىم عكم  .33

ش  2.18.622باإلاغؾىم عكم   98.15بخؿبُم اللاهىن عكم   (2019ًىاًغ  17)  1440حماصي ألاولى 10بخاٍع

باخضار هظام للمػاشاث،  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم 

 بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا زاضا الخاضحن 

( بخؿبُم اللاهىن  2021هىفمبر  29)  1443مً عبُؼ آلازغ  23ضاصع في  2.21.929مغؾىم عكم  .34

باخضار هظام  99.15اإلاخػلم بىظام الخأمحن ؤلاحباعي ألاؾاس ي غً اإلاغع واللاهىن عكم  98.15عكم 

اشاث، الخاضحن بفئاث اإلاهىُحن والػماٌ اإلاؿخللحن وألاشخاص غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وشاؾا للمػ

 زاضا 

  ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.930عكم مغؾىم .35

 اإلااصة وهظا ............... ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.928عكم مغؾىم .36

III 73 ًللػغاةب، الػامت اإلاضوهت م 

 ............... اإلاؿاهمت ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.749عكم مغؾىم .37

 اإلاىخضة اإلاهىُت

 ًخػلم فُما ..........، ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.751عكم مغؾىم .38

 مداؾبت الظًً ًمؿيىن  ًحنالخللُض والطىاع بالخجاع

 فُما  ..................(  2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.290عكم مغؾىم .39

 باألؾباء  ًخػلم

 ًخػلم فُما .......    ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.528عكم مغؾىم .40

 ألاؾىان، عماماث وضىاع الىظُفي، الخأهُل هُل وإغاصةوالخأ الترٍوؼ مهً ومؼاولي باللىابل،

 الىفس ي   الؿب اإلاخسططحن في ألاؾباء صون  الىفـ غلم في واملخخطحن والخغظًت، في الحمُت واملخخطحن

 ًخػلم ....... فُما ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.529عكم مغؾىم .41

 ألاؾىان بأؾباء



  0200 ناي  الخانسالػدد   القواىٌو الهيظهة للحهاًة االجتهاغٌة بالهغرب

 

0272- 2929 ردند :  نػهد الدراسات االجتهاغٌة و االغالنٌة  

                      
ع   

ه
جت

ه
و ال

ون 
قاى

ة ال
جل

ن
 

2
6

 

 ًخػلم ......... فُما ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع 2.2 1.530عكم مغؾىم .42

 بالطُاصلت    

 ًخػلم ........... فُما  ) 2021هىفمبر   29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.752عكم مغؾىم .43

 باإلاىزلحن    

 ًخػلم ............ فُما  ) 2021هىفمبر  29 ( 1443آلازغ عبُؼ مً  23في ضاصع  2.21.750عكم مغؾىم .44

 باإلاغشضًً الؿُاخُحن  

 هظام الػمان الاحخماعي 

( بدىفُظ اللاهىن عكم  2019ًىاًغ  9)  1440حماصي ألاولى  2ضاصع في  1.18.108ظهحر شٍغف عكم  .1

ف بمثابت كاهىن عكم  84.17 ش  1.72.184بخغُحر وجخمُم الظهحر الشٍغ  1392مً حماصي آلازغة  15بخاٍع

 ( اإلاخػلم بىظام الػمان الاحخماعي  1972ًىلُى  27) 

( بدىفُظ اللاهىن  2019ًىاًغ  9)  1440حماصي ألاولى  2ضاصع في  1.18.111ظهحر شٍغف عكم  .2

ش  1.72.184بخغُحر وجخمُم الظهحر الشٍغف بمثابت كاهىن عكم  90.17عكم مً حماصي آلازغة  15بخاٍع

 الػمان الاحخماعي  ( اإلاخػلم بىظام 1972ًىلُى  27)  1392

( بيشغ اإلالحم 1986هىفمبر  14) 1407مً عبُؼ ألاٌو  11ضاصع في  1.83.355ظهحر شٍغف عكم  .3

ـ في   1979ماي  21باالجفاق الخىمُلي اإلاخػلم بىظام الػمان الاحخماعي الخاص بالبداعة اإلاىكؼ بباَع

ت الفغوؿُت   بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والجمهىٍع

ش  041.78.9ظهحر شٍغف عكم  .4 ل  18) 1399مً حماصي ألاولى  20بخاٍع ( بيشغ الاجفاق 1979أبٍغ

ًىلُىػ  9) 1385عبُؼ ألاٌو  10الخىمُلي اإلاػاف ئلى الاجفاكُت الػامت للػمان الاحخماعي اإلابرمت ًىم 

( اإلاخػلم بىظام الػمان الاحخماعي للبداعة وهظا الغؾاةل اإلاخباصلت اإلاػافت ئلُه اإلاىكؼ غليها 1965

ت الفغوؿُت .1976ماي  7) 1396حماصي ألاولى  8َـ ًىم بباع   319( بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والجمهىٍع

 30الطاصع في  1.59.148في حغُحر و جخمُم الظهحر الشٍغف عكم  1.61.249ظهحر شٍغف عكم  .5

 باخضار هظام للػمان الاحخماعي  1959صحىبر  31اإلاافم  1379حماصي الثاهُت 

حماصي  30الطاصع في  1.59.148ٌغحر بملخػاه الظهحر الشٍغف عكم  561.60.2ظهحر شٍغف عكم  .6

 باخضار هظام للػمان الاحخماعي  1959صحىبر  31اإلاىافم ٌ  1379الثاهُت 

 30الطاصع فى  1.59.148فى حغُحر وجخمُم الظهحر الشٍغف عكم  1.60.104ظهحر شٍغف عكم  .7

 ام للػمان الاحخماعى بشان اخضار هظ 1959صحىبر  31ٌ  1379حماصي الثاهُت 

 في اخضار هظام للػمان الاحخماعي  1.59.148ظهحر شٍغف عكم  .8

 ملف الاعامل 

( بخدضًض شغوؽ ومػاًحر  2014صٌؿمبر  4)  1436مً ضفغ  11ضاصع في  2.14.791مغؾىم عكم  .9

  الاؾخفاصة مً الضغم اإلاباشغ لليؿاء ألاعامل في وغػُت هشت الحاغىاث ألؾفالهً الُخامى
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ؼ اإلااء لها غالكت باليؿاء هطىص  .10 كاهىهُت أزغي مخػللت  بجمػُاث، الاؾخفاصة مً الاعاض ي ومشاَع

 ألاعامل

 ضىضوق الخيافل الػاةلي

( بخغُحر اإلاغؾىم عكم  2018ماي  29)  1439مً عمػان  13ضاصع في  2.18.249مغؾىم عكم  .11

اإلاخػلم  41.10لاهىن عكم ( بخؿبُم أخيام ال 2011ؾبخمبر  6)  1432شىاٌ  7الطاصع في  2.11.195

 بخدضًض شغوؽ ومؿاؾغ الاؾخفاصة مً ضىضوق الخيافل الػاةلي 

( بدىفُظ اللاهىن  2018فبراًغ  22)  1439حماصي آلازغة  5ضاصع في  1.18.20ظهحر شٍغف عكم  .12

اإلاخػلم بخدضًض شغوؽ ومؿاؾغ الاؾخفاصة مً ضىضوق الخيافل  41.10بخغُحر اللاهىن عكم  83.17عكم 

 ةلي الػا

غ الاكخطاص واإلاالُت عكم  .13 اث ووٍػ غ الػضٌ والحٍغ ضاصع في فاجذ عبُؼ آلازغ  852.12كغاع مشترن لىٍػ

( باإلاطاصكت غلى الاجفاكُت اإلاخػللت بخضبحر غملُاث ضىضوق الخيافل الػاةلي  2012فبراًغ  23)  1433

 اإلابرمت بحن الضولت وضىضوق ؤلاًضاع والخضبحر 

( بخؿبُم أخيام اللاهىن عكم  2011ؾبخمبر  6)  1432شىاٌ  7في  ضاصع 2.11.195مغؾىم عكم  .14

 ًخػلم بخدضًض شغوؽ ومؿاؾغ الاؾخفاصة مً ضىضوق الخيافل الػاةلي  41.10

( بدىفُظ اللاهىن عكم  2010صٌؿمبر  13)  1432مدغم  7ضاصع في  1.10.191ظهحر شٍغف عكم  .15

 وق الخيافل الػاةلي اإلاخػلم بخدضًض شغوؽ ومؿاؾغ الاؾخفاصة مً ضىض 41.10

 الضغم اإلاضعس ي

ً والبدث الػلمي 51.17ئؾاع عكم -كاهىن  .1  ًخػلم بمىظىمت التربُت والخيٍى

 الغغاًت الاحخماغُت

ل  12)  1439مً عحب  25ضاصع في  1.18.25ظهحر شٍغف عكم  .1 ( بدىفُظ اللاهىن عكم  2018أبٍغ

 اإلاخػلم بمإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت  65.15

( بدىفُظ اللاهىن عكم 2006هىفمبر  22) 1427مً شىاٌ  30ضاصع في  1.06.154 ظهحر شٍغف عكم .2

 اإلاخػلم بشغوؽ فخذ مإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت وجضبحرها  14.05

( بخؿبُم بػؼ أخيام  2021فبراًغ  24)  1442مً عحب  12ضاصع في  2.19.693مغؾىم عكم  .3

 اغُتاإلاخػلم بمإؾؿاث الغغاًت الاحخم 65.15اللاهىن عكم 

( بخؿبُم اللاهىن 2007ًىلُى  3) 1428مً حماصي آلازغة  17ضاصع في  2.07.809مغؾىم عكم  .4

 اإلاخػلم بشغوؽ فخذ مإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت وجضبحرها 14.05عكم 

غة الخػامً والخىمُت الاحخماغُت واإلاؿاواة وألاؾغة عكم  .5 مً طي  11ضاصع في  1705.21كغاع لىٍػ

( بخدضًض همىطج الىظام الضازلي إلاإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت التي  2021ُى ًىه 22)  1442اللػضة 

 جخىفل باألشخاص في وغػُت ئغاكت 
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غة الخػامً والخىمُت الاحخماغُت واإلاؿاواة وألاؾغة عكم  .6 مً طي  11ضاصع في  1704.21كغاع لىٍػ

غغاًت الاحخماغُت اإلاخػضصة ( بخدضًض همىطج الىظام الضازلي إلاإؾؿاث ال 2021ًىهُى  22)  1442اللػضة 

 الىظاةف لليؿاء 

غة الخػامً والخىمُت الاحخماغُت واإلاؿاواة وألاؾغة عكم  .7 مً طي  11ضاصع في  1703.21كغاع لىٍػ

( بخدضًض همىطج الىظام الضازلي إلاإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت التي  2021ًىهُى  22)  1442اللػضة 

 جخىفل باألشخاص اإلاؿىحن 

غة ا .8 مً طي  11ضاصع في  1702.21لخػامً والخىمُت الاحخماغُت واإلاؿاواة وألاؾغة عكم كغاع لىٍػ

( بخدضًض صفتر الخدمالث اإلاخػلم بالشغوؽ الخاضت إلاإؾؿاث الغغاًت  2021ًىهُى  22)  1442اللػضة 

 الاحخماغُت التي جخىفل باألشخاص في وغػُت ئغاكت 

غة الخػامً والخىمُت الاحخماغُت واإلاؿ .9 مً طي  11ضاصع في  1701.21اواة وألاؾغة عكم كغاع لىٍػ

( بخدضًض صفتر الخدمالث اإلاخػلم بالشغوؽ الخاضت إلاإؾؿاث الغغاًت  2021ًىهُى  22)  1442اللػضة 

 الاحخماغُت اإلاخػضصة الىظاةف لليؿاء 

غة الخػامً والخىمُت الاحخماغُت واإلاؿاواة وألاؾغة عكم .10 مً طي  11ضاصع في  1700.21كغاع لىٍػ

( بخدضًض صفتر الخدمالث اإلاخػلم بالشغوؽ الخاضت إلاإؾؿاث الغغاًت  2021ًىهُى  22)  1442لػضة ال

 الاحخماغُت التي جخىفل باألشخاص اإلاؿىحن 

غ الخىمُت الاحخماغُت وألاؾغة والخػامً عكم  .11  9) 1428مً عحب  24ضاصع في  1630.07كغاع لىٍػ

 ضًً مً زضماث مإؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت ( بخدضًض شيل السجل الخاص باإلاؿخف2007ُأغؿؿـ 

 حػمُم الحماًت الاحخماغُت 

ؤلاؾاع -( بدىفُظ اللاهىن 2021ماعؽ  23) 1442شػبان  9ضاصع في  1.21.30ظهحر شٍغف عكم  .1

 اإلاخػلم بالحماًت الاحخماغُت 09.21عكم 

 عاي املجلـ الاكخطاصي والبُئي خٌى الحماًت الاحخماغُت في اإلاغغب  .2

ل  5) 1442مً شػبان  22ضاصع في  2.21.189م مغؾىم عك .3 ( باإلاىافلت غلى اجفاق 2021أبٍغ

ش  لي للخىمُت مبلغه ماةت وؾبػت  2021فبراًغ  22اللغع اإلابرم بخاٍع بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً ؤلافٍغ

ل بغهامج صغم جدؿحن الحماًت  117.820.000غشغ ملُىن وزماهماةت وغشغون ألف أوعو ) أوعو(، لخمٍى

ل ؤلاغافي وىفُض -الاحخماغُت    19الخمٍى

( باإلاىافلت غلى اجفاق 2021ًىاًغ  27) 1442مً حماصي آلازغة  13ضاصع في  2.21.47مغؾىم عكم  .4

 342.700.000,00بمبلغ زالزماةت وازىحن وأعبػحن ملُىن وؾبػماةت ألف أوعو )- 9187MAاللغع عكم 

ش  لىت اإلاغغبُت والبىً الضولي لإلوشاء والخػمحر، بسطىص بحن اإلام 2020صٌؿمبر  22أوعو(، اإلابرم بخاٍع

 60..... 19مشغوع الاؾخجابت الػاحلت للحماًت الاحخماغُت إلاىاحهت وىفُض 
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ل  1441شػبان  7ضاصع في  2.20.271مغؾىم عكم  .5 ( باإلاىافلت غلى اجفاق اللغع 2020)فاجذ أبٍغ

ش  لي للخىمُت مبلغه ماةخان وأعبػت مالًحن بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وال 2020فبراًغ  21اإلابرم بخاٍع بىً ؤلافٍغ

يي ) ل بغهامج صغم جدؿحن الحماًت الاحخماغُت .... 204.000.000صوالع أمٍغ يي(، لخمٍى  61صوالع أمٍغ

( باإلاىافلت غلى اجفاق اللغع 2017ًىهُى  26) 1438ضاصع في فاجذ شىاٌ  2.17.368مغؾىم عكم  .6

ش  ملُىن صوالع 100بمبلغ - 8718MAعكم  يي، اإلابرم بخاٍع بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً  2017ًىهُى  16أمٍغ

 الضولي لإلوشاء والخػمحر، بسطىص مشغوع الخدضًض والاؾتهضاف مً أحل بغامج الحماًت الاحخماغُت  

( باإلاىافلت غلى اجفاق 2016ًىهُى  30) 1437مً عمػان  24ضاصع في  2.16.506مغؾىم عكم  .7

ش )مل 134,65اللغع بمبلغ  يي، اإلابرم بخاٍع ( بحن اإلاملىت اإلاغغبُت والبىً 2016ًىهُى  24ُىن صوالع أمٍغ

ل بغهامج صغم خيامت الحماًت الاحخماغُت  لي للخىمُت، لخمٍى  ؤلافٍغ

( باخضار اللجىت 2021فبراًغ  29)  1443مً عبُؼ الازغ  23ضاصع في  2.21.532مغؾىم عكم  .8

ت للُاصة اضالح مىظىمت الحماًت   الاحخماغُتالىػاٍع

 بشأن اإلاػاًحر الضهُا للػمان الاحخماعي  102الاجفاكُت الضولُت  .9

 هظام الضغم الاحخماعي اإلاخػلم بخػمُم الحماًت الاحخماغُت 

( بدىفُظ اللاهىن 2020أغؿؿـ  8) 1441مً طي الحجت  18ضاصع في  1.20.77ظهحر شٍغف عكم  .1

بغامج الضغم الاحخماعي وباخضار الىوالت اإلاخػلم بمىظىمت اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً مً  72.18عكم 

 الىؾىُت للسجالث 

( بخؿبُم اللاهىن عكم 2021ًىلُى  28) 1442مً طي الحجت  17ضاصع في  2.21.582مغؾىم عكم  .2

اإلاخػلم بمىظىمت اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً مً بغامج الضغم الاحخماعي وباخضار الىوالت الىؾىُت  72.18

 ماعي اإلاىخضللسجالث، فُما ًسظ السجل الاحخ

( بخؿبُم اللاهىن عكم 2021ًىلُى  28) 1442مً طي الحجت  17ضاصع في  2.21.473مغؾىم عكم  .3

اإلاخػلم بمىظىمت اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً مً بغامج الضغم الاحخماعي وباخضار الىوالت الىؾىُت  72.18

 للسجالث، فُما ًسظ السجل الىؾني للؿيان

ل  30) 1442مػان مً ع  17ضاصع في  2.20.792مغؾىم عكم  .4 ( بخؿبُم اللاهىن عكم 2021أبٍغ

اإلاخػلم بمىظىمت اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً مً بغامج الضغم الاحخماعي وباخضار الىوالت الىؾىُت  72.18

 للسجالث، فُما ًسظ الىوالت الىؾىُت للسجالث

ظىمت اإلاخػلم بمى 72.18عأي املجلـ الاكخطاصي والاحخماعي والبُئي خٌى مشغوع اللاهىن عكم  .5

 اؾتهضاف اإلاؿخفُضًً مً بغامج الضغم الاحخماعي وباخضار الىوالت الىؾىُت للسجالث


