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اإن �شبابنا يتطلع اإىل اإيجاد الظروف الـمثلى التي ت�شاعده على حتقيق الذات وحتمل الـم�شوؤولية، ويحذوه الطموح الـم�شروع 

اإىل حتقيق اندماج اأف�شل على ال�شعيدين االجتماعي والـمهني، وال�شيما عرب خلق اآفاق اأو�شع لفر�ص ال�شغل. 

مقتطف من ن�ص اخلطاب ال�شامي ل�شاحب اجلاللة الـمـلك حممد ال�شاد�ص مبنا�شبة الذكرى 59 لثورة الـملك وال�شعب

)طنجة 2012(



يـة  ر ا سـتـمـر ال ا و لـيـة لـفـعـا ا

العمل االجتماعي



تطوير مهارات المغاربة 
لمواجهة التحديات االجتماعية

العمل االجتماعي 

يعترب تطوير مهارات الـمغاربة لـمواجهة التحديات االجتماعية 

الـمـيدانية  تدخالتها  خالل  من  يتجلى  ا�شرتاتيجيا  توجها 

الـمواطنني و تتجاوب مع التحوالت  التي تتما�شى مع تطلعات 

تاأدية ر�شالتها  االجتماعية واالقت�شادية للبالد، و ذلك الأجل 

االندماج  ودعم  الفقر  حماربة  فـي  الـمتمثلة  االأ�شا�شية 

االجتماعي. ولقد مكن التاأكيد الـملكي على العن�شر البـ�شـري 

يتحقق  اأن  من  التوجه  هذا  للتنمية  وحمركا  قاطرة  بو�شـفـه 

عرب اإطالق واإجناز عدة م�شاريع ت�شامنية.

اإن هذا ال�شعي احلثيث لدمج الفئات الـمعوزة قد جت�شد على 

اأر�ص الواقع من خالل تطوير برامج تربوية، ثقافية، ريا�شية 

وللدخل.  لل�شغل  مدرة  حرف  فـي  الـمـوؤهل  للتكوين  وبرامج 

ي�شتفيد من هذه الربامج ال�شباب والن�شاء وذوي االإحتياجات 

اخلا�شة على اختالف م�شتويات اأعمارهم. 

الدور  واأبرزت  الديناميكية،  هذه   2013 �شنة  اأكدت  لقد 

الـمـقدمني  والدعم  وللم�شاحبة  الـمـوؤهل  للتكوين  احلا�شم 

ال�شروري  التكوين  هذا  اأهدافهم.  بلوغ  فـي  للم�شتفيدين 

جمهود  يكـمـل  ما  بحرفة  اخلا�شة  الـمـهـارات  الكت�شاب 

بالن�شبة  اأما  االجتماعي،  باالإدماج  الل�شيق  الرتبية 

بها  تقوم  التي  الـمبادرات  ا�شتدامة  ت�شمن  فاإنها  للم�شاحبة 

الـم�شتفيدون. اإليها  يلج  التي  الـم�شاريع  وكذلك  الـموؤ�ش�شة 

تتجلى هذه الـمبادرات العاك�شة جلهود الت�شامن فـي الـمـوعد 

ال�شنوي القار للحملة الوطنية للت�شامن بو�شفها مبادرة ملكية 

القيم  �شبيل  فـي  الـمفدى  لعاهلنا  الدائم  االنخراط  جت�شد 

االن�شانية والثقافية النبيلة للمملكة.

باخل�شو�ص  تتمثل  جوانب  عدة  اإبراز  مت  الـمنا�شبة  وبهذه 

ال�شباب.  ق�شية  اأهمية  و  اجلمعوي  العمل  تطوير  اأهمية  فـي 

الـمـطبقة  اخليارات  توجيه  الرا�شخة،  القناعة  �شاأن هذه  من 

اأن  اعتبار  نحو  للت�شامن  اخلام�ص  موؤ�ش�شة حممد  من طرف 

باالنخراط  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  اجتماعي  اأي م�شروع  جناح 

المـؤسسة
في أرقام وبإيجاز 

 
الـمـ�سـاريع والربامج الـمنجزة منذ اإن�ساء الـم�ؤ�س�سة

�إلـى نهاية 2013 :

والـمعاقـيـن االأطفال  لفائدة  اجتماعيا  مركزا   658 اإجناز   •
والن�شاء والفتيات وال�شباب.  

اإجناز 153 م�شروعا وبرناجما للتنمية الـمـ�شتدامة.  •
بلورة 95 برناجما للتكوين و43 م�شروعا للهند�شة االجتماعية  •
مالية اعتمادات  منحها  اإىل  باالإ�شافة  اجلمعيات  لفائدة   

وهبات عينية.  

اإجناز 72 عمال وبرناجما للتدخل االإن�شاين.  •
بناء 17 م�شتو�شفا ومركزا ا�شت�شفائيا.  •

جتهيز 51 من الـمـ�شت�شفيات اجلهوية واالقليمية.  •
العامل فـي  الطبية  للم�شاعدة  مبادرة   441 فـي  الـم�شاهمة   •

القروي وال�شواحي.  

عملية »رم�شان« )15 دورة(.  •
عـمـلـيـة »مرحـبـا« ال�شتقـبـال الـجـالـيـة الـمـغربية باخلارج  •

)14 دورة(.  

ا�ستفاد اأكرث من 4 ملي�ن من خدمات �لـم�ؤ�س�سة، ح�سب
�جلدول �لتايل :

ت�شجيل 9.500 �شابا لـمتابعة برامج مراكز التكوين والتاأهيل  •
الـمـهـني.  

القوي للن�شيج اجلمعوي الـمـحلي وبالـمـ�شاركة الفعلية لل�شباب 

للم�شاريع. الـمـ�شتفيدين  البالد، وكذلك فـي متلك  فـي تنمية 

الوطنية  للحملة   16 الدورة  ومبنا�شبة  الـمـنظور  هذا  �شمن 

للت�شامن، بادر �شاحب اجلاللة الـمـلك حممد ال�شاد�ص ن�شره 

اهلل  اإىل افتتاح مركز للتكوين فـي حرف البناء. وهو الـمـ�شروع 

مكنا�ص، جهة  �شباب  بتاأهيل  اخلا�شة  احلاجيات  يلبي  الذي 

تافياللت.

ال�شباب  واإدماج  لتكوين  الهادفة  الـمـ�شاريع  غرار  وعلى 

الـمـنجزة على �شعيد الـمـمـلكـة، فاإن مركز التكوين فـي حرف 

البناء  جمال  فـي  ال�شباب  تكوين  اإىل  يهدف  مبكنا�ص  البناء 

واالأ�شغال العمومية. متثل ف�شاءات هذا الـمركز رافعة حقيقية 

م�شتوى  على  العمومية  واالأ�شغال  البناء  قطاع  وتنمية  لتطوير 

اجلهة كما ت�شكل اأي�شا بنية مالئمة لتاأطري واإدماج ال�شباب.

منح  اأف�شل،  اندماج  من  الـمـ�شتفيدين  هوؤالء  متكني  والأجل 

لـمئة  اهلل  ن�شره  ال�شاد�ص  حممد  الـمـلك  اجلاللة  �شاحب 

�شاب متخرج من معاهد التكوين الـمـهني باجلهة، التجهيزات 

مقاوالتهم  وتطوير  م�شاريعهم  لتحقيق  ال�شرورية  واالأدوات 

ال�شغرى.

اأتت  اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  اأجنزتها  اأخرى  م�شاريع  هناك 

لتعزز هذا املنحى الذي ترمي اإليه االإرادة الـمـولوية ال�شامية، 

ربوع  عرب  اأطلقت  التي  لل�شباب  الـمـهني  االإدماج  كمراكز 

التي  الكبرية  العناية  ترتجم  الـمـ�شاريع  هذه  كل  الـمـملكة. 

يوليها العاهل الكرمي لل�شباب بو�شفه الرثوة احلقيقية للبالد 

وباعتبار الدور الذي يعول عليهم اأن يلعبوه كفاعلني اأ�شا�شيني 

فـي م�شل�شل الرقي االجتماعي للمغرب.

هوؤالء  نفو�ص  فـي  الـمـبادرة  روح  خلق  هو  االأ�شمى  الهدف  اإن 

االقت�شادي  النمو  م�شل�شل  فـي  للم�شاهمة  لدفعهم  ال�شباب 

مما يجعلهم م�شوؤولني وي�شجعهم على االنخراط التطوعي فـي 

احلياة اجلمعوية.

اإيواء 7.820 من الفتيات والطلبة مبراكز االإيواء والداخليات.  •

مواكبة 83.550 طفال و�شابا فـي الـمجاالت الثقافية و الرتبوية  •

والريا�شية.  

االجتماعية الـمـراكز  خدمات  من  امراأة   3.785 ا�شتفادة   •

الرتبوية ومراكز التكوين.  

ا�شتفادة 157.002 �شخ�شا من برامج التنمية الـم�شتدامة  •

)القرو�ص ال�شغرى، دعم ال�شناع التقليديني، دور ال�شيافة  

لل�شرب، ال�شالح  بالـماء  التزويد  ن�شائية،  تعاونيات  بالقرى،   

الكهربة، بناء الطرق...اإلخ(.  

ا�شـتـفـادة 464.000 من الـمـعوزيـن من خـدمـات الـقـوافـل  •

الطبية الت�شامنية.  

تتبع 5.340 من دوي احلاجيات اخلا�شة بالـمراكز الـمخت�شة  •

�شنويا.  

ا�شتفادة 2,3 مليون ن�شمة )اأرامل، م�شنون، ذوي االإحتياجات  •

اخلا�شة( من دعم غذائي كل �شنة وخ�شو�شا خالل فرتة  

�شهر رم�شان.  

الـقـاطـنـيـن الـمـغـاربـة  من   2.601.818 يـقارب  مـا  ولـوج   •

باخلارج خلدمات الدعم من طرف الـموؤ�ش�شة خالل عملية  

مرحبا. 79.323 �شخ�شا ا�شتفادوا عمليا من رعاية نوعية  

)طبية، اإدارية، نقل، نقل جثامني...اإلخ( وذلك منذ انطالق  

هذه العملية.  

4561 ملي�ن درهم
من االجنازات وااللتزامات

منذ اإن�ساء الـمـ�ؤ�س�سة
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مــحــطــات بــارزة



مشروع مندمج
لفائدة الشباب ؛ إنجاز

هام و متميز

جاللة الـملك حممد ال�شاد�س يد�شن يوم  14 نونرب 2013 

بفا�س الـمركب االجتماعي والريا�شي وتكوين ال�شباب

بعني النقبي. 

 

حممد  موؤ�ش�شة  بني  �شراكة  خالل  من  الـمـركب  هذا  اأجنز 

مببلغ  فا�ص  لـمدينة  احل�شرية  واجلماعة  للت�شامن  اخلام�ص 

اإىل  الـمركز  هذا  ي�شعى  درهم.  مليون   34 يناهز  اإجمايل 

الـمـعوزة،  للفئات  واالقت�شادي  االجتماعي  االندماج  حتقيق 

الرتبوية  االأن�شطة  تعزيز  اإىل  الـمقدمة  اخلدمات  وتهدف 

تكوين  اإىل  باالإ�شافة  لل�شباب،  بالن�شبة  والريا�شية  والثقافية 

التكوين  ولل�شغل، وكذا  للدخل  فـي مهن مدرة  الن�شاء  وتاأهيل 

فـي  خدمات  وتقدمي  الـمتمدر�ص  غري  لل�شباب  الـمهني 

النقبي.  عني  بحي  الـمعوزة  ال�شاكنة  لفائدة  االأولية  ال�شحة 

وتفتحهم  ال�شباب  ت�شجيع  فـي  مهما  دورا  الـمركب  يلعب هذا 

والفنية  الريا�شية  مهاراتهم  ال�شتعرا�ص  املجال  لهم  ويف�شح 

و�شيلة  اأف�شل  اإنه  الـمجاالت.  �شتى  فـي  قدراتهم  واإبراز 

لذلك  ال�شباب.  انحراف  جتنب  و  الـمـدر�شي  الهدر  لـمحاربة 

رهان  ك�شب  من  الـمنطقة  �شباب  الـم�شروع  هذا  �شيمكن 

اأ�شكال  كل  من  واالإفالت  االجتماعية  احلياة  فـي  اندماجهم 

التهمي�ص واالإق�شاء.

ي�ستمل هذ� �لـمركب على �أربع مر�كز :

1•مركز تك�ين وتق�ية كفاء�ت �لن�ساء :

فـي يوجدن  الالئي  الـم�شتفيدات  الـمركز  هذا  �شيمكن   

ظروفهن  وحت�شني  كفاءاتهن  تقوية  من  ه�شا�شة  و�شعية   

االأمية،  لـمحو  درو�ص  خالل  من  واالجتماعية  االقت�شادية   

ورفع لهن  ال�شغل  توفري  �شاأنها  من  حملية  مهن  وتعلم   

العائالت اأطفال  برتبية  اأي�شا  يتكفل  كما  مدخولهن.   

على  الـمركز  هذا  ويحتوي  التمدر�ص.  �شن  دون  الـمعوزة   

ور�شات خمتلفة لفنون الطبخ واحللويات، الف�شالة واخلياطة،   

وقاعة االأمية،  لـمـحو  للدر�ص،  قاعات  والتزيني،  احلالقة   

  لال�شتماع، للتوجيه وللتح�شي�ص القانوين للن�شاء، باالإ�شافة

ولتكوين االأويل  للتعليم  قاعات  و3  لالأطفال  ح�شانة  اإىل   

وا�شرتاحة لالألعاب  وف�شاءات  االأويل،  التعليم  مربيات   

االأطفال.  

يتكلف بينما  الـمركز من طرف جمعية حملية،  ت�شيري  يتم   

مكتب التكوين الـمهني واإنعا�ص ال�شغل مبهمة التاأطري التقني   

لور�شات الف�شالة واخلياطة واحللويات.  

منذ توليه عر�ص اأ�شالفه الكرام، جعل �شاحب اجلاللة الـمـلك 

حممد ال�شاد�ص ن�شره اهلل من العمل االجتماعي اأولوية وطنية، 

فاحلملة الوطنية للت�شامن قد اأ�شحت موعدا �شنويا قارا لتقوية 

الـمغربي. الـمجتمع  مكونات  بني  والتالحم  التما�شك  اأوا�شر 

و فظي هذا االإطار تراأ�ص �شاحب اجلاللة الـملك حممد ال�شاد�ص

حفظه اهلل يوم 9 نونرب 2013 مبكنا�ص حفل افتتاح الدورة 16

مبركز  مرا�شيمها  جرت  والتي  للت�شامن،  الوطنية  للحملة 

طرف من  تد�شينه  مت  الذي  البناء  حرف  فـي  التكوين 

العاهل الكرمي بهذه الـمـنا�شبة.

اأع�شاء  للمركز  و�شوله  حني  جاللته  ا�شتقبال  فـي  وكان 

الـمجل�ص االإداري لـموؤ�ش�شة حممد اخلام�ص للت�شامن.

بعد تفقده لـمختلف ف�شاءات الـمركز، قام جاللته رعاه اهلل 

مبنح �شيكات دعم بقيمة 3 مليون 240 األف درهم لـ25 جمعية 

وتعاونية تنتمي اأغلبيتها جلهة مكنا�ص-تافياللت الأجل اإجناز 

مبادرات حمددة.

جلنة  اأع�شاء  اجلاللة  �شاحب  على  لل�شالم  تقدم  ذلك  بعد 

الدعم الدائمة لـمـوؤ�ش�شة حممد اخلام�ص للت�شامن، الـمكونة 

اإجناز  فـي  ب�شخاء  ت�شاهم  التي  الـمواطنة  الـمقاوالت  من 

ومتويل م�شاريع وبرامج الـموؤ�ش�شة.

حلاجيات  ي�شتجيب  مركز  البناء  حرف  فـي  التكوين  مركز   

2•مركز �لتن�سيط �لثقافـي و�لدعم �لرتب�ي لل�سباب :

و�شمان لل�شباب  االجتماعية  التن�شئة  لتحقيق  يهدف   

تدريب  تروم  اأن�شطة  عرب  �شخ�شيتهم  واكتمال  تفتحهم   

ال�شباب الـم�شتهدفني على حتمل الـمـ�شوؤولية. ويحتوي على  

م�شرح... �شينما،  )ندوات،  االخت�شا�شات  متعددة  قاعة    

الـمدر�شي للدعم  ،قاعة  مكتبة  لالإعالميات،  قاعة  اإلخ(،   

على اأي�شا  الـمركز  ي�شتمل  للمو�شيقى.  وقاعة  واللغات   

فيها خمتلف مغطاة )متار�ص  قاعة  يت�شمن  ريا�شي  قطب   

الريا�شات(، قاعة للتداريب الريا�شية وقاعة لكمال االأج�شام.  

وي�شري الـمركز من طرف جمعية حملية، ويقدر عدد ال�شباب  

�شابا بـ2000  الـمركز  هذا  خدمات  من  حاليا  الـم�شتفيدين   

و�شابة.  

3•مركز �لتك�ين �لـمـهني و�إدماج �ل�سباب :

الـمهني  الـم�شري من طرف مكتب التكوين  الـمركز  ي�شع هذا 

جنارة  فـي  ور�شات  ال�شباب  اإ�شارة  رهن  ال�شغل  واإنعا�ص 

االألـمنيوم والر�شوم البيانية، ال�شباغة الديكورية، املحا�شبة، 

اإدارة االأعمال، قاعات للدرو�ص، مكتبة واإدارة.

4•مركز للإ�سعافات �لأولية :

يتوفر هذا الـمركز على قاعة للتمري�ص وقاعة للمراقبة، وقاعة 

لالإ�شعافات وقاعة لالنتظار، مما ي�شدي ل�شاكنة عني النقبي 

خدمات مهمة فـي جمال االإ�شعافات االأولية، كما يت�شمن هذا 

املركز اأي�شا قطبا اإداريا. يتم ت�شيري الـمركز من طرف جمعية 

حملية. وي�شتمل اأي�شا على حمالت جتارية باإمكانها اأن توفر 

مداخيل قارة للجمعية املكلفة بالت�شيري العام للمركب.

ي�شب  اأنه  كما  تافياللت،  مكنا�ص  جهة  �شباب  لدى  التاأهيل 

اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  عمل  برنامج  اإطار  فـي  مبا�شرة 

بو�شفه  ال�شباب  لتكوين  خا�شة  عناية  يويل  الذي  للت�شامن 

العن�شر االأ�شا�شي لتحقيق االندماج االجتماعي والـمـهني.

وعلى غرار الـمـراكز االأخرى الـمـنجزة بكل من الدار البي�شاء، 

مراك�ص، وزايو )الناظور(. فاإن هدف مركز التكوين فـي حرف 

البناء مبكنا�ص هو ت�شجيع ت�شغيل ال�شباب من خالل تكوينات 

فـي حرف البناء باالإ�شافة اإىل ا�شتغال خمتلف ف�شاءاته فـي 

تاأطري واندماج ال�شباب.

يتوفر الـمركز اجلديد على ور�شات للتكوين فـي كهرباء البناء، 

جنارة االألـمـنيوم، ال�شباكة، ال�شباغة، �شناعة الزجاج، طالء 

قاعات  الـمـدنية،  للهند�شة  خمترب  اإىل  باالإ�شافة  الواجهات 

لت�شاميم البناء، للمعلوميات، 3 قاعات للدرو�ص، ف�شاء عمل 

لالأ�شغال التطبيقية فـي البناء، وحدة للموارد التعليمية، قاعة 

للمكونني وخمزن وور�ص لتبليط االأر�ص، بطاقة ا�شتيعابية تبلغ 

األف متدرب.

اإجمايل  اإجنازه باعتماد مايل  الـمركز، الذي مت  وي�شكل هذا 

بلغ 19.5 مليون درهم، ثمرة �شراكة بني كل من موؤ�ش�شة حممد 

ال�شغل،  واإنعا�ص  الـمهني  التكوين  مكتب  للت�شامن،  اخلام�ص 

للتنمية  الوطنية  الـمبادرة  لـمكنا�ص،  اجلماعي  الـمجل�ص 

الب�شرية، والـمجل�ص االإقليمي لـمـكنا�ص.
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مــحــطــات بــارزة



  á«∏ëŸG äÉLƒàæª`dG ≥jƒ°ùJ  õcôe

áÑdÉ£dG QGO

äÉeOÉÿG ø¡e »`a øjƒµàdG õcôe

¿Gôª©dG áYƒª›

¿Gôª©dG áYƒª›

»æ¡ª`dG øjƒµàdG Öàµe

¢ù∏›h π¨°ûdG ¢TÉ©fEGh

AÉ°†«ÑdG QGódG ádÉªY

í°üdG IQGRh

 á«∏NGódG IQGRh h 

2013/03/12

2013/03/12

2013/08/02
2013/08/02

2013/08/03

2013/08/03

2013/10/06

2013/10/06
2013/10/06

2013/10/07

17/07/2013

1434 ¿É°†eQ /08
2013/07/22

1434 ¿É°†eQ /13

2013/07/24

1434 ¿É°†eQ /15

2013/07/24

1434 ¿É°†eQ /15

•ÉHôdG

IQÉ“

AÉ°†«ÑdG QGódG

áéæW

ájó«°TGôdG

º«∏bE’G´hô°û`ª`dG á«ª°ùJá≤£æ`ª`dG∂jô°ûdGïjQÉàdG
äGQÉcódG

áØ∏µàdG
ºgQódÉH

πjƒ“
á°ù°SDƒ`ª`dG

4 000 000

6 000 000

5 000 000

61,500 000

3 500 000

2 500 000

4 000 000

2 000 000

5 000 000

6 000 000

6 000 000
6 000 000

5 000 000

3 000 000

3 500 000

8 000 000

2 000 000

61,500 000

3 500 000

5 000 000

18 000 000

4 000 000

8 000 000

6 000 000

14 500 000

6 000 000

6 000 000

2 500 000

5 000 000

6 000 000

3 000 000

3 500 000

8 000 000

2 000 000

ÚjhGô¡dG

øeƒe …ó«°S

 ¿ÉªãY …ó«°S

áZƒ¨e »M

áfÉæ°ùe »M

Ú∏ZÉjQh »æH »M

IOÉµe »æH »M

õcôª`dG

õcôª`dG

õcôª`dG

õcôª`dG

»©eÉ÷G õcôª`dG

¢SÉa ÊÉãdG ø°ù◊G

πØ£dG QGO

¿ÉeOE’G ÖW õcôe

1434 ¿É°†eQ á«∏ªY

áZƒ¨e/ÜÉÑ°ûdG êÉeOEGh øjƒµJ õcôe

áfÉæ°ùe/AÉ°ùædG äGAÉØc ájƒ≤Jh øjƒµJ õcôe

áéæW/…ƒ©ª÷G è«°ùædG §«°ûæJh øjƒµJ õcôe

 ¿ÉeOE’G ÖW õcôe

º¡æY ≈∏îàª`dG ∫ÉØWC’G õcôe

…ôµ°ùdG AGO êÓ©d πØ£dG QGO

ÜÉÑ°û∏d »`aÉ≤ãdGh »æØdG §«°ûæàdG õcôe

ÚjhGô¡dG »`aÉ≤ãdG §«°ûæàdGh øjƒµàdG õcôe

(áfƒjóe º«∏bG)

øjƒµàd »YÉªàL’Gh »`aÉ≤ãdG õcôª`dG

øeƒe …ó«°ùH ÜÉÑ°ûdG êÉeOEGh

ìÓ°UEG ±ôM »`a ÜÉÑ°ûdG øjƒµJ õcôe

¿ÉªãY …ó«°S äGQÉ«°ùdG

áMÉ«°ùdGh ábóæØdG ø¡e »`a øjƒµàdG õcôe

IQÉ“ ájGOhC’G ¢û«c »ëH

-

-
-

-

-

áë°üdG IQGRh

áë°üdG IQGRh

πjóH á«©ªLh

¿Gôª©dG áYƒª›

»æ¡ª`dG øjƒµàdG Öàµe

π¨°ûdG ¢TÉ©fEGh

á«∏NGódG »JQGRh

¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’Gh

á«eÓ°SE’G

»°Sƒ°ùdG QÉàîª`dG á°SQóe

IÒ°ùª`dG »M

Qƒ°üæª`dG Üƒ≤©j »M

ájGOhC’G ¢û«c

äGÒî°üdG

2013/07/10

1434 ¿É°†eQ /01

2013/07/10

1434 ¿É°†eQ  /01

2013/07/13

1434 ¿É°†eQ /04

¢SÉa

المشاريع التي أعطى صاحب الجاللة انطالقة أشغالها في 2013

المشاريع المدشنة من طرف صاحب الجاللة خالل سنة 2013

á`æ`jó`ª`dG ´hô`°û`ª`dG

2013/03/13

2013/03/13

2013/07/11

2013/07/18

2013/07/22

2013/07/23

2013/11/09

2013/11/11

2013/11/13

2013/11/14

ï``jQÉàdG
 ÜÉÑ°ûdG äGAÉØc ájƒ≤Jh …ƒHÎdG »YÉªàL’G õcôª`dG

 AÉ°ùædG äGAÉØc ájƒ≤Jh øjƒµJ õcôe

…RGôdG ≈Ø°ûà°ùe – »∏≤©dG Ö£dGh áNƒî«°ûdG Ö£d …QÉ¡ædG õcôª`dG

 ÜÉÑ°ûdG êÉeOEGh øjƒµJ õcôe

ó°TQ øH »©eÉ÷G »FÉØ°ûà°S’G õcôª`dG – ΩC’G QGO

2 áªMôdG áæjóe ÜÉÑ°ûdG êÉeOEGh …ƒHÎdG »YÉªàL’G Öcôª`dG

AÉæÑdG ±ôM »`a øjƒµàdG õcôe

…ƒ©ª÷G è«°ùædG §«°ûæJh øjƒµàdG õcôe

¢SÉØd …ƒ¡÷G ´ôØdG : ÚbÉ©ª∏d ¢SOÉ°ùdG óªfi »æWƒdG õcôª`dG

»Ñ≤ædG ÚY ÜÉÑ°ûdG øjƒµJh »°VÉjôdG »YÉªàL’G Öcôª`dG

hôØ°U

hôØ°U 

Ó```°S

∫OÉæbƒH – Ó°S

AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG

¢SÉæµe

¢SÉæµe

¢SÉa

¢SÉa

المشاريع المقدمة لصاحب الجاللة خالل سنة 2013

ICGô`ª`dG êÉeOEGh π«gCÉàd á«æeÉ°†àdG äGQOÉÑ`ª`dG QGO

(∂∏ª`dG ádÓL ±ôW øe ábÓ£f’G AÉ£YEG ”) AÉ°ùædG äGAÉØc ájƒ≤Jh øjƒµJ õcôe

ICGô`ª`dG π«gCÉJh øjƒµJ õcôe

RÉé`ª`dG ô°ü≤H AÉ°ùædG äGAÉØc ájƒ≤Jh øjƒµJ õcôe

Üô≤∏d »YÉªàL’G õcô`ª`dG

•ÉHôdG

IQÉ“

 äGÒî°üdG

Iô‚CG ¢üëa

 ájó«°TGôdG

´hô°û`ª`dGº«∏b’G/áæjóª`dG

2013/07/13

2013/07/13

2013/07/17

2013/08/02

2013/10/06

 ïjQÉàdG

الـمركز النهاري لطب ال�شيخوخة والطب العقلي – م�شت�شفى الرازي، �شال مركز تكوين واإدماج ال�شباب – بوقنادل، �شال

دار االأم – الـمركز اال�شت�شفائي اجلامعي بن ر�شد الـمركب االجتماعي الريا�شي وتكوين ال�شباب – عني النقبي
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äGó`©`ª`dG á©«ÑW¿É`µ`ª`dG
ºgQódÉH áØ∏µàdG
øe πeÉc πjƒ“)
(á°ù°SDƒª`dG ±ôW

ïjQÉàdG

Ó°S

hôØ°U

hôØ°U

IóMGh á«©ªL

¿Éàjhôb ¿ÉàYÉªL

hôØ°U º«∏bEÉH

á∏°U á«©ªL

(…RGôdG ≈Ø°ûà°ùe)

»ëH äÉ«©ªL 10

2 áªMôdG

Öàµe øe ÉLôîàe 29
»æ¡ª`dG øjƒµàdG

.π¨°ûdG ¢TÉ©fEG h

á«fhÉ©Jh á«©ªL 12 -
.IóMGh

øe ÉLôîàe 100
øjƒµàdG õcGôe

±ôM »`a »æ¡ª`dG

¢SÉæµe á¡L AÉæÑdG

 âdÓ«aÉJ

¿hó«Øà°ùª`dG

hôØ°U

96.000

3.000.000

5.527.000

684.000

500.175

34.840

1413/03/2013 جمعية وتعاونية2.000.000

13/03/2013

13/03/2013

13/07/2013

23/07/2013

24/07/2013

11/11/2013

á«°VÉjQ äGõ«¡Œ

øe ÉLôîàe 29 IóFÉØd êÉàfEG äGó©e  -

π¨°ûdG ¢TÉ©fEGh »æ¡ª`dG øjƒµàdG Öàµe  

.á°UÉÿG º¡à£°ûfCG ≥∏N πLC’  

,á«©ªL 12 IóFÉØd êÉàfG äGó©e  -

.AÉ°†«ÑdG QGódÉH IóMGh á«fhÉ©Jh  

Öàµe øe ÉLôîàe 100 IóFÉØd äGó©e

QÉWEG »`a π¨°ûdG ¢TÉ©fEGh »æ¡ª`dG øjƒµàdG

ÜÉÑ°û∏d »æ¡ª`dG »JGòdG êÉeOE’G èeÉfôH

 á«°VÉjQ äGõ«¡Œ

±É©°SEÓd ¿ÉJQÉ«°S

 IÒ¨°U á∏aÉM

IóFÉØd êÉàfEÓd äGó©e : áMÓa

hôØ°U º«∏bEG äÉ«fhÉ©Jh äÉ«©ªL

IõYƒH QGO

øeƒe …ó«°S

 ájôªM

º«∏b’G

QGódG

AÉ°†«ÑdG

QGódG

AÉ°†«ÑdG

¢SÉæµe

Ó°S

hôØ°U

hôØ°U

hôØ°U

التجهيزات الممنوحة من طرف صاحب الجاللة سنة 2013

مركز التنمية القروية - اأيت اإيكو اأيت ميمونمركز تكوين وتقوية كفاءات الن�شاء- توالل

مركز التنمية الفالحية - لعجاجرة عابدمركز ايواء الفتيات - تنانت
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-

-

-

-

»∏fÉL á°ù°SDƒe

ƒJQƒa ¬«fhQ ¿ƒLh

-

á«æWƒdG IQOÉÑª`dG

ájô°ûÑdG á«ªæà∏d

-

á«æWƒdG IQOÉÑª`dG

ájô°ûÑdG á«ªæà∏d

á«∏NGódG IQGRh

áë°üdG IQGRhh

AÉcô°ûdG

 âfÉæJ

 QGQƒaCG

õcôª`dG QGQƒaCG

 äÉªZ

âdÉjQh QGhO

ÚÑjôNhCG QGhO

¿Gƒ£J

≥«°†`ª`dG

≥«°†`ª`dG

¥ó«æØdG

â°SƒcôcÉJÓd

áØ∏µàdG
ºgQódÉH ´hô°û`ª`dG á«ª°ùJ¿É`µ`ª`dG º«∏b’G

á°üM
á°ù°SDƒ`ª`dG
ºgQódÉH

-

2 400 000

2 400 000

4 300 000

1 500 000

2 500 000

1 250 000

4 000 000

2 000 000

620 000

2 500 000

2 400 000

2 400 000

4 300 000

1 500 000

5 000 000

2 500 000

4 000 000

4 000 000

635 465

620 000

2 500 000 QGQƒaCG

äÉ«àØdG AGƒjG õcôe

äÉ«àØdG  AGƒjG õcôe

…ƒHÎdG »YÉªàL’G õcôª`dG

áª©£ª`dGh ábóæØdG ø¡e »`a øjƒµàdG õcôe

áaÉ«°†dG QGO

 ¿ÉeOE’G ÖW õcôe

ÜÉÑ°ûdG êÉeOEGh »æ¡ª`dG øjƒµàdG õcôe

QÉëÑdG QGO

πØ£dGh ΩC’G QGO

Üô°û∏d ídÉ°üdG AÉª`dG Ö∏L

…ƒHÎdG »YÉªàL’G õcôª`dG

 ∫ÓjRCG

∫ÓjRCG

 ∫ÓjRCG

 Rƒ◊G

Rƒ◊G

¿Gƒ£J

¥ó«æØdG ≥«°†ª`dG

¥ó«æØdG ≥«°†ª`dG

¥ó«æØdG ≥«°†ª`dG

Rƒ◊G

 ∫ÓjRCG
»æWƒdG Öàµª`dG

AÉHô¡µ∏d

المشاريع التي تم إنجازها سنة 2013

´hô°û`ª`dG á«ª°ùJ¿Éµ`ª`dGáØ∏µàdG
ºgQódÉH º«∏b’GAÉ```cô°ûdG

ƒµjEG âjBG QGhO

¿ƒª«e âjCG

ÖLÉ◊G º«∏bEG

á°üM
á°ù°SDƒ`ª`dG
ºgQódÉH

 QÉ¨ehCG âjCG

Qóæc QGRƒÁEG
á«ªæàd á≤«àY á«©ªL

QGRƒÁEÉH ICGôª`dG

á«MÓØdG ájó°VÉ©àdG á°ù°SDƒe

ájÒÿG ÚeCÉà∏d á«Hô¨ª`dG

(Ò«°ùàdG)Qóæc QRGƒÁEG á«eÓ°SE’G

ICGôª`dG á«ªæàd ∫’ƒJ á«©ªL

øjƒµàdG Öàµe(Ò«°ùàdG)

(Ò«°ùàdG) π¨°ûdG ¢TÉ©fEGh »æ¡ª`dG

ø`eÉ`°†`à`dG á`«`©`ª`L

á`«`YÉ`ª`à`L’G á`«``ª`æ`à`∏`d

á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh

 (Ò«°ùàdG)

Üƒ≤©j …’ƒe »ª«∏bE’G ¢ù∏éª`dG

(Ò°ù«àdG) øeÉ°†àdG á«fhÉ©J h

Qóæc QGRƒÁEG

3 000 000

2 200 000

3 000 000

3 820 000

2 620 000

500 000

3 000 000

3 820 000

2 200 000

500 000

2 620 000

3 500 000 IôLÉé©d

∫’ƒàH AÉ°ùædG äGAÉØc ájƒ≤Jh øjƒµJ õcôe

QGRƒÁEÉH äÉ«àØdG AGƒjG õcôe

¿ƒª«e âjCG ƒµjEG âjCÉH ájhô≤dG á«ªæàdG õcôe

QÉ¨ehCG âjCG ájOGóYEG á«∏NGO

IôLÉé©dÉH ájhô≤dG á«ªæàdG õcôe

AÉ°ùædG äGAÉØc ájƒ≤Jh øjƒµJ õcôe

Qóæc QGRƒÁEÉH

∫’ƒJ ¢SÉæµe

 ÖLÉ◊G

…’ƒe

Üƒ≤©j

hôØ°U

 â«dó«e

المشاريع الجاهزة خالل 2013



أنشطة 2013
وتنموية اجتماعية  أعمال  	•

انسانية أعمال  	•
االجتماعيين الفاعلين  دعم  	•

المستقلة المؤسسات  	•



•	80 م�شروعا وبرناجما اجتماعيا �شنة 2013

•	73 قافلة طبية فـي 42 اإقليما بالـمـملكة

» �ل�سباب و�لن�ساء: حمركان للتنمية « 

اخلام�ص  حممد  لـموؤ�ش�شة  االجتماعي  العمل  �شلب  يتمحور 

للت�شامن �شنة 2013 حول مبادرات ت�شتهدف ال�شباب والن�شاء، 

الأجل ف�شح الـمجال اأمامهم نحو حتقيق مداخيل قارة، بوا�شطة 

عدد  ويعترب  والـمواكبة.  التاأطري  وكذا  والتاأهيل  التكوين 

الـم�شاريع الـمنجزة دليال �شاطعا على مثانة و اأهمية الربامج 

االإن�شاين. العمل  ميدان  فـي  الـموؤ�ش�شة  طرف  من  الـمنجزة 

I- مبادرات التنمية 
المستدامة

التنمية  مـبـادرات  جمـال  فـي  الـموؤ�شـ�شـة  ديـنـامـيـة  تـتـجـلـى 

الـم�شتدامة �شنة 2013 من خالل انخراطها الـملمو�س فـي 

لل�شاكنة  الـمهني  االجتماعي  واالإدماج  والتاأهيل  التكوين 

توليه  الذي  اخلا�س  االهتمام  عرب  كذلك  و  الـم�شتهدفة 

لالأن�شطة الـمدرة للدخل ولتطوير ثقافة الـمقاولة وت�شجيع 

ودعم الت�شغيل الذاتي.

I-1. �لتك�ين و�لتاأهيل و�لإدمـاج �لجـتـماعي
�لـمهني لل�سباب.

يظل االإدماج عرب التكوين بالتاأكيد حمور مبادرات الـموؤ�ش�شة، 

وانطالقا من النتائج التي مت حتقيقها، ت�شعى الـموؤ�ش�شة اإىل 

توطيد هذا التوجه لي�ص فقط من خالل تقدميها للم�شتفيدين 

التجهيزات ال�شرورية خللق مقاوالتهم ال�شغرى، بل واأي�شا من 

خالل مواكبتهم طيلة الفرتة التي تعقب اإن�شاء الـمقاولة، �شاعية 

من وراء ذلك اإىل �شمان جناح اندماجهم االجتماعي والـمهني.

باإطالق   2013 �شنة  متيـزت  التوجـه  لـهـذا  وطـبـقـا  وهكذا، 

بـرنامج رائد للتكوين ودعم الت�شغيل الذاتي فـي حرف البناء :

هذه الـمبادرة التي تاأتي لتعزز اآ�شرة الت�شامن التي جاءت بها 

الدورة 16 للحملة الوطنية للت�شامن وتوؤكد مرة اأخرى اأهمية 

�شمان  فـي  الـمـوؤ�ش�شة  اإرادة  وكذا  الـذاتي  الت�شغيل  ت�شجيع 

من الـمنحدرين  لل�شباب  اأف�شل  ومهني  اجتماعي  اندماج 

عائالت معوزة.

فـي هذا االطار يهدف برنامج التكوين فـي حرف البناء اإىل 

دعم مبادرات اخلريجني ال�شباب من مراكز التكوين الـمهني، 

لت�شجيع الت�شغيل الذاتي ولـمكافحة البطالة وحتقيق االندماج 

االجتماعي الـمهني لهوؤالء الـمتخرجني، وخا�شة منهم ال�شباب 

الـمنحدرين من عائالت معوزة.

مراحـل  ثالث  عـلـى  تـنـفـيذه  �شـيـتـم  الـذي  الربنامـج  هذا 

)الـمرحلة  تافياللت  مكنا�ص-  جهات  يغطي   )2016–2013(

االأوىل(، الـدار الـبـيـ�شـاء الكربى )الـمرحلة الثانية(، وفا�ص 

لهذا  االأوىل  الـمرحلة  كلفت  وقد  الثالثة(.  )الـمرحلة  بولـمان 

 6.227 مقداره  ا�شتثمارا  مكنا�ص-تافياللت(  )جهة  الربنامج 

مليون درهم.وا�شتفاد منه 100 خريجا �شابا من مراكز التكوين 

البناء،  كهرباء  االألـمنيوم،  )جنارة  البناء  قطاع  فـي  الـمهني 

ال�شباغة، ال�شباكة، البناء، جنارة اخل�شب، جنارة الـمعادن، 

لـم�شروع  التكييف( من احلاملني  التربيد،  الر�شم، اجلب�ص، 

اإن�شاء  مقاولة.

تتمثل حماور التدخل فـي الـمرحلة االأوىل فـي دعم امل�شتفيدين 

طرفهم  من  الـمقرتحـة  الـم�شـاريع  و�شياغة  حتديد  فـي 

والتكوين التكميلي لالأ�شخا�ص الـم�شتهدفني ومنحهم االأدوات 

والـمعدات الالزمة )000 527 5 درهم(، والدعم الـمايل لفتح 

درهم(،   500.000( االأعمال  وانطالق  الـمحرتف  اأو  الـمحل 

باالإ�شافة اإلـى مواكبة الـم�شتفيدين ل�شمان تطور وا�شتمرارية 

م�شاريعهم )200.000 درهم(.

حتقيق هذه العملية كان ثمرة �شراكة بني كل من موؤ�ش�شة حممد 

ال�شغل  واإنعا�ص  الـمهني  التكوين  ومكتب  للت�شامن  اخلام�ص 

الت�شامنية  ال�شغرى  القرو�ص  لدعم  ال�شاد�ص  حممد  ومركز 

وفيدرالية البناء واالأ�شغال العمومية جلهة مكنا�ص- تافياللت.

األعمال االجتماعية والتنموية 
أنشطة 2013
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مبادرات التنمية الـم�ستدامة

م�ساريع �جتماعية

�ل�ل�ج للخدمات �ل�سحية



اأخرى  اإجناز واإطالق عدة م�شاريع  �شنة 2013  لقد �شجلت 

فـي جمال التكوين، التاأهيل واالإدماج االجتماعي والـمهني 

لل�شباب والن�شاء، ا�شتجابة حلاجيات التاأطري وبعث احليوية 

والديناميكية فـي الن�شيج اجلمعوي. كما عرفت هذه ال�شنة 

التمدر�س  على  الـم�شاعدة  اإىل  تهدف  برامج  تطبيق  اأي�شا 

وحماربة الهدر الـمدر�شي.

مركز �لتك�ين فـي مهن �لفندقة و�ل�سياحة بحي كي�ش

االأوداية متارة :

ال�شباب ومواكبة  الفندقة،  مهن  فـي  التكوين  فـي  متخ�ش�ص 

الـمركز هذا  يتوفر  القطاع.  هذا  فـي  لـم�شاريع  احلاملني 

الذي تبلغ تكلفته 18 مليون درهم، على فندق تربوي )ا�شتقبال، 

اأربع غرف، �شالون مغربي، �شالون ع�شري( وجناح لالإطعام 

)مطبخ، مطعم، وقاعة للتو�شيب(، باالإ�شافة اإىل مقت�شدية، 

اإدارية. للمعلوميات ولالجتماعات، ومكاتب  للدرو�ص،  قاعات 

الـمهني التكوين  مكتب  مع  ب�شراكة  الـمركز  هذا  اأجنز 

واإنعا�ص ال�شغل.

�لـمركز �لجتماعي �لثقافـي للتك�ين و�إدماج �ل�سباب

حلي �ل�سلم مبقاطعة �سيدي م�من �لد�ر �لبي�ساء :

االجتـمـاعـية  والتن�شـئـة  التفـتح  فـي  الـمركـز  هذا  �شيـ�شـاهـم 

واجتماعية  ثقافية  تربوية  ان�شطة  بخلق  الـمـ�شتهدفة  لل�شاكنة 

ال�شباب،  لدى  التطوعي  وااللتزام  امل�شوؤولية  روح  تنمي 

تكوينات  بتمكينهم من  العمل اجلمعوي، وكذا  خ�شو�شا عرب 

موؤهلة كفيلة باأن ت�شمن لهم االندماج االأمثل فـي �شوق ال�شغل.

تبلغ 2750م²  الـمركز الذي �شي�شيد فوق م�شاحة  �شيتوفر هذا 

على عدة ور�شات )اإ�شالح االآالت املنزلية، املعلوميات، املكتبية، 

اللغات  وتعليم  للمو�شيقى  قاعة  الت�شكيلية(  والفنون  الر�شم 

االخت�شا�شات،  متعددة  قاعة  املدر�شي،  والدعم  االجنبية 

ف�شاء  على  اأي�شا  ويحتوي  و�شائطية.  مكتبة  جمعوي،  ف�شاء 

وقاعة  لال�شتقبال  بهو  ا�شتقبال،  مكتب  اإدارة،  للت�شغيل، 

قارة  مداخيل  توفري  باإمكانها  جتارية  وحمالت  العرو�ص 

للجمعية الـم�شرية للمركز.

مليون  بـ6  يقدر  ماليا  اعتمادا  الـمركز  هذا  اإجناز  �شيكلف 

درهم يتم تاأمينها من طرف موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص للت�شامن 

حملية  جلمعية  به  ف�شيعهد  ت�شيريه  اأما  العمران.  وجمموعة 

ب�شراكة مع مكتب التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل الذي �شيتوىل 

مهمة التاأطري البيداغوجي.

بحي �ل�سيار�ت  ميكانيك  فـي  �لـمهني  �لتك�ين  مركز 

�سيدي عثمان بالد�ر �لبي�ساء :

يهدف هذا الـمركز اإىل تكوين �شباب اجلهة فـي مهن اإ�شالح

يختزن الذي  القطاع  هذا  حلاجيات  لال�شتجابة  ال�شيارات 

اإمكانيات هائلة للت�شغيل. �شيتم ت�شييد مركز التكوين الـمهني 

كل  متدربا   750 منه  �شي�شتفيد  الذي  ال�شيارات  ميكانيك  فـي 

�شنة على بقعة اأر�شية تبلغ م�شاحتها 2.594م²، و�شي�شتمل على 

اإليكرتونيك  للت�شخي�ص،  ال�شيارات،  الإ�شالح  ور�شات  عدة 

و�شقوف  كرا�شي  ال�شباغة، �شنع  ال�شيارات،  ال�شحن، هياكل 

اأربع  على  اأي�شا  �شيحتوي  كما  االأ�شالك.  واإ�شالح  ال�شيارات 

متعددة  قاعة  للمعلوميات،  قاعة  النظري،  للتكوين  قاعات 

واإدارة. االأولية  للمواد  خمزن  مكتبة،  االخت�شا�شات، 

�شيتطلب اإجناز هذا املركز ميزانية تقدر بـ14,5 مليون درهم 

للت�شامن  اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف  من  توفريها  يتم 

ب�شراكة مع مكتب التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل وجمل�ص عمالة 

التكوين  مكتب  و�شيتوىل  درهم(،  مليون   3( البي�شاء  الدار 

البيداغوجي  والتاأطري  الت�شيري  مهمة  ال�شغل  واإنعا�ص  املهني 

للمركز.

�لهر�ويني بجماعة  �ل�سباب  و�إدماج  تك�ين  مركز 

)عمالة مدي�نة(:

االجتماعية  والتن�شئة  التفتح  فـي  الـمركز  هذا  �شي�شاهم 

لالأ�شخا�ص الـم�شتهدفني من خالل تقدمي خدمات اجتماعية 

االلتزام  واإىل  الـم�شوؤولية  حتمل  نحو  ال�شباب  تدفع  وثقافية 

موؤهلة  تكوينات  تطوير  وكذا  اجلمعوي،  العمل  فـي  التطوعي 

ال�شغل. �شوق  فـي  اأف�شال  اندماجا  لهم  ت�شمن  باأن  كفيلة  و 

�شيتم اإجناز هذا الـمركز، والذي �شي�شتفيد منه ما يقارب 500 

بـ1.465م²، و�شي�شتمل على  �شابا فـي ال�شنة فوق م�شاحة تقدر 

ور�شات للتكوين فـي الـمعلوميات، الـمكتبية، �شيانة ال�شبكات، 

التطبيقية،  البيانية  الر�شوم  احلا�شوب،  بوا�شطة  الر�شوم 

الت�شكيلية،  والفنون  الر�شم  احلية،  واللغات  التوا�شل 

التوا�شل الب�شري وتقنيات الت�شجيل، على قاعات للمو�شيقى 

وف�شاء  التمدر�ص،  �شن  دون  ما  لالأطفال  املربيات  وتكوين 

للدعم  وقاعة  جمعوي،  وف�شاء  لالأطفال،  للت�شغيل،وحديقة 

املدر�شي والتوجيه البيداغوجي وقاعة متعددة االخت�شا�شات.

بـ8  يقدر  ماليا  اعتمادا  ت�شييده  يتطلب  الذي  املركز  هذا 

اخلم�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف  من  توفريه  يتم  درهم  ماليني 

وقاعة  اإدارة  اأي�شا  �شيت�شمن  العمران،  وجمموعة  للت�شامن 

والعرو�ص.  لال�شتقبال  وبهوا  الال�شتقبال  مكتب  للتمري�ص، 

كما �شيتم ت�شيريه من طرف جمعية حملية ب�شراكة مع مكتب 

التاأطري  �شيتكلف مبهمة  الذي  ال�شغل  واإنعا�ص  املهني  التكوين 

البيداغوجي.
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�لـمـركز �لجتماعي �لثقافـي وتط�ير كفاء�ت �ل�سباب
مبغ�غة-طنجة: 

يهدف هذا الـمركز اإىل تي�شري ولوج �شباب احلي ملختلف اأدوات 

تكوينات  طريق  عن  والـمهني  االجتماعي  االندماج  وو�شائل 

االأملنيوم،  )جنارة  للدخل  الـمدرة  احلرف  جمال  فـي  موؤهلة 

كما  اخل�شو�ص،  وجه  االإعالميات(على  البنايات،  كهرباء 

الثقافية والريا�شية  اإىل تعزيز االأن�شطة  يهدف املركز كذلك 

م�شاحة  فوق  وببنائه  امل�شتهدفة.  ال�شاكنة  لفائدة  واجلمعوية 

يتم  درهما  ماليني   6 الـم�شروع  هذا  �شيكلف  بـ1150م²،  تقدر 

للت�شامن. اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف  من  كليا  تاأمينها 

ي�شعى  اجلمعوي-طنجة:  الن�شيج  وتن�شيط  التكوين  مركز 

وزرع  والدعم  التاأطري  حاجيات  تلبية  اإىل  الـمركز  هذا 

وبال�شبط من  املحلي،  الن�شيج اجلمعوي  اأو�شال  فـي  احليوية 

وكذا  اجلمعويني،  الفاعلني  كفاءات  وتقوية  التكوين  خالل 

االإن�شاء،  طور  فـي  هي  التي  والتعاونيات  اجلمعيات  مواكبة 

قدراتها  حت�شني  خالل  من  اجلمعوية  احلركة  وتطوير 

مكتب  والعرو�ص،  لال�شتقبال  بهو  مكوناته  من  و  املوؤ�ش�شاتية. 

قاعة  للت�شغيل،  ف�شاء  التكوين،  احلديثة  اجلمعيات  لتوطني 

اجلمعيات.  وتوا�شل  البيانية  للر�شوم  قاعة  للمعلوميات، 

جمموعات،  فـي  للعمل  قاعات  اأربع  على  اأي�شا  و�شيتوفر 

قاعة  الـمدر�شي،  للدعم  قاعة  والندوات،  للتكوين  قاعتني 

لتلقني اللغات االأجنبية، مكتبة، قاعة للمطالعة ومقهى. تقدر 

التكلفة االإجمالية لبناء هذا الـمـركز فـي 6 ماليني درهم، يتم 

للت�شامن. اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف  من  كليا  تاأمينها 

�جلمع�ي-طنجة: �لن�سيج  وتن�سيط  �لتك�ين  مركز 

ي�شعى هذا الـمركز اإىل تلبية  حاجيات التاأطري والدعم وزرع 

وبال�شبط من  املحلي،  الن�شيج اجلمعوي  اأو�شال  فـي  احليوية 

وكذا  اجلمعويني،  الفاعلني  كفاءات  وتقوية  التكوين  خالل 

االإن�شاء،  طور  فـي  هي  التي  والتعاونيات  اجلمعيات  مواكبة 

قدراتها  حت�شني  خالل  من  اجلمعوية  احلركة  وتطوير 

والعرو�ص،  لال�شتقبال  بهو  مكوناته  من  و  الـموؤ�ش�شاتية. 

للت�شغيل،  ف�شاء  التكوين،  احلديثة  اجلمعيات  لتوطني  مكتب 

قاعة للمعلوميات، قاعة للر�شوم البيانية وتوا�شل اجلمعيات. 

جمموعات،  فـي  للعمل  قاعات  اأربع  على  اأي�شا  و�شيتوفر 

قاعة  املدر�شي،  للدعم  قاعة  والندوات،  للتكوين  قاعتني 

لتلقني اللغات االأجنبية، مكتبة، قاعة للمطالعة ومقهى. تقدر 

6 ماليني درهم، يتم  التكلفة االإجمالية لبناء هذا املركز يف 

للت�شامن. اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف  من  كليا  تاأمينها 

لـلـ�سـبــاب و�لـثـقــافـي  �لـفـنـي  �لـتـنـ�سـيــط  مــركــز 
بـالـ�سـخـيـر�ت تـمـارة :

مـن  الـمـعـد  الربنـامج  اإطـار  فـي  الـمـ�شـروع  هـذا  يـنـدرج 

ال�شباب  لفائدة  للت�شامن  اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف 

الو�شائل  من  الـمجتمع  من  ال�شريحة  هذه  متكني  بهدف 

واملهني  االجتماعي  واندماجهم  تفتحهم  بتي�شري  الكفيلة 

والتكوين. التمدر�ص  ودعم  التاأطري  مقاربة  خالل  من 

فـي  املدينة  ل�شباب  اأو�شع  م�شاركة  من  املركز  هذا  �شيمكن 

ثقافية  واأن�شطة  جمعوية  مبادرات  بف�شل  االجتماعية  احلياة 

وفنية ودعم مدر�شي وتكوين لغوي وتعزيز لالأن�شطة الريا�شية.

تبلغ  م�شاحة  فوق  بناوؤه  يتم  �شوف  الذي  املركز  هذا 

الـمدر�شي  للدعم  قاعات  فنية،  ور�شات  �شي�شم  366م²، 
للريا�شة  قاعة  و�شائطية،  مكتبة  مكتبة،  االأجنبية،  واللغات 

للعرو�ص. وبهو  اال�شتقبال  مكتب  االخت�شا�شات،  متعددة 

�إقامة �لطالب« بالر��سدية :

تهدف اإقامة الطالب الـمتواجدة باحلي اجلامعي اإىل دعم الطلـبة 

اجلامعيني الـمـنحدرين من العائالت الـمـحتاجة فـي اجلهة.

والتكفل  واالإيواء  اال�شتقبال  من  االإقامة  هذه  �شتمكن 

 60 على  و�شتتوفر  طالبا،  لـ120  البيداغوجي  والتاأطري 

ومن  املعاقني،  لالأ�شخا�ص  منهما  اثنتان  مزدوجة  غرفة 

للتمري�ص  قاعة  مكتبة،  االخت�شا�شات،  متعددة  قاعة 

االإقامة. ت�شيري  ت�شمن  مداخيل  توفر  جتارية  حمالت  و4 

منها  10000م²  تناهز  م�شاحة  فوق  امل�شروع  هذا  بناء  �شيتم 

 8 مبقدار  ا�شتثمارا  املوؤ�ش�شة  و�شتوظف  مغطاة،  2200م² 
حملية. جلمعية  باإدارته  و�شيعهد  الإجنازه  درهم  ماليني 



I-2. �لتك�ين و�لتاأهيل و�إدماج �لن�ساء.
 

مركز تك�ين وتاأهيل �لـمر�أة بال�سخري�ت :

لبنة جديدة ت�شاف لتدعيم الـمـ�شاريع التي اعتمدتها املوؤ�ش�شة 

كفاءات  وتطوير  لتاأهيل  اأ�شا�شا  والـمـخ�ش�شة  باجلهة، 

»الن�شيطة«. احلياة  فـي  اإدماجهن  تي�شري  بهدف  الن�شاء، 

عرب  الن�شاء  كفاءات  الف�شاء  هذا  ينمي  اأن  املنتظر  من 

درو�ص لـمحو االأمية وتعلم حرف مدرة للدخل وخالقة لفر�ص 

ال�شغل. و�شيتوفر بعد ت�شييده فوق م�شاحة تقدر بـ 425 م² على 

التقليدية،  اخلياطة  واحللويات،  الطبخ  )فنون  ور�شات  عدة 

املدر�شي  والدعم  االأمية  لـمحو  قاعات  التجميلية(،  احلالقة 

لال�شتقبال،  ف�شاء  والتوجيه،  لال�شتماع  ف�شاء  واملعلوميات، 

لالألعاب  وف�شاء  ح�شانة  اإىل  باالإ�شافة  لال�شتقبال  مكتب 

الأطفال الن�شاء الـم�شتفيدات.

مركز جانب  اإىل  الـمركز  هذا  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتب  هذا 

برنامج مواكبة  اإطار  فـي  يندرجان  بال�شخريات  ال�شباب 

اإعادة تاأهيل دور ال�شفيح.

و�إدماج  تاأهيل  لأجل  �لت�سامنية  �لـمبادر�ت  د�ر 

�لن�ساء بالـمدينة �لقدمية بالرباط :

�شيمكن هذا الـم�شروع الـمنجز بغالف ا�شتثماري يقدر

االأمية  حمو  فـي  درو�ص  تقدمي  خالل  من  درهم  ماليني  بـ 4 

كفاءات  تقوية  على  ولل�شغل  للدخل  مدرة  حرف  وتلقني 

الن�شاء والفتيات. فهذه البنية �شت�شمن تاأطريا ودعما للن�شاء 

الـم�شتفيدات بهدف خلق تعاونيات لالإنتاج والت�شويق، وت�شتمل 

واخلياطة  الف�شالة  احللويات،  )اإعداد  ور�شات  عدة  على 

والـمـجـوهـرات  الـحـلي  �شناعة  التطريز،  والن�شاء،  للرجال 

االأمية  لـمحو  قاعات  الـمـحـليـة(،  الـمـنـتـجـات  وتـو�شـيـب 

والتوجيه  لالإن�شات  ف�شاءات  وكذا  الدرا�شي،  والدعم 

ب�شراكة  اإجنازه  �شيتم  الـمركز،  منتوجات  وبيع  والـم�شاحبة 

مع وكالة تهيئة �شفتي اأبي رقراق.

بـقـ�سر  �لـنـ�سـاء  كــفـاء�ت  وتـقـ�ية  تـكـ�يـن  مركــز 

�لـمجاز-�لفح�ش �أجنرة:

اأ�شر  من  الـمـنحدرات  الن�شاء  دعم  اإىل  الـمركز  هذا  يهدف 

االأويل  والتعليم  الرتبية  فقرية من خالل دعمهن على �شعيد 

اأي�شا من اكت�شاب كفاءات خمتلفة  لالأطفال، وعرب متكينهن 

تتيح لهن مداخيل قارة، وذلك من خالل اأن�شطة مدرة للدخل 

لهن  يوفر  الهدف  هذا  والأجل  اخل�شو�ص.  وجه  على  وال�شغل 

عدة ف�شاءات، منها: ح�شانة، قاعة للتمري�ص، ف�شاء خارجي 

التقليدية. ال�شلع  لبيع  خمزن  للحلوى،  خمزن  لالألعاب، 

الـم�شتفيدات  اإ�شارة  رهن  الـمركز  ي�شع  هذا،  لكل  باالإ�شافة 

للدعم  قاعة  واخلياطة،  للف�شالة  كور�ص  اأخرى  ف�شاءات 

التقليدية،  واالأقم�شة  ال�شالل  واإنتاج  للتكوين  ور�ص  املدر�شي، 

ف�شاء جمعوي، قاعة للمعلوميات وقاعة لالإن�شات والتوجيه.

االإقليمي  والـمجل�ص  الـموؤ�ش�شة  طرف  من  الـمركز  متويل  مت 

الب�شرية،  للتنمية  الـمتو�شط  طنجة  وموؤ�ش�شة  اأجنرة  لفح�ص 

فـي حني �شتقوم بت�شيريه ال�شبكة اجلمعوية املحلية.

مركز تق�ية كفاء�ت �لن�ساء بحي م�سنانة-طنجة:

خالل  من  الن�شاء  كفاءات  تقوية  الـمركز  هذا  يتوخى 

�شاأنها  من  حرف  فـي  تكوينهن  وعرب  االأمية  لـمحو  درو�ص 

تعاونيات.  الإن�شاء  دعمهن  وكذا  لل�شغل،  فر�ص  خلق 

الظروف  حت�شني  فـي  للمركز  اجلوهري  الهدف  يتمثل 

وكذا  الـم�شتفيدات  للـنـ�شـاء  واالجتماعية  االقت�شادية 

م�شنانة. حي  الأطفال  االأويل  والتعليم  الرتبية  فـي  الـم�شاهمة 

االأويل،  للتعليم  كح�شانة  ؛  ف�شاءات  عدة  من  الـمركز  يتكون 

باالإ�شافة  مطبخ،  لالألعاب،  خارجي  ف�شاء  للتمري�ص،  قاعة 

واملربى  ال�شكوالتة  واإعداد  واحللويات  للطبخ  ور�شات  اإىل 

والتطريز،زيادة  التجميلية  واحلالقة  واخلياطة  والف�شالة 

ف�شاءات  عدة  الـمركز  يوفر  ذلك  جتاري.وفوق  حمل  على 

االأمـيـة،  ومـحـو  الـمدر�شي  للدعم  وقـاعـتـيـن  للـمـ�شـاحـبة 

االأويل. التعليم  مربيات  لتكوين  وقاعة  للمعلوميات،  قاعة 

بطاقة ا�شتيعابية تبلغ 500 م�شتفيدا فـي ال�شنة، ميتد الـمركز 

اإىل 1170م²، مت  فوق بقعة من 1200م² مب�شاحة مغطاة ت�شل 

متويله ب�شكل كلي من طرف املوؤ�ش�شة مبيزانية بلغت 5 ماليني 

درهم، فـي حني �شيعهد بتي�شريه جلمعية حملية.

مركز تك�ين وتاأهيل �لـمـر�أة باأحفري-بركان:

الفتاة  اإدماج  ت�شهيل  بهدف  الـم�شروع  هذا  اإجناز  مت 

من  واالجتماعي  االقت�شادي  الن�شاط  فـي  واملراأة 

كونه  اإىل  باالإ�شافة  موؤهل  تكوين  من  متكينهما  خالل 

ويقدم  وقانونية،  �شحية  حت�شي�شية  خدمات  لهما  يقدم 

واالألعاب. للرتفيه  وف�شاءات  اأولية  درو�شا  لالأطفال 

قاعة  على  الـمركز  يتوفر  1200م²،  من  م�شاحة  فوق  بت�شييده 

االخت�شا�شات  متعددة  وقاعة  االأمية،  لـمحو  وقاعة  للح�شانة 

)اجتماعات، ندوات، جل�شات للتح�شي�ص...(، ومطبخ لالأ�شغال 

التطبيقية وف�شاء الألعاب االأطفال. وي�شم الـمركز اأي�شا: ور�ص 

الفنون الطبخ، ور�شا للحالقة والتجميل، ور�شا للتطريز وور�شا 

للف�شالة واخلياطة. مت اإجناز الـمركز بـ�شـراكـة مع مـوؤ�شـ�شة 

تبلغ بتكلفة  للتاأمينات   الـمـغـربـيةـ  الـفـالحـيةـ  الـتــعــا�شـدية 

3,5 مليون درهم.
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مركز تك�ين وتق�ية كفاء�ت �لن�ساء ب�سيدي بن�ر :

مبدينة  ه�شا�شة  و�شعية  فـي  الن�شاء  لفائدة  بتخ�شي�شه 

�شيدي بنور، يهدف هذا الـمركز اإىل تكوين الن�شاء فـي مهن 

اقت�شاديا  دجمهن  لت�شهيل  وال�شغل،  للدخل  مدرة  حملية 

االأمية  حمو  فـي  درو�شا  اأي�شا  املركز  يقدم  كما  واجتماعيا. 

اأخرى  خدمات  اإىل  باالإ�شافة  لالأطفال،  االأوىل  والتعليم 

الـمركز  يتوفر  احلاجيات  هذه  ولتلبية  والتوجيه.  كاالإن�شات 

على ور�ص للطبخ واحللويات وور�ص للف�شالة واخلياطة وقاعة 

مربيات  لتكوين  وقاعة  والتجميل  للحالقة  وور�ص  للمعلوميات 

وتوجيه  لالإن�شات  وقاعة  للح�شانة  وقاعتني  االأويل  التعليم 

االأطفال. االأمية وف�شاء الألعاب  للدرو�ص وحمو  الن�شاء، قاعة 

ا�شتثماري  مببلغ  800م²  من  م�شاحة  فوق  امل�شروع  هذا  �شيد 

موؤ�ش�شة حممد  �شراكة بني  3 ماليني درهم من خالل  يناهز 

الـمغربية  الفالحية  التعا�شدية  موؤ�ش�شة  للت�شامن  اخلام�ص 

للتاأمينات  وعهد ت�شيريه جلمعية حملية.

عاملت  مـهـن  فـي  و�لـفـتـيـات  �لن�ساء  تـكـ�ين  مـركـز 

�لـطـ��بـق بـاأرفـ�د :

ا�شتقرارا  للم�شتفيدات  ي�شمن  لكي  الـم�شروع  هذا  اأحدث 

اإجنازه  و�شيتم  ناجحا.  اقت�شاديا  واندماجا  اأكربا  اجتماعيا 

من قبل املوؤ�ش�شة بغالف مايل يقدر بـ2 مليون درهم. يكمن 

والواقع  يتما�شى  تاأهيل مهني  امل�شتفيدات من  دوره يف متكني 

االجتماعي واالقت�شادي لقطاع ال�شياحة، وي�شتجيب حلاجيات 

الفاعلني ال�شياحيني باجلهة من املوارد الب�شرية.

ي�شعى املركز اإىل متكني الن�شاء والفتيات غري املتمدر�شات الولوج 

اإىل مزاولة اأن�شطة مدرة للدخل، مع تزويد املوؤ�ش�شات ال�شياحية 

تكوينات  للم�شتفيدات  �شيوفر  حيث  موؤهلة.  اأطر  من  للجهة 

اخلدم،  رئي�شات  مهن  وفـي  البيوت  فـي  اخلدمة  جمال  فـي 

باالإ�شافة اإىل تكوينات فـي فنون الطبخ واإعداد احللويات. هذا 

الـمركز الذي �شيمنح اأي�شا تكوينات فـي اللغات احلية، ي�شتمل 

على قاعة للتكوين، قاعة تربوية، �شالون تربوي، قاعة للغات، 

احللويات. واإعداد  الطبخ  لفنون  ور�ص  للمعلوميات،  قاعة 

التكوين مكتب  للمركز  البيداغوجية  الـمـتابعة  على  �شي�شهر 

�شتتوىل حملية  جمعية  مع  ب�شراكة  ال�شغل   واإنعا�ص  الـمهني 

اأي�شا مهمة ت�شيريه.

�لـمركز �لجتماعي للقرب بالر��سيدية :

الـمركز  هذا  �شيقدم  �شخ�شا،   200 بـ  تقدر  اتعابية  بطاقة 

الدعم  اإىل  باالإ�شافة  الن�شاء،  لفائدة  خمتلفة  تكوينات 

اجلهة.  ل�شباب  الثقافـي  والتن�شيط  والبيداغوجي  الـمدر�شي 

وتثمني  الطبخ،  لفنون  ور�شات  على  الـمـركز  هذا  �شيحتوي 

لتلقني  قاعات  واخلياطة،  الف�شالة  الـمحلية،  الـمنتجات 

مكتبة،  االأمية،  ولـمحو  الـمدر�شي  للدعم  االأجنبية،  اللغات 

مكتبة و�شائطية، قاعة متعددة االخت�شا�شات، ح�شانة وقاعة 

مليون   3 قدره  مايل  غالف  له  �شدر  و  االأطفال،  ال�شرتاحة 

درهم.

�لـمـحـلـيـة �لـمـنـتـ�جـات  لـتـ�سـ�يـق  تـجـاري  مـركـب 

بالـرا�سـيـديـة: 

من  املعتمد  الربنامج  اإطار  فـي  الـم�شروع  هذا  ينخرط 

وتنمية  ال�شغل  منا�شب  خلق  اإىل  الهادف  املوؤ�ش�شة  طرف 

اإيالء  مع  واجلمعيات  التعاونيات  اأو�شاط  فـي  الـمقاولة  روح 

والـمـ�شـاعـدة  الـمـحـلـيـة  الـمـنتوجات  بتثمني  خا�ص  اهتمام 

التقنية. واملواكبة  التكوين  اإىل  باالإ�شافة  ت�شويقها  على 

1300م²  م�شاحة  ت�شييده على  يتم  �شوف  الذي  الـمـ�شروع  هذا 

منها 727م² مغطاة، �شيت�شمن اأربع قاعات لعر�ص املنتوجات 

متعددة  قاعة  احلايك(،  الع�شل،  الكمون،  )احلناء،  املحلية 

االخت�شا�شات، قاعة للتخزين، و اإدارة. 

يتطلب اإجناز هذا الـمركب غالفا ماليا يبلغ 3,5 مليون درهم، 

به  ف�شتتكفل  لت�شيريه  بالن�شبة  اأما  الـموؤ�ش�شة،  كليا  �شتوفره 

جمعيات وتعاونيات حملية.

مـركـز �إيـ��ء �لـفـتـيـات بـ�سـيـدي �سـلـيـمـان :

اإعدادية عمر بن اخلطاب، و�شط �شيدي �شليمان. يقع داخل 

يهدف هذا الـم�شروع اإىل مكافحة الهدر املدر�شي،خا�شة عند 

الفتيات املنحدرات من الـمناطق الهام�شية للمدينة. كما يرمي 

على  فقرية  اأو�شاط  من  املنحدرات  الفتيات  حظوظ  رفع  اإىل 

هو  الذي  املركز  هذا  وبو�شع  الظروف.  اأح�شن  فـي  الدرا�شة 

الـموؤ�ش�شة  و موؤ�ش�شة  التعا�شدية الفالحية  ثمرة �شراكة بني 

وت�شريه  باالإعدادي،  تلميذة   60 ُيوؤوي  اأن  للتاأمينات  املغربية 

وزارة الرتبية الوطنية.

مركز �إي��ء �لفتيات بعني بي�سة وز�ن :

القروي،  بالو�شط  للفتيات  الـمـدر�شي  الهدر  مكافحة  بهدف 

تهييئ  االإعدادي،  لتلميذات  الـموجه  الـمركز  هذا  يتوخى 

الـم�شروع  يهدف هذا  درو�شهن.  لـمتابعة  ال�شرورية  الظروف 

فتاة منحدرة من عائالت فقرية من اجلماعة  اإيواء 100  اإىل 

بني  ب�شراكة  الـمركز  هذا  ت�شييد  �شيتم  بي�شة.  لعني  القروية 

بغالف  للتاأمينات  الفالحية  التعا�شدية  وموؤ�ش�شة  الـموؤ�ش�شة 

مايل اإجمايل يبلغ 3.5 مليون درهم، و�شتتوىل مندوبية وزارة 

الرتبية الوطنية بوزان مهمتي الت�شيري والتاأطري.
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I-3.�لأن�سطة �لـمـدرة للدخل.

وحــدة تـثـمـيـن �لأعـ�ســاب �لـعــطـريــة و�لــطــبــيــة

و�لـمـا�ش-�خلمي�سات :

العطرية  االأع�شاب  تثمني  اإطار  فـي  الـم�شروع  هذا  ينخرط 

مدرة  حملية  مهن  فـي  التكوين  �شمان  مع  للجهة،  والطبية 

�شمان  الأجل  الـمعوزات،  الن�شاء  لفائدة  والدخل،  لل�شغل 

على  وبت�شييده  الـمحلية.  التنمية  م�شل�شل  فـي  اندماجهم 

الـم�شروع على عدة ف�شاءات  �شيحتوي هذا  1000م²،  م�شاحة 

حمل  والطبية،  العطرية  االأع�شاب  لتجميع  ف�شاء  منها: 

للتحويل، حمل لتخزين الـمواد، خمترب، قاعة للدرو�ص وحمو 

حلياكة  وور�ص  احللويات  واإعداد  الطبخ  لفنون  ور�ص  االأمية، 

الزرابي الـمحلية.

غالفا  اإجنازه  �شيكلف  الذي  الـم�شروع  هذا  ت�شيري  �شيتم 

ماليا يناهز 1.5 مليون درهم، من طرف  موؤ�ش�شة التعا�شدية 

اأي�شا  �شتتكفل  التي  »اإيلي«،  جمعية  و  للتاأمينات   الفالحية 

بتاأطري الن�شاء.

وحدة ع�سر �لزيت�ن بدو�ر �ل�سرفاء-�جلماعة �لقروية

ه��رة ولد رح�-�إقليم كر�سيف :

القروية  للجماعة  ال�شغار  الفالحني  الـم�شروع  ي�شتهدف هذا 

طرق  ون�شر  الزيتون  زيت  جودة  رفع  بغر�ص  رحو  والد  هوارة 

الت�شويق.   وترية  ورفع  اجلودة  معايري  تخ�ص  جديدة  عمل 

رهن  الـم�شروع  هذا  �شي�شع  6401م².  م�شاحة  فوق  وببنائه 

لع�شر  وقاعة  الزيتون،  لتجميع  قاعة  م�شتفيديه،  اإ�شارة 

قاعة  كلج/ال�شاعة(،   500 هي  الع�شر  وحدة  )طاقة  الزيتون 

لتخزين الزيوت، وخمترب لتحليل الزيوت. هذا الـم�شروع الذي 

تبلغ تكلفته 2,5 مليون درهم، �شيتم ت�شيريه من طرف موؤ�ش�شة 

اأي�شا  التي �شتتكفل  للتاأمينات و تعاونية  التعا�شدية الفالحية 

بتاأطري الـمـ�شتفيدين.

وحـدة جـمـع �لـحـلـيـب بـالـجـمـاعـة �لـقـرويـة بـنـي

�سـنـ��ش-�إقـلـيـم تـاونـات :

فـي اأفق حت�شني مداخيل وظروف عي�ص فالحي اجلهة، يقرتح 

هذا الـمـ�شروع �شمان الت�شويق اجلماعي للحليب بال�شهر على 

مراقبة جودة احلليب، وتزويد مربي الـموا�شي بالعلف باأثمان 

تف�شيلية. 

امل�شروع  هذا  يوفر  بـ9325م²،  تقدر  م�شاحة  فوق  بت�شييده 

جلمع  قاعة  �شنو�ص  بني  القروية  للجماعة  ال�شغار  للفالحني 

احلليب و حمل الأجل تخزين مواد العلف.

يتم ت�شيري هذا الـمركز، الذي تبلغ تكلفته 2,5 مليون درهم، من 

طرف تعاونية فالحية حملية و موؤ�ش�شة التعا�شدية الفالحية 

للتاأمينات.

اأن�شطة مدرة للدخل ح�شلت العديد من اجلمعيات والتعاونيات الن�شيطة فـي جماالت خمتلفة على  فـي اإطار خلق 

اأدوات وجتهيزات لالإنتاج والرفع من قيمة الـمنتوجات.

�أ-دعم �جلمعيات و�لتعاونيات لأجل خلق �أن�سطة مدرة للدخل ب�سفرو.

يـقـدر بـ1.609.179,33 درهـم وذلـك حـ�شـب  اإجمايل  بـمـبـلغ  الـمـجـاالت  تـجـهـيـزات فـي مـخـتـلـف  ح�شلت 14 جمعية وتعاونية على 

الـجـدول االآتي :

ب - منح جتهيز�ت جلمعيات وتعاونيات بالد�ر �لبي�ساء خللق �ن�سطة مدرة للدخل :

خالل �شهر رم�شان ا�شتفادت اأي�شا 13 جمعية وتعاونية تنتمي لعماالت ومقاطعات الدار البي�شاء من جتهيزات الأجل خلق اأن�شطة 

مدرة للدخل تهم خمتلف الـمهن، وذلك كما يو�شحه اجلدول االآتي : 

 ¿ƒàjõdG Iôé°ûd ìÓ°üdG á«fhÉ©J

 áMÓØ∏d á°†¡ædG ájƒ°ùædG á«©ª÷G

 áaÉ°ùY á«fhÉ©J

 ¿É£∏°S ÚY á«fhÉ©J

 á«◊É°üdG ICGôª`dG á«ªæàd ¢ù∏WCG á«©ªL

 »`aÉ°üdG ´ƒÑæ«dG á«©ªL

 ¥ô°ûª`dG ó¨dG á«fhÉ©J

 πëædG á«HÎd ∫ÉÑZCG á«fhÉ©J

 πëædG á«HÎd πÑ÷G á«fhÉ©J

 Úª°SÉ«dG á«fhÉ©J

õ©dG á«MÓØdG á«fhÉ©àdG

»©«Ñ£dG π°ù©∏d ôjRCG á«fhÉ©J

 ¬JÉ≤à°ûeh ¢ùµ°ùµdG êÉàfE’ IOƒ÷G á«fhÉ©J

ΩÓ°ùdG á«fhÉ©J

´ƒªéª`dG

äÉ«fhÉ©J / äÉ«©ªLøjó«Øà°ùª`dG á£°ûfC’G
¿ƒàjõdG Ö«°VƒJ

Ö«∏◊G ™ªL

áWÉ«ÿGh ádÉ°üØdG

 πëædG á«HôJ

 õÑÿGh ¢ùµ°ùµdG

äÉjƒ∏◊G

10

107

222

29

36

42

50

9

11

22

7

37

14

20

616

95 821,67

172 333,33

232 750,00

172 333,33

52 500,00

101 100,00

86 700,00

104 965,00

104 965,00

104 965,00

104 965,00

104 965,00

45 400,00

125 416,00

1 609 179,33

ºgQódÉH ≠∏Ñª`dG

 øjƒµàdGh á«ªæà∏d áªYÉædG …OÉjC’G á«©ªL

 ÚbÉ©ª∏d á«YÉªàL’G IóYÉ°ùª∏d ájÒÿG á«©ª÷G

 á«ªæà∏d ájó«∏≤àdG ó«dG á«©ªL

…ƒHÎdG »YÉªàL’G õcôª∏d IÒ°ùª`dG ájƒ©ª÷G áµÑ°ûdG

ó«°TQ …’ƒe ÜÉÑ°ûdG êÉeOEGh øjƒµàdGh

ó«°TQ …’ƒª`H ìô°ùª`dG AÉbó°UCG á«©ªL

 ÜÉÑ°ûdGh Iô°SCÓd πÑ≤à°ùª`dG  á«©ªL

äÉjƒ∏◊Gh õHÉîª∏d A’ƒdG á«fhÉ©J

 á«YÉªàL’G ∫ÉªYCÓd Ú≤«dG á«©ªL

 »°UƒfÈdG …ó«°S ´ôa á«YÉªàL’G á«ªæà∏d ΩÓ°ùdG á«©ªL

 …ô£dG ∂ª°ùdG »©FÉH á«©ªL

 á«ªæà∏d AÉ≤d á«©ªL

 á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG ∫ÉªYCÓd á«æeCG á«©ªL

ÚbÉ©ª∏d IQƒµ°SƒH á«©ªL

´hô°ûª`dG á©«ÑWºgQódÉH  ≠∏Ñª`dG á«fhÉ©àdG/á«©ª÷G

  ICGôeEG 60  

ÉHÉ°Th ICGôeEG 30

  ICGôeEG 60  

  ICGôeEG 40  

  ICGôeEG 36  

ÉHÉ°Th ICGôeG 30

ÉHÉ°Th ICGôeG 150

ICGôeG 15

 ∫ÉLQ 5
 AÉ°ùf 10

 ICGôeG 50

 ∫ÉLQ 10

506

184.100.00

215.000.00

59.165.00

62.350.00

14.440.00

188.666.67

171.961.66

153.999.91

125.000.00

127.975.83

75.680.00

150.000.00

OóY
øjó«Øà°ùª`dG

´ƒªéª`dG

 ájó«∏≤àdG ácÉ«◊G

ájó∏L äÉLƒàæeh ájòMCG áYÉæ°U

 ájó«∏≤àdGh ájô°ü©dG áWÉ«ÿG

 

 áWÉ«ÿGh ádÉ°üØdG

 áWÉ«ÿGh ádÉ°üØdG

äÉjƒ∏◊Gh ïÑ£dG

 äÉjƒ∏◊Gh ïÑ£dG

äÉjƒ∏◊Gh õÑÿG áYÉæ°U

 ∂ª°ùdG ™«H

 π«ªéàdGh ábÓ◊G

 ´ƒª°ûdG êÉàfEG

 IÒ¨°U IQÉŒ

ïjQÉàdG

2 500 000

áWÉ«ÿGh ádÉ°üØdGAÉ°ùf 1062.350.00

1.590.644.15



مكتبة  للريا�شات،  قاعة  لالجتماعات،  قاعة  الـم�شرحي(، 

و�شائطية ووحدة متنقلة.

الوطنيـة  والـمـبـادرة  الـموؤ�شـ�شـة  بني  �شـراكـة  ثمرة  بـو�شـفـه 

تـافـياللت  لـمكـنا�ص  اجلـهوي  والـمجل�ص  الب�شـريـة  للتنـميـة 

 5 يناهز  ماليا  مبلغا  الـم�شروع  هذا  �شيكلف  ال�شحة،  ووزارة 

وزارة  ف�شتتوالهما  والتاأطري  للت�شيري  وبالن�شبة  درهم.  مليون 

ال�شحة واجلمعية املغربية ملحاربة ال�شيجارة واملخدرات.

مركز طب االإدمان بفا�س :

الـمركز  هذا  �شي�شتمل  1000م²،  تناهز  م�شاحة  فوق  بت�شييده 

للمعلوميات،  قاعة  )ي�شم  االجتماعية  للمواكبة  قطب  على 

الـمو�شيقى،  الت�شكيلي  »الفن  االخت�شا�شات  متعددة  قاعة 

للريا�شات،  قاعة  لالجتماعات،  قاعة  الـم�شرحي«،  التعبري 

مكتبة، مكتبة و�شائطية ووحدة متنقلة(، وقطبا طبيا )ي�شم 

لطب  قاعة  العام،  الطب  للفح�ص  قاعة  للتمري�ص،  قاعة 

النف�شي  للعالج  النف�شاين، مكتب  االأخ�شائي  االإدمان، مكتب 

ومكتب  »امليطادون«  البديل  العالج  قاعة  املجموعاتي، 

للم�شاعدة االجتماعية(.

مت متويل الـمركز من طرف موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص للت�شامن 

و وزارة الداخلية بتكلفة مالية تبلغ 5 مليون درهم. اأما بالن�شبة 

لـمهام الت�شيري والتاأطري ف�شت�شطلع بهما وزارة ال�شحة.

مركز طب االدمان بطنجة :

بـ1000م²،  تقدر  م�شاحة  فوق  املركز  هذا  ت�شييد  يتم  �شوف 

قاعة  االجتماعية،ي�شم  للمواكبة  قطب  على  و�شي�شتمل 

ت�شكيلي،  )فن  االخت�شا�شات  متعددة  قاعة  و  للمعلوميات 

قـاعـة  لالجتماعـات،  قـاعـة  م�شـرحي(،  وتعبري  مو�شيقى 

�شيتوفر  متنقلة.  ووحدة  و�شائطية  مكتبة  مكتبة،  للريا�شات، 

هذا الـمركز اأي�شا على قطب طبي ي�شم قاعة للتمري�ص، قاعة 

للفح�ص الطب العام، قاعة لطب االإدمان، مكتب االأخ�شائي 

العالج  قاعة  املجموعاتي،  النف�شي  للعالج  مكتب  النف�شاين، 

�شيكلف  االجتماعية.  للم�شاعدة  ومكتب  »امليطادون«  البديل 

درهم،  مليون  بـ5  يقدر  اإجماليا  ا�شتثمارا  املركز  هذا  اإن�شاء 

و�شتقوم  الداخلية  ووزارة  املوؤ�ش�شة  بني  منا�شفة  تاأمينها  يتم 

بت�شيريه وزارة ال�شحة.

28 تقرير األنشطة 272013

ج– دعم حاملي م�ساريع مكتب �لتك�ين �ملهني و�نعا�ش 
�لـ�سـغـل �لـر�مـيـة لـخـلـق �لـمـقـاولت �ل�سـغـيـرة جد� 

:)TPE(

الدارالبي�شاء، خريجي  الـموؤ�ش�شة على م�شتوى مدينة  دعمت 

جتهيزات  مبنحهم  ال�شغل،  واإنعا�ص  الـمهني  التكوين  مراكز 

بغية ت�شجيعهم على خلق املقاولة ال�شغرية جدا. وا�شتفاد من 

هذا الدعم، الذي تبلغ قيمته 065,63 149 1 درهم، 29 حامال 

التطوير  جماالت  وخ�شو�شا  خمتلفة،  جماالت  يف  للم�شاريع 

املعلوماتي، البناء املعدين ال�شناعي، اإ�شالح هياكل ال�شيارات 

وال�شناعة، �شناعة الريا�ص واأن�شطة اأخرى.

�لبناء  حرف  فـي  �لتك�ين  مر�كز  خريجي  ح– دعم 

و�ل�سغال �لعم�مية بجهة مكنا�ش تافيللت :

الـمـوؤ�ش�شة  قامت   ،2013 للت�شامن  الوطنية  احلملة  اإطار  فـي 

باإجناز م�شروع للدعم يتمثل فـي توزيع الـمعدات والتجهيزات 

حرف  فـي  التكوين  مراكز  من  �شاب  خريج   100 لفائدة 

وذلك  تافياللت،  مكنا�ص  بجهة  العمومية،  واالأ�شغال  البناء 

هوؤالء  يعمل  اخلا�شة.  مقاوالتهم  على خلق  م�شاعدتهم  الأجل 

ال�شباكة،  الكهرباء،  مثل:  خمتلفة  جماالت  فـي  اخلريجون 

من  ذلك  وغري  البناء  ال�شباغة،  واالأملنيوم،  اخل�شب  جنارة 

االإجمالية  تكلفته  تبلغ  الذي  الربنامج  هذا  يهدف  احلرف. 

6.227.000 درهم، اإىل �شخ روح الت�شغيل الذاتي لدى ال�شباب، 
اأ�شغال  بداية  و  االإن�شاء  مرحلة  اأثناء  مواكبتهم  خالل  من 

م�شاريعهم.

 

II- مشاريع  اجتماعية  أخرى
يربز تنوع جماالت تدخل موؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن 

اجتماعي، من  ذات طابع  لق�شايا  توليها  التي  العناية  عرب 

وال�شباب  والـمراأة،  لالأطفال،  االجتماعية  احلماية  بينها 

وامل�شاعدة  االإدمان  �شلوكيات  بال�شكري، ومكافحة  الـمر�شى 

على اإدماج الـمعاقني.

 

و�لطفل  للمر�أة  �لجتماعية  �حلماية   .1-II

د�ر �لطفل بفا�ش : على غرار الـمراكز الـمـماثلة الـمنجزة 

متثل  ووجدة،  البي�شاء  والدار  بالرباط،  الـموؤ�ش�شة  قبل  من 

ف�شاء للدعم االجتماعي الرتبوي وف�شاء للرتفيه لدى االأطفال 

بامل�شت�شفى،  الـمكوث ملدة طويلة  اإىل  الـمر�ص  يدفعهم  الذين 

مما ي�شاعدهم على جتاوز حمنة املر�ص.

�شلة  على  الـمري�ص  الطفل  يبقى  اأن  الطفل  دار  اأهداف  من 

روابطه  على  يحافظ  واأن  والثقافية،  االجتماعية  باالأن�شطة 

حرية  بكل  يلج  واأن  اخلارجي،  العامل  مع  والرمزية  املادية 

يتابع  االأن�شطة الرتفيهية،واأن  الثقافة وخمتلف  وتلقائية عامل 

م�شاره املدر�شي كذلك.

بفا�ص،  اجلامعي  الـم�شت�شفى  داخل  الـمركز  بناء  �شيتم 

ف�شاء  على  الطفل  دار  تتـوفر  1000م²،  تناهز  م�شاحة  فوق 

للم�شاحبة واللقاءات، ف�شاء للتوا�شل واملل�شقات احلائطية، 

قاعة  الو�شائط،  متعددة  قاعة  الت�شكيلية،  للفنون  ور�ص 

للمو�شيقى، قاعة للعر�ص، قاعة لالألعاب، اإدارة ومطبخ.

مت اإجناز دار الطفل بتكلفة تقدر بـ3,5 مليون درهم، مولت كليا 

من طرف املوؤ�ش�شة، و�شيعهد بت�شيريها، فـي اإطار �شراكة مع 

لفا�ص، جلمعية  اال�شت�شفائي اجلامعي  واملركز  ال�شحة  وزارة 

الـم�شتقبل.

مركز �لأطفال �لـمتخلى عنهم بالر��سيدية :

من اأهداف اإجناز هذا املركز اإيواء االأطفال الـمتخلى عنهم، 

الكامل بكل ما  التكفل  لتفتحهم، مع  اإطار مالئم  وكذا توفري 

ي�شمن �شالمتهم وحمايتهم.

تتوخى الـموؤ�ش�شة عرب هذا امل�شروع، توفري بيئة منا�شبة ومنو 

نف�شي واجتماعي طبيعيني لهذه ال�شريحة من االأطفال. وهكذا، 

�شيجد االأطفال الـمتخلى عنهم فـي هذا الـمركز جماال مالئما 

الأجل اندماج اجتماعي ناجح.

االجمالية  م�شاحتها  تبلغ  بقعة  فوق  البناية  �شيتم اجناز هذه 

فـي:  الـمركز  مكونات  تتمثل  مغطاة.  600م²  منها  2000م²، 
مطبخ، جناحني للنوم، قاعة متعددة االخت�شا�شات، قاعتان 

للحجر ال�شحي. كما �شيتوفر على مقت�شدية ومغ�شلة للثياب.

املوؤ�ش�شة،  طرف  من  كلي  بتمويل  امل�شروع،  هذا  اإجناز  �شيتم 

بكلفة تقدر بـ3 مليون درهم.

دار الطفل لعالج داء ال�شكري بالرباط : �شت�شيد بحي يعقوب 

واالأطفال  ال�شباب  �شحة  حت�شني  اأهدافها  ومن  املن�شور، 

اأف�شل  اندماج  الأجل  بيئتهم  وحت�شني  بال�شكري،  امل�شابني 

الدار:  هذه  �شتوفر  واالجتماعي.  املدر�شي  ال�شعيدين  على 

اال�شتقبال والتكفل الطبي،التكوين والرتبية ال�شحية لالأطفال 

الـمر�شى بال�شكري باجلهة، باالإ�شافة اإىل الت�شخي�ص املبكر 

وتاأطري  وال�شباب،  االأطفال  لدى  الـمر�ص  هذا  لـم�شاعفات 

وتكوين الــمتدخلني اجلهويني فـي جمال داء ال�شكري. بف�شل 

هذه املقاربة املندجمة التي جتمع بني التكفل الطبي واملتابعة 

الطفل  دار  توفر  للمعوزين،  االجتماعية  وامل�شاعدة  النف�شية 

ال�شباب  من  مل�شتفيديها  طبيعية  حياة  ال�شكري  داء  لعالج 

واالأطفال.

ت�شم  بـ628 م²،  تقدر  م�شاحة  فوق  الدار  هذه  ت�شييد  �شيتم 

خمترب للتحليالت الطبية، قاعة للم�شت�شفى النهاري، 4 قاعات 

الغذائية،  باحلمية  خا�شة  للفح�ص  قاعة  الطبي،  للفح�ص 

قاعة للتمري�ص، �شيدلية ومطبخ. و�شت�شتمل اأي�شا على ف�شاء 

خم�ش�ص  ف�شاء  للم�شاحبة،  ف�شاء  واال�شرتخاء،  لالنتظار 

فـ�شاء  مـكـتـبـة،  لالجتماعـات،  قـاعة  والـتـحـ�شـيـ�ص،  للرتبية 

جمعوي، اإدارة واأر�شيف.

تقدر بتكلفة  بال�شكري  امل�شاب  ال�شاب  دار  اإجناز  �شيتم 

بـ5 مليون درهم، يتم تاأمينها كليا من طرف املوؤ�ش�شة، و�شيتم 

ت�شيريها ب�شراكة مع وزارة ال�شحة وجمعية بديل.

II-2.حماربة �سل�كيات �لإدمان

تنفيذا  املوؤ�ش�شة  فيه  �شرعت  الذي  الوطني  الربنامج  يهدف 

للتعليمات الـملكية ال�شامية ب�شراكة مع وزارة الداخلية و وزارة 

االأقرا�ص  ا�شتهالك املخدرات وخمتلف  اإىل مكافحة  ال�شحة 

املهلو�شة من طرف ال�شباب على وجه اخل�شو�ص.

من  والتقلي�ص  والوقاية  للتح�شي�ص  مبادرات  الربنامج  ينمي 

املخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات، باالإ�شافة اإىل دمج اأ�شر 

الـم�شتهلكني فـي م�شل�شل التكفل بهم. وله اأي�شا مرامي اأخرى 

تتوخى اإعادة االإدماج االجتماعي لالأ�شخا�ص املعنيني، وكذلك 

تاأطري وتكوين اجلمعيات فـي جمال تقلي�ص االأخطار خ�شو�شا 

عرب و�شع وتطوير اأن�شطة للقرب اجتاه ال�شباب.

مركز طب االإدمان مبكنا�س :

بالـمر�شى  الفردي  التكفل  فـي  الـم�شروع  هذا  هدف  يتجلى 

الذين يعانون من االإدمان، والتح�شي�ص والوقاية من ا�شتهالك 

وكـذا  ال�شـروريـة،  الفـرديـة  القـدرات  وتـعـزيـز  الـمخـدرات، 

تاأطري وتكوين الن�شيج اجلمعوي فـي جمال تقلي�ص الـمخاطر 

اأ�شكاله، وخا�شة االإدمان على  الناجـمة عن االإدمان مبختلف 

ا�شتهالك الـمخدرات. 

�شي�شيد  مبكنا�ص،  �شعيد  �شيدي  م�شت�شفى  و�شط  بتموقعه 

الـمركز فوق م�شاحة من 1000م² و�شيتوفر على عدة ف�شاءات، 

تتوزع بني القطب الطبي وقطب املواكبة االجتماعية. بالن�شبة 

للفح�ص  ومكتب  للتمري�ص،  قاعة  من  يتكون  الطبي  للقطب 

الطب العام، ومكتب لطب االإدمان، مكتب االأخ�شائي النف�شي، 

البديل  العالج  قاعة  املجموعاتي،  النف�شي  للعالج  مكتب 

لقطب  بالن�شبة  االجتماعية.  للم�شاعدة  ومكتب  »امليطادون« 

املواكبة االجتماعية، فاإنه يحتوي على قاعة للمعلوميات، قاعة 

التعبري  املو�شيقى،  الت�شكيلي،  )الفن  االخت�شا�شات  متعددة 



II-3.�لتكفل بالأ�سخا�ش �لـمعاقني 
و�إدماجهم

 
على غر�ر �لـمر�كز �جله�ية للمعاقني باآ�سفي، مر�ك�ش 
�ساأنه  من  ملئما  �إطار�  فا�ش  مركز  ميثل  ووجدة، 
�حلك�مية  غري  �لـمنظمات  مبادر�ت  بـيـن  ي�ؤلف  �أن 

ل�سمان تكفل مندمج للأ�سخا�ش فـي و�سعية �إعاقة.

�لـمركز �ل�طني حممد �ل�ساد�ش للمعاقني، فرع لفا�ش :

للت�شامن،  اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  طرف  من  باإجنازه 

بتكلفة اإجمالية ناهزت 22 مليون درهم، �شتمكن هذه املن�شاأة 

مالئم  ف�شاء  على  التوفر  من  بوملان،  فا�ص  بجهة  اجلديدة 

للتاأطري الطبي وال�شو�شيوتربوي لالأ�شخا�ص امل�شابني بق�شور 

ع�شوي اأو ذهني.

وبو�شفه بنية طبية، تربوية، اجتماعية ومهنية بامتياز، �شيكون 

بو�شع املركز اجلديد، اأن ي�شاهم يف تعزيز القدرات، واخلربة 

الكفيلة بتي�شري االندماج ال�شو�شيوتربوي واملهني للم�شتفيدين، 

فـي اإطار مقاربة ت�شاركية بني خمتلف الـمتدخلني.

عـلـى  الوظـائـف،  الـمـتـعـدد  الـمـركـز  هـذا  اأهـداف  من 

باالإعــاقـة  الـمـبـكـر  والتـكـفـل  الوقـايـة  اخل�شـو�ص؛  وجـه 

ت�شجيع  الرتبوية،  الناحية  من  اأو  الطبية  الناحية  مـن  �شـواء 

و�شعية  فـي  باالأطفال  االجتماعي  التكفل  الـمعـاق،  ريا�شة 

الـمهني  والتكوين  االأبوي(،  )االإر�شاد  اأ�شرهم  مواكبة  اإعاقة، 

لالأ�شخا�ص الـم�شتهدفني.

د الـمركز فوق بقعة اأر�شية من 8000م²، ويتكون من قطب  �ُشيِّ

للريا�شات،  قطب  تربوي،  اجتماعي  قطب  اجتماعي،  طبي 

قطب للتكوين املهني، قطب لالإيواء واالإطعام، وحدة اجتماعية 

ووحدة للتكفل مبر�شى التوحد.

اخلدمات  وتقدمي  االإعاقة  ر�شد  فـي  تتمثل  اأهدافه  والأن 

ال�شحية واإعادة التاأهيل الأجل اإدماج اأف�شل للمعاق فـي بيئته، 

الطب  للفح�ص  قاعات  االجتماعي على  الطبي  القطب  يتوفر 

احلركي،  بالن�شاط  العالج  الرتوي�ص،  العقلي،  الطب  العام، 

تقومي النطق، جراحة االأ�شنان والطب النف�شي.

بالن�شبة للقطب االجتماعي الرتبوي، فاإنه ميثل من جهته ف�شاء 

الـمعاقـيـن،حيث  والـمراهقني  لالأطفال  النهاري  لال�شتقبال 

من  لتمكينهم  مالئما،  وبيداغوجيا  تربويا  تاأطريا  لهم  يوفر 

الن�شيطة  الـم�شاهمة  ومن  اأنف�شهم،  على  الذاتي  االعتماد 

تربوية  اأورا�ص  �شتة  على  يحتوي  كما  االجتماعية.  فـي احلياة 

وف�شاءات للم�شابني بالتوحد وعلى ف�شاء لالآباء.

ريا�شة  ت�شجيع  اإىل  فيهدف  الريا�شات،  لقطب  بالن�شبة 

الـمعاق من خالل و�شع بنيات مالئمة رهن اإ�شارة االأ�شخا�ص 

الـمغطى  والـم�شبح  االأج�شام،  كمال  باجلهة،كقاعة  الـمعاقني 

وملعب لـمختلف الريا�شات.

مع  ب�شراكة  اإجنازه  مت  الذي  الـمهني  التكوين  قطب  اأما 

لالأ�شخا�ص  فيمنح  ال�شغل،  واإنعا�ص  الـمهني  التكوين  مكتب 

لطبيعة  مالئمة  حرف  فـي  التكوين  اإمكانية  الـم�شتفيدين 

اإعاقتهم )الب�شتنة، اخلدمة فـي البيوت...(.

لالإيواء  قطب  على  اأي�شا  لفا�ص  اجلهوي  الفرع  ي�شتمل 

ب�شعة م�شتقلتني  وغرفتني  للنوم  جناحني  ي�شم  واالإطعام، 

ومغ�شلة  مطبخا  �شخ�شا،  لـ48  ي�شع  مطعما  �شريرا،   20
للمواكبة  خم�ش�شة  فهي  االجتماعية  الوحدة  اأما  للمالب�ص. 

والتوجيه االجتماعي لالأ�شخا�ص فـي حالة اإعاقة ولعائالتهم، 

فـي حني ت�شطلع وحدة التكفل باالأ�شخا�ص التوحديني، بتوفري 

تكفل تربوي خمت�ص باالأطفال الـمعنيني.

على  اجلديدة  الـموؤ�ش�شة  تتوفر  االأقطاب،  هذه  على  زيادة 

م�شلحة  وعلى  ال�شريكة،  اجلمعيات  قدرات  لتقوية  وحدة 

اإدارية للدعم الأجل االإدارة اللوج�شتيكية والـمحا�شبة والـموارد 

الب�شرية والـمادية.

للتنمية  الوطنية  والـمبادرة  الـموؤ�ش�شة  بني  �شراكة  ثمرة  والأنه 

الب�شرية والـمجل�ص اجلماعي لـمدينة فا�ص، فاإن هذا الـم�شروع 

ذو احلمولة االجتماعية القوية، ياأتي ليوؤكد خمتلف املبادرات 

التي اأجنزتها الـموؤ�ش�شة على م�شتوى جهة فا�ص بوملان، والتي 

قيمة  من  الرفع  رئي�شي  كهدف  دائما  عينيها  �شوب  ت�شع 

م�شروع  كل  فـي  االأ�شا�ص  احلجرة  بو�شفه  الب�شري  العن�شر 

تنموي �شمويل ومندمج.

مركز �لتكفل بالأطفال �لـمعاقـيـن عقليا مبكنا�ش :

يروم هذا الـمركز اإىل اأن ي�شمن لالأطفال الـمعاقني عقليا تكفال 

االجتماعي  اندماجهم  على  ي�شهر  واأن  وطبيا،  نف�شيا  تربويا، 

والـمهني، عرب تنظيم اأورا�ص للتلقني تالئم قدراتهم النف�شية 

والعقلية، وكذا تنظيم اأن�شطة موازية لتمدر�شهم، الأجل دفعهم 

نحو التفتح والـمواكبة الأجل اندماج مدر�شي اأف�شل.

وللمركز اأي�شا مبادرات اأخرى فـي اجتاه توجيه وتاأطري االآباء 

واجلمعيات الن�شيطة فـي جمال االإعاقة العقلية.

 ،2 مرجان  بحي  800م²  تبلغ  اأر�شية  بقعة  فوق  الـمركز  د  �ُشيِّ

ويتوفر على قاعة للفح�ص الطبي، والفح�ص النف�شي، وتقومي 

الـنـفـ�شي  )العـالج  الـمجموعات  الأن�شطـة  وقاعة  النطق، 

احلـركـي(، اأورا�ص تربوية، اأورا�ص للفنون الت�شكيلية ولالأعمال 

لل�شباغة  ور�ص  واحللويات،  الطبخ  لفنون  ور�ص  اليدوية، 

والديكور، واأورا�ص لالأعمال الـمنزلية.

للتنمية  الوطنية  والـمبادرة  الـموؤ�ش�شة  بني  ب�شراكة  وباإجنازه 

الب�شرية، فاإن الـمركز �شت�شريه جمعية حملية، والتي �شتتوىل 

اأي�شا مهمة التاأطري.

III- الولوج
للخدمات الصحية 

القافلة الطبية 2013 :

بتعاون مع اجلمعيات الطبية املتعاقدة، نظمت الـموؤ�ش�شة فـي 

2013، 73 قافلة طبية فـي 42 اإقليما بالـمملكة، ا�شتهدفت من 
ال�شحية  البنيات  عن  بعيدا  تتموقع  التي  الـمناطق  خاللها 

للوحدات  خرجة   73 الـموؤ�ش�شة  نظمت  هذا  والأجل  التحتية. 

الطبية الـمتنقلة، تراوحت مددها بني 1 و3 اأيام.

االخت�شا�شات  متعددة  اأغلبها  فـي  احلمالت  هذه  كانت 

العمليات  الـمخت�شة،  اال�شت�شارات  العام،  الطب  )عيادات 

الن�شاء  خ�شو�شا  وا�شتهدفت  اخلتان...(،  اجلراحية، 

واالأطفال والـم�شنني، من الفئات الفقرية والتي ا�شتفادت من 

86.000 ا�شت�شارة طبية.

�شراكة جديدة مع  اتفاقية  توقيع   2013 �شنة  هذا وقد �شهدت 

جمعية االأطباء االأ�شاتذة بوجدة.
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باالإ�شافة اإىل الـمبادرات التي اأعطيت انطالقتها تزامنا مع احلملة الوطنية للت�شامن، دعمت الـموؤ�ش�شة ماليا عدة جمعيات خالل 

�شنة 2013 كما يبني ذلك اجلدول الـموايل :

1. دعم �جلمعيات :
 

للت�شامن  موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص  را�شخة لدى  هناك قناعة 

الـمحلي  اجلمعوي  للن�شيج  اجليدة  لل�شحة  احلا�شم  بالوقع 

فـي جناح الـم�شاريع االجتماعية. لذلك فاإن الدعم الـمادي اأو 

العيني الذي تقدمه الـموؤ�ش�شة للفاعلني االجتماعيني مكون ال 

حميد عنه �شمن ا�شرتاتيجيتها. يتج�شد هذا الدعم فـي �شكل 

م�شاعدات مبا�شرة اأو معدات وجتهيزات اأو على �شكل م�شاركة فـي 

م�شروعات اجلمعيات والـم�شاهمة فـي تكوين مواردها الب�شرية.

وفـي هذا االإطار، ومبنا�شبة افتتاح الدورة 16 للحملة الوطنية 

للت�شامن قام �شاحب اجلاللة الـملك حممد ال�شاد�ص حفظه 

اهلل، مبنح هبات مالية بقيمة اإجمالية تبلغ 3,240 مليون درهم 

تافياللت  مكنا�ص  جلهة  اأغلبها  تنتمي  وتعاونية،  جمعية  لـ25 

الأجل اإجناز اأن�شطة مدرة للدخل.

ح�شب جمموعات  على  الـم�شتفيدة  اجلمعيات  هذه  توزيع  مت 

جمال اأن�شطتها.

بال��سط  �لتمدر�ش  دعم  جمال  فـي  ن�سيطة  جمعيات   8
�لقروي وخ�س��سا لفائدة �لفتيات �ل�سغري�ت:  

• جمعية دار الطالبة - �شيدي الـمخفي ؛  

• جمعية دار الطالبة - اأوطاط احلاج ؛  

• جمعية دار الطالبة - فريط�شة ؛  

• جمعية دار الطالبة - ق�شبي ؛  

• جمعية دار الطالبة - كيكو بولـمان ؛  

• جمعية دار الطالبة - عني اللوح اإفران ؛  

• جمعية اأنري لالأطفال فـي و�شعية �شعبة - اأهل الرمل ؛   

.ENACTUS - جمعية اأناكتي�ص مغرب •  

جمعيات وتعاونيات تن�سط فـي جمال �لتنمية �لـمحلية  10

و�لأن�سطة �لـمدرة للدخل:  

• ال�شبكة اجلمعوية الأجل التنمية الت�شاركية مكنا�ص ؛  
• جمعية الت�شامن للنمو االجتماعي اأكواري احلاجب ؛  

• جمعية الت�شامن للنمو الفالحي مبوالي يعقوب ؛  
• جمعية القلعة للبيئة والتنمية ؛  

• جمعية اأمل �شلة و�شل الرباط ؛  
• جمعية زاوية اإفران للم�شيفني ال�شياحيني واد اإفران ؛  

• جمعية عني مو�شى للتنمية مكنا�ص ؛  
• جمعية �شباب بدون حدود اإفران ؛  

• جمعية ف�شاء �شوء مبادرة �شباب فا�ص ؛  

• اجلمعية املغربية »ن�شمة« للثقافة والتنمية االجتماعية فا�ص.  

للمـر�أة تربـ�ية  �جتمـاعـية  خدمـات  تقـدم  جمعـيات   7

و�لطفل و�لـمعاقني و�لأ�سخا�ش �لـمـ�سابني بال�سكري:  

جمـاعـة والـتـربـوي،  االجـتمـاعـي  العـمل  تـنمية  • جمـعـيـة   

�شيدي عبد اهلل اخلياط ؛  

والتقليدية الع�شرية  واخلياطة  الف�شالة  اإتقان  جمعية   •  

والـمـو�شة احلاجب ؛  

• جمعية �شروق للتنمية االجتماعية فا�ص ؛  

• جمعية تنمية املراأة توالل مكنا�ص ؛  

• جمعية اال�شماعيلية للمعاقني ع�شويا مكنا�ص ؛  

• جمعية االأمل ملر�شى ال�شكري بالـمغرب فا�ص ؛  

• ف�شاء �شوء مبادرة لل�شباب.  

 باالإ�شافة اإىل ذلك، فقد مت ت�شليم �شيارتني لالإ�شعاف لكل من 

اجلماعات القروية : بومرمي )اإقليم فكيك(، قنفوذة )اإقليم 

ال�شبع  عني  القرويتني:  للجماعتني  اأي�شا  واثنتني  جرادة(، 

واإغزران باإقليم �شفرو. 

2. �لتك�ين و�لهند�سة �لجتماعية : 

التكوين  جمال  فـي  للموؤ�ش�شة  الرئي�شية  االأن�شطة  تنق�شم 

والهند�شة االجتماعية بر�شم �شنة 2013 اإىل حمورين اثنني :

 

• مبادرات داخلية ؛  
• مبادرات خارجية.  

اأعمال الهند�شة االجتماعية :

حتتل الهند�شة االجتماعية مكانة هامة فـي اأعمال الـموؤ�ش�شة، 

وهكذا متيزت �شنة 2013 بعملني كبريين :

• تنظيم ندوة لالإعالم وتبادل اخلربات، همت اجلمعيات  
الـم�شرية لـم�شاريع الـموؤ�ش�شة بطنجة، تطوان، الـمحمدية  

ح�شيلة لبيان  منا�شبة  الندوة  �شكلت  حيث  واآ�شفي،   

اأن�شطة الـمراكز، تقا�شم اأدوات الت�شيري، وفرز وحتديد  

احلاجيات فـي جمال التكوين للفاعلني اجلمعويني ال�شركاء  

والتعريف بالتجارب الناجحة.  

بـني ب�شراكـة  الـمنجزة  الـم�شاريع  واقع  ت�شخي�ص  مهمة   •  
موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص للت�شامن وموؤ�ش�شة التعا�شدية  

الفالحية الـمغربية.  

2 - مبادر�ت خارجية : 

ندوات،  )تكوينات،  االأعمال   : اخلارجية  باالأعمال  يق�شد 

داخل  التنمية  جمعيات  طرف  من  الـمنجزة  اجتماعات...( 

الـمـركز اجلهوي الت�شامني.

1 - مبادر�ت د�خلية: 

ملواكبة  الـموؤ�ش�شة  طرف  من  اأجنزت  مببادرات  االأمر  يتعلق 

�شركائها، حيث مت ال�شروع فـي نوعني من االأعمال.

اأعمال تكوينية : فـي اإطار برنامج اأعدتاه معا كل من املوؤ�ش�شة 

مت   ،2013 �شنة  مبيدلت  الب�شرية  للتنمية  الوطنية  والـمبادرة 

الـم�شريين  اجلمعويني  للفاعلني  م�شتمرة  تكوينات  تقدمي 

للم�شاريع التي اأجنزها كل واحد من ال�شريكني :

الف�شاء اجلمعوي الت�شامني ببوقنادل هو ف�شاء بقطبني يلبي 

طلبات اجلمعيات كما اأنه يقدم :

من وغريها  اجلمعيات  وخربات  قدرات  لتعزيز  دعما   •  
والهند�شة التكوين  بوا�شطة  االجتماعيني،  الفاعلني   

االجتماعية.  

والريا�شي الثقافـي،  والتاأطري  للرتفيه  حتتية  بنية   •  
من والـمـ�شتفيدين  الـجـمعـيـات  لـفـائدة  والـبـيـداغـوجي   

خدماتها.  

تتوزع اأهداف الـمركز كما يلي : 

�شمن  املركز  اندراج  خالل  من  تتجلى   : عامة  اأهداف 

والتبادل  الب�شرية  للموارد  ف�شاء  خلق  تتوخى  ا�شرتاتيجية 

ويكون بالـمغرب،  تطوير احلياة اجلمعوية  يروم  والـمرجعية، 

االجتماعية. البنيات  من  ال�شباب  الـم�شتفيدين  خدمة  فـي 

باالإ�شافة اإىل كون الـمركز يعد جماال الإ�شداء الن�شح، والتعلم 

اال�شتجابة  االجتماعي،بهدف  الـمجال  فـي  اخلربة  واكت�شاب 

هذا  فـي  للتجربة  املفتقرة  للجمعيات  امللحة  للمتطلبات 

الـمجال.

دعم الفاعلين االجتماعيين
أنشطة 2013
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األعـمـال اإلنـسـانـيـة 
أنشطة 2013

مع  يتجاوب  اأن  عليه  يكون  الذي  بالـمركز   : خا�شة  اأهداف 

احلاجيات الـمعرب عنـها والتي تكابدها اجلمعيات والتعاونيات، 

وذلك فـي جمال :

• تكوين وتقوية الكفاءات ؛  

• فعالية التاأطري ؛  

• و�شع ت�شور لوحدات التكوين اخلا�شة بالعمل اجلمعوي  

والهند�شة االجتماعية.  

ف�شـاءات  ا�شتعـمـال  ن�شـبة  �شجـلــت   ،2012 �شنة  مع  مقـارنـة 

الـمركز، بهدف التكوينـات الـمـنـظمـة من طرف اجلمـعـيات، 

ارتفاعا بـ%36,8 خالل �شنة 2013.

متحورت ق�شايا وموا�شيع التكوين بالـمركز حول :

• االقت�شاد االجتماعي والت�شامني ؛  

• ال�شباب ؛  

• الت�شيري اجلمعوي ؛  

• الـمواطنة، الفن والثقافة.  

تكوينية،  دورة   36 من  اأكرث  الـمركز  �شجل   ،2013 �شنة  خالل 

وهو ما ميثل اأكرث من 19 اأ�شبوعا للتكوين و1.008 م�شاركا، مما 

رفع عدد اأيام التكوين اإىل 36.288 يوما.

والريا�شي  الثقافـي،  والتاأطري  الرتفيهية  االأن�شطة  اإطار  فـي 

I- عملية مرحبا 2013 
تطبيقا للتعليمات الـمولوية ال�شامية، �شاهمت موؤ�ش�شة حممد 

ال�شنوات  فـي  دائما  �شاأنها  كان  كما  للت�شامن،  اخلام�ص 

ال�شابقة، فـي اإجناز عملية »مرحبا« التي انطلقت فـي اخلام�ص 

من يونيو 2013.

لال�شتقبال،  ف�شاء   17 الـموؤ�ش�شة  فرت  و  االإطار  هذا  وفـي 

الـم�شجلة  والربي  البحري  العبور  وترية  ارتفاع  لـمواكبة 

االأمر بباحات اال�شرتاحة : طنجة  خالل هذه الفرتة، ويتعلق 

الـمتو�شطي، تاوريرت، تازغني ورا�ص الـما، باالإ�شافة اإىل نقط 

واحل�شيمة،  الناظور  الـمتو�شطي،  طنجة  مبيناء  اال�شتقبال 

البي�شاء  الدار  ومطارات  مليلية،  وباب  �شبتة  باب  ومداخل 

وفـا�ص  الـمـ�شـرية،  اأكـاديـر  وجـدة اجنـاد،  اخلـامـ�ص،  مـحـمـد 

الأفراد  العناية  من  مزيد  بذل  املوؤ�ش�شة  وا�شلت  كما  �شاي�ص. 

اجلالية املغربية باخلارج، الذين يلجون الـمغرب عرب املوانئ 

االأوربية لكل من األـمرييا )ا�شبانيا( ، اخلزيرات )ا�شبانيا( ، 

�شيت )فرن�شا( وجنوا )اإطاليا(.

من  كذلك  واإعالمهم  بتح�شي�شهم  امل�شافرين  مواكبة  جرت 

خالل و�شع الـموؤ�ش�شة رهن اإ�شارتهم لدالئل اإر�شادية بـ7 لغات 

)العربية، تيفناغ، الفرن�شية، االإ�شبانية، االإيطالية، الهولندية، 

اإىل 2 �شتنرب  الـموؤ�ش�شة، من 10 غ�شت  والبيداغوجي، نظمت 

2013، خميما �شيفيا حتت �شعار )خميمات ت�شامنية(. ا�شتفاد 

بنيات  خمتلف  من  قدموا  �شباب  الت�شامني  العمل  هذا  من 

ا�شتقبال اأجنزتها الـموؤ�ش�شة عرب الـمملكة، وجتلى الهدف فـي 

�شمن  العي�ص  على  للتفتح،التدرب  جديدة  ف�شاءات  اكت�شاف 

اجلماعة، وكذا تقا�شم حلظات للفرحة واال�شرتخاء.

الفاعلون اجلمعويون الـم�شتفيدون من خدمات الـمركز هم :

• اجلمعية االأخوية ل�شيادلة الـمغرب ؛  

• جمعية الت�شاور والتنمية ؛  

• اأ�شدقاء جمعية حممد اجلم للم�شرح ؛  

• جمعية EDEN لالأعمال االجتماعية والثقافية ؛  

• جمعية التجمع الـمغربي للتطوع ؛  

• جمعية ال�شواعد املتحدة لرعاية الطفولة وال�شباب ؛  

• اجلمعية املغربية لدعم مبادرات التنمية ؛  

• اجلمعية الـمـغربية لتنظيم االأ�شرة ؛  

• جمعية تكاديرت ؛  

• موؤ�ش�شة الكرامة ؛  

• مركز حممد ال�شاد�ص لدعم القرو�ص ال�شغرى الت�شامنية  ؛  

• الـمـركز الوطني حممد ال�شاد�ص للمعاقني ؛  

• ال�شبكة الـمغربية للرتبية والـموارد ؛  

• ال�شبكة املغربية لالقت�شاد االجتماعي والت�شامني.  

باأوروبا،  البنكية  والوكاالت  القن�شليات  لدى  واالألـمانية( 

ووكـالئـها،  الـمغربية  الـمـلـكـية  اجلوية  اخلطوط  ووكاالت 

ووكاالت �شركات النقل، وعلى منت الباخرات التي تربط اأوربا 

بالـمغرب، و لكل نقط اال�شتقبال التي ت�شرف عليها بالـموؤ�ش�شة.

الـمـوؤ�شـ�شـة،  قـبـل  مـن  الـمـهـيـاأة  الفـ�شـاءات  مـ�شـتـوى  وعـلـى 

ا�شطلعت اأكرث من 400 م�شاعدة اجتماعية جنبا اإىل جنب مع 

االأطباء واالأطر ال�شبه طبية والـمتطوعيـن باخلدمة واالإن�شات 

للمغاربـة القاطنني باخلارج، وبالـمبادرة اإىل تقدمي كل اأ�شكال 

الدعم واالإ�شعافات ال�شرورية لهم.

هذه  خالل  طبي  �شبه  واإطارا  طبيبا   200 تعبئة  متت   لقد 

وممر�شني،  طبيب  من  يتاألف  طبي  فريق  كل  وكان  العملية. 

يتداومون ب�شكل منتظم وم�شتمر على م�شتوى خمتلف النقط. 

وكان كل موقع اأو باحة لال�شرتاحة يتوفران على �شيارة اإ�شعاف 

لنقل احلاالت الـم�شتعجلة، اأو تلك التي ت�شتدعي مراقبة طبية 

وتكفال من م�شتوى اأعلى.

وباحات مواقع  مبختلف  الطبية  ال�شجالت  خالل  من  تبني 

اال�شرتاحة للموؤ�ش�شة اإقباال هاما ناهز 14.500 ا�شت�شارة وتدخال

طنجة طنجة،  جهة  منها   6.000 همت  الـمجموع،  فـي  طبيا 

الدعم الـموؤ�ش�شة  فرق  قدمت  الـمجموع  وفـي  الـمتو�شطي. 

�شخ�شا  2601818 دخـول  ت�شجيل  مت  كما  �شخ�شا،  لـ79.323 

و 360.766 �شاحنة اإىل الـمـغرب من 1 مايو اإىل 15 �شتنرب.
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II. عملية رمضان 1434
 

االأ�شخا�ص  م�شاعدة  ت�شتهدف  التي  العملية  هذه  اإجناز  مت 

موؤ�ش�شة  طرف  من  ومعاقني  وم�شنني  اأرامل  من  الـمعوزين 

الداخلية  وزارة  من  كل  وبدعم  للت�شامن،  اخلام�ص  حممد 

 60,5 تناهز  وبتكلفة  االإ�شالمية،  وال�شوؤون  االأوقاف  ووزارة 

مليون درهم.

مليون   2.37 من  يقارب  ما   1434 رم�شان  عملية  من  ا�شتفاد 

بالو�شط  منها   403.000 اأ�شرة،   473.900 ت�شكل  �شخ�ص، 

اأ�شرة  كل  ح�شلت  الـمملكة،  اأقاليم  كل  عرب  وذلك  القروي، 

على قفة حتتوي على 10 كلغ من الدقيق الرطب، علبتان لل�شكر

)4 كلغ(، 5 لرتات من الزيت و250 غراما من ال�شاي، وهو ما 

من  طنا   1,868 الرطب،  الدقيق  من  طنا   4,671 عموما  ميثل 

ال�شكر، 116,75 طنا من ال�شاي و2.335.000 لرتا من الزيت.

وحر�شا منها على �شمان ال�شري اجليد لهذه العملية الـمهمة، 

للحاجيات  �شخ�شا   5.000 من  يقارب  ما  الـموؤ�ش�شة  عباأت 

التنظيمية، مدعمني بالـم�شاعدات االجتماعيات وبالـمتطوعني 

حملية  اإحداهما  الـمراقبة،  جلنتني  خلق  مت  كما  الطلبة،  من 

اإقليمية، تقومان بال�شهر ميدانيا على تزويد مراكز  واالأخرى 

الـموؤن، وتوزيع  الـم�شتفيدين  وفرز  وحتديد  بالـمواد  التوزيع 

مراقبة  فـي  الـموؤ�ش�شة  ال�شريكة  �شاعدتاالأبناك  جانبها  ومن 

اجلوانب الـمالية للعملية.

بتوزيع  ال�شاد�ص حفظه اهلل  قام �شاحب اجلاللة حممد  وقد 

الـمـ�شاعدات والـموؤن الغذائية على االأ�شخا�ص الـمعوزين بحي 

الـم�شرية بالربـاط.

III. عملية
إنسانية بمالي 

 

عملية  تنظيم   2013 �شتنرب   21 اإىل   17 من  الفرتة  خالل  مت 

بنقل  الـمايل،  ال�شعب  ل�شالح  االإن�شانية  الـم�شاعدة  لتقدمي 

 ، الع�شكرية  للطائرات  جوي  ج�شر  عرب  غذائية  وموؤن  اأدوية 

البي�شاء  بالدار  اخلام�ص  حممد  الدويل  الـمطار  بني  يربط 

والـمطار الدويل بباماكو. يتمثل هذا العون االإن�شاين الذي تبلغ 

تكلفته 2.430.000 درهم فـي :

 

• �شحنة لالأدوية ؛  

• �شحنة لالأدوات الطبية املعدة لال�شتهالك ؛  

• حا�شنتان ؛  

• 7.5 طن من م�شحوق احلليب ؛  

• 1000 عدة )Kits( للر�شع.  

المؤسسات المستقلة
أنشطة 2013

1.  �لـمركز �ل�طني حممد �ل�ساد�ش للمعاقني.

للمركز  رائد  عمل  خمطط  عن  باالإعراب   2013 �شنة  متيزت 

الوطني حممد ال�شاد�ص للمعاقني. فمن ناحية ا�شتهدف هذا 

الـمخطط تعزيز مكت�شبات الـمركز فـي جمال الت�شيري وتطوير 

االأن�شطة واالنفتاح على اجلهات االأخرى للمملكة، ومن ناحية 

على  يعتمد  للتطوير  خمطط  و�شع  الـمركز  توخى  اأخرى، 

حمورين اأ�شا�شيني :

التجربة ومكت�شبات  ر�شيد  واإغناء  تقوية  �لـمح�ر �لأول : 
وتبادل الـممار�شات اجليدة.  

تطوير اأ�شلوب العمل وميكانيزمات التن�شيق �لـمح�ر �لثاين : 
الوطني  الـمركز  هياكل  خمتلف  لتدعيم   

حممد ال�شاد�ص للمعاقني.  

والأجل بلورة وو�شع برنامج للتطوير بغية التنفيذ اختار الـمركز 

اأن يبا�شر عمله عرب مقاربة منهجية تعتمد على :

• الـمقاربة الت�شاركية ؛  

• االأخذ بعني االعتبار حلقوق الـم�شتفيدين ؛  

• مقاربة الربجمة الـمبنية على النتائج ؛  

لـلـتـنـفـيذ والفـعاليـة مبادئ عـقـلـنة الـمـوارد والـقـابلـيـة   •  

ومالءمة الـمـبادرات.  

ال�شاد�ص  حممد  الوطني  الـمركز  ومقدرات  اإجنازات  وتعرب 

للمعاقني ب�شال خالل �شنة 2013 عن نف�شها فـي كل جمال على 

حدة على ال�شكل التايل :

القطب االجتماعي الرتبوي :

م�شداة  تربوية  ور�شات  على  القطب  هذا  خدمات  تعتمد 

الفن   : على  موا�شيعها  تن�شب  �شنة،   18 اإىل   6 من  لالأطفال 

الت�شكيلي، الـمـو�شيقى، الـمـ�شرح، اليقظة واالأعمال اليدوية.

باالأطفال  منا�شب  تكفل  �شمان  اإىل  القطب  هذا  عمل  يهدف 

فـي و�شعية اإعاقة من خالل :

• حت�شني جودة اخلدمات واملوارد الب�شرية؛  

• تو�شيع باقة اخلدمات الـمقدمة وقاعدة ال�شرائح  

الـم�شتفيدة ؛  

• تقوية االإجراءات التنظيمية.  

 ،2013 �شنة  الرتبوي  االجتماعي  القطب  مقدرات  وبخ�شو�ص 

فقد متيزت بالتكفل بـ294 طفال ومراهقا )%30 فتيات(. ي�شكو 

بينما  اإعاقة ذهنية،  بهم من  املتكفل  االأطفال  193 من هوؤالء 
يعاين 44 منهم من اإعاقة حركية ذات اأ�شل دماغي و57 منهم 

هذا  ي�شر  فقد  هذا  كل  اإىل  باالإ�شافة  توحديون.  اأطفال  هم 

القطب تاأطري 21 متدربا خالل هذه ال�شنة الـمالية.

القطب الطبي االجتماعي :

تنا�شب  طبية  خدمات  االجتماعي  الطبي  القطب  يقدم 

من  وع�شوية  ذهنية  اإعاقة  و�شعية  فـي  االأ�شخا�ص  حاجيات 

العقلي  والطب  الفيزيائي  والطب  الرتوي�ص  تخ�ش�شات  مثل 

لالأطفال والطب النف�شي واملعاجلة بالت�شغيل وجراحة االأ�شنان 

وتقومي اعوجاج االأع�شاء والطب العام.

وجودة  تقوية وحت�شني طبيعة   2013 يتوخى خمطط عمل  ومل 

مردودية  من  الرفع  اإىل  كذلك  �شعى  بل  فقط،  اخلدمات 

ومقدرات وحدات هذا القطب.

ا�شت�شارة  متكن القطب الطبي االجتماعي من حتقيق 2.144 

الطب  لالأطفال،  العقلي  الطب  الفيزيائي،  )الطب  طبية 

ح�شة   1109 و  الفردي،  للرتوي�س  ح�شة   4.621 العام(، 

الأن�شطة الـمجموعات و 4.038 ح�شة لالإر�شاد العائلي. 

فيما يخ�ص البيانات واملواكبة النف�شية فقد مت ا�شتقبال 1.033 

�شخ�شا الأجل ا�شت�شارة اأو ح�شة لالإر�شاد العائلي.

الطبية  اال�شت�شارة  االأ�شنان  طب  عيادة  وفرت  جهتها  ومن 

واالأ�شنان.  الفم  لعالجات  منهم   481 مري�شا، خ�شع  لـ1096 

وبخ�شو�ص اأن�شطة ور�ص تقومي اعوجاجات االأع�شاء، مت �شنع 

لـ98 مري�شا مت التكفل بهم )فـي مقابل �شنع 07 اآالت  اآلة   97
فـي �شنة 2012(.

بالن�شبة للمتدربني الذين مت تاأطريهم داخل هذا القطب، فقد 

بلغ عددهم 151 متدربا.

قطب التكوين الـمهني :

ال�شغل،  واإنعا�ص  املهني  التكوين  ب�شراكة مع مكتب  اإر�شاوؤه  مت 

حيث ي�شمح لل�شباب الذين يفوق عمرهم 18 �شنة بتلقي تكوين 

لالأ�شخا�ص  بالن�شبة  واعدة،  �شعب  فـي  ومالئم  موؤهل  مهني 

الذين يوجدون فـي و�شعية اإعاقة ذهنية، يتعلق االأمر اأ�شا�شا 

بالفندقة واالإطعام واخلزف وال�شباغة والب�شتنة.
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قطب  حدد  االأوىل،  لل�شنوات  العمل  جتربة  على  وباالعتماد 

التكوين الـمهني لنف�شه فـي �شنة 2013 ثالثة اأهداف رئي�شية :

لـحـاجيات الـمنـا�شـبـة  التـكـويـن  برامج  وتدعيم  تقوية   •  

االأ�شخا�ص فـي و�شـعـية اإعاقة ذهـنـيـة ؛  

خلريجي ال�شو�شيومهني  االإدماج  خلية  اأن�شطة  تعزيز   •  

القطب ؛  

لفائدة ال�شو�شيومهني  لالإدماج  رائدة  برامج  تطوير   •  

خريجي القطب.  

بالقطب مت  54 متدربا م�شجال  بلغ  اإجمايل  وهكذا فمن عدد 

اخلا�ص،  )القطاع  بالـمقاوالت  التدريب  رهن  منهم   51 و�شع 

معاهد اجتماعية، مراكز موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص للت�شامن(.

و�شع 21 متدربا فـي تداريب طويلة الـمـدة ؛  •  
بدعم من ال�شو�شيومهني  لالإدماج  مو�شع  برنامج  بلورة   •  

�شي�شتفيد منه خري للت�شامن  موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص   

جو قطب التكوين الـمهني.  

القطب الريا�شي :

يعمل القطب الريا�شي على تاأطري اجلمعيات لـممار�شة االأنواع 

الريا�شية الـمتوفرة لديه كالريا�شات الـمائية وكمال االأج�شام 

والريا�شات االأخرى اجلماعية والفردية )الكرة الطائرة، كرة 

امل�شغرة،  القدم  كرة  الـم�شرب،  كرة  الطاولة،  كرة  ال�شلة، 

الـمالكمة(.

هذا وقد التزم القطب الريا�شي �شنة 2013 بتحقيق االأهداف 

العملية الـمتمثلة فيما يلي :

االأنواع  جمموعة  وتقوية  القطب  مكت�شبات  تر�شيخ   •  

الريا�شية الـمقرتحة ح�شب الطاقات اال�شتقبالية ؛  

وكفوؤ. متخ�ش�ص  طاقم  بف�شل  مالئم  تاأطري  توفري   •  

وناديا  جمعية   30 ا�شتقبال  �شمان  من  القطب  متكن  وهكذا 

اأن�شطته  ريا�شيا ين�شطون فـي جمال االإعاقة، لال�شتفادة من 

فـي  ح�شتني  يت�شمن  �شلفا،  حمدد  اأ�شبوعي  برنامج  وفق 

االأ�شبوع، مما جعل عدد الـمـ�شتفيدين ي�شل فـي الـمتو�شط اإىل 

124 م�شتفيدا فـي اليوم الواحد.
وهكذا فاإن العدد االإجمايل للم�شتفيدين من خدمات القطب 

الريا�شي هو 620 �شخ�شا فـي و�شعية اإعاقة %30 منهم اإناث.

الـمـكتب االجتماعي :

فيما  االأخرى  لالأقطاب  الدعم  توفر  اأفقية  ببنية  االأمر  يتعلق 

يخ�ص الـمواكبة والتوجيه االجتماعي للم�شتفيدين من خدمات 

هذه االأقطاب ولعائالتهم اأي�شا. 

تقوية  هدف  لنف�شه  االجتماعي  الـمكتب  حدد   2013 �شنة  فـي 

اجلودة،  وذات  امل�شتمرة  االجتماعية  والـمواكبة  الدعم  ورفع 

للم�شتفيدين من اأن�شطة الـمركز ولـمـحيطهم.

 983 ا�شـتـقـبال  من  الـمـكـب  هـذا  متكـن  االإطـار  هـذا  وفـي 

�شخ�شا واأجنز 632 ا�شتمارة بحث معبئة. ومتثل هذه االأرقام 

الـم�شتفيدين اجلدد الذين مت ا�شتقبالهم الأول مرة بالـمـكـتب 

اإىل  مبا�شرة  فيتوجهون  �شابقا  الـم�شجلون  اأما  االجتماعي. 

القطب الـمـعني وفقا للمواعيد الـمـحددة.

اأن�شطة تقومي قدرات الـمـوارد الب�شرية :

ولدى  الب�شرية،  مواردها  قدرات  وتقوية  تكوين  يخ�ص  فيما 

ال�شركاء الفاعلني الن�شطني فـي جمال االإعاقة، نظم الـمـركز 

فـي �شنة 2013 جمموعة من التكوينات واالأن�شطة العلمية تهم 

باخل�شو�ص : االإعالميات الـمتوافقة مع و�شعية االإعاقة، اآالت 

نظام  الذهنية،  واالإعاقة  الريا�شة  االأع�شاء،  اعوجاج  تقومي 

 )Montessori( مونتي�شوري تقنية  ال�شور،  تبادل  التوا�شل عرب 

باملفتوحة  تدعى  تربوية  طريقة  هي  مونتي�شوري  )منهجية 

كالتعليم  التقليدية  اأو  بالـمـغلقة  تدعى  التي  بالطرق  مقارنة 

احل�شية  الرتبية  على  الـمنهجية  هذه  وتعتمد  الـمـ�شرتك، 

التنقل  و�شائل  ترتيب  للطفل(،  احلركية  اجل�شدية  والرتبية 

للمعاقني، اجلوانب القانونية لالإعاقة، اأهداف االألفية الثالثة 

ذلك  اإىل  اإ�شافة  اإعاقة،  و�شعية  فـي  االأ�شخا�ص  لدى  للتنمية 

اجتماعات  عدة  فـي  بالـمركز  والـمـ�شوؤولون  الـمهنيون  �شارك 

باخل�شو�ص  تهم  ال�شركاء  بع�ص  نظمها  وتكوينات  علمية 

و�شعية  فـي  لالأطفال  الـمـدر�شي  واالحتواء  االإدماج  جماالت 

والدمج  االإعاقة  وتروي�ص  ال�شحية  اجلوانب  وكذا  اإعاقة، 

االجتماعي والـمهني لالأ�شخا�ص فـي و�شعية اإعاقة.

و�شعت الفروع اجلهوية الآ�شفي ووجدة اإىل تعزيز الـمكت�شبات 

والتكوينية  الرتبوية  براجمها  ومطابقة  مالءمة  اإىل  وكذلك 

ال�شاد�ص  حممد  الوطني  للمركز  اال�شرتاتيجية  الروؤية  مع 

2. مركز حممد �ل�ساد�ش لدعم �لقرو�ش 
�ل�سغرى �لت�سامنية

فـي  الوطني  اال�شرتاتيجي  ملخططه   2012 �شنة  اإطالقه  بعد 

مهامه  املغربي  ال�شغرى  القرو�ص  قطاع  وا�شل   ،2022 اأفق 

فـي مكافحة الفقر وحتقيق االندماج االجتماعي واالقت�شادي 

لتنويع عرو�ص  للم�شتفيدين منه، من خالل م�شل�شل  والـمايل 

وخدمات  منتوجات  ال�شغرى،  التاأمينات  )منتوج  منتوجاته 

وكذا  القروي...اإلخ(  بالو�شط  املتنقلة  ال�شبابيك  التبنيك، 

االأخرى  والتكوينات  املالية،  )الرتبية  املالية  غري  اخلدمات 

للمقاولني ال�شغار(.

للقرو�ص  ال�شاد�ص  حممد  مركز  اأجنز  ال�شياق،  هذا  �شمن 

ال�شغرى الت�شامنية، من خالل خمتلف اأقطاب التدخل لديه 

والـم�شتفيدين  ال�شغرى  القرو�ص  جمعيات  دعم  فـي  مهامه 

من خدماتها. الهدف الـمتوخى هو الـم�شاهمة، من جهة، فـي 

حت�شني ظروف اإجناز هذه اجلمعيات ملهمتها االجتماعية، ومن 

جهة اأخرى، فـي تطوير قدرات املقاولني ال�شغار الأجل تدبري 

اأف�شل الأن�شطتهم، وت�شويق اأجنع خلدماتهم ومنتوجاتهم.

للمعاقني، اأما فرع مراك�ص املد�شن �شنة 2012 فقد ركز جهوده 

اأمثل فـي  اإر�شاء خمتلف وحدات الفرع وا�شتغالها ب�شكل  على 

ان�شجام تام مع اأولويات الـمركز.

املركز  خ�ش�ص  االإداري،  جمل�شه  لتوجيهات  وطبقا  وبالتايل 

�شنة 2013 الأجل حتقيق االأهداف التالية :

بخلق  ال�شغرى  القرو�ص  جمعيات  م�شتخدمي  تاأهيل   •  

ما�شرت )اخلربة فـي القرو�ص ال�شغرى والتنمية( ب�شراكة  

واالجتماعية واالقت�شادية  القانونية  العلوم  كلية  مع   

بالدار البي�شاء واإغناء برنامج التكوين امل�شتمر ب�شراكة  

مع متدخلني جدد الأجل �شمان تنوع اخلدمات املقدمة،   

مما خول الأكرث من 1000 �شخ�شا اال�شتفادة من تكوين  

  خا�ص ؛

عدد من  الرفع  عرب  ال�شغار  الـمقاولني  مواكبة  تقوية   •  

اللقاءات اجلهوية، وبرجمة اجلائزة الوطنية للمقاول  

ال�شغري، واإطالق برنامج للرتبية املالية موجه لل�شباب   

من �شغري  مقاول   1600 قرابة  ا�شتفاد  وقد  الن�شيط.   

خمتلف جهات الـمغرب من هذه الـمبادرات.  

حت�شني وتعزيز اأن�شطة مر�شد القرو�ص ال�شغرى ل�شمان  •  

موائد تنظيم  اجليدة،  واملمار�شات  املعلومات  ن�شر   

ميدانية درا�شات  اإجناز  مو�شوعاتية،  ولقاءات  م�شتديرة   

تهم مو�شوعات حمددة بعينها، ت�شهيل الولوج للمراجع  

ودعم الباحثني واملتدخلني.  

ويلخ�ص اجلدول التايل العدد االإجمايل للم�شتفيدين من خدمات الـمركز وفروعه.
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وهكذا ميكن تلخي�ص اأهم اإجنازات الـمركز كـمـا يلي :

1- مر�سد �لقرو�ش �ل�سغرى :

القطاع  لتوجهات  التحليلية  الف�شلية  الـمذكرة  ن�شر   •  
لـمركز االإلكرتونية  البوابة  فـي  االإ�شارة  رهن  وو�شعها   

.)CMS( حممد ال�شاد�ص للقرو�ص ال�شغرى الت�شامنية  

• موا�شلة االإر�شال عرب الربيد والو�شع رهن االإ�شارة فـي   
االإلكرتونية ال�شحافة  ال�شتقراء  العنكبوتية  ال�شبكة   

ال�شغرى للقرو�ص  ال�شاد�ص  حممد  لـمركز  االأ�شبوعي،   

الت�شامنية.  

• حت�شني اخلريطة الوطنية للقرو�ص ال�شغرى.  
• تـقـديـم نـتـائج بـحـث مـركـز حمـمـد الـ�شـاد�ص لـلـقـرو�ص  
وخدمات منتوجات  ت�شنيف  حول  الت�شامنية  ال�شغرى   

جمعيات القرو�ص ال�شغرى.  

• جتميع نتائج الدرا�شة التمهيدية للمركز حول االأن�شطة   
ال�شغرى القرو�ص  طرف  من  الـممولة  للدخل  الـمدرة   

بالـمـغرب.  

و�شندوق  والتدبري  االإيداع  �شندوق  مع  اتفاقية  توقيع   •  
بالـمغرب )جيدة( ال�شغرى  القرو�ص  موؤ�ش�شات  متويل   

الـمدرة االأن�شطة  ومتويل  »تنمية  م�شروع  اإجناز  الأجل   

التي ال�شغل  �شن  فـي  الـمـغربية  ال�شاكنة  لفائدة  للدخل«   

تعاين من انخفا�ص الت�شغيل اأو البطالة.  

• تنظيم موائد م�شتديرة ولقاءات مو�شوعاتية بني مهنيي  
القطاع.  

2- حم�ر �لتك�ين :

• اإطالق الدفعة االأوىل لـما�شرت القرو�ص ال�شغرى وذلك  
فـي حلة جديدة ب�شراكة مع جامعة احل�شن الثاين.  

تكوين م�شل�شل  فـي  ال�شغرى  القرو�ص  جمعيات  • مواكبة   
الـم�شتخدمني اجلدد وتاأهيل عن�شرها الب�شري )التكوين  

الـم�شرتك، تكوين اجلذع  التكميلي،  التكوين  االأ�شا�شي،   

التكوين الـم�شتمر وتقوية القدرات(.  

• الـم�شاركـة الـنـ�شـيـطـة فـي مـ�شـروع »الـمـبادرة الـجـهوية  
لالدخار لدى ال�شباب« من خالل برنامج للرتبية الـمالية  

الولوج �شنة ق�شد متكينهم من  و30   18 لل�شباب ما بني   

اإىل اخلدمات الـمالية.  

بجمعيات اخلا�ص  للتكوين  وخمطط  هند�شة  •اإجناز   
القرو�ص ال�شغرى والقطاع.  

3- م��كبة �سغار �لـمـقاولـيـن :

املالية  الرتبية  برامج  وتطوير  ت�شجيع  من  الـمركز  جعل  لقد 

من  الـم�شاريع  حاملي  ال�شباب  مواكبة  الأجل  اأ�شا�شيا  هدفا 

�شغار الـمقاولني، خريجي وطلبة التكوين الـمهني الأجل اإجناز 

باإنـجاز  الـمركـز  قـام  ذلـك  مع  وبالـمـوازاة  العمـر.  م�شـروع 

االأن�شطة التالية :

• تكوين 1570 من �شغار الـمقاولني فـي مو�شوعات خمتلفة  
الدعاية  فنون  والرتويج،  الت�شويق  الـمالية،  )الرتبية   

للدخل(. مدرة  اأن�شطة  خلق  االأعمال،  ريادة  واالإ�شهار،   

الـمالية الرتبية  جمال  فـي  للتكوين  برنامج  • اإطالق   
�شنة و30   18 بني  ما  عمرهم  يرتاوح  �شابا  لـ641  موجه   

ال�شباب«. لدى  لالدخار  اجلهوية  »الـمبادرة  اإطار  فـي   

• تنظيم 5 لقاءات جهوية ل�شغار الـمقاولني بالرا�شيدية،  
1.024 لفائدة  ومكنا�ص  وجدة  اأكادير،  البي�شاء،  الدار   

م�شاركا.  

•تكوين ومواكبة خريجي قـطـاع البناء لـمكـتـب الـتـكـويـن  
الـمهني واإنعا�ص ال�شغل فـي اإطار الربنامج الذي �شرعت  

فيه موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ص للت�شامن.  

زبائن« منتوجات  »ف�شاء  الواجهة  جتربة  اإحياء  •اإعادة   
مع ت�شجيل معدل �شهري ت�شاعدي الأعداد الزائرين.  

•تنظيم الدورة الثانية للجائزة الوطنية للمقاول ال�شغري.  
اللـتـزامـهـم اعـتـبـارا  مـر�شـحا   24 مـكـافـاأة  تـمـت  كـمـا   

وت�شحيتهم وا�شت�شرافا الآفاقهم اال�شتثمارية.  

3. مركز �لتك�ين و�لتاأهيل فـي حرف
�ل�سناعة �لتقليدية – فا�ش 

 ،2009 �شنة  افتتاحه  منذ  ملحوظا  تطورا  الـمركز  هذا  عرف 

تلبث  ال  الأجلها،  اأن�شئ  التي  للمهام  املتميز  اأدائه  فموؤ�شرات 

ترتفع كميا وكيفيا �شنة تلو اأخرى. كما اأن ال�شمعة التي اأ�شحى 

يحظى بها مكنته من اأن يتحول اإىل وجهة ال حميد عنها لكل 

وال�شياح(،  الر�شميون  )الزائرون  فا�ص  لـمدينة  الزائرين 

ولتالميذ الـموؤ�ش�شات التعليمية،وهي نف�ص ال�شمعة التي اأهلته 

لكي ي�شتقطب كل �شنة عددا مهما من املر�شحني لالنت�شاب اإليه.

تتوزع اأن�شطة هذا الـمـركز نهاية 2013 كما يلي :

1- �لتك�ين �لأ�سا�سي :

التكوين  �شنة  بر�شم  متعلما   474 ت�شجيل  من  الـمركز  متكن 

الن�شيج،  قطاعية:  اأن�شطة   6 على  تتوزع  حرفة   24 فـي   2013
الـمعادن، اخل�شب، اجللد، الطني، واملواد ذات االأ�شل النباتي.

فيما يخ�ص املتخرجني و�شع املركز رهن اإ�شارة �شوق ال�شغل 

215 متخرجا جديدا باإمكانهم تلبية حاجيات قطاع ال�شناعة 
التقليدية لليد العاملة املوؤهلة �شواء على امل�شتوى املحلي اأو 

امل�شتوى الوطني.

2- �لتك�ين �لـمـ�سـتـمـر لل�سناع �لتقليديني:

تتمحور اأن�شطة التكوين باخل�شو�ص حول تنمية مدارك ال�شناع 

الت�شويق،حيث مت  وتقنيات  الت�شميم  فـي جماالت  التقليديني 

تنظيم هذه االأن�شطة بالتعاون مع الـمـديرية اجلهوية لل�شناعة 

اجلهوية  واملندوبية  التقدم«  الأجل  »ال�شراكة  ووكالة  التقليدية 

للثقافة.

3- تتبع �خلريجني :

بينها  من  للمركز،والتي  الـموكولة  الـمهام  تدعيم  اإطار  فـي 

طريق  عن  االقت�شادي  الن�شيج  فـي  ال�شباب  اإدماج  اأ�شا�شا، 

عرب  اخلـريـجـيـن  وتـتـبع  م�شـاعـدة  الـمركـز  يوا�شل  التكوين، 

الـمبادرات التالية :

• تنظيم ور�شات لتي�شري االندماج. وفـي هذا االإطار، نظم  
الـمركز 5 ور�شات لفائدة 383 م�شتفيدا.  

• تنظيم ور�ص للتكوين حول »الرتبية الـمالية« ب�شراكة مع  
مركز حممد ال�شاد�ص لدعم القرو�ص ال�شغرى الت�شامنية  

لفائدة 19 م�شتفيدا.  

احلاج موؤ�ش�شة  مع  �شراكة  التفاقية  التهييئ  اإطار  فـي   •  
الـقـدمـيـري الـتـي �شـتعطى مبـقـتـ�شاهـا االأولـويـة لـو�شع  

الـمركز خريجي  اإ�شارة  رهن  الـموؤ�ش�شة  هذه  ور�شات   

ور�شتني تنظيم  االإنتاجية.مت  وحدتهم  احت�شان  الأجل   

الـمقاولة، خلق  فكرة  )انبثاق  الذاتي  الت�شغيل  حول   

بلورة خمطط الـم�شروع( ا�شتفاد منهما 77 متخرجا.  

بف�شل هذه الـمبادرات متكن %70 من اخلريجني من االندماج 

فـي عامل ال�شغل.

4- تنمية �ل�سر�كة :

لعني  ال�شناعية  باملنطقة  التقليديني  ال�شناع  توطني  اأفق  فـي 

خالل  من  )الن�شاء(  ودعمهم  العتيقة  املدينة  عو�ص  النقبى 

الربنامج االأمريكي )موؤ�ش�شة حتدي االألفية( مت توقيع اتفاقية 

االأمية  حمو  بهدف  التقدم«  الأجل  »�شراكة  وكالة  مع  �شراكة 

االأواين  �شناعة  جمال  )فـي  تقليدية  �شانعة  لـ72  الوظيفي 

النحا�شية( تقدم مبوجبها م�شاعدة مببلغ 367.000 درهم.

وفـي هذا االإطار، متكن 257 �شانعا تقليديا من اال�شتفادة من 140 يوما للتكوين توزعت كما يلي :

5- ت�س�يق منت�جات �ل�سناع �لتقليديني
و�لـمتعلمني :  

ال�شناعة  وزارة  طرف  من  الـمـنظمة  الـمعار�ص  اإطار  فـي 

ن�شـق  اخلـارج،  وفـي  الـمغـرب  مدن  خمتلف  فـي  التقليدية 

لـم�شاركة  التقليدية  لل�شناعة  اجلهوية  الـمديرية  مع  الـمركز 

وهكذا  الـمعار�ص.  هذه  فـي  الـمكونني  التقليديني  ال�شناع 

الـمـعار�ص  فـي  التقليديني  ال�شناع  من  مهم  عدد  �شارك 

مراك�ص  االأمريكية،  الـمـتحدة  الواليات  باليابان،  الـمنظمة 

وفا�ص.

والأجل الدعاية للمركز داخل حميطه مت خلق موقع اإلكرتوين 

)www.forartisanat.ma( باإمكانه اأي�شا عر�ص منتوجات التكوين.

6- ت�سجيع �لإبد�ع لدى �ل�سباب :

باالإ�شافة اإىل براجمه الر�شمية يقدم الـمركز للمنت�شبني دور�شا 

لديهم،ومتكينهم  التجديد  روح  ل�شخ  واالبتكار  الت�شميم  فـي 

من اإبداع منتوجات مبتكرة.

4. مركز �لتك�ين و�لتاأهيل فـي حرف
�ل�سناعة �لتقليدية – مراك�ش 

ال�شناعة  حرف  فـي  والتاأهيل  التكوين  مركز  تد�شني  يعد 

�شاحب  طرف  من   2012 نوفمرب  فـي  لـمراك�ص  التقليدية 

اإ�شافيا  تاأكيدا  اهلل،  حفظه  ال�شاد�ص  حممد  الـملك  اجلاللة 

للت�شامن  اخلام�ص  حممد  موؤ�ش�شة  وتوجه  ا�شرتاتيجية  على 

فـي جمال اإدماج ال�شباب عرب التكوين الهادف اإىل تعلم املهن 

وتنمية الكفاءات.
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بني  االن�شجام  يحقق  ومهني  مندمج  مركب  الـمركز  هذا 

.)Showrooms( ف�شاءات وم�شاحات ت�شجيع البيع والت�شويق

للتكوين  كف�شاء  متييزه  اإىل  للمركز  الكربى  التوجهات  ترنو 

عرب التلقني بو�شفه اأداة لتحفيز ومواكبة ال�شناع التقليديني 

والـمتعلمني.

ن�شج الـمـركـز عالقـات متينـة �شـواء عـلى الـمـ�شـتوى الوطــني 

اأو الدويل خولته اإىل اأن يتحول اإىل ف�شاء للتلقني بامتياز.

االإقامة  طريق  عن  التكوين  قطب  كون   2013 �شنة  فـي 

عددا  خارجيا-  اأو  بالداخلي  -�شواء  االأول  الفوج  بالـمـركز 

: اخل�شب،  التالية  القطاعات  بني  توزعوا  متعلما،   328 يناهز 

الطني، الن�شيج، الـمعادن، اجللد و�شناعة ال�شالل.

التخرج من طرف  لنهاية  110 م�شروعا  اإجناز  اإىل  باالإ�شافة 

37% ن�شبة  بلوغ  من  الـمركز  متكن  فقد  الـمركز،  خريجي 

)اأي 70 متخرجا( فيما يخ�ص اإدماج خريجي هذه القطاعات.

طرف  من  م�شروعا   39 اإجناز  واالبتكارعرف  االإبداع  ف�شاء 

متعلمي الـمركز ب�شراكة مع طلبة جامعة فلوران�ص )اإيطاليا( 

وطلبة الـمـدر�شة العليا للفنون الب�شرية مبراك�ص.

5. مركز �لتك�ين و�لتاأهيل فـي حرف 
�ل�سناعة �لتقليدية – �سل

ال�شناعة  حرف  فـي  والتاأهيل  التكوين  مركز  تد�شني  مت 

حممد  الـملك  اجلاللة  �شاحب  طرف  من  ب�شال  التقليدية 

حممد  موؤ�ش�شة  من  باإجناز   ،2012 �شنة  اهلل  حفظه  ال�شاد�ص 

التقليدية  ال�شناعة  قطاع  دعم  بهدف  للت�شامن  اخلام�ص 

واحلفاظ على احلرف التي هي فـي طور االنقرا�ص فـي مدينة 

ب�شرية  كفاءات  عن  وبرهنت  القطاع،  هذا  بازدهار  عرفت 

متميزة.

�لتك�ين �لـمـ�ستمر:

مت تنظيم تكوين لـمـدة ثالث اأيام لفائدة 103 �شانعا تقليديا 

فـي  الـم�شاركة  �شهادات  منح  مع  الفخار  �شناعة  جمال  فـي 

مو�شوع )تقنية الطهو، ا�شتعمال الغاز وال�شالمة الـمهنية(.

�أيام حت�سي�سية لفائدة �لـمتعلمني :

الأجل  البنكية  بالـموؤ�ش�شات  الـم�شوؤولني  مع  لقاء  الـمركز  نظم 

اإعالم وتوجيه املتعلمني الذين يرغبون فـي خلق م�شروعاتهم 

الت�شيري  حول  واإر�شادات  لتح�شي�ص  والـمحتاجون  اخلا�شة 

والعالقات البنكية.

لفائدة  ال�شحة  جمال  فـي  حت�شي�شية  بدورة  القيام  مت  كما 

واالأمرا�ص  ال�شحية  »الرتبية  مو�شوع  فـي  الـمتعلمني 

بخ�شو�ص قطب التكوين الـم�شتمر، فقد اأجنز مبادرة تقنية

وتربوية عرفت م�شاركة 52 متعلما بتن�شيط من مكتب التكوين 

حرف  فـي  والتاأهيل  التكوين  ومراكز  ال�شغل  واإنعا�ص  الـمهني 

ال�شناعة التقليدية لفا�ص ومراك�ص.

نف�ص القطب وفر اأي�شا لـ568 متعلما 12 مبادرة للتح�شي�ص فـي 

خمتلف الـمجاالت وخ�شو�شا فـي جماالت البحث عن ال�شغل، 

خلق التعاونيات والـمـواكبة الـمـالية.

امراأة  لـ21  االأمية  حمو  فـي  درو�شا  اأي�شا  الـمركز  هذا  وقدم 

�شانعة تقليدية )فـي الن�شيج( خالل 34 يوما.

توا�شلية  مبادرات  باإجناز  جهته  من  الت�شويق  قطب  قام 

كم�شاركته الن�شيطة فـي منتديني لل�شناعة التقليدية الـمنظمة 

مبراك�ص وتنظيم دورتني لالأبواب الـمفتوحة دامت كل منهما 

الـمـتعلمني  وحتفيز  بالـمركز  التعريف  بهدف  اأيام  اأربعة 

وت�شجيع ال�شناع التقليديني.

اإجماليا  مبلغا   2013 �شنة  الـمركز  داخل  الـمبيعات  �شجلت 

الزائرين 1.127 زائرا  بلغ عدد  بينما  يناهز 514.772 درهما، 

قدموا من اإفريقيا، اأوروبا، اأمريكا واآ�شيا.

يندمج هذا الـمركز فـي اإطار برنامج موؤ�ش�شة حممد اخلام�ص 

اإىل  تهدف  مرجعية  مراكز  ثالث  الإجناز  الرامي  للت�شامن 

االجتماعي  الن�شيج  مع  التكيف  بو�شعه  موؤهل  �شباب  تكوين 

واالقت�شادي. 

حممد  موؤ�ش�شة  ترتاأ�شها  جمعية  بخلق   2013 �شنة  متيزت 

اخلام�ص للت�شامن هدفها �شمان ت�شيري جيد للمركز وال�شهر 

االأخرى  بالـمراكز  اإ�شوة  اأن�شطته  وفعالية  ا�شتمرارية  على 

ال�شناعة  فـي حرف  والتاأهيل  للتكوين  ومراك�ص(  فا�ص  )فـي 

التقليدية التابعة للموؤ�ش�شة.

فوندي�ص  جمعية  طرف  من  تن�شيطها  جرى  جن�شيا«  الـمتنقلة 

وال�شرح  للتح�شي�ص  اأخرى  ح�ش�ص  )FONDESSE(،ونظمت 

ال�شغل  الإنعا�ص  الوطنية  الوكالة  من  بتن�شيط  الـمب�شط 

والكفاءات )ANAPEC(، بهدف توجيه ودمج حاملي الديبلومات 

وال�شهادات فـي �شوق العمل.

زيار�ت �ل�ف�د �لأجنبية :

وفد من غرفة حرف ال�شناعة التقليدية برون )فرن�شا(.  •  

وفد من غرفة ال�شناعة التقليدية بال�شينغال.  •  

وفد من جهة �شو�ص ما�شة درعة.  •  

�لتك�ين بالتلقني :

فـي �شنة 2013 بلغ عدد الـمـتدربني الـمـ�شجلني بالـمـركز 202 يتوزعون عرب ال�شعب كما يلي :

ájó«∏≤àdG áWÉ«ÿG

∫Ó°ùdG áYÉæ°U

IOGó◊G øa

QÉîØdG áYÉæ°U

…ó«∏≤àdG è«dõdG

 äÉJÉÑædG êÉàfEG

»HGQõdG áYÉæ°U

ôé◊G ≈∏Y âëædG

IQÉéædG

Ö°ûÿG ≈∏Y âëædG

¢üÑ÷G

ájô°ü©dG áWÉ«ÿG

49

39

29

10

13

08

05

01

07

23

15

03

202

øjó«Øà°ù`ª`dG OóY Ö``©`°û``dG

´ƒªéª`dG
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وميكن االطالع على تفا�شيل الـمعطيات الـمالية فـي التقرير 

الـمايل للموؤ�ش�شة.

توزيع موارد الـموؤ�ش�شة ح�شب القطاعات الـم�شتفيدة :

منذ  الـموؤ�ش�شة  طرف  من  الـمح�شلة  التربعات  توزيع  مت 

القطاعات  ح�شب  �شركائها  م�شاهمات  وكذا  تاأ�شي�شها 

الـم�شتفيدة على النحو التايل :

 

وفئات الـمعوزين  ال�شيما  لالأ�شخا�ص  مبا�شر  • دعم   
ال�شكان فـي و�شعية ه�شا�شة 1.462,74 مليون درهم ؛   

التنمية م�شاريع  رم�شان،  وعملية  مرحبا  عملية   

الـم�شتدامة، عمليات اإن�شانية... )%34,8( ؛  

درهم مليون   1902,9 جمعيات  تديرها  • م�شاريع   
)%45,32( ؛  

درهـم مـلـيـون   708,08 الـدولـة،  تـ�شـيـرهـا  •مـ�شـاريـع   
التكوين مراكز  ا�شت�شفائية،  وجتهيزات  )موؤ�ش�شات   

الـمهني 16,87%(...  

•م�شاريع م�شرية من طرف التعاونيات : 52,61 مليون   
درهم )%1,25(؛  

مليون   72,23  : الـمحلية  اجلماعات  ت�شريها  •م�شاريع   
درهم )1,72%(.  
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عليها  ح�شلت  التي  التربعات  قيمة  بلغت   2013 �شنة  فـي 

الـموؤ�ش�شة 377,5 مليون درهم منها 337 مليون درهم نقدا، 

و28,5 مليون درهم على �شكل متويالت مبا�شرة للم�شاريع و12 

مليون درهم كهبات عينية.

من  الـمنجزة  بالـم�شاريع  الـمتعلقة  التكاليف  ارتفعت  وقد 

فـي  درهم  مليون   240,9 اإىل   2013 �شنة  الـموؤ�ش�شة  طرف 

حني و�شل جمموع الـموارد الـمرتاكمة الـمخ�ش�شة لـم�شاريع 

مالية  اإيرادات  حمققة  درهم،  مليون   617,6 اإىل  الـموؤ�ش�شة 

تقدر بـ20,7 مليون درهم. فيما بلغت تكاليف ت�شيري الـموؤ�ش�شة 

)دون احت�شاب االهتالكات وو�شع امل�شتخدمني رهن االإ�شارة( 

الـمالية  االإيرادات  من   20,29% ميثل  مما  درهم  مليون   4,2
و%1,25 من التربعات النقدية.

وقد مكنت التربعات الـمح�شلة الـموؤ�ش�شة من موا�شلة اإجناز 

اإطالق  وكذا   ،2013 قبل  فيها  �شرع  التي  والربامج  االأن�شطة 

مليون   328,7 بقيمة  ون�شاطا  م�شروعا   80 من  اأكرث  اأ�شغال 

االإجمالية  املالية  االلتزامات  بلغت  االإجنازات،  وبهذه  درهم. 

الـمرتاكمة للموؤ�ش�شة حتى حدود دجنرب 2013 ما قدره 4.561 

مليون درهم.

التقريـر المالي 
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حصيلة الخصومحصيلة األصول

∫ƒ°UC’G‹ÉªLE’G»`aÉ°üdG»`aÉ°üdG äÉfhDƒeh äÉcÓàgG
31/12/2013 ájÉZ ¤EGájÉZ ¤EG

31/12/2013

1 204 421,88

1 204 421,88

356 537 983,21
30 809 804,00
72 662 727,20

228 136 517,80

5 062 973,65
5 917 304,54

13 936 656,02
12 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

359 492 405,09

127 566 518,35

16 940,00

108 760 319,15
18 789 259,20

559 911 704,86

687 478 223,21
33 845 439,23

33 427 522,91
417 916,32

33 845 439,23
1 080 816 067,53

840 907,58

840 907,58

74 435 802,32

12 921 258,32
41 939 004,48

4 020 348,23
5 047 524,62

10 507 666,67

75 276 709,90

4 500 000,00

4 500 000,00

139 210,51

4 639 210,51

79 915 920,41

363 514,30

363 514,30

282 102 180,89
30 809 804,00
59 741 468,88

186 197 513,32

1 042 625,42
869 779,92

3 428 989,35
12 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

284 215 695,19

123 066 518,35

16 940,00

104 260 319,15
18 789 259,20

559 772 494,35

682 839 012,70
33 845 439,23

33 427 522,91
417 916,32

33 845 439,23
1 000 900 147,12

513 480,00

513 480,00
236 561 552,14

30 809 804,00
61 889 493,52

137 433 337,36

1 110 789,11
1 143 763,85
4 174 364,30

1 750 000,00

1 750 000,00

238 825 032,14

106 155 040,64
53 056,00

5 652,00

89 843 066,88
16 253 265,76

388 871 421,53
92 123,34

495 118 585,51
47 712 475,39

47 442 554,59
269 920,80

47 712 475,39
781 656 093,04

(CG)  áª«b ¿hóH áàHÉK äGOƒLƒe

(Ü)  ájOÉe ÒZ áàHÉK äGOƒLƒe

(ä)  ájOÉe áàHÉK äGOƒLƒe

(ç)  á«dÉe áàHÉK äGOƒLƒe

(ê)  ∫ƒ°UCG – ∫GóÑà°S’G ¥QÉa

(ñ)  ádhGóàª`dG äGOƒLƒª`dG ¿ƒjO

(O)  ∞«Xƒà∏d º«bh äGóæ°S
(P)  ∫ƒ°UCG – ∫GóÑà°S’G ¥QÉa

(P+O+ñ+ì) II ´ƒªéª`dG
 ∫ƒ°UC’G áæjõN

III ´ƒªéª`dG
(I+II+III) ΩÉ©dG ´ƒªéª`dG

(ê+ç+ä+Ü+CG) I ´ƒªé`ª`dG
(ì)  äÉfhõîª`dG

 á«dhC’G ∞jQÉ°üŸG

á«dÉe äGƒæ°S IóY ≈∏Y É¡©jRƒJ ºàj ∞«dÉµJ

äÉeGõàd’G ójó°ùàd äBÉaÉµe

á«ªæàdGh åëÑdG »`a áàHÉK äGOƒLƒe

á∏«ãe º«bh ¥ƒ≤M ,äÉeÓY ,´GÎN’G äGAGôH

 ájQÉŒ ∫ƒ°UCG

 iôNCG ájOÉe ÒZ äGOƒLƒe

»°VGQCG

á°ù°SDƒª`dG »°VGQCG ≈∏Y äÉjÉæH

Ò¨dG »°VGQCG ≈∏Y äÉjÉæH

äGhOCGh äGó©e ,á«æ≤J äGõ«¡Œ

 π≤ædG äGó©e

áØ∏àfl äGõ«¡Œ ,Öàµª`dG ΩRGƒdh çÉKCG

iôNCG ájOÉe äGOƒLƒe

 RÉ‚E’G QƒW »`a áàHÉK äGOƒLƒe

áàHÉK ¢Vhôb

 ácQÉ°ûª`dG äGóæ°S

iôNCG áàHÉK ¢Vhôb

áàHÉãdG ¿ƒjódG ¢VÉØîfG

πjƒªàdG ∞∏°S ´ÉØJQG

™∏°S

á«cÓ¡à°SG ΩRGƒdh OGƒe

RÉ‚’G QƒW »`a äÉLƒàæe

á«≤Ñàe äÉLƒàæeh áeÉJ ÒZ äÉLƒàæe

á«FÉ¡f äÉLƒàæe

•É°ùbCGh äÉ≤«Ñ°ùJ ,¿ƒæjóe ¿ƒfƒ‡

á≤ë∏e äÉHÉ°ùMh AÉæHR

¿ƒØXƒe

ádhO

ÚªgÉ°ù`ª`dG äÉHÉ°ùM

¿hôNBG ¿ƒæjóe

∫ƒ°UCG - ájƒ°ùàdG ÜÉ°ùM

π«°üëà∏d º«bh äÉµ«°T

ájójôH äÉµ«°T õcôe ,áeÉY áæjõN ,∑ÉæHCG

 äGOÉªàY’Gh äÉ≤«Ñ°ùàdG ä’Échh ≥jOÉæ°U

(ádhGóàe ô°UÉæY)

á``
`````

`à``
`````

`HÉ
`````

```K
 ∫

ƒ```
`````

°U
CG

á``
```d

hGó
`````

à```
``e 

∫ƒ
`````

°U
CG

á`æ
`jõ

``N

Ωƒ°üÿG

237 075 032,14

42 634 188,19
194 440 843,95

463 512 261,12

477 457 422,30
-13 945 161,18

10 610 000,00

10 610 000,00

711 197 293,26
70 458 799,78

66 425 253,26

11 372,00

55 769,00

3 524 405,52
442 000,00

   
70 458 799,78

781 656 093,04

282 465 695,20

42 560 593,23
239 905 101,97

617 595 923,95

463 512 261,12
154 083 662,83

13 000 000,00

13 000 000,00

913 061 619,15
87 038 527,97

80 680 486,40

20 835,20

43 118,00

3 852 088,37
2 442 000,00
800 000,00

87 838 527,97

1 000 900 147,12

(CG)   á«JGòdG ∫GƒeC’G

(Ü)   á∏«ãª`dG á«JGòdG ∫GƒeC’G

(ä)    πjƒªàdG äÉØ∏°S

(ê)   Ωƒ°üN – ∫GóÑà°S’G ¥QÉa

(ì)   ádhGóàª`dG Ωƒ°üÿG ¿ƒjO

(ñ)  ôWÉîª`dGh ∞`«`dÉ``µà``dG á``¡``LGƒ``ª``d iô``NCG äÉ``fhDƒ``e

(O+ñ+ì) II ´ƒªéª`dG

Ωƒ°üN – ∫GóÑà°S’G ¥QÉa
(O)   (ádhGóàe ô°UÉæY)

 Ωƒ°üÿG áæjõN

ô`WÉ`î`ª`dG á`¡`LGƒ`ª`d áªFGO äÉfhDƒe
(ç)   ∞«dÉµ`à`dGh

áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G πHÉ≤Ã íæeh äÉÑg äÉ«WÉ«àMGh ájƒ©ªL ∫GƒeCG •
á∏«ãe á«JGP ∫GƒeCG

 QÉªãà°SÓd á°ü°üfl á«JGP ∫GƒeCG

áMƒæ‡  ∫GƒeCG •
(øeÉ°†àdG äÓªM) áMƒæ‡ ∫GƒeCG

 á«dÉŸG áæ°ùdG ¢ü≤f hCG ¢†FÉa

äGóæ°S

πjƒªà∏d iôNCG äÉØ∏°S

  ∞«dÉµàdG á¡LGƒª`d äÉfhDƒe

 ôWÉîª`dG á¡LGƒª`d äÉfhDƒe

 áàHÉãdG ¿ƒjódG ´ÉØJQG

 πjƒªàdG äÉØ∏°S ¢VÉØîfG

á≤ë∏e äÉHÉ°ùMh ¿ƒfƒ‡

•É°ùbCGh äÉ≤«Ñ°ùJ ,¿ƒæjóe ,AÉæHR

¿ƒØXƒe

á«YÉªàLG äÉ°ù°SDƒe

ádhO

 ÚªgÉ°ùŸG äÉHÉ°ùM

iôNCG ¢Vhôb

 Ωƒ°üN– ájƒ°ùà∏d ÜÉ°ùM

äÉeƒ°üÿG ÜÉ°ùM

áæjõÿG ÜÉ°ùM

(áæFGO äÉHÉ°ùM) ∑ÉæHCG

III ´ƒªéª`dG
(I+II+III) ΩÉ©dG ´ƒªéª`dG

º``
``FG

O π
````j

ƒ```
`ª`

```J
á``

``dh
Gó

````à
````e

 Ωƒ
````°

ü``
``N

á``
```æ

`````
jõ

`````
N

ájÉZ ¤EG
31/12/2013

ájÉZ ¤EG
31/12/2013

(ê+ç+ä+Ü+CG) I ´ƒªé`ª`dG
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حساب اإليرادات والتكاليف
)بدون احتساب الرسوم( )تـتـمـة(

حساب اإليرادات والتكاليف
)بدون احتساب الرسوم(

31/12/2013 ájÉZ ¤EG

á°UÉN
á«dÉª`dG áæ°ùdÉH

1

äÉ```«```∏```ª```Y
áæ°ùdÉH á°UÉN

áeô°üæª`dG á«dÉª`dG
2

´ƒª›
á«dÉ`ª`dG áæ°ùdG

3 = 1 + 2

áæ°ùdG ´ƒª›
áeô°üæª`dG á«dÉª`dG

4

¿É«H

™∏°ùdG ™«H

 áéàæ`ª`dG äÉeóÿG h ™FÉ°†ÑdG ™«H

™FÉ°†ÑdG ¿hõfl äGÒ¨J

 É¡°ùØæd á°ù°SDƒ`ª`dG ±ôW øe áéàæe áàHÉK ∫ƒ°UCG

 ∫Ó¨à°SÓd iôNCG äGOGôjEG

 ∞«dÉµàdG πjƒ– ,∫Ó¨à°S’G IOÉYEG

™«Ñ∏d á¡LƒŸG ™∏°ùdG äÉjÎ°ûe

ΩRGƒ∏dGh OGƒŸG øe áµ∏¡à°ùe äÉjÎ°ûe

iôNCG á«LQÉN ∞«dÉµJ

Ωƒ°SQh ÖFGô°V

 ÚØXƒ`ª`dG ∞«dÉµJ

∫Ó¨à°SÓd iôNCG ∞«dÉµJ

∫Ó¨à°S’G äÉcÓàgEG äÉ°ü°üfl

(ájó≤f) øeÉ°†à∏d »æWƒdG ´ƒÑ°SC’G äGOGôjEG

øeÉ°†àdG äÉ«∏ªY ∞«dÉµJ

 õ«¡éàdG ∞«dÉµJ

áàHÉãdG äGOƒLƒŸG äGóæ°Sh áªgÉ°ùe äGóæ°S äGOGôjEG

 ±ô°üdG »`a íHQ

iôNCG á«dÉe äGOGôjEGh óFGƒa

∞«dÉµJ πjƒ– ,á«dÉe äGOGôjEG π≤f IOÉYEG

óFGƒØdG ∞«dÉµJ

±ô°üdG »`a IQÉ°ùN

iôNCG á«dÉe ∞«dÉµJ

á«dÉe äÉ°ü°üfl

∫Ó
`````

``¨`
`````

`à``
`````

°SG
 

  »
`````

dÉ`
````e

∫ÉªYC’G ºbQ

∫Ó¨à°S’G äGOGôjEG
I

II

III

IV

V
VI
VII

VIII

IX
X

478 940,00

478 940,00

1 105 405,93
3 117 017,19

24 053,00

14 644 569,18
18 891 045,30

337 004 244,45
337 004 244,45

181 356 244,59
59 519 158,23

240 875 402,82
96 128 841,63
77 716 736,33

1 437,68
20 477 101,35

181 821,64
20 660 360,67

139 210,51
139 210,51

20 521 150,16
98 237 886,49

337 470,00

337 470,00

989 743,61
2 965 715,32

21 327,00

11 161 998,67
15 138 784,60

190 018 360,67
190 018 360,67

191 702 628,11
24 036 414,81

215 739 042,92
-25 720 682,25
-40 521 996,85

638,09
18 631 245,31

18 631 883,40

1 034,00
598,18

181 821,64
183 453,82

18 448 429,58
-22 073 567,27

I ´ƒª›
  Ò«°ùàdG ∞«dÉµJ

II ´ƒª›
øeÉ°†àdG äÉ«∏ªY äGOGôjEG

III ´ƒª›
øeÉ°†àdG äÉ«∏ªY ∞«dÉµJ

IV ´ƒª›
  V =III -IV  øeÉ°†àdG ¢ü≤f hCG ¢†FÉa
VI=V+I-II ∫Ó¨à°S’G ¢ü≤f hCG ¢†FÉa
á«dÉe äGOGôjEG

VII ´ƒª›
á«dÉe ∞«dÉµJ

VIII ´ƒª›
VII-VIII ‹Ée ¢†FÉa
VI+IX …QÉL ¢ü≤f hCG ¢†FÉa

478 940,00

478 940,00

1 105 405,93
3 117 017,19

24 053,00

14 644 569,18
18 891 045,30

337 004 244,45
337 004 244,45

181 356 244,59
59 519 158,23

240 875 402,82

1 437,68
20 477 101,35

181 821,64
20 660 360,67

139 210,51
139 210,51

31/12/2013 ájÉZ ¤EG

á°UÉN
á«dÉª`dG áæ°ùdÉH

1

äÉ```«```∏```ª```Y
áæ°ùdÉH á°UÉN

áeô°üæª`dG á«dÉª`dG
2

´ƒª›
á«dÉ`ª`dG áæ°ùdG

3 = 1 + 2

áæ°ùdG ´ƒª›
áeô°üæª`dG á«dÉª`dG

4

¿É«H

…Q
É``L

 ô`
`«``

Z

áàHÉK äGOƒLƒe ™«H äGOGôjEG

¿RGƒàdG äÉfÉYEG

QÉªãà°S’G äÉ°ü°üfl IOÉYEG

iôNCG ájQÉL ÒZ äGOGôjEG

 ∞«dÉµàdG πjƒ– ,ájQÉL ÒZ äGOGôjEG π≤f IOÉYEG

áJƒØª`dG áàHÉãdG äGOƒLƒª`dG äÉcÓàg’ á«aÉ°üdG º«≤dG

áMƒæ‡ äÉfÉYEG

iôNCG ájQÉL ÒZ ∞«dÉµJ

∞«dÉµàdG h ôWÉîª`dG á¡LGƒª`d äÉfhDƒª`dGh äÉcÓàgÓd ájQÉL ÒZ äÉ°ü°üfl

X
XI

XII

XIII
XIV
XIV
XV
XVI
XVII

61 200,00

60 694 531,62
4 622 587,03

65 378 318,65

36 023,26

1 806 519,05
7 690 000,00

9 532 542,31

98 237 886,49

61 200,00

60 694 531,62
4 622 587,03

65 378 318,65

36 023,26

1 806 519,05
7 690 000,00

9 532 542,31
55 845 776,34

154 083 662,83
154 083 662,83
423 521 863,77
269 438 200,94
154 083 662,83
463 512 261,12
154 083 662,83
617 595 923,95

-22 073 567,27

43 700,00

12 574 197,62
1 075 081,77
1 471 214,68

15 164 194,07

1 425 787,98
5 610 000,00

7 035 787,98
8 128 406,09

-13 945 161,18
-13 945 161,18
224 151 908,14
238 097 069,32
-13 945 161,18
477 457 422,30
-13 945 161,18
463 512 261,12

(AÉLQEG) …QÉL ¢ü≤f hCG ¢†FÉa
ájQÉL ÒZ äGOGôjEG

XI ´ƒª›
ájQÉL ÒZ ∞«dÉµJ

XII ´ƒª›
(XI-XII) …QÉL ÒZ ¢†FÉa
(XIII+X) áÑjô°†dG ΩÉ°üàNG πÑb ¢ü≤f hCG ¢†FÉa
(XIII+X) »`aÉ°U ¢ü≤f hCG ¢†FÉa
(I+ III+ VII+ XI ) äGOGôjE’G ´ƒª›
(XII + VIII+IV +II ) ∞«dÉµàdG ´ƒª›
(XV- XVI) »`aÉ°U ¢ü≤f hCG ¢†FÉa

áWQÉØdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG º°SôH á∏ª©à°ùe ÒZ OQGƒe π≤f

á«dÉŸG áæ°ùdG º°SôH ¢ü≤f hCG ¢†FÉa

á°ü°üfl OQGƒe øY RÉ‚E’G QƒW »`a äÉeGõàdG
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جمع و استخدام الهبات العينية 

¿É«H

5 844 692,06
7 074 151,01
1 424 720,74

724 620,00
7 000 000,00

IôcGò∏d

22 068 183,81

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2013

10 047 824,81
3 302 269,89
3 464 300,07

550 000,00
7 000 000,00

IôcGò∏d 

24 364 394,77

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2012¿É«H

10 047 824,81
18 249,00

4 295 739,00
724 620,00

7 000 000,00
IôcGò∏d

22 086 432,81

12 788 659,08

4 025 735,69
550 000,00

7 000 000,00
IôcGò∏d

24 364 394,77

¿É«H

6 000 000,00
17 000 000,00

5 500 000,00
28 500 000,00

6 000 000,00
17 000 000,00

5 500 000,00
28 500 000,00

24 500 000,00

24 500 000,00

24 500 000,00

24 500 000,00

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2013

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2012¿É«H

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2013

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2013

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2012

á«dÉª`dG áæ°ùdG
2012

(™jQÉ°ûª`dG GóYÉe) iôNCG á«æ«Y äÉÑg

(á°ù°SDƒª`dG ÈY ô“ ⁄ äÉªgÉ°ùe) á°ù°SDƒª∏d áMƒæ‡h AÉcô°ûdG ±ôW øe Iô°TÉÑe Iõéæe ™jQÉ°ûe

áYRƒe äÉÑg
 »FÉ¡ædG ¿hõîª`dG

øeÉ°†àdG á«∏ªY ™jRƒJ

áª«≤dG ¢ü≤f äÉWÉ«àMG

±ô°üàe ƒ°†Y ±ôW øe ádƒ‡ äGQÉ°T

IQÉ°TE’G øgQ Úeóîà°ùª`dG ™°Vh

¿ƒYƒ£àª`dG ¢UÉî°TC’G

á∏°üfi äÉÑg
 ‹hC’G ¿hõîŸG

äGOƒLƒŸG OôL ºFGƒb åjó–

øeÉ°†àdG á«∏ªY QÉWEG »`a É¡«∏Y π°üfi á«æ«Y äÉÑg

±ô°üàe ƒ°†Y ±ôW øe ádƒ‡ äGQÉ°T

IQÉ°TE’G øgQ Úeóîà°ùe ™°Vh

¿ƒYƒ£àª`dG ¢UÉî°TC’G

´ƒªéª`dG ´ƒªéª`dG

´ƒªéª`dG ´ƒªéª`dG

áYRƒe äÉÑg
ÜÉÑ°û∏d äÉ«∏NGOh …hBÉe

á«ªæà∏d ™jQÉ°ûe

AÉ°ùædG êÉeOEGh øjƒµJ

á∏°üfi äÉÑg
ÜÉÑ°û∏d äÉ«∏NGOh …hBÉe

á«ªæà∏d ™jQÉ°ûe

AÉ°ùædG êÉeOEGh øjƒµJ
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á«FGòZ OGƒe

≥«bO

 âjR

ôµ°S

…É°T

 ∞«Ø∏àdG OGƒe

iƒ≤e ¥Qh

äÉ«fhÉ©J êÉàfEG øe ±ÉØb

 π≤ædG ∞jQÉ°üe

 iôNCG ∞jQÉ°üe

´ƒªé`ª`dG

∞jQÉ°üª`dG≠∏Ñ`ª`dGπ«NGó`ª`dG≠∏Ñª`dG
56 651 681,21

2 968 940,50

940 975,02

19 146,84

60 580 743,57

30 000 000,00

12 500 000,00

18 080 743,57

60 580 743,57

15 556 610,40
28 710 725,00

9 303 787,81
3 080 558,00

1 961 145,50
1 007 795,00

á«∏ëª`dG äÉYÉª÷G äÉªgÉ°ùe

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh áªgÉ°ùe

øeÉ°†à∏d ¢ùeÉÿG óªfi á°ù°SDƒe áªgÉ°ùe

´ƒªé`ª`dG

 á«æ«Y äÉÑg
(ôµ°ùdG) QÉehRƒc

(π≤ædG) ájójó◊G ∂µ°ù∏d »æWƒdG Öàµª`dG

(øjó«Øà°ù`ª`dG äÉbÉ£H) QGƒ°S ∑hQÉe

á«æ«©dG äÉÑ¡dG ´ƒª›

á«æ«©dG äÉÑ¡dG ∂dP »`a ÉÃ á«∏ª©dG áØ∏c

:áÑ°ùàë`ª`dG π≤ædG áØ∏c É°†jCG øª°†àJ á«∏ª©∏d áeÉ©dG áØ∏µdG
(É≤HÉ°S π≤æ∏d »æWƒdG Öàµª`dG) á«µ«à°ùLƒ∏dGh π≤æ∏d á«æWƒdG ácô°ûdG

250 000,00
150 000,00

50 000,00

450 000,00

61 030 743,57

900 000,00
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الحصيلة المالية
لـعـمـلـيـة

»رمضان 1434«
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 ÚØXƒŸG ∞jQÉ°üe •

π°UGƒàdG ∞jQÉ°üe •

 ÚØXƒŸÉH á£ÑJôe ∞jQÉ°üe •

π≤æàdGh π≤ædG ∞jQÉ°üe •

QÉéjE’G ∞jQÉ°üe •

 AÉHô¡µdGh AÉŸG äGhÉJEG •

 á«fó©e √É«e AGô°T •

äGõ«¡Œ AGô°T •

∫ÉÑ≤à°S’G õcGôe áfÉ«°U ∞jQÉ°üe •

á°ù°SDƒŸG »ØXƒe π≤æJ äÉ°†jƒ©J •

á«ÑW ¬Ñ°T h á«ÑW äGó©e h ájhOCG AGô°T •

ójÈdGh ∞JÉ¡dG ∞jQÉ°üe •

(á«µæH ∞jQÉ°üeh äÉæMÉ°ûdG ÖFGô°V ,äÉæ«eCÉJ) áØ∏àfl ∞jQÉ°üe •

 äGóYÉ°ùe •

 ÖàµŸG äGhOCG AGô°T •

´ƒªé`ª`dG

¿É``«``H≠`∏`Ñ`ª`dG
3 616 030,53
3 344 994,16
1 446 070,32

989 515,28
738 128,15
606 639,83
544 932,98
510 472,35
417 474,59
337 400,00
202 355,78
169 643,39
73 270,18
40 575,67
24 369,60

13 061 872,81

عملية »مرحبا 2013«




