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دعم إنشاء مناصب جديدة 1.

والمحافظة على المناصب 

القائمة

إعداد أفضل . 2

للخريجين   

لسوق الشغل

تحسين عالقات الشغل        . 3

وظروف العمل 
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دعم إنشاء مناصب جديدة والمحافظة على المناصب . 1|تدابير الدعم  

القائمة

6

ميثاقيفالتشغيلبمناصبواإلعفاءاتالتحفيزاتربطعلىالتنصيص✓

التمويلالياتمختلفواالستثمار

الشغلبمناصباألولويةربطمععموميةاستثماراتإطالق✓

(PIMA)
خدماتإطارفيللتشغيلخزانايعتبرالذيالجمعويالقطاعتطوير✓

(واجتماعيةجبائيةتحفيزاتمحاسباتي،إطار)القرب

القطاعيةوالمخططاتاالستراتيجياتتفعيلوثيرةرفع✓

الشغلسوقحوللليقظةلجنةإحداث✓

ضامنيوالتاالجتماعيلالقتصادالقانونياإلطارعلىالمصادقةتسريع✓



(والحياتيةالناعمةالكفاءات)والسلوكياتالقدراتوتطويرتعزيز✓

جوالبرامالمناهجتطويرمعاللغاتاتقانلتعزيزمحددةبرمجةوضع✓

بالتناوبالتكوينتعزيزمعالمهنيالتكوينطاقةتطوير✓

المفتوحاالستقطابذاتبالشعبالمهنيةلتعزيزمقارباتإدخال✓
يمنصات للتكوين عن بعد لتطوير القدرات والسلوكيات والحس المقاوالت•
منصات للتكوين عن بعد لتطوير امتالك اللغات•
توسيع االستفادة من التداريب الميدانية•

المهنيةالباكلوريانظامتطوير✓

7

والحرفالمهنواستكشافالمقاوالتيالحسلتطويروحداتإدخال✓

االبتدائيطورمنانطالقا

العاليبالتعليمالممهننةالشعبنسبةمنالرفع✓

إعداد أفضل للخريجين لسوق الشغل. 2|تدابير الدعم 



ةالجماعياالتفاقياتمجالتوسيععلىوالعملاجتماعيميثاقوضع✓

راجإخعلىوالعملالشغلفياألساسيةالحقوقاحتراممراقبةتعزيز✓

اإلضرابلحقالمنظمالقانون

جيالتدريوالتفعيللألجراءاالجتماعيةالتغطيةتعميمعلىالسهر✓

األجراءغيرلتغطية

8

لبعضيلالتشغالتعاقد،بعد،عنالتشغيل)للتشغيلجديدةأنماطاعتماد✓

(...الوقت،

تحسين عالقات الشغل وظروف العمل. 3|تدابير الدعم  



نالباحثيبينالمسافةتقليص1.

المهنياإلدماجوفرصشغلعن

تحفيز المقاوالت على . 2

اإلدماج  ودعمهم في 

مسلسل التشغيل

9

تدابير  3

تحفيزية

مواكبة ودعم كل . 3

حامل لمشروع 

مقاوالتي



10

التدريب. 2

التدريب بالقطاع الخاص 

تدريب في إطار الخدمة  
المواطنة 

مقاولة 
التدريب 

التأطير من طرف حرفيين 

التكوين. 1

التقني

السلوكيات/ القدرات 
الجواز 
اللغوي

الجواز الرقمي 

التجاريالجواز 

تقنيات البحث عن عمل

المقاوالتيتطوير الحس 

تقليص المسافة بين الباحثين عن شغل وفرص . 1|تدابير  تحفيزية  

اإلدماج المهني



تعزيز وتوسيع الخدمات والتدابير الموجهة لمختلف الفئات

النساء في وضعية هشة

الذاتيالتشغيلبرامجتعزيز•

المأجورالتشغيلدعمآلياتلتحديددراسةإنجاز•

الالئق

يهوتوجإلرشادالمدنيالمجتمعمعالشراكةتقوية•

الفئةهذهوتكوين

الساكنة القروية

ئةالفلهذهالموجهةالتكوينوبرامجالخدماتتعزيز•

الدوليالتعاونمنبتمويل

ذاتيالوالتشغيلالتكوينوبرامجالخدماتتوسيع•

األقاليمومجالسالجهاتمجالسمنبتمويل

القرويةوالجماعات

الشباب في وضعية ال تعليم وال

تكوين

وال بحث عن شغل
وتحديدالوضعيةهذهأسبابلتحديددراسةإنجاز•

االنتظارات

بةمحاربهدفوالتكوينالتوعيةومحتوىمقاربةبلورة•

اليأس

متكاملةمنظومةوضععبرتجريبيةعملياتاطالق•

الحاجةحسب

الفئةهذهلتأطيرالمدنيالمجتمعتعبئة•

األشخاص في وضعية إعاقة

الذاتيالتشغيلتعزيز•

الفئةهذهطرفمنالمزاولةالحرف/المهنتحديد•

حصيص)الخاصالقطاعمعشراكةإلقامةدراسةإنجاز•

المناصب

المأجورللتشغيلمدعمةوعقودتحفيزاتوضع•

تقليص المسافة بين الباحثين عن شغل وفرص . 1|تدابير  تحفيزية  

اإلدماج المهني



دعم المقاوالت في مسلسل التشغيل

مواصلة تعزيز وتنويع البرامج التحفيزية

رافيةتعزيز الدراسات االستش: استباق الحاجيات من الكفاءات والموارد البشرية 1.

ع تعميم دالئل الحرف والمهن، وض: المساعدة على تحديد الحاجيات من الكفاءات 2.

منظومة للتكوين عن بعد حول تقنيات التشغيل لفائدة المقاوالت الصغرى  

يكو تقنية تجويد االنتقاء األولي عبر االختبارات الس: المواكبة في مسلسل االنتقاء 3.

...واللغوية، تنظيم قوافل لالنتقاء عبر التراب الوطني

«التكوين من أجل اإلدماج»عقد 1.

«تحفيز»برنامج 2.

عقد االندماج المهني3.

عقود مدعمة لفائدة بعض الفئات4.

12

تحفيز المقاوالت على اإلدماج  ودعمهم في مسلسل . 2|تدابير  تحفيزية  

التشغيل



مالءمة اإلجراءات 
القانونية والتطبيقية 

للتشغيل الذاتي

ار توفير حلول للمحالت والعق
على الصعيد الترابي

ز تنسيق الجهود وتعزي
نالتكامل بين المتدخلي

البعديالتأطيرتعزيز 

تعزيز  قرب الخدمات والتأطير استهداف األنشطة الواعدة

تشجيع المشاريع الجيدة وخلق

مستمرةمقاوالتيةدينامية

تجنيد وتنويع الدعم المالي
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13

وضع منظومات وبرامج تهم كل مراحل المقاولة

مواكبة ودعم كل حامل لمشروع مقاوالتي. 3|تدابير  تحفيزية  



طار وضع برامج جهوية للتشغيل في إ1.

تعاقد مع الجهات

تعزيز تقريب . 2

الخدمات 

من المستفيدين

إطالق برنامج لتأطير . 3

الباحثين عن شغل من طرف 

ذوي الخبرة المتطوعين

تدابير  3

للتنزيل

14



مجموعة ذات نفع عام  -

الية العامة وزارة الشغل واإلدماج المهني، الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، الكونفدر: األعضاء-

ماعية، ، الجامعات، وكالة التنمية االجتعاش الشغلإنمكتب التكوين المهني ولمقاوالت المغرب الجهوية، 

...الفاعلون الترابيون

التصور األولي للمركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات

التشخيص

رصد سوق الشغل الجهوي 

منظومة

التشغيل الذاتي
منظومة

لتكوين الباحثين عن شغ

هندسة التشغيل 
والتكوين

15

توضع برامج جهوية للتشغيل في إطار تعاقد مع الجها. 1|تدابير  للتنزيل 



للتشغيل الذاتيجهويمركز 

كتنقلةوكاالت 

وحدات محلية للتشغيل الذاتي في إطار شراكات ترابية

وحدة إقليمية للتشغيل

التعاون 
الدولي

المستوى 
الجهوي

المستوى 
الوطني 

الوحدة

+ جهويةوكالة

+ إقليميةوكالة

+ جامعيةوكالة

+ محليةوكالة

+ + متنقلةوكالة

+ + بعدعنخدمات

وحدة لتقديم الخدمات 

20على بعد أقل من 

كلم أو ساعة بالنقل 

العمومي

16

تعزيز تقريب الخدمات من المستفيدين. 2|تدابير  للتنزيل 



:الهدف

قرب،عنادعمال،أمشهادةحاملشابكلمنح

عنثبحالعلىلمساعدته(...الثقة،إعطاءتوجيه،)

.لإلدماجفرص
:النجاعةمؤشرات

لمؤطرا/االتصالربطعدد▪

الصغرىالمقاوالتعدد/ةالمهنياتاإلدماجعدد▪

المنشأة

تتراوحالذينالمتطوعينالخبرةذويطرفمنسنة39و18بينماالشبابلتأطيروطنيةمنظومة

فوقوماسنة70إلى35بينماأعمارهم

منظومةللالمكونات

الحقوق"بطاقة:للتوجيهمعياريإطاروضع1.

والمكانالتردد)العملاجراءات،“والواجبات

التوجيهوعقد،(…والمنهجية

لراغباالشبابلتسجيلرقميةمعلوماتيةمنصةإنشاء2.

،التجربةالسن،)المؤطرينخبرةمناالستفادةمن

(...الكفاءة

وشهاداتفيديومقاطع،وطنيةإعالميةحملةتنظيم3.

المملكةجهاتوبجميعاللهجاتبمختلفمحلية

MENTO
RÉ

18 à  39 
ans

ميثاق األجيال من أجل . 3|تدابير  للتنزيل 

العمل
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:الوكالة –1
الخدمات والمنجزات والرؤية واألهداف المستقبلية•

الرباط التشغيل بجهة التشخيص الترابي التشاركي لوضعية -2 -

القنيطرة-سال 

.توصيات النعاش التشغيل بعمالة سال -3

تصميم العرض



المستفيدون المباشرون من خدمات 

اءاتالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكف

؛( مختلف الفئات)عن عمل الباحثون •

المشغلون ؛•

.الحاملون لمشاريع التشغيل الذاتي  •

الوكالة



استقبال

الخدمات الحرة

التوجيه

حاملي المشاريع الباحث عن شغل غير المستقلالباحث عن شغل المستقل 

ربط الصلة بالمقاوالت

تأهيل المشروع

انجاز دراسة الجدوى 

مواكبة خلق المقاولة

تحديد المشروع المهني

التكوين التأهيلي 

ورشات البحث عن شغل

المواكبة قصد االدماج

الخدمات الموجهة للباحث عن شغل

يالتشغيل الذات



جهويا وطنيا

18250 75000 ادماج 

2965 20000 تأهيل

400 2000 مواكب

240 مقاولة 

19050 80000 مقابلة توجيهية 

14690 50000 مستفيد من ورشات البحث عن شغل

2021أهداف  2020أهداف  2019أهداف  2018أهداف 
حصيلة 

2017
اإلجراءات

3625 3250 2945 2650 2215 ادماج 

450 400 350 300 265
وتكوينات تأهيليةتكوينات 

جهويةمبادرة تأهيلية

60 50 40 35 32 خلق المقاولة 

4900 4550 4200 4000 4025 توجيهية مستفيد من مقابلة 

3000 2750 2600 2500 2449
مستفيد من ورشات البحث عن

شغل

أهداف الوكالة لعمالة سال



التشخيص الترابي التشاركي لوضعية التشغيل

القنيطرة-سال -بجهة الرباط 



بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا

 توصية عامة:

حو            جعل التشغيل كهدف مركزي بالنسبة لمخطط التنمية الجهوي وتوجيه اختيارات هذا األخير ن•

تكثيف خلق فرص الشغل

.ضرورة تعميق التشخيص الترابي التشاركي لرصد أهم التحديات•

.I النهوض بتنمية القطاعات والمنافذ(niches)االقتصادية المحدثة لفرص الشغل

مواكبة خلق التشغيل في القطاعات المصدرة والقطاعات الواعدة بالنسبة القتصاد الجهة

 دعم التشغيل الذاتي  :

تنمية روح المبادرة ؛–

تكوين بنك ألفكار مشاريع ؛–

تقديم الدعم المالي للشروع في إنجاز المشروع ؛–

.تقديم المواكبة في مرحلة ما بعد اإلحداث–

وضع التدابير لقطاع الفالحة كخزان للشغل لبعض سالسل اإلنتاج التي تعرف خصاص.



بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا

 مواكبة قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني:

وضع آليات خاصة لمواكبة النسيج الجمعوي–

.ويقمواكبة الجمعيات والتعاونيات من حيث التأطيرخاصة في مجال جودة المنتوج والتس–

 خدمات لفائدة: تشجيع ودعم خدمات القرب التي تشكل خزانا لخلق فرص الشغل

األسر، خدمات لفائدة  المقاوالت والمهن الحرة، خدمات لفائدة الجماعات المحلية 

تثمين النفايات كصناعة جديدة لخلق مناصب الشغل و توفير الطاقة.

 الشغللمناصبكخزاناتثمين الحفاظ على الموروث الثقافي العمراني بالمدن العتيقة.



بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا

.IIل تعزيز نظم تطوير الكفاءات لدى الشباب والكبار في عالقة مع حاجيات سوق الشغ

تقريب عرض التكوين لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات

شواهد دعم التكوين من أجل تحسين القابلية للتشغيل خاصة لدى  فئة غير الحاملين لل

وذوي  المؤهالت  الضعيفة

اصل    دعم التكوين في الكفاءات األساسية المالئمة لحاجيات سوق الشغل خاصة منها التو

الحياتيةوالمهارات 



بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا

.IIالحكامةومة الجهوية إلنعاش التشغيللمنظوا

تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص والجمعوي في مجال الوساطة في التشغيل▪

االجتماعيةوالخدماتالتشغيل في مجال الخدمات ذات النفع العامتطوير▪

عن قرب بشراكة معخدمات التشغيلشبكة الوساطة عبر إحداث فضاءات لتوفيرتوسيع▪

المؤسسات الجهوية

د الوطنيإحداث مجموعة عمل للتفكير في خلق مرصد جهوي للتكوين والتشغيل بتنسيق مع المرص▪

محلي للنهوض بالتشغيل /خلق صندوق جهوي▪

سوق إدراج مقاربة النوع في جميع مراحل المنظومة الجهوية للتشغيل من أجل تشجيع ولوج النساء▪

.الشغل و تحسين ظروف العمل

ظومة جهوية تعزيز التواصل و اإلنفتاح على اإلعالم  للتعريف بالتدابير و اإلجراءات المتخذة لبناء من▪

.مندمجة للتشغيل

ذى لمبادرات الشباب حاملي الشهادات لنشر ثقافة المقاولة لالناجحة تعميم التجارب النموذجية ▪

.خريجي الجامعات و خلق مناصب الشغل



توصيات النعاش التشغيل بسال  



اقتراحات لنهوض بالتشغيل بسال 

الفاعلين وذلك انشاء منظومة مؤسساتية للتشغيل الذاتي يساهم فيها كل -

لخلق دينامية حول األنشطة المذرة للدخل بإنشاء تمويل تشاركي للمشاريع

خلق مشاتل وحاضنات للمقاوالت الصغرى والتعاونيات وتدبيرها تشاركيا-

تنويع في اليات التمويل لتشمل مراحل انشاء المقاولة من االنشاء القانوني -

الى انطالقة النشاط االقتصادي

حاملي الشهادات وغير حاملي الشهادات من الباحثين عن الشغل من استفادة -

بهدف تحسين فرص االدماج المقاوالت التكوين التأهيلي األنسب لحاجيات 

للمستفيدين



شبكة وكاالت الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات على توسيع -

بموجبها سيتموالتي ثالثة بسال الجديدة وذلك بإنشاء وكالة عمالة المستوى 

،شراكةتوقيع اتفاقية 

في قطاع السيارات بالمنطقة ماج إلدامن استفادة الباحتين عن الشغل-

،ةالصناعية وذلك عبر تنظيم قوافل للتشغيل على مستوى مختلف تراب العمال

درهم كدعم النطالقة 5000استفادة المشاريع المدرة للدخل من مبلغ -

المشروع ،

حاملي المشاريع المدرة للدخل من التكوين ودعم القدرات مواكبة -

،المقاوالتية

اقتراحات لنهوض بالتشغيل بسال 



متعدد الخدمات على غرار مركز مركز متعدد الخدمات بسال إنشاء مشروع 

للمقاولين الشباب بالعكاري 

و سيتم تفعيل هذا االقتراح عبر إنشاء هذا المركز و تتمثل أهدافه كما يلي 

متعدد الخدمات بسالمركزمشروع مقترح لتنزيل



متعدد الخدمات بسال مركز مشروع 

المنظومة
(.صاحب المشروع)سالمجلس مدينة -

.عمالة سالمجلس -

.المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-

.المركز الجهوي لالستثمار-

.االتحاد العام لمقاوالت المغرب-

مكتب التكوين المهني و . محمد الخامسجامعة 

إنعاش الشغل

تالتشغيل والكفاءاالوكالة الوطنية إلنعاش -

لتوجهات الدراسة والمصادقة على -

.االستراتيجية للمركز

.توفير المساعدات األساسية-
:التدبيرلجنة 

.التشغيل والكفاءاتالوكالة الوطنية إلنعاش -:تسيير المركز

. المركزتسيير -

تحسيس الشباب و تطوير الفكر -

.المقاوالتي

استفادة من تكوينات في القدرات -

.المقاوالتية

استفادة من فضاءات المركز -

كحاضنات للمقاوالت

الدعم و المواكبة القبلية و البعدية -

للمقاوالت 

إنشاء فضاء لتسويق المنتجات -



:الرسميين الشركاء -

(.التدبيرلجنة أعضاء )

:الشركاء المحتملين -

.غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات

.مكتب تنمية التعاون

.الضمان االجتماعي

مغرب المقاوالت الصغرى و 

. المتوسطة

.و مؤسسات القروض الصغرىاالبناك

.الجمعيات

......

.تقديم المعلومات و التوجيهات-

.تمويل المشاريع-

.تقوية الكفاءات-

في اعداد دليل عملي المساهمة -

.للتشغيل

المساهمة في تعبئة صندوق تمويل -

المشارع

المنظومة البيئية

للمشروع

متعدد الخدمات بسال مركز مشروع 

المنظومة



مشروع مبادرة ادماج لدعم الشباب حاملي"

"المشاريع المدرة للدخل

مكونات المشروع

:هذا المشروع إلى يهدف 

تمويل و دعم أنشطة مدرة للدخل-

.المواكبة والتأطير القبلي و البعدي للشباب المستفيدين-

الشركاء

(.صاحب المشروع)مدينة سالمجلس -

.مجلس عمالة سال-

البشريةالوطنية للتنمية المبادرة -

الشغلالتكوين المهني و إنعاش المكتب -

التشغيل والكفاءاتالوطنية إلنعاش الوكالة -

الجهوي لالستثمار المركز -

جمعيتان ذات المنفعة العامة-



مشروع مبادرة ادماج لدعم الشباب حاملي"

"المشاريع المدرة للدخل

المؤسسة لعقد الشراكةالمبادئ 

وذلك بتوفيراألطراف الموقعة على االتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز المشروع التزم 

أهداف وفلسفة ومقاربة التمويل والمواكبة القبلية والبعدية للمستفيدين مع مراعاة 

.عملهاوخطة ومنهجية الوطنية للتنمية البشرية المبادرة 

األهداف 

المقاوالتمشاتل وحاضنات تمكين الشباب من االستفادة من -

من التكوينات قبل و أثناء و بعد خلق المقاوالت االستفادة عبر المقاوالتيةتقوية قدراتهم -

المشروعدرهم كدعم النطالقة 5000مبلغ من االستفادة -

مساعدة الشباب على تسويق المنتجات-



شكرا على انتباهكم


