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الق�صايا  ن�صرة  فـي  الدوام  على  انخرطت  قد  الت�صامن  بلد  الـمغربية  الـمملكة  اإن   «

الإن�صانية. وقد اأثبتت ذلك منذ زمن بعيد من خالل تاأكيدها العزم على العمل ، �صواء 

على الـم�صتوى الفردي اأو اجلماعي ، من اأجل ن�صر ثقافة الت�صامن وفق ما متليه تعاليم 

اجتماعية  هيكلة  اإجناز  فـي  ال�صروع  مت  الـمنطلق  هذا  ومن  وقيمه،  الإ�صالمي  الدين 

حقيقية تقوم من بني ما تقوم عليه على اأ�صا�س تقوية روح الت�صامن الجتماعي وتعزيز 

التنمية الب�صرية الـم�صتدمية.... « .

مقتطف من ن�س الر�صالة الـملكية ال�صامية الـموجهة للم�صاركني فـي موؤمتر اجلمعيات الوطنية

للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر لـمنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

)مراك�س 15-05-2006(

».. لقد جعلت من ا�صتكمال بناء دولة احلق والقانون وتر�صيخ الدميقراطية فـي اإطار 

الـملكية الد�صتورية قوام وغاية مذهبي فـي احلكم. و لأن الدميقراطية بناء متوا�صل 

وثقافة تتطلب اإ�صاعتها فكرا وممار�صة واإعطائها بعدا اقت�صاديا واجتماعيا واإل ظلت 

اآليت على نف�صي العمل الـميداين على  �صورية ومهددة فـي مقوماتها ال�صيا�صية ، فقد 

تفعيل الت�صامن الجتماعي من خالل موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن التي اأتراأ�صها 

الـمجتمع  لعمل  قاطرة  تعد  والتي  فعليا،  الـميدانية  اأن�صطتها  على  واأ�صرف  �صخ�صيا 

والفئات  الـمعوزين  لفائدة  والإن�صاين  الجتماعي  العمل  جمالت  كل  فـي  الـمدين 

ميادين  فـي  و  الن�صاء  و  امل�صردة  الطفولة  منهم  �صيما  ل  ه�صا�صة  الأكرث  الجتماعية 

حماربة الأمية والفقر والـم�صاعدة على الدمج الجتماعي والتنمية.....«

مقتطف من احلوار الذي خ�س به �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س 

اأربع جمالت لبنانية: جملة احلوادث، جملة لبنان، 

جملة �صباح الثنني وجملة الرباق ) بريوت 21-03-2002( 
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العمل 
اإلنساني، 

أقرب ما يكون 
من المستفيدين

حممد  الـملك  اجلاللة  ل�صاحب  الفعلي  الإ�صراف  حتت 

ال�صاد�س حفظه اهلل، توا�صل موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن 

وذلك  ناجعة  اجتماعية  و  اإن�صانية  اأعمال  نحو  جمهوداتها 

وترجمتها  الـميدان،  فـي  م�صتمر  ب�صكل  ح�صورها  خالل  من 

للتوجيهات الـملكية ال�صامية الـمتعلقة بالعمل الت�صامني اإىل 

مبادرات عملية، توؤكد الـموؤ�ص�صة جهودها الـمتوا�صلة لفائدة 

الـمعوزين و الفئات الجتماعية الأكرث ه�صا�صة عرب اإجنازات 

اإىل   – تنوعها  من  الرغم  على   - جميعها  تهدف  وبرامج 

مكافحة الفقر و دعم الندماج الجتماعي .

هذا التنوع هو نتيجة حتمية للبحث الدوؤوب من قبل املوؤ�ص�صة 

الأكرث  الأجوبة  تقدمي  خالل  من  وذلك  منا�صبة.  حلول  عن 

اخل�صو�صية  احلاجيات  ول�صيما  امل�صتهدف  للو�صط  مالئمة 

للم�صتفيدين الـمعنيني. وبذلك اأ�صبحت مبادرات الـموؤ�ص�صة، 

مرجعية  للعمل الجتماعي و الإن�صاين الأكرث جناعة وفاعلية.

 ،2012 �صنة  اأخرى   مرة  و  كذلك  ال�صاأن  عليه  كان  ما  هذا 

احلاجات  بفعل  ملمو�صة  طفرة  الإن�صاين  العمل  عرف  حيث 

الـمتزايدة للتدخل ال�صتعجايل ق�صد حتقيق اأق�صى ما ميكن 

اأو  الوطني  امل�صتوى  على  �صواء  الـم�صتفيدين  من  القرب  من 

على امل�صتوى الدويل .

الـموؤ�ص�صة من تقدمي  الفعالة  متكنت  وارتكازا على قدراتها 

الدعم الإن�صاين لل�صاكنة الـمعوزة مبناطق ميدلت، اأزيالل و 

الـم�صتوى اخلارجي  بني مالل ؛ ومن ت�صجيل ح�صورها على 

تنفيذا لالأوامر ال�صامية ل�صاحب اجلاللة، و ذلك من خالل 

اإعانة و م�صاعدة الالجئني ال�صورين مبخيم الزعرتي بالأردن 

و خميم غازي عينتاب برتكيا و كذا ل�صاكنة غزة بفل�صطني .

2012 و دون ح�صاب املبادرات املعتادة و حلدود نهاية �صنة 

) عملية رم�صان وعملية مرحبا و القوافل الطبية الت�صامنية (، 

اأجنزت املوؤ�ص�صة ما يقرب من 40 عمال اإن�صانيا وازنا بغالف 

مببادرات  الأمر  يتعلق  و  درهم،  مليون   93.7 ناهز  مايل 

معاناة  من  والفوري  الـمبا�صر  التخفيف  من  مكنت  متنوعة، 

اآلف الأ�صخا�س الذين يوجدون فـي و�صعية ه�صا�صة �صحية 

و اجتماعية فـي ظروف مفاجئة  و ا�صتثنائية.

�لـم�ؤ�س�سة فـي �أرقام و باإيجاز

الـم�ؤ�س�سة  اإن�ساء  منذ  املنجزة  الربامج  و  الـم�ساريع 

�إىل نهاية 2012 :

• اأكرث من 639 مركزا اجتماعيا لفائدة الأطفال و املعاقني 

و الن�صاء و الفتيات وال�صباب.

• 69 عمال و برناجما للتدخل الإن�صاين .

• بناء 13 م�صتو�صفا و مركزا ا�صت�صفائيا.

• جتهيز 51 من امل�صت�صفيات اجلهوية و الإقليمية .

العامل  يف  الطبية  للم�صاعدة  مبادرة   368 فـي  امل�صاهمة   •

القروي وال�صواحي .

• اإجناز 143 م�صروعا و برناجما للتنمية امل�صتدامة .

• بلورة 53 برناجما للتكوين و41 م�صروعا للهند�صة الجتماعية 

لفائدة اجلمعيات بالإ�صافة اإىل منحها اعتمادات مالية 

و هبات عينية .



09 مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن

• عملية رم�صان ) 14 دورة (

• عملية مرحبا ل�صتقبال اجلالية املغربية باخلارج )13 دورة( 

لفائدة اأكرث من 4 مليون م�ستفيد :

• تتبع 3.500 معاقا باملراكز املخت�صة �صنويا .

القوافل  خدمات  من  املعوزين  من   377.000 ا�صتفادة   •

الطبية الت�صامنية .

الإيواء مبراكز  الطلبة  و  الفتيات  من   7.500 اإيواء   •

و للداخليات .

التكوين  مراكز  لربامج  ال�صباب  من   6.150 انت�صاب  قبول   •

و التاأهيل املهني.

الثقافية  و  الرتبوية  املجالت  يف  طفل   51.000 مواكبة   •

و الريا�صية

الجتماعية  املراكز  خدمات  من  امراأة   2.300 ا�صتفادة   •

والرتبوية و مراكز التكوين .

155.000 �صخ�صا من برامج التنمية امل�صتدامة  • ا�صتفادة 

) القرو�س ال�صغرى، دعم ال�صناع التقليديني،  دور ال�صيافة 

بالقرى، تعاونيات ن�صائية ، التزويد باملاء ال�صروب ، الكهربة، 

بناء الطرق ... ( .

• ا�صتفادة 2.3 مليون �صخ�س ) اأرامل و م�صنون و معاقون ( 

من دعم غذائي �صنويا وخ�صو�صا خالل فرتة رم�صان. 

باخلارج  القاطنني  املغاربة  من  مليون   2 يقارب  ما  ولوج   •

مرحبا.  عملية  عرب  للموؤ�ص�صة  ال�صحية  الرعاية  خلدمات 

250.000 �صخ�س ا�صتفادوا ب�صكل فعلي من رعاية معينة 

)طبية ، اإدارية ، نقل، نقل موتى ، اإلخ ... ( منذ انطالق هذه 

العملية.

4.228,78 ملي�ن درهم
من �الجناز�ت و �اللتز�مات

منذ �إن�ساء �مل�ؤ�س�ســــة





محطات 
بـــارزة



12

اهلل  حفظه  ال�صاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �صاحب  تراأ�س 

احلملة  افتتاح  حفل  مبراك�س   2012 نونرب   7 الأربعاء  يوم 

الوطنية 15 للت�صامن، و الذي جرت مرا�صيمه مبركز التكوين 

و التاأهيل فـي حرف ال�صناعة التقليدية الـمد�صن من طرف 

العاهل الكرمي بهذه املنا�صبة .

اأع�صاء  للمركز،  و�صوله  عند  جاللته  ا�صتقبال  يف  كان  و 

املجل�س الإداري لـموؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن . 

�صاحب  قام  املركز،  هذا  ف�صاءات  ملختلف  زيارته  بعد  و 

درهم  مليون   3,45 بقيمة  �صيكات   اهلل مبنح  رعاه  اجلاللة 

دعمها  اأجل  من  و  احلوز،  جلهة  اأغلبها  تنتمي  جمعية   21 لـ 

لإجناز مبادراتها و م�صاريعها التي تهم باخل�صو�س جمالت 

التمدر�س والرتبية و التكوين.

جلنة  اأع�صاء  اجلاللة  �صاحب  ا�صتقبل  احلفل،  نهاية  وفـي 

املكونة  للت�صامن  اخلام�س  حممد  ملوؤ�ص�صة  الدائمة  الدعم 

و متويل  اإجناز  فعليا يف  ت�صاهم  التي  املواطنة  املقاولت  من 

م�صاريع وبرامج املوؤ�ص�صة .

ال�صناعة  حرف  يف  التاأهيل  و  التكوين  مركز  اإجناز  يندرج 

التقليدية يف اإطار الربنامج الذي �صرعت فيه املوؤ�ص�صة باأوامر 

اإعطاء الأولوية لقطاع ال�صناعة  ملكية �صامية و الرامي اإىل 

فـي  ال�صباب  لإدماج  اجتماعي  و  اقت�صادي  التقليدية كقطاع 

ت�صعى  و  التكوين.  برامج  من  ا�صتفادتهم  بعد  ال�صغل  �صوق 

هذه املنهجيةاإىل حتقيق ميزتني تتمثالن يف : �صمان اندماج 

اجتماعي و مهني اأف�صل لل�صباب و ت�صجيع منو حرف ال�صناعة 

التقليدية الوطنية و خ�صو�صا احلرف الـمهددة بالنقرا�س.

�صال،    و  فا�س  بكل من مركزي  الـموؤ�ص�صة  وعلى غرار جتربة 

تاأهيل  اكت�صاب  من  الـمنطقة  �صباب  مراك�س  مركز  مكن 

مهني يالئم الواقع الجتماعي والقت�صادي لقطاع ال�صناعة 

التقليدية، والذي يتم اأ�صا�صا من خالل منط التكوين بالتدرج، 

لفائدة  امل�صتمر  للتكوين  دورات  بتنظيم  كذلك  ي�صمح  كما 

احلرفيني و ال�صناع التقليدين تهم جمالت  التدبري وتقنيات 

البيع والت�صويق، التكنولوجيات احلديثة و معايري اجلودة فـي 

الـم�صتهدفة،  الأ�صواق  مع  لل�صلع  اأف�صل  تكييف  لأجل  النتاج 

كالنظافة و تدابري ال�صالمة و تو�صيب املنتوجات. 

ال�صرورية   البنيات  على  ذلك  جانب  اإىل  الـمركز  يتوفر 

ال�صباب  الـمتخرجني  لـم�صاعدة  وذلك  التوجيه  و  لالإعالم 

حاملي  مواكبة  و  ت�صجيع  و  ال�صغل،  �صوق  فـي  الندماج  على 

الـم�صاريع طيلة م�صل�صل خلق الـمقاولة  و كذا حتفيز و دعم 

بيع منتوجات الـمتدربني و ال�صناع التقليدين.

للتخ�ص�س  م�صالك  عدة  للمركز  الرتبوي  الربنامج  يت�صمن 

اأهمها جناح اخل�صب و النباتات )تطعيم اخل�صب،النحت على 

اخل�صب، الآلت املو�صيقية ، �صناعة ال�صالل و املكننة( وجناح 

الفخار )اجلب�س ، تدلكت ، الزليج و الفخار( و جناح الن�صيج 

و اجللد ) احلياكة التقليدية ، الزرابي ، التنجيد، اخلياطة 

التقليدية ،الزرك�صة ، التلبيد، التغليف، التذهيب ، الدباغة، 

�صناعة البلغة ، تق�صارت( و جناح الـمعادن ) �صناعة الواين 

النحا�صية ، فن احلدادة( و جناح الت�صميم والبداع.

تـــــقـــــريـــــر األنــــــشــــــطــــــة 2012
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 على :
2
يتوفر املركز املقام فوق م�صاحة مغطاة من 5.100 م

- ف�صاء للتكوين النظري يحتوي على �صتة قاعات للدرو�س و 

قاعة للر�صم عرب احلا�صوب و مكتبة و�صائطية و قاعة متعددة 

الخت�صا�صات.

-  ف�صاء للتكوين من خالل الإنتاج يتكون من 26  ور�صا مهنيا. 

- ف�صاء لرتويج املنتوجات على �صكل ثالت قاعات للعرو�س 

و البيع و مكتب لال�صتقبال و التكفل بالزبناء. 

- ف�صاء للم�صاعدة على الندماج وخلق املقاولة.

- ف�صاء للتن�صيط يت�صمن على وجه التحديد مقهى )مق�صف(،

وجمال يف الهواء الطلق للرتفيه والعرو�س الفنية.

مت اإجناز مركز التكوين و التاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية 

بتكلفة 30 مليون درهم ُمّوَلْت كليا من طرف موؤ�ص�صة حممد 

اخلام�س للت�صامن. وعلى غرار مركز فا�س واعتبارا للمهمة 

جمعية  تاأ�صي�س  مت  التكوين،  على  املعتمدة  للمركز  الرئي�صية 

التي  تتكون هذه اجلمعية   . اأمثل  ب�صكل  ت�صيري ق�صد تدبريه 

من  للت�صامن  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  لواء  حتت  تن�صوي 

جميع اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة بتحقيق اأهداف الـمركز و 

الـمتمثلة فـي قطاع ال�صناعة التقليدية ، قطاع التكوين املهني ،

الوطنية  الوكالة   ، ال�صغل  واإنعا�س  الـمهني  التكوين  مكتب 

املقاولت  لدعم  الوطنية  الوكالة  والكفاءات،  ال�صغل  لإنعا�س 

املجل�س  لال�صتثمار،  اجلهوي  الـمركز  واملتو�صطة،  ال�صغرى 

اجلهوي لل�صياحة، غرفة ال�صناعة التقليدية، ولية مراك�س، 

الهيئة اجلهوية للمهند�صني املعماريني،الحتاد العام ملقاولت 

املغرب  بالإ�صافة اإىل الفاعلني يف القطاع اخلا�س. 

مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن

�لـم�ساريع �لتي �أعطى �ساحب �جلاللة �نطالقة ��سغالها فـي 2012

�لـم�ساريع �لـمد�سنة من طرف �ساحب �جلاللة خالل �سنة 2012

�لـم�سروع                                                                                                                     �لـمدينة                       �لتاريخ

مركز تنمية قدرات ال�صباب                                                                                         متارة                            23/07/2012  

املركز النهاري لطب ال�صيخوخة والطب العقلي للبالغني مب�صت�صفى الرازي                �صال                               28/07/2012

دار اأمهات الأطفال املر�صى                                                                                        الدار البي�صاء                03/08/2012

املركز الجتماعي الرتبوي بن م�صيك                                                                          الدار البي�صاء               03/08/2012 

املركز الجتماعي الرتبوي لل�صباب حي الرحمة                                                          الدار البي�صاء               08/08/2012

مركز  التكوين املهني لولوج �صوق ال�صغل اأولد وجيه                           القنيطرة                       21/09/2012

مركز تكوين وتاأهيل الن�صاء بال�صاكنية                                                                        القنيطرة                       21/09/2012

�لتاريخ �لـم�سروع                                                                                                                     �لـمدينة                    

27/07/2012 �صال    مركز التكوين الفالحي بوقنادل       

28/07/2012 �صال    مركز التكوين و التاأهيل فـي حرف ال�صناعة التقليدية    

01/08/2012 الـمحمدية   مركز احلماية الجتماعية لالأم و الطفل      

01/08/2012 الـمحمدية   مركز احلماية الجتماعية للم�صنني      

01/08/2012 الـمحمدية   الف�صاء ال�صو�صيوجتاري لتنمية موارد �صغار بائعي ال�صمك    

07/11/2012 مراك�س    مركز التكوين و التاأهيل فـي حرف ال�صناعة التقليدية    

                    08/11/2012 مراك�س    الـمركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني فرع مراك�س    

 08/11/2012 مراك�س    مركز التكوين فـي مهن البناء       
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�لتجهيز�ت �لـممنوحة من طرف �ساحب �جلاللة �سنة 2012 

�لـمدينة                       �لتاريخ طبيعة �لـمعد�ت                                                                                                        

جرار، �صيارة من نوع بوجو لنقل احلليب 

لوازم الف�صالة واخلياطة اخلا�صة بحرف الن�صيج

النوا�صر                         08/08/2012 جتهيزات ومعدات خا�صة بحرف البناء                                                                   

�مل�ساريع �ملقدمة ل�ساحب �جلاللة خالل �سنة 2012

�لـم�ساريع �لتي �نتهى تنفيذها �سنة 2012 

�لـم�سروع                                                                                                                     �لـمدينة                       �لتاريخ

مركز تكوين وتاأهيل ال�صباب بال�صاكنية                                                                       القنيطرة                     21/09/2012

مركز تقوية كفاءات الن�صاء اأولد وجيه                                                                       القنيطرة                      21/09/2012

�الإقليم     ت�سمية �لـم�سروع                  �لـمكان                    �لتكلفة بالدرهم     ح�سة �لـم�ؤ�س�سة بالدرهم            �ل�سريك
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زاكورة
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الناظور 

فكيك 

فكيك 

فكيك 

فكيك

�صفرو 

متاكورت

زاكورة الـمركز

الناظور

بوعرفة

بني تادجيت 

تندرارة

بوعرفة 

 

5.000.000

1.820.000

206.912

5.000.000

3.000.000

2.500.000

4.500.000

3.000.000

5.000.000

1.820.000

206.912

2.500.000

 1.500.000

2.500.000

3.500.000
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• جمعية تدبري املركز 

الجتماعي الرتبوي 

• جمعية �صيرنجيا احل�صارية

• جمعية الن�صاء لأجل       

   التنمية و الت�صامن 

• اجلمعية اخلريية 

   دار الطالبة زاكورة 

• وزارة الداخلية 50%

• وزارة ال�صحة )ت�صيري(

• وكالة تنمية ال�صرق

• وزارة الرتبية الوطنية

  )ت�صيري(

• وزارة الرتبية الوطنية

  )ت�صيري(

• وكالة تنمية ال�صرق

• وزارة الرتبية الوطنية

• وكالة تنمية ال�صرق

املركز الرتبوي الجتماعي 

لل�صباب �صفرو 

مركز ت�صويق منتوجات 

ال�صناعة التقليدية

3 حمالت جتارية 
يخ�ص�س دخلها لـدار 

الطالبة بزاكورة

مركز طب الإدمان

داخلية لفتيات اإعدادية 

تيفاريتي

داخلية لفتيات اإعدادية 

مولي علي بن العابد 

املدر�صة اجلماعية طراريد

مركز تكوين وتاأهيل املراأة 
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• التعا�صديةاملركزية 
املغربية للتاأمينات

• التعا�صدية الفالحية 
املغربية للتاأمينات

• التعا�صديةاملركزية 
املغربية للتاأمينات

• التعا�صدية الفالحية 
املغربية للتاأمينات

• التعا�صديةاملركزية 
املغربية للتاأمينات

• التعا�صدية الفالحية 
املغربية للتاأمينات

• وزارة الرتبية الوطنية

• وزارة الرتبية الوطنية

• وزارة الرتبية الوطنية

مركز تكوين وتاأهيل املراأة 

دعم تعاونية امل�صرية 

مركز جمع احلليب 

مع�صرة الزيتون

دار الطالبة 

دار الطالبة 

دار الطالبة 
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مقدمــــــة : 

�صنة  خالل  املوؤ�ص�صة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  توؤكد 

ال�صابقة  لل�صنوات  الإ�صرتاتيجية  اخليارات  على   2012

جديد  ونف�س  اإ�صافية  دفعة  اإعطاء  على  احلر�س  مع 

 93,7 تخ�صي�س  مت  اإذ  الإن�صانية،  والأعمال  للمبادرات 

مليون درهم لهذه الأخرية، لت�صل ن�صبتها اإىل 46 % من 

وهي ن�صبة مل ي�صبق ت�صجيلها   .  2012 جمموع التزامات 

من قبل .

ومن خالل ترتيب الربامج على قاعدة الأهمية و الأولوية، 

يظهر مرة اأخرى احل�صور القوي للربامج الـموجهة  نحو 

حتقيق التنمية امل�صتدامة، التي ترمي اإىل تاأهيل امل�صتفيد 

كما   ، قارة  موارد  على  احل�صول  من  متكينه  اأجل  من 

هامة  ن�صبة  اخل�صو�س  وجه  على  والن�صاء  ال�صباب  ميثل 

من ال�صاكنة امل�صتهدفة باأعمال املوؤ�ص�صة، وذلك لدورهم  

املركزي يف كل ديناميكية تنموية .

 ،2012 �صنة  اجنازه  مت  اجتماعيا  م�صروعا   19 بني  فمن 

امل�صتدامة،   التنمية   نطاق  يف  يدخل  م�صروعا   14 هناك 

امتالك  من  امل�صتفيدين  متكني  اإىل  حتديدا  يهدف 

و  الجتماعي  لالندماج  الالزمة  الو�صائل  و  ال�صروط 

القت�صادي ؛ �صواء عن طريق التكوين والتاأهيل املوؤديان 

لل�صغل اأو عن طريق الأدوات واملعدات و الو�صائل املو�صوعة 

رهن اإ�صارتهم للح�صول على موارد منتظمة.

ين�صاف لكل هذا مركز ملحاربة الإدمان باكادير والـمركز 

اكادير(.  )فرع  للمعاقني  ال�صاد�س  حممد  الوطني 

العقلية  والأمرا�س  ال�صيخوخة  لطب  النهاري  والـمركز 

مب�صت�صفى الرازي ب�صال، ومركز ا�صتقبال اأمهات الأطفال 

الـمر�صى ) دار الأم ( باملركز ال�صت�صفائي اجلامعي ابن 

ر�صد بالدار البي�صاء ،  �صريا مع ال�صرتاتيجية الـمعتمدة 

من طرف الـموؤ�ص�صة الرامية اإىل دعم البنيات ذات الطابع 

الطبي .

واأخريا  فقد ظل  دعم الفاعلني الجتماعيني فـي م�صتواه 

حيث   2012 ل�صنة  املوؤ�ص�صة  عمل  خمطط  يف  الـمعهود 

ومن  املايل  الدعم  من  درهم  مليون   16,6 خ�ص�صت 

املعدات للجمعيات والتعاونيات ال�صريكة.

�الأعمـــــال �الجتماعيــــة

 والتنم�يــــة 

هدف و�حد: �ل�سبــــاب

�أول�ية و�حدة: �لن�ســــاء

مت اجناز واإعطاء النطالقة لـ 19 م�صروعا وبرناجما بالإ�صافة 

اإىل 58 قافلة طبية خالل 2012 مببلغ ا�صتثمار قدره 108,4 

مليون درهم حتمل ال�صركاء منه ن�صبة %19,5 فقط .

اأغلب هذه امل�صاريع اأجنزت لفائدة ال�صباب والن�صاء على وجه 

اخل�صو�س، على غرار ما كان منذ �صنة 2011، ق�صد �صمان 

ح�صولهم على موارد قارة عرب التكوين والتاأهيل.

تـــــقـــــريـــــر األنــــــشــــــطــــــة 2012
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مبادر�ت �لتنمية �لـم�ستد�مـــة 

I - �لتمدر�س ، �لتك�ين ، �لتاأهيل  و�إدماج �ل�سباب 

التي حتظى  التكوين من �صمن الربامج  اأ�صبح الإدماج عرب 

وارتكازا  وهكذا  الـموؤ�ص�صة.  اأعمال  توجيه  فـي  بالغة  باأولوية 

اإىل النتائج املر�صية التي �صبق لها حتقيقها، تهدف املوؤ�ص�صة 

اإىل متكني امل�صتفيدين وخ�صو�صا ال�صباب منهم من خمتلف 

اأ�صناف التاأهيل و الو�صائل الالزمة لإجناح م�صروع اندماجهم 

الجتماعي والـمهني. وقد �صكل هذا الهدف، احلافز الرئي�صي 

مراكز  وكذا  املخت�صة،  الـمهني  التكوين  مراكز  لـم�صاعفة 

عرفت  حيث  اخل�صو�س  وجه  على  والن�صاء  ال�صباب  تاأطري 

 )9( لت�صعة  الأ�صغال  انطالقة  واإعطاء  اجناز   2012 �صنة 

مراكز جديدة .

مركز �لتك�ين و�إدماج �لن�ساء بال�ساكنية �لقنيطرة :

�صي�صيد  و  واجتماعيا.  اقت�صاديا  الن�صاء  اإدماج  لدعم  موجه 

 منها مغطاة.  
2
، 750 م

2
فوق اأر�س تبلغ م�صاحتها 2000 م

ويحتوي املركز على ور�صات لفنون الطبخ واحللويات واحلالقة 

على  اأي�صا  يتوفر  كما  والرجال.  للن�صاء  التقليدية  واخلياطة 

للدعم  وقاعتني  للمعلوميات  وقاعة  الأمية  لـمحاربة  قاعة 

ومكتب  لالألعاب  وف�صاء  والتوجيه  لال�صتماع  وقاعة  املدر�صي 

لال�صتقبال. وبالإ�صافة اإىل جناح للح�صانة وف�صاء لالألعاب 

خا�س باأطفال امل�صتفيدات .

ماليني   4 ب  يقدر  مايل  بغالف  املركز  هذا  اإجناز  �صيتم 

درهم، ممولة منا�صفة بني موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن 

)2  مليون درهم ( واجلماعة احل�صرية للقنيطرة )2 مليون 

درهم ( .

مركز تك�ين و�إدماج �لن�ساء باأوالد وجيه �لقنيطرة : 

موجه اإىل الدعم والإدماج الجتماعي والقت�صادي للن�صاء، 

حيث �صيمكـنهن من تقوية كفاءاتهن من خالل درو�س لتعلم 

القت�صادية  بظروفهن  الرتقاء  ق�صد  الأمية  وحمو  احلرف 

والجتماعية نحو الأف�صل، خا�صة عن طريق الأن�صطة الـمدرة 

للدخل.

 مع م�صاحة 
2
�صيتم بناء املركز فوق بقعة اأر�صية من 4500 م

 و�صيت�صمن ور�صات  لفنون الطبخ ، 
2
مغطاة ت�صل اإىل 1400 م

ال�صباغة، كي الثياب، والت�صميم واملو�صة. كما �صيتوفر اأي�صا 

النظامية  املدر�صة  قبل  ما  ل�صن  املربيات  لتكوين  قاعة  على 

الخت�صا�صات  متعددة  وقاعة  النظرية  للدرو�س  وقاعة 

وف�صاء اآخر لال�صتماع والتوجيه ومكتب لال�صتقبال، كما متت 

برجمة ح�صانة وف�صاء لالألعاب لأطفال الن�صاء امل�صتفيدات، 

املدرة  لالأن�صطة  خم�ص�صني  جتاريني  حملني  اإىل  بالإ�صافة 

للدخل.

مليون   7 ب  يقدر  مايل  باعتماد  املركز  هذا  اإجناز  �صيتم  و 

اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  طرف  بني  منا�صفة  ميول  درهم  

للقنيطرة  احل�صرية  واجلماعة   ) مليون   3,5( للت�صامن 

)3,5 مليون درهم(.

مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن
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�لـمركز �الجتماعي �لثقايف الإدماج �ل�سباب بن �م�سيك 

�لد�ر �لبي�ساء :

يهدف هذا املركز اإىل امل�صاهمة يف التفتح والتن�صئة الجتماعية 

واجتماعية  ثقافية  اأن�صطة  خالل  من  ام�صيك،  بن  ل�صباب 

تروم  ت�صجيع هذه ال�صريحة من املجتمع على حتمل امل�صوؤولية 

ي�صعى  كما  اأ�صا�صا،  اجلمعوي  العمل  يف  الإرادي  والنخراط 

لل�صباب  ت�صمن  اأن  على  قادرة  موؤهلة  تكوينات  توفري  املركز 

ما  ي�صتقطب  اأن  ميكن  و  العمل.  �صوق  فـي  اأف�صل  اندماجا 

يقرب من 3.000 م�صتفيدا. هذا املركز �صي�صيد على قطعة 

مب�صاحة  ببنم�صيك،  �صباتة  بحي  تقع   
2
م  847 من  اأر�صية 

للتكوين   اأورا�س  على  �صت�صتمل   
2
م  3.030 بـ  تقدر  مغطاة 

واللغات  الت�صال  والر�صومات،  التخطيط  املعلوميات،  يف 

احلية، الر�صم والفنون الت�صكيلية، الإعالم الب�صري وتقنيات 

و  والندوات  للعرو�س  قاعة  على  اأي�صا  و�صيحتوي  الت�صجيل. 

ور�س ل�صناعة الديكورات، وور�س خلياطة املالب�س، وقاعات 

للمو�صيقى، وقاعة للرق�س، ومكتبة، وقاعة للقراءة، وف�صاءا 

البيداغوجي.   والتوجيه  املدر�صي  للدعم  وقاعتني  جمعويا 

وعلى مكتب  لالجتماعات  وقاعة  ادارة  على  كذلك  و�صيتوفر 

لال�صتقبالت العمومية والعرو�س.

11 مليون درهم يتم  بـ  �صيتطلب اجناز املراكز ميزانية تقدر 

توفريها من طرف موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن ووزارة 

الداخلية واملبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية .

بحي  �ل�سباب  الدماج  �الجتماعي  �لثقايف  �ملركز 

�لرحمة 2 �لد�ر �لبي�ساء :

طرف  من  املبذولة  املجهودات  �صمن  املركز  هذا  يندرج 

لفائدة  الكربى  البي�صاء  الدار  ولية  م�صتوى  على  املوؤ�ص�صة 

وو�صائل  اأدوات  ال�صباب ق�صد متكينهم من امتالك خمتلف 

التكوين  خالل  من  وذلك  واملهني،  الجتماعي  الندماج 

املوؤهل يف حرف مدرة للدخل وكذا ت�صجيع الأن�صطة الثقافية 

توفري  اأجل  من  التحديد  وجه  على  واجلمعوية  والريا�صية 

املرافق الثقافية و الفنية و جمالت التكوين ت�صاهم فـي تطوير 

م�صاركة ال�صباب ب�صكل اأف�صل يف الديناميكية الجتماعية.

تعود   
2
م  2660 من  اأر�صية  بقعة  على  املركز  اإجناز  �صيتم 

على  و�صيتوفر  الرحمة،  بحي  ال�صكن  اإدماج  ل�صركة  ملكيتها 

ف�صاءات مر�صودة للن�صاء والأطفال مع اأورا�س لفن الت�صميم 

املدرة  الأن�صطة  لت�صجيع  وور�س  احللويات  و�صناعة  واملو�صة 

للدخل والندماج الجتماعي،

وعمال  ال�صتقبال  وم�صيفات  املربيات  لتكوين  وقاعات 

ال�صيانة، قاعة للجمعيات وف�صاء لألعاب الأطفال. و�صيتوفر 

املركز كذلك على ف�صاء لل�صباب يحتوي على خم�صة 5 اأورا�س 

للتكوين يف املعلوميات والر�صومات التطبيقية؛ ويف ال�صبكات و 

ال�صيانة املعلوماتية ، النجادة و ت�صخي�س ال�صيارات، وقاعة 

للتكوين يف مهن احلرا�صة وال�صيانة ، وقاعة للتوا�صل واللغات 

وقاعة  الرتبوي؛  والتوجيه  املدر�صي  للدعم  وقاعة  الأجنبية، 

جمعوي  وف�صاء  و�صائطية  ومكتبة  الخت�صا�صات  متعددة 

تعاوين. و �صيحتوي املركز على مالعب ريا�صية )كرة القدم 

امل�صغرة وكرة ال�صلة (، بالإ�صافة اإىل حملني جتاريني مدرين 

للدخل.

 10 ب  تقدر  ميزانية  املركز  اإجناز  يتطلب  اأن  املتوقع  من 

حممد  موؤ�ص�صة  بني  منا�صفة  متويلها  يتم  درهم  ماليني 

ت�صيريه  و�صيعهد  ال�صكن.  اإدماج  و�صركة  للت�صامن  اخلام�س 

املهني  التكوين  مكتب  مع  ب�صراكة  املحلية  اجلمعيات  اإىل 

وانعا�س ال�صغل الذي �صيتكفل من جانبه بالتدبريالرتبوي.

مركز تك�ين وتنمية كفاء�ت �ل�سباب متارة : 

املوجهة  والربامج  امل�صاريع  لدعم  املركز  هذا  اإجناز  ياأتي 

لل�صباب بهدف متكينهم من اندماج اأف�صل اجتماعيا ومهنيا . 

فمن خالل الأدوات املو�صوعة رهن اإ�صارتهم، �صيتمكن �صباب 

حي امل�صرية من احل�صول على تكوينات موؤهلة ومن ال�صتفادة 

من ف�صاءات للتاأطرياجلمعوي و الفني والثقايف . ومن خالل 

اإجنازه على بقعة اأر�صية من 765 مرت مربع، �صيتوفر املركز 

على  ت�صتمل  مربع  مرت   1.200 من  مغطاة  م�صاحة  على 

احلا�صوب  مب�صاعدة  للر�صم  والكتابة،  للمعلوميات  اأورا�س 

الت�صكيلية  الفنون  و  وللمو�صيقى  احلية  لللغات  والر�صوميات، 

ف�صاء  وعلى  املدر�صي  للدعم  قاعتني  على  اأي�صا  و�صيتوفر   .

جمعوي و خزانة و نادي للكتاب ومدرج للعرو�س ومقهى.

 �صيتطلب اإجناز املركز غالفا ماليا يقدر بـ 8 ماليني درهم 

للت�صامن  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  بني  منا�صفة  متويله  يتم 

واملبادرة الوطينة للتنمية الب�صرية.

تـــــقـــــريـــــر األنــــــشــــــطــــــة 2012



21

مركز تك�ين و�إدماج �ل�سباب ب�قنادل : 

الجتماعية  والتنمية  التفتح  يف  للم�صاهمة  موجه  وهو 

ل�صباب املركز احل�صري لبوقنادل، حيث �صيوفر هذا املركز 

على  ال�صباب  ت�صجيع  ق�صد   ، اجلمعوية  الأن�صطة  خمتلف 

موؤهلة  تكوينات  �صيطور  كما   . امل�صوؤولية  اللتزام وحتمل 

م�صاعدة  لأجل  ال�صغرى  الـمقاولت  خلق  جمال  يف  ومواكبة 

و�صيوفر   . ال�صغل  �صوق  فـي  اأف�صل  اندماج  على  ال�صباب 

الأن�صطة  لت�صجيع  ال�صرورية  والأدوات  التحتية  البنية  اأي�صا 

الريا�صية. وبت�صييده على بقعة اأر�صية من 2.400 مرت مربع 

�صيتوفراملركز ذو امل�صاحة املغطاة املقدرة بـ 1.300 مرت مربع 

ال�صحية  وال�صباكة  واللومنيوم  النجارة  يف  للتكوين  اأورا�صا 

على  كذلك  و�صيحتوي  احلية.  اللغات  ويف  البنايات  وكهرباء 

للجمعيات  ومكتبني  للعرو�س  وبهو  املدر�صي  للدعم  قاعتني 

وخزانة  للريا�صات  وقاعة  الخت�صا�صات  متعددة  وقاعة 

�صغري  ومقهى  اإداريني  ومكتبني  و�صائطية  ومكتبة  للكتب 

ومرافق �صحية ، كما �صيتوفر املركز على ح�صانة وكذا على 

املركز  اإجناز  �صيتطلب  لالأطفال.  اخلارجية  لالألعاب  ف�صاء 

6 ماليني درهم تتحملها كليا موؤ�ص�صة  ر�صد ميزانية تقدربـ 

حممد اخلام�س للت�صامن .

باأوالد  �ل�سغل  �ل�سباب على  �لتك�ين وم�ساعدة  مركز 

وجيه �لقنيطرة : 

من  الـمعد  الربنامج  ا�صتمرارية  �صمن  املركز  هذا  يندرج 

واملهني  الجتماعي  الإدماج  جمال  يف  املوؤ�ص�صة  طرف 

املركز  �صيتوفر  املوؤهل.  التكوين  مقاربة  خالل  من  لل�صباب 

على الو�صائل الكفيلة بت�صجيع ال�صباب على م�صاركة اأكرب يف 

املبادرات اجلمعوية  احلياة الجتماعية خ�صو�صا من خالل 

والتكوينات املوؤهلة واملواكبة يف جمال خلق املقاولت ال�صغرى 

�صيوفر  و   . ال�صغل  �صوق  لهم يف  اأف�صل  اندماج  تي�صري  ق�صد 

ال�صرورية  والأدوات  التحتية  البنية  لل�صباب  كذلك  املركز 

لتطوير الأن�صطة الريا�صية.  اإن هذا املركز الذي �صوف ي�صيد 

 بحي اأولد 
2
على بقعة اأر�صية ل�صركة العمران من 4.406 م

و�صت�صمل   
2
1.600 م �صيتوفرعلى م�صاحة مغطاة من  وجيه، 

اخل�صب،  جنارة  الألومنيوم،  جنارة  يف  للتكوين  اأورا�س  على 

مب�صاعدة  الر�صم  املعلوماتية،  املعدات  و�صيانة  اللوجي�صتيك 

الفرز  معدات  و�صناعة  املعلوميات  والر�صوميات.  احلا�صوب 

الب�صرية. 

وبهو  النظرية  للدرو�س  قاعات   4 كذلك  املركز  �صي�صم 

وملعبا  و�صائطية  ومكتبة  وخزانة  مكاتب،  و6  للعرو�س، 

للريا�صة ومقهى �صغري. �صيتطلب اجناز املركز ميزانية تقدر 

حممد  موؤ�ص�صة  من  كل  بتوفريها  تقوم  درهم   ماليني   9 بـ 

اخلام�س للت�صامن )3.5 مليون درهم ( اجلماعة احل�صرية 

للتكوين  الوطني  واملكتب   ) درهم  مليون   3.5( للقنيطرة 

للح�صة  بالن�صبة  درهم(  مليون   2( ال�صغل  واإنعا�س  املهني 

املتعلقة بالتجهيزات.

مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن
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مركز �لتك�ين و�إدماج �ل�سباب بال�ساكنية �لقنيطرة :

ياأتي اإجناز هذا املركز للتكوين وتاأهيل ال�صباب �صمن نف�س 

اململكة.  ربوع  املماثلة عرب  املراكز  اإن�صاء  اأطرت  التي  الروؤية 

 1.300 من  لالأحبا�س  اأر�صية  بقعة  على  ت�صييده  و�صيتم 

مب�صاحته  و�صيتوفر  بالقنيطرة،   1 الوفا  بحي  موجودة   
2
م

 على اأورا�س للتكوين يف جنارة 
2
املغطاة املقدرة بـ 1.000 م

اللومنيوم، ال�صباكة ال�صحية ، ال�صباغة ، �صناعة الزجاج، 

�صناعة املفاتيح ، اخلرازة واللغات الأجنبية. و�صيحتوي اأي�صا 

الخت�صا�صات  متعددة  وقاعة  املدر�صي  للدعم  قاعتني  على 

للعرو�س و مكتبني و خزانة  ومكتبة و�صائطية ومقهى.  وبهو 

درهم  ماليني   7 بـ  تقدر  ميزانية  املركز  اإجناز  و�صيتطلب 

�صيتم تاأمينها منا�صفة بني موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن 

واجلماعة احل�صرية للقنيطرة.

�ملركز �الجتماعي ل�سيادي �ل�سمك بامل�سيق :

�صيادي  وعمل  عي�س  ظروف  حت�صني  اإىل  املركز  يهدف 

ال�صمك من خالل تكوينهم وتاأطريهم والرفع من مواردهم. 

 750 بـ  تقدر  اإجمالية  م�صاحة  فوق  املركز  هذا  بناء  �صيتم 

قاعة   ، ال�صيد  اأدوات  لتخزين  50 حمال  و�صيتكون من   .
2
م

متعددة الخت�صا�صات ومكتب للجمعية ومركب اإداري ومقهى 

وقاعة لل�صالة. و�صتتكفل املوؤ�ص�صة بالتمويل الكلي لهذا املركز 

بغالف مايل يقدر بـ 4 مليون درهم. و�صيتم ت�صيريه من قبل 

جمعية ال�صيد التقليدي .

مركز �لتك�ين يف حرف �لبناء بز�ي� �لناظ�ر : 

من  املعتمدة  لال�صرتاتيجية  نتيجة  هو  املركز  اإجناز هذا  اإن 

دعم  جمال  يف  للت�صامن  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  طرف 

ال�صباب باعتماد مقاربة اأبانت على جناحها و جناعتها : اإنها 

املقاربة التي تعطي الأولوية للتكوين كاأداة لالإدماج الجتماعي 

واملهني، و ذلك بالنظر ملا يوفره التكوين املهني من رفع من 

�صوق  حلاجيات  ا�صتجابة  من  و  جهة،  من  التاأهيل  م�صتوى 

ال�صغل من جهة اأخرى، الأمر الذي ي�صاعد على خلق ظروف 

منا�صبة متنح لل�صباب حظوظا اأوفر لولوج �صوق ال�صغل اأو خلق 

مقاولة خا�صة.

 .
2
�صيتم ت�صييد املركز فوق بقعة اأر�صية لالأحبا�س من 8.000 م

برامج كذلك  و�صيوفر  �صنويا،  �صاب   1.000 و�صي�صتقبل 

مع  عرباحلوار  بلورتها  متت  التي  التكوينات  من  متنوعة 

الفاعلني القت�صاديني واملفتوحة على عدة م�صتويات للتكوين 

متتد من العامل املخت�س اإىل التقني املخت�س .

الن�صيطة  للمقاولت  خدمات  املعهد  هذا  �صيقدم  وهكذا 

امل�صالك  يف  موؤهلة  ب�صرية  موارد  توفري  خالل  من  باملنطقة 

وحت�صني  امل�صتمر  للتكوين  �صيخ�ص�س  اأنه  كما  الواعدة. 

على  املركز  و�صيتوفر  باجلهة.  والتقنيني  الفاعلني  مهارات 

اأورا�س  عدة  تت�صمن  مربع  مرت   2.300 من  مغطاة  م�صاحة 

الهند�صة  امليكانيكية،  ال�صناعة  التطبيقي يف جمال  للتكوين 

جنارة  التلميع،  احلدادة،  الألومنيوم،  جنارة  املعدنية، 

اخل�صب، كهرباء البنايات، ال�صباكة ال�صحية، بالإ�صافة اإىل 

3 قاعات اأخرى للدرو�س املخت�صة يف  اأربع قاعات تدري�س و 

املعلوميات والر�صوميات التطبيقية، التوا�صل واللغات احلية، 

تكوين وت�صجيع اجلمعيات والتعاونيات ال�صغرى واملتو�صطة، 

وتنمية الأن�صطة املدرة للدخل و املوؤدية اإىل الندماج املهني. 

اإىل جانب كل هذا، �صي�صتمل املركز اأي�صا على ف�صاء ريا�صي 

ومركب اإداري وقاعة متعددة الخت�صا�صات ومكتبة و�صائطية 

و 4 مكاتب اإدارية . تقدرالقيمة املالية لهذا الإجناز بـ 19.5 

للت�صامن  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  �صتتكفل  درهم  مليون 

�صي�صاهم  بينما   ) )البنايات  منها  درهم  مليون   10 بتوفري 

8 ماليني  بــ  ال�صغل  اإنعا�س  و  املهني   التكوين  كل من مكتب 

درهما  )التجهيزات ( واملجل�س الإقليمي بـ 1.5 مليون درهم 

) الإ�صالحات اخلارجية(
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�ملدر�سة �جلماعية طر�ريد بتندر�رة فكيك : 

التمدر�س  دعم  برنامج  �صمن  املدر�صة  هذه  اإجناز  يندرج 

متدر�س  تنمية  اإىل  الهادف  و  املوؤ�ص�صة  طرف  من  املنجز 

 . القروي  العامل  من  املنحدرين  اأولئك  خ�صو�صا  و  الأطفال 

درا�صتهم  متابعة  من  الرحل  العائالت  اأطفال  متكن  حيث 

البتدائية مع �صمان اإيوائهم بنف�س معايري الإيواء بداخليات 

تبلغ  ا�صتيعابية  بطاقة  املدر�صة  هذه  اإجناز  مت  العداديات. 

80 تلميذا على اأر�س جماعية تبعد بـ 40 كلم من تندرارة.
 900 بـ  تقدر  مغطاة  م�صاحة  فوق  امل�صيدة  املدر�صة  تتوفر 

متعددة  وقاعة  اأق�صام   6 من  يتكون  تربوي  مركب  على   
2
م

تبلغ  داخلية  اإىل  بالإ�صافة  اإداري،  ومركب  الخت�صا�صات 

و  مطعم  و  مطبخ  و  مكتب  على  ت�صتمل   
2
م  600 م�صاحتها 

بـ  اأولية تقدر  ا�صتيعابية  للنوم بطاقة  واأجنحة  خمزن وماأوى 

اأ�صرة.   4 منها  كل  ي�صم  مرقدا   20 على  تتوزع  �صريرا   80
تتوفر املوؤ�ص�صة كذلك على مركب �صكني لإيواء الأطر الرتبوية. 

امل�صكنني  احت�صاب  )دون  اجلماعية  املدر�صة  اإجناز  كلف 

ال�صالف ذكرهما ( مبلغا ماليا يقدر ب 5 مليون درهم، والذي 

للت�صامن)4  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  طرف  من  تاأمينه  مت 

مليون درهم( ووكالة تنمية ال�صرق )1 مليون درهم (

تهيئة �ساحة وجتهيز قاعة لالإعالميات مبدر�سة

عمر بن �خلطاب بتمارة : 

نزول عند طلب جمعية اآباء و اأولياء  تالميذ مدر�صة عمر بن 

اخلطاب، قامت املوؤ�ص�صة بتهيئة �صاحة املدر�صة و جتهيز قاعة 

للمعلوميات بغالف مايل قدره 500.000 درهم. 

 I-ـ 2 �الأن�سطة �ملدرة للدخل : 

بارزة  مكانة  احتالل  يف  للدخل  املدرة  الأن�صطة  ت�صتمر 

التعاونيات  ع�صرات  منح  مت  اإذ  املوؤ�ص�صة،  اأعمال  �صمن 

واجلمعيات معدات وجتهيزات مهنية فالحية واأخرى خا�صة 

ومن  اإنتاجيتها  حت�صني  من  متكن  التقليدية،  بال�صناعة  

. الدعم  بهذا  املعنيون  يقدمها  التي  حتقيق جودة اخلدمات 

وتعاونيات  جمعيات  لفائدة  للدخل  �ملدرة  �الأن�سطة 

�لن���سر �لد�ر �لبي�ساء :

يت�صمن برنامج تنمية امل�صاريع املدرة للدخل املنجز من طرف 

املوؤ�ص�صة لفائدة عدة جمعيات حملية، الدعم املقدم على �صكل 

اأدوات ومعدات الف�صالة و اخلياطة ، مهن الن�صاجة، املخابز 

امل�صتعملة  التجهيزات  و  احلليب  وت�صويق  واإنتاج  الع�صرية، 

لهذا الغر�س.

ماليني   5 تكلفتها  بلغت  التي  التجهيزات  هذه  من  ا�صتفاد 

والـممولة بكاملها من طرف موؤ�ص�صة حممد اخلام�س  درهم 

لقدادرة،  دواوير  من  ينحدرون  �صخ�صا   650 للت�صامن 

اأولد عامر،  ملعازة،  لعربات،  لهوا�صمة،  اأولد عزوز،  رميلي، 

كروطة،  �صحابات،  دكاك،  اأولد  فزاوية،  بو�صكورة،  توامة،  

ال�صباب  من  عدد  اأي�صا  منها  ا�صتفاد  كما  �صالميني،  عبد 

طرف  من  املنجز  البناء  حرف  يف  التكوين  مركز  خريجي 

املوؤ�ص�صة بحي الرحمة.

الفالحية  املنتوجات  لتثمني  ال�صهادات  حاملي  تعاونية  دعم 

ب�صفرو : وذلك على �صكل جتهيزات بقيمة 154.000 درهم 

الربقوق  لـتجفيف  التعاونية  مردودية  لتح�صني  خم�ص�صة 

وو�صائل  اآليات  مبنحها  الأمر  يتعلق  حملي.  منتوج  هو  الذي 

اإىل �صناديق  باإعداد الربقوق داخل الفرن بالإ�صافة  خا�صة 

بال�صتيكية.
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 II - م�ساريع �جتماعية �أخرى 

 II-1- �حلماية �الجتماعية للن�ساء 

�ال�ست�سفائي  �ملركز  نزالء  �الأطفال  �أمهات  ��ستقبال  د�ر 

�جلامعي بن ر�سد )د�ر �الأم ( :

�صيتم ت�صييد هذه الدار على عقار يوجد داخل املركز ال�صت�صفائي 

اجلامعي بن ر�صد بالدار البي�صاء، و تقدر م�صاحته الإجمالية 

الأطفال  اأمهات  ل�صتقبال  ف�صاءا  �صتوفر  حيث   
2
م  375 بـ 

اأمرا�س  من  للعالج  طويلة  لـمدد  بالـم�صت�صفى  الـمتواجدين 

بعيدة.  و مناطق  اأو�صاط متوا�صعة  املنحدرين من  و  خطرية 

�صت�صتمل دار الأم هاته  على 7 غرف بطاقة ا�صتعابية اإجمالية 

تبلغ 15 �صريرا وعلى �صالون عائلي ومطبخ. و�صتنجز مبيزانية 

تقدر ب 3.5 مليون درهم يتم حتملها كليا من طرف موؤ�ص�صة 

حممد ال�صاد�س للت�صامن. و�صيوكل ت�صيريها من طرف جمعية 

»جنوم« ب�صراكة مع الـمركز ال�صت�صفائي اجلامعي بن ر�صد .

 II-2- مكافحة �نحر�ف �ل�سباب 

تنفيذا  الإجناز  هذا  ياأتي  باأكادير:  الإدمان  مكافحة  مركز 

امل�صطر  الربنامج  تدعيم  لأجل  ال�صامية  امللكية  للتعليمات 

اإىل  والهادف  الداخلية  ووزارة  ال�صحة  قطاع  مع  ب�صراكة 

املهلو�صة  الأقرا�س  وخمتلف  املخدرات  ا�صتهالك  مكافحة 

من طرف ال�صباب على وجه اخل�صو�س . وهكذا �صينمي هذا 

الـمركز اإ�صوة بالـمراكز الأخرى املماثلة، و الـمنجزة من طرف 

�صتن�صب  مبادرات  عدة  باململكة  اأخرى  مدن  فـي  الـموؤ�ص�صة 

وعلى  املهلو�صة  الأقرا�س  تناول  من  والوقاية  التح�صي�س  على 

الطبي  التكفل  و  الوقاية  اأن�صطة  يف  الأ�صر  انخراط  �صمان 

والجتماعي بالأفراد الذين يعانون من الإدمان . و�صيكون من 

�صمن اأهدافه كذلك : اإعادة الإدماج الجتماعي لالأ�صخا�س 

املعنيني، وتاأطري وتكوين اجلمعيات يف جمال تقلي�س الأخطار 

املجال  داخل  املبا�صرة  بالتوعية  القيام  خالل  من  وحتديدا 

العام يف �صفوف املواطنني ال�صباب ، وكذا يف �صفوف ال�صباب 

م�صتهلكي املخدرات بالإ�صافة اإىل ال�صباب الذين ل يوجدون 

يف و�صعية خطورة.

 
2
و�صوف يتم اإجناز املركز على عقار لالأحبا�س من 1.168 م

  و �صي�صتمل على 
2
و�صيتوفر على م�صاحة مغطاة تقدر ب 916 م

جناح للمواكبة الجتماعية وتقلي�س الأخطار )�صي�صم مكتبا 

و  للعر�س  وقاعة  امل�صرتك  للعي�س  ف�صاء  و  لال�صتقبال  وبهوا 

الت�صكيلية  للفنون  ومعمال  الإعالميات  وقاعة  ريا�صية  قاعة 

و  للجمعيات  مكتب  و  اجتماعات  وقاعة  امل�صرحي  والتعبري 

طبي  جناح  وعلى  لالإدارة(  ومكتبا  املتنقلة  للوحدة  مكتبا 

معاجلة  وطب  العام  الطب  يف  للعيادة  مكاتب  وي�صم   (

الإدمان ومكاتب لالأخ�صائيني واملعاجلني النف�صانيني وقاعة 

للمراقبة  وقاعة  للتمري�س  وقاعة  امليتادون  مادة  لـم�صتعملي 

الرئي�صي وخمزنا(.   وحمال للطاقم الطبي ومكتبا للممر�س 

تقدر تكلفة بناء هذا املركز ب5 ماليني درهم يتم منا�صفة 

مع  للت�صامن  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  طرف  من  متويلـها 

ب�صراكة  ت�صيريه  و�صيتم  الداخلية.  وزارة  قبل  دعم مايل من 

مع  وزارة ال�صحة وجمعية تقلي�س الأخطار )فرع اأكادير(. 
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 II-2- �لتكفل باال�سخا�س �لـمعاقني و�إدماجهم

 

�ملركز �ل�طني حممد �ل�ساد�س للمعاقني فرع �أكادير : 

ويخ�ص�س للتكفل بالأ�صخا�س املعاقني اإ�صوة بالفروع الأخرى 

و�صين�صوي  وفا�س.  مراك�س  وجدة،  اآ�صفي،  من  بكل  املنجزة 

للمعاقني،  ال�صاد�س  حممد  الوطني  املركز  لواء  حتت  بدوره 

و�صيمكن من التاأطري الطبي والجتماعي والرتبوي لالأ�صخا�س 

امل�صابني باإعاقة ج�صدية اأو عقلية.

معامل  �صمنها  من  وظيفية  اأجنحة   4 من  املركز  يتكون 

الجتماعي  الطبي  اجلناح  الأع�صاء،  اعوجاحات  تقومي 

والإدماج  التكوين  جناح  الرتبوي،  الجتماعي  اجلناح   ،

ت�صييد  �صيتم  الريا�صات.  وجناح  املهني،  الجتماعي 

منها  املوؤ�ص�صة  تتحمل  درهم  مليون   15 تبلغ  مبيزانية  املركز 

كل  املايل  الغالف  باقي  يتحمل  بينما  درهم  مليون   7.5

الداخلية.  وزارة  و  الب�صرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  من 

 III - �لولوج للخدمات �ل�سحية

�لعقلية  و�الأمر��س  �ل�سيخ�خة  لطب  �لنهاري  �ملركز 

مب�ست�سفى �لر�زي �سال : 

تنهجه  الذي  العمل  برنامج  اإطار  يف  املركز  بناء  يندرج 

تعك�س  م�صاريع  عرب  وطنيا  الطبي  القطاع  لدعم  املوؤ�ص�صة 

من  �صيكون  وهكذا   . تكميلية  واجتماعية  �صحية  مقاربات 

النف�صية  العالجات  عرو�س  تنويع  املركز   هذا  اأهداف   بني 

وخ�صو�صا  لال�صت�صفاء  بديلة  مقاربات  خالل  من  والعقلية 

ا�صطرابات  من  يعانون  الذين  امل�صنني  لالأ�صخا�س  بالن�صبة 

من  �صتمكن  املن�صاأة  هذه  فاإن  ذلك  على  وزيادة   . عقلية 

جمال  يف  والتطبيقي  الأكادميي  للتكوين  ف�صاء  على  التوفر 

والربامج  والعقلية  النف�صية  الأمرا�س  وطب  ال�صيخوخة  طب 

البديلة لال�صت�صفاء .

 �صيتم ت�صييد املركز داخل م�صت�صفى الرازي فوق بقعة اأر�صية 

من  مغطاة  م�صاحة  على  و�صيتوفر  مربعا  مرتا   1.220 من 

1.100 مرت مربع ت�صم عدة قاعات تخ�ص�س لأن�صطة تطوير 

الطبيعية، املعاجلة  بالت�صغيل،  املعاجلة  الإدراك،  ملكات 

و  الراحة  الإ�صعافات،  باملو�صيقى،  العالج  النف�صي،  العالج 

العي�س امل�صرتك، بالإ�صافة اإىل ف�صاءات الأن�صطة الرتفيهية. 

للتقييم  ا�صتقبال وعلى  مكاتب  �صيتوفر كذلك على مكتب  و 

هذا  اإجناز  �صيكلف  الإدارة.  و  الجتماعية  الرعاية  و 

تاأمينها  �صيتم  درهم  مليون   5.5 بـ  تقدر  ميزانية  املركز 

و�صيتم  للت�صامن.  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  طرف  من  كليا 

�صلة. جمعية  من  بدعم  الرازي  م�صت�صفى  قبل  من  تدبريه 

الطبية  اجلمعيات  مع  وبالتعاون  هذا،  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صريكة، نظمت موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن يف �صنة 

باململكة   اإقليما   30 يف  ت�صامنية  طبية  قافلة   58  ،2012

التحتية. ال�صحية  للبنيات  تفتقر  التي  الأقاليم  بني  من 

اإىل  للت�صامن  اخلام�س  حممد  موؤ�ص�صة  عمدت  هذا  ولأجل 

املتنقلة تراوحت مددها  الطبية  للوحدات  58 خرجة  تنظيم 

الطبية  احلمالت  هذه  كانت  املتو�صط.  يف  اأيام   3 اإىل   1 من 

اأغلبها متعددة الخت�صا�صات )ا�صت�صارات الطب العام ،  يف 

كما  واخلتان(  اجلراحية  العمليات  املخت�صة،  ال�صت�صارات 

والأ�صخا�س  والأطفال  الن�صاء  من  اأغلبها  �صاكنة  ا�صتهدفت 

الـمجتمع  من  الفقرية  الفئات  �صمن  من  وذلك  الـم�صنني 

طبية. ا�صت�صارة   60.000 من  يقرب  مما  ا�صتفادت  والتي 

�صراكة  اتفاقية  توقيع  اأي�صا   2012 �صنة  عرفت  وقد  هذا 

جديدة مع جمعية متقاعدي وزارة ال�صحة. 

مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن
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�لـمبادر�ت �الإن�سانية 

 I - عملية مرحبا 2012 

حممد  موؤ�ص�صة  �صاهمت  ال�صامية،  امللكية  للتعليمات  امتثال 

يف  املا�صية  ال�صنوات  يف  ال�صاأن  كان  كما  للت�صامن  اخلام�س 

من  اخلام�س  يف  انطلقت  التي   2012 مرحبا  عملية  اإجناز 

يونيو 2012.

وبهذه املنا�صبة ، قامت املوؤ�ص�صة بتفعيل 16 ف�صاءا لال�صتقبال 

و  واجلوي  البحري  العبور  قنوات  كل  تغطية  و  مواكبة  ق�صد 

توفري كل �صروط و و�صائل ال�صتقبال و التنظيم لإجناح هذه 

العملية .

يتعلق الأمر بباحة ال�صرتاحة طنجة املتو�صطي املتواجدة عند 

نقطة التقاء الطرق ال�صيارة املوؤدية اإىل مدينة طنجة وميناء 

الوطنية  الطريق  على  اأي�صا  النفتاح  مع  املتو�صطي  طنجة 

ال�صتقبال،  بنقط  كذلك  الأمر  ويتعلق  تطوان.  اإىل  املوؤدية 

التي مت  اأكادير امل�صرية و فا�س �صاي�س  باب مليلية ومطارات 

2011 . وجاءت هاته النقط لتن�صاف لف�صاءات  فتحها عام 

طنجة  ميناء  من  كل  م�صتوى  على  املعتادة  ال�صتقبال 

 ، �صبتة  لباب  بالإ�صافة  احل�صيمة،  و  النا�صور  و  املتو�صطي 

تازغني، را�س املا، تاوريرت ومطارات الدار البي�صاء ووجدة. 

املغربية  اجلالية  لأفراد  م�صاعدتها  تقدمي  املوؤ�ص�صة  توا�صل 

�صيت  �صبتة،  باب  اخلزيرات،  لأملرييا،  الأوروبية  عرباملوانئ 

وجنوا. ومن اأجل حت�صي�س واإعالم امل�صافرين و�صعت املوؤ�ص�صة

رهن اإ�صارتهم ، كتيبات اإر�صادية بـ 7 لغات )العربية ـ تيفناغ 

ـ الفرن�صية ـ ال�صبانية ـ الإيطالية ـ الهولندية والأملانية( والتي 

ميكن احل�صول عليها جمانا لدى القن�صليات ووكالت البناك 

الوروبية ووكالت اخلطوط اجلوية امللكية املغربية و�صركائها 

التي  الباخرات  منت  وعلى  النقل  �صركات  وكالت  عند  وكذا 

تربط اأوروبا باملغرب. 

على م�صتوى جميع مراكز ونقط املوؤ�ص�صة ويف الف�صاءات 16 

م�صاعدة   400 من  اأكرث  قامت  املوؤ�ص�صة،  طرف  من  املهياأة 

اأطر �صبه طبية ومتطوعني  اأطباء و  اإىل  اجتماعية بالإ�صافة 

اإليهم   وال�صتماع  باخلارج  القاطنني  املغاربة  بخدمة 

وم�صاعدتهم، وكذا مدهم بالإ�صعافات ال�صرورية. وهكذا مت 

 11.000 ،�صملت   �صخ�صا   68.600 لـ  امل�صاعدة  يد  تقدمي 

خمتلفة  تدخالت  على  زيادة   ، ال�صحي  امل�صتوى  على  منهم 

النقل   ، الوثائق  تعوي�س   ، الإدارية  امل�صاطر  اإجناز  اأجل  من 

والإعالم . 

وقد متيزت عملية العبور 2012 بدخول 2.350.143 م�صافرا  

اإىل اأر�س الوطن وهو اأقل قليال عن العدد امل�صجل �صنة 2011 

)1,24ـ%(، كما اأن اجلزء الأكرب من هوؤلء الوافدين قد مت 

 670,731( املتو�صطي  طنجة  ميناء  م�صتوى  على  ت�صجيله 

لوحظ  وقد  البحري(  العبور  %50.4 من حجم  اأي  �صخ�صا 

ا�صتقله  الذي  اجلوي  العبور  حتبيذ  يف  امل�صافرين  ا�صتمرار 

%43.5 من جمموع الوافدين . 

التدفق  هذا  ا�صتيعاب  اجل  من  مطارات   9 تعبئة  متت  وقد 

اخلام�س يف  موؤ�ص�صة حممد  ا�صتقبال  نقط  تفعيل  مع  الكبري 

كل من مطارات اأكادير امل�صرية وفا�س �صاي�س بالإ�صافة اإىل 

مطارات الدار البي�صاء حممد اخلام�س )%30,9من جمموع 

الوافدين عرب الطريق اجلوي ( ووجدة اأنكاد.

 II - عملية رم�سان 1433 

لالأ�صخا�س  غذائية   م�صاعدة  تقدمي  رم�صان  عملية  تروم 

املعوزين خالل �صهر رم�صان الكرمي وخا�صة الن�صاء الأرامل 

العملية ما  وي�صتفيد من هذه  واملعاقني.  امل�صنني  والأ�صخا�س 

اأ�صرة    473,900 اأ�صل  2,37 مليون �صخ�س من  يقرب من 

فقرية، 403.000 منهم يعي�صون يف الو�صط القروي. وذلك  

عرب خمتلف اأقاليم اململكة. 
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وحت�صل كل اأ�صرة على قفة حتتوي على 10 كلج من الدقيق ، 

4 كلج من ال�صكر و5 لرتات من الزيت و 250غ من ال�صاي .

وعموما ت�صل كميات املواد املوزعة يف جمموع الرتاب الوطني 

اإىل 4.671 طنا من الدقيق، 1.868 طنا من ال�صكر، 116,75 

2.335.000 لرت من الزيت. وتتم عملية  طنا من ال�صاي و 

م�صاعدة الأ�صخا�س املعوزين هاته من طرف موؤ�ص�صة حممد 

وزارة  الداخلية  وزارة  للت�صامن مب�صاعدة  كل من  اخلام�س 

الأوقاف وال�صوؤون  الإ�صالمية وذلك مببلغ اإجمايل يقدر بـ 61 

مليون درهم. 

�صخ�صا،   5.000 تعبئة  ال�صنة  هذه  متت  اأخرى،  ومرة 

من  ومتطوعني  اجتماعيات  م�صاعدات  طرف  من  مدعومني 

بينهم الطلبة ق�صد تلبية الحتياجات التنظيمية. 

للمراقبة  اأي�صا  تخ�صع  العملية  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

على م�صتوى جلنتني: اإحداهما حملية والثانية اإقليمية بحيث 

حتديد  باملوؤن،  املراكز  تزويد  متابعة  على  ميدانيا  ت�صهران 

امل�صتفيدين وتوزيع املواد. ومن جهتها ت�صاهم لأبناك ال�صريكة 

للموؤ�ص�صة يف مراقبة اجلوانب املالية للعملية.

 

 III - عمليات �إن�سانية على �مل�ستوى �لوطني

2012 قامت موؤ�ص�صة حممد اخلام�س  يناير   13 اإىل   10 من 

للت�صامن ب�صراكة وثيقة مع الدرك امللكي وال�صلطات املحلية 

الأولية  الغذائية  املواد  اإي�صال  اأجل  من  اإن�صانية  بحملة 

والتي   « »تونفيت  جماعة  مناطق  بع�س  ل�صاكنة  والأغطية 

ي�صعب بل ي�صتحيل الو�صول اإليها عندما ت�صوء اأحوال الطق�س. 

وهكذا ا�صتفادت 5.011 اأ�صرة من غطائني و كيت غذائي مت 

اإي�صاله اإليها على منت �صاحنات خ�ص�صت لذلك. 

من 8 اإىل 15 فرباير 2012 ، نظمت املوؤ�ص�صة  حملة اإن�صانية 

يف  القروية  اجلماعات  بع�س  �صاكنة  ل�صالح  مماثلة  اأخرى 

 10.602 ا�صتفادت  حيث  »اأزيالل«،  و  مالل«  »بني  اإقليمي 

ال�صاحنات  عرب  اإليها  نقل  غذائي  وكيت  غطائني  من  اأ�صرة 

ومروحيات الدرك امللكي. 

 IV - عمليات �إن�سانية على �مل�ستوى �لدويل 

من 11 اإىل 12 اأكتوبر 2012 ، مت اإجناز عملية دعم اإن�صانية 

جتلت  بالأردن  الزعرتي  مبخيم  ال�صوريني  الالجئني  ل�صالح 

يف اإر�صال 6.000 من الأغطية ، واملواد الغذائية و 1.000 

من  علبة   10.000 يف  الغذائية  املواد  ومتثلت  للولدة.  عدة 

2,5 كلج من م�صحوق احلليب و 30 طنا من الأرز. يف حني اأن 

كل عدة ولدة تت�صكل من كي�س يحتوي على حفاظات لالأطفال 

للر�صع  علبة  جوربني،   ، قلن�صوة   ، ال�صيليكون  من  ر�صاعة   ،

ت�صمل على ) مالءة، حلاف، و�صادة( 4 �صابونات + مم�صحات 

مبللة  + �صامبو للر�صع + م�صحوقني للر�صع + حزام لل�صرة + 

فر�صاة+ م�صط للر�صع + جمموعة معدات ومواد للعناية، علبة 

م�صحوق  كليال،  م�صتحلب  يوزين،  قارورة  معقمة،  �صمادات 

جرعة  للعني.  قطرة  مبللة.  مم�صحات   + الر�صع  حلماية 

طبيعية من �صريوم B12 حقنة من مادة كوناكيون للر�صع( 

تنظيم  نوفمرب   28 اإىل   23 بني  ما  املمتدة  الفرتة  وعرفت 

خالل  من  غزة  �صاكنة  لفائدة  الإن�صانية  للم�صاعدة  حملة 

تزويدهم بالأدوية و املواد الغذائية عرب ج�صر جوي للطائرات 

الع�صكرية من القاعدة الع�صكرية اجلوية للقنيطرة اإىل املطار 

 3,5 يف  الإن�صاين  العون  هذا  ومتثل  مب�صر.  للعري�س  املدين 

طنا من الأدوية و 10 اأطنان من م�صحوق احلليب و 27,5 طنا 

من الأرز . 

كما مت ما بني 28 نونرب و 01 دجنرب 2012 اإر�صال 1.000 

خيمة ملخيم الالجئني ال�صوريني بالزعرتي املقام بالأردن من 

اجلوية  القاعدة  من  الع�صكرية  للطائرات  جوي  ج�صر  خالل 

الع�صكرية للقنيطرة نحو املطار الع�صكري لعمان. 

و بني 28 نونرب و 01 دجنرب نقلت 1.000 خيمة اإىل الالجئني 

ج�صر  عرب  برتكيا  املقام  عينتاب  غازي  خميم  يف  ال�صوريني 

الع�صكرية  اجلوية  القاعدة  من  الع�صكرية  للطائرات  جوي 

للقنيطرة اإىل مطار اأدانا .
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دعم �لفاعلني �الجتماعيني

1 ـ دعم �جلمعيات 
 

امل�صتوى  على  �صواء  اجلمعوية  الديناميكية  تن�صيط  يندرج 

الـمحلي اأو على امل�صتوى اجلهوي �صمن مهام املوؤ�ص�صة، التي 

تعترب اأن جناح اأي برنامج اجتماعي  يرتبط ب�صكل وثيق مبدى 

تاأهيال  الأكرث  يعترب  الذي  املحلي  اجلمعوي  الن�صيج  �صحة 

ل�صمان قرب فعال مع ال�صاكنة امل�صتهدفة. ومن هذا املنطلق، 

اأولوية مطلقة  الجتماعيني  الفاعلني  املوؤ�ص�صة م�صاندة  متنح 

من خالل تقدميها لهم دعما ماليا عينيا. ويتمثل هذا الدعم 

ميدانيا على �صكل اإعانات مبا�صرة وكذا على �صكل جتهيزات 

م�صاريع  حتقيق  يف  امل�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  هذا  خمتلفة، 

اجلمعيات و امل�صاهمة يف تكوين مواردها الب�صرية .

وفـي هذا الإطار، ومبنا�صبة افتتاح احلملة الوطنية للت�صامن، 

مبنح  اهلل  ن�صره  ال�صاد�س  حممد  اجلاللة  �صاحب  تف�صل 

درهم  مليون   3.45 بـ  الإجمالية  قيمتها  تقدر  مالية  هبات 

لفائدة 21 جمعية اأغلبها بناحية احلوز. وذلك لجناز اأن�صطة 

و  الرتبية  التمدر�س،  دعم  باب  فـي  خا�صة  تندرج  حمددة 

التكوين التاأهيلي.

 

2 ـ �لتكوين و �لهند�سة �الجتماعية 
 

م�صتوى  على   2012 عام  خالل  الجنازات  ح�صيلة  همت 

التكوين والهند�صة و الجتماعية 4 حماور اأ�صا�صية للتدخل :

- دورات التكوين. 

- زيارات الـمواكبة. 

- ندوات التبادل.

- ندوات مناق�صة.

 

دور�ت �لتكوين

 

ال�صريكة  اجلمعيات  لفائدة  للتكوين  دورات   7 تنظيم  مت 

 230 من  اأزيد  الدورات  هذه  يف  انخرط  قد  و  للموؤ�ص�صة. 

م�صاركا) 1.150 يوما من التكوين الرتبوي(. 

تتمثل املوا�صيع الرئي�صية املثارة يف ما يلي :

- الت�صريع اجلمعوي.  

- بناء امل�صاريع املوجه لتحريك العتمادات. 

- الت�صيري الإداري و املحا�صباتي للجمعيات.

- قوانني التعاونيات.

وقد متيز هذا التمرين  على وجه اخل�صو�س باإطالق برنامج 

»الإدارة اجلمعوية«.

�لزيارة و �ملو�كبة )تكوين ـ مبادرة(

جديدة  مقاربة  اإطار  يف  مبادرة(  ـ  )تكوين  عمليات  تدخل 

يتم  بتكوين عملي  الأمر  ويتعلق  ال�صريكة.  ملواكبة اجلمعيات 

اأو  و /  اأع�صاء من اجلمعية  املوؤ�ص�صة بح�صور  بداخل هياكل 

طاقمها الإداري. 

الت�صيري  عيوب  ر�صد  يف  التكوين  من  النوع  هذا  وي�صاهم 

لتح�صني  الالزم  التكوين  اأو  املنا�صبة  الآليات  ومنح  الإداري 

ظروف واآليات اإدارة امل�صاريع. 

وهكذا مت اإي�صال 94 اآلية عملية اإىل اأكرث من 16 مركزا تابعا 

للموؤ�ص�صة. 

ندو�ت �لتبادل 

مت خالل �صنة 2012 تنظيم 4 ندوات، ان�صبت بالأ�صا�س على 

وكيفية  للتكوين  ال�صريكة  اجلمعيات  حاجيات  حتديد  كيفية 

تنمية الت�صبيك. وهمت هذه الندوات مناطق ميدلت ، احلوز ، 

اأكادير ، طنجة ، تطوان، ال�صويرة واآ�صفي. 

ندو�ت �ملناق�سة 

ندوة  بتنظيم  اأي�صا  التكوين  قطب  قام   ،  2012 �صنة  خالل 

اجلمعيات  دور  حول  البحاث   نتائج  مو�صوع:  حول  مناق�صة 

يف التنمية الب�صرية باملغرب . ح�صر هذه الندوة العديد من 

العمل  النقا�س حول  باإغناء  الفاعلني اجلمعويني حيث قاموا 

الجتماعي باملغرب. 

�الندماج �لـمدر�سي 

واملربيني اجلمعويني ق�صد  املربيات  تكوين  برنامج  اإطار  يف 

، مت  الحتياجات اخلا�صة  لالأطفال ذوي  املدر�صي  الندماج 

تنظيم دورتني للتكوين: 

- تكوين 80 معلما من مناطق الداخلة ، �صو�س ما�صة درعة ، 

مراك�س. 

- تكوين 44 مربية ومربي من مناطق فا�س واجلديدة. 

ومن اأجل تلبية حاجيات هذا الربنامج، مت  اإ�صدار 8 وحدات 

تعليمية ومت توزيعها على امل�صاركني. 
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�لـموؤ�س�سات �لـم�ستقلة :
 

1 ـ �لـمركز �لوطني حممد �ل�ساد�س للمعاقني 

يرمي املخطط ال�صرتاتيجي للموؤ�ص�صة بخ�صو�س تدبري املركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني ل�صنة 2012 اإىل تر�صيخ مكت�صبات 

املركز يف جمالت التدبري وتطوير الأن�صطة والنفتاح على اجلهات الأخرى للمملكة . 

تتمثل اأهداف برنامج الأن�صطة للمركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني �صنة 2012 يف كل جمال على حدة فيما يلي : 

3 ـ �لـمركز �لت�سامني �جلمعوي
 

تتجلى مهام املركز الت�صامني اجلمعوي لبوقنادل يف :

 

ال�صريكة  التعاونيات  و  اجلمعيات  كفاءات  وتقوية  تكوين   -

ملوؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن.

- و�صع ف�صاء للتكوين حتت ت�صرف اجلمعيات و التعاونيات 

مب�صاهمة  وذلك  الجتماعي  امليدان  يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات 

منها من اأجل تلبية حاجات الت�صغيل والتمويل الذاتي. 

- التاأطري الثقايف ، الريا�صي والبيداغوجي.

-  املخيمات عرب ال�صيفية لفائدة الأطفال يف و�صعية ه�صا�صة 

بالإ�صافة اإىل تنظيم اأن�صطة ثقافية .

 

جمموعة   ،2012 عام  املركز  قدم  الإطار،  هذا  ويف 

اجلمعيات  ع�صرات  ل�صالح  تكوينات   ، اأ�صا�صا  منها  خدمات 

والتعاونيات ال�صريكة للموؤ�ص�صة ، و يتعلق الأمر مبا يزيد عن 

للتكوين  اأ�صبوعا   18 من  اأكرث  ميثل  ما  اأي  تكوين،  دورة   29
لفائدة 902 م�صاركا) وهو ما يعادل اأي�صا 63.140 يوما من 

التكوين املهني( .

حماور   4 حول  املركز  يف  املنظمة  التكوينات  جمموع  وتتوزع 

اأ�صا�صية: )القت�صاد الجتماعي والت�صامنيـ  ال�صبيبةـ  الإدارة 

اجلمعوية ـ املواطنة( وقد نظمت ثالث ارباع التكوينات التي 

قامت  التي  ال�صريكة  ، من طرف اجلمعيات  املركز  متت يف 

اجمالية  �صخ�صا يف مدة   637 منها  ا�صتفاد  تكوين  بدورات 

تقدر ب 51 يوما.

وبالن�صبة للتاأطري الثقايف، الريا�صي والرتبوي، نظمت موؤ�ص�صة 

الـمت�صامن  اجلمعوي  املركز  يف  للت�صامن  اخلام�س  حممد 

» عطل   : �صعار  2012 خميما حتت  يوليوز   19 اإىل   05 من 

ت�صامنية« 

وقد خ�ص�صت هذه املبادرة الت�صامنية لفائدة �صباب وافدين 

الهدف  كان  وقد  اململكة  عرب  املوؤ�ص�صة  ا�صتقبال  هياكل  من 

من وراء كل هذا اكت�صاف ف�صاءات جديدة للتفتح من طرف 

تقا�صم  وكذا  اجلماعي  العمل  روح  وت�صجيع  ال�صباب  هوؤلء 

حمطات من الفرجة و املتعة . 
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�لـمجال

الطبي الجتماعي

الجتماعي الرتبوي

الجتماعي  والإدماج  التكوين 

املهني

اجتماعي 

الريا�صة  

�أهد�ف 2012

احلفاظ على املكت�صبات وحت�صني جودة اخلدمات

قاعدة  وتو�صيع  اخلدمات  جودة  وحت�صني   2001/2012 �صنة  املعتمدة  الإ�صرتاتيجية  متابعة 

امل�صتفيدين وحت�صني الإجراءات التنظيمية 

تقوية ومالءمة برامج التكوين 

اإن�صاء خلية لالإدماج )توفري تداريب وبلورة مقاربات وم�صاريع لالدماج املهني( 

املركز   اأن�صطة  من  للم�صتفيدين  اجلودة  ذات  امل�صتمرة  الجتماعية  واملواكبة  الدعم  تقدمي 

وملحيطهم 

الطاقات  وفق  اجلناح  هذا  يوفرها  التي  الريا�صية  الألعاب  باقة  وتو�صيع  املكت�صبات  تر�صيخ 

ال�صتيعابية ، 
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و يف هذا الإطار مت تطوير اجلناح الجتماعي الرتبوي ل�صمان 

تكفل اأف�صل بالأطفال املعاقني، حيث تركز العمل خالل �صنة 

2012 على اأربعة حماور:

- تو�صيع قاعدة امل�صتفيدين من خدمات اجلناح .

- حت�صني جودة اخلدمات اخلارجية .

- �صمان مواكبة جيدة لأ�صر الأطفال يف و�صعية اإعاقة.

- تقوية اخلدمات اخلارجية.

و هكذا فاإن الأن�صطة الرئي�صية لل�صنة كانت كالآتي :

• التكفل من خالل جمموعات للتكوين الأ�صا�صي / التعليم / 
الرتبية الجتماعية .

• ال�صتمرار يف تبني منهج درا�صي يحدد م�صار الطفل داخل 
م�صتويات   4 خالل  من  املحدد  الرتبوي  الجتماعي  اجلناح 

عرب اأهداف تتماهى و امللكات  الفردية لكل طفل .

ار�صاد و توجيه اباء الطفال املتكفل بهم داخل اجلناح 

و تدعيم م�صروع ف�صاء الآباء .

• خلق اأورا�س جديدة ، ور�س ال�صينما ، الت�صوير و احلكاية، و 
تر�صيخ و تنمية اأورا�س املعلوميات واملعلوميات املكيفة ، قاعة 

متعددة الو�صائط  ور�س لليقظة، و كذا و�صع ف�صاءات منا�صبة 

لليقظة باملنزل .

• توحيد الو�صائل املتعلقة باإعادة التنظيم اخلا�صة بكل م�صتوى 
على حدة ) جذاذة كل م�صتوى ، جذاذة م�صروع التقييم ( .

• اإثراء معلومات املتدخلني من خالل التكوين .
داخل  احلالت  تتبع  و  اجلمعيات  تاأطري   : اخلارجي  التتبع   •

اأق�صام مندجمة .

على  مراهقا  و  طفال   294 ب  التكفل  مت  الطار  هذا  فـي  و 

م�صتوى هذا اجلناح ) 194 ذكرا و 98 فتاة ( 193 من هوؤلء 

الطفال و املراهقني الذين مت ا�صتقبالهم يعانون من التخلف 

دماغي،  اأ�صل  ذات  حركية  اإعاقة  من  ي�صكون   44 و  العقلي 

57 طفل منهم م�صابون بالتوحد، بالإ�صافة اإىل هذا  بينما 

فقد تكفل اجلناح بتاأطري 13 متدربا.

املقدمة  اخلدمات  فاإن  الجتماعي  الطبي  املجال  فـي  و 

تعطى غالبية حاجيات الأ�صخا�س يف و�صعية اإعاقة )ذهنية 

اأو حركية (. يتعلق الأمر باخل�صو�س بال�صت�صارات الطبية 

 ، النطق  تقومي  )الرتوي�س،  التاأهيل  اإعادة   ، املخت�صة 

الن�صاط  طريق  عن  العالج  ثم  الب�صر  وتقومي  احلركية 

الدعم  والأ�صنان،  الفم  عالجات   ،  ) اليدوي  و  البدين 

بالع�صاء،  اعوجاج  تقومي  معدات  النف�صية،  املواكبة  و 

بالإ�صافة اإىل اأن�صطة اإعالمية وتربوية و توا�صلية ت�صتهدف 

املر�صى و حميطهم العائلي .

لأجل  تربويا  اإطارا  كذلك  الجتماعي  الطبي  اجلناح  ي�صكل 

ال�صعب  يف  ال�صريكة  للموؤ�ص�صات  الطلبة  و  املتدربني  تاأطري 

التي يتوفر عليها . لقد متكن هذا اجلناح من اإجناز 2730 

432 ح�صة  4387 ح�صة تروي�س فردية و  ا�صت�صارة طبية، 

لأن�صطة املجموعات و 3919 ح�صة للتوجيه الأبوي. 

 585 ال�صنان  و  الفم  اأمرا�س  عيادة  وفرت  جهتها  ومن 

من  �صخ�صا   388 حوايل  فيها  ا�صتفاد  طبية  ا�صت�صارة 

عالجات الأ�صنان، اأما ح�ص�س  العالم و الرتبية و التوا�صل 

فقد ا�صتفاد منها 363 فردا.

هذه  خالل  اجلناح  هذا  داخل  متدربا   123 تاأطري  مت  قد  و 

ال�صنة، و فيما يخ�س التكوين املهني لل�صباب يف و�صعية اإعاقة 

ذهنية ، فقد اأنهى الفوج الأول تكوينه يف جناح التكوين املهني 

للمركز ) املد�صن من طرف جاللة امللك حممد ال�صاد�س يف 

غ�صت 2010 ( و الذي حدد كهدف له ال�صتجابة حلاجيات 

و  التكوين  عرب  الجتماعي  الدمج  جمال  يف  ال�صباب  هوؤلء 

املواكبة .

منهم   45  ( باجلناح  م�صجال  متدربا   56 بني  فمن  وهكذا 

المتحان  يف  منهم   32 جنح   ) المتحانات  لجتياز  تقدموا 

العرتاف  �صهادة  على  بالتايل  حظوا  و  للتقييم  النهائي 

اإنعا�س  و  املهني  التكوين  مكتب  من  م�صلمة  تاأهيل  �صهادة   (

ال�صغل ( . وقد هم ذلك ال�صعب الآتية : الكتابة و ال�صكرتارية 

الف�صاءات  الديكور،  ر�صام   ، الطابق  عامل   ، الإعالميات   ،

اخل�صراء ، �صناعة احللويات ، املطاعم.

كما و�صعت خلية لالإدماج و املواكبة خالل هذه ال�صنة، تتمثل 

و  املقاربات  وبلورة  التداريب  تي�صري  يف  الأ�صا�صية  مهامها 

امل�صاريع ق�صد الإدماج املهني، حيث مت خلقها كاأداة لتنمية 

الإدماج  �صتمكن من  الذاتي بحيث  والت�صغيل  لل�صغل  القابلية 

الجتماعي و املهني لل�صباب املعاقني يف طور التكوين .

 54 2012 ا�صتطاعت هذه اخللية من و�صع  فبالن�صبة ل�صنة 

و   )  %  96 ن�صبة  ميثل  ما  وهو   ( ال�صركات  داخل  متدربا 

تعمل منذ اإن�صائها بالتعاون مع م�صالح مكتب التكوين املهني 

واإنعا�س ال�صغل و الوكالة الوطنية لإنعا�س الت�صغيل و الكفاءات 

و اجلمعيات ال�صريكة على و�صع ميكانيزمات الإدماج املهني 

لهوؤلء املتخرجني ال�صباب يف �صوق ال�صغل.

 33 و بالإ�صافة اإىل هذا متكن جناح الريا�صة من ا�صتقبال 

اأن�صطته  ناديا ريا�صيا وجمعية للمعاقني والتي ا�صتفادت من 

من خالل برنامج اأ�صبوعي معد �صلفا يتكون من ح�صتني كل 

اأ�صبوع،  وهو ما يعني يف املعدل ا�صتفادة 116 فردا يف اليوم .

بيداغوجيا  اإطارا  كذلك  الجتماعي  الطبي  اجلناح  ي�صكل 

لأجل تاأطري املتدربني و الطلبة للموؤ�ص�صات ال�صريكة وذلك يف 

ال�صعب التي يتوفر عليها .



31 مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن

ت�صنف هذه 33 من اجلمعيات ح�صب نوع الإعاقة كالآتي :

• 17: جمعية لالأفراد ذوي تخلف ذهني .

•  8 : جمعيات لالأفراد الذين يعانون من اإعاقة ع�صوية .

• 2 : جمعيتان للم�صابني بالتوحد .

• 2 : جمعيتان ل�صعاف و مكفويف الب�صر.

• 2 : جمعيتان لذوي الإعاقة املزدوجة ) تخلف ذهني و اإعاقة 
حركية ( 

اأ�صل  ذات  حركية  اإعاقة  من  لالأفراد  واحدة  جمعية   :  1  •
دماغي .

• 1 : جمعية واحدة لل�صم و البكم .

و هكذا فاإن العدد الإجمايل للم�صتفيدين من جناح الريا�صة 

يناهز 580 �صخ�صا يف و�صعية اإعاقة 30 % منهم اإناث .

اأما الألعاب الريا�صية املمار�صة داخل جناح الريا�صة خالل 

على  ال�صلة  كرة   ، ال�صلة  كرة   : كالتايل  فهي  ال�صنة  هذه 

 ، الطائرة  الكرة   ، ال�صلة امل�صغرة  ، كرة  املتحركة  الكرا�صي 

الكرة الطائرة جلو�صا ، كرة اليد، كرة القدم داخل القاعة، 

كرة   ، املتحركة  الكرا�صي  فوق  امل�صرب  كرة  امل�صرب  كرة 

الطاولة ، كرة الطاولة للمعاقني،  تن�س الري�صة ، كرة الهدف 

للمكفوفني ، ال�صباحة ، التمارين الريا�صية داخل املاء، ، كمال 

الأج�صام ، رفع الأثقال   و تدريبات القلب و ال�صرايني .

عدة  تنظيم  مت  العتيادية  الأ�صبوعية  الربامج  مع  ومبوازاة 

مباريات وتظاهرات ريا�صة ذات طابع جهوي اأو وطني خالل 

اخلام�س  حممد  الوطني  املركز  �صهد  حيث   : ال�صنة  هذه 

جناح  م�صتوى  على  تكوينيا  و  ريا�صيا  حدثا   13 للمعاقني 

الريا�صة يف 2012 بالتعاون مع :

 

• اأوملبياد املغرب: 8 تظاهرات.

• املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني باملغرب:  تظاهرتني 2 .

املركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني: 3 تظاهرات ريا�صية .

 

و فيما يخ�س التكوين و تقوية الكفاءات �صواء بالن�صبة لطاقمه 

املهني اأو بالن�صبة الفاعلني الذين ي�صتغلون يف جمال الإعاقة 

، نظم املركز عددا من الدورات التكوينية و الن�صطة العلمية 

من  اجلودة  منهجية   ، املكيفة  الإعالميات  باخل�صو�س  تهم 

احلقل  هياكل  داخل  للنمو  ت�صاركية  دينامية  و�صع  خالل 

الجتماعي الرتبوي . اآلت تقومي اعوجاج الأع�صاء، الإعاقة 

احلركية ذات اأ�صل دماغي ، الريا�صة و الإعاقة الذهنية .

كذلك �صارك مهنيو و م�صوؤولو املركز يف كثري من الجتماعات 

ال�صركاء  طرف  من  املنظمة  التكوينية  الدورات  و  العلمية 

يف  لالأطفال  املدر�صي  الإدماج  مبجالت  خ�صو�صا  وتتعلق 

و�صعية اإعاقة وكذا مظاهر ال�صحة والرتوي�س لدى املعاق ثم 

الرتبية العالجية للمر�صى .

لدعم  اأفقية  وحدة  يعد  الذي  الجتماعي  للمكتب  بالن�صبة 

الجنحة الخرى للمركز،  فقد متثلت تدخالته الرئي�صة يف :

ا�صتقبال و توجيه الأ�صخا�س املعاقني و اأ�صرهم .

تكوين امللفات الجتماعية للم�صتفيدين من خدمات املركز .

اإجناز البحوث الجتماعية و الزيارات املنزلية

و  �صخ�صا   788 ا�صتقبال  من  الوحدة  هذه  متكنت  هكذا  و 

اإجراء 353 بحثا اجتماعيا .

و يف اإطار ل مركزة عمل املركز والبحث  عن  تناغم اأن�صطته 

ثالثة  بنية جهوية  تد�صني  و  و�صع  ثم   ، الوطني  امل�صتوى  على 

نوفمرب   08 بتاريخ  اهلل  ن�صره  اجلاللة  �صاحب  طرف  من 

يعك�س  الذي  بالفرع اجلهوي ملراك�س  يتعلق المر  و   .  2012
اإرادة موؤ�ص�صة تدبري املركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني 

متعددة  بنيات   خلق  خالل  من  للقرب  خدمات  تقدمي  يف 

الوظائف.

اإن�صانية على  املركز يف مبادرة  �صاهم  وزيادة على هذا فقد 

م�صتوى منطقة تونفيت
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2 ـ مركز حممد �ل�ساد�س لدعم �لقرو�س 
�ل�سغرى �لت�سامنية 

ال�صغرى  القرو�س  لدعم  ال�صاد�س  حممد  مركز  قام 

اإطالق  و  نف�س جديد  باإعطاء   2012 �صنة  الت�صامنية خالل 

عدد من الأورا�س املهمة يف املجالت التي تدخل �صمن نطاق 

تدخالته من خالل تقدمي الدعم للجمعيات املغربية للقرو�س 

ال�صغرى ومنخرطيها.

للقرو�س  الأول  العاملي  امللتقى  بتنظيم   2012 �صنة  متيزت 

 : ال�صغرى  »التمويالت  مو�صوع  يف  باملغرب  ال�صغرى 

10 �صنوات« حيث  متيز حفل  اأفق  ال�صرتاتيجية الوطنية يف 

الفتتاح بالر�صالة امللكية ال�صامية املوجهة للم�صاركني يف هذه 

اأن  اإىل  املتدخلني  فيها جاللته خمتلف  التي دعى  التظاهرة 

ي�صعوا »يف العتبار املبادئ الأ�صا�صية التي �صاهمت يف جناح 

هذا الن�صاط و الذي يظل هدفه الأ�صمى هو حماربة الفقر و  

اله�صا�صة«.

وقد عرف هذا  املنتدى م�صاركة خرباء و فاعلني من م�صتوى 

التجارب  لتقا�صم  الأر�س  بقاع  خمتلف  من  قدموا  عايل 

والتطبيقات املثلى املمار�صة عامليا يف هذا املجال.

�لتكوين

وا�صل املركز نهج �صيا�صته كاإطار للمواكبة و امل�صاعدة و تقدمي 

الن�صح جلمعيات القرو�س ال�صغرى و م�صتفيديها يف جمال 

تكوين  برامج  من  �صخ�صا   4141 ا�صتفاد  هكذا  و  التكوين. 

املركز على امل�صتوى الوطني  10.578)يوما للتكوين املهني(، 

من بينهم اأكرث من 1.300 م�صتفيدا من منتوجات وخدمات 

2.400 ع�صوا من  جمعيات القرو�س ال�صغرى و ما يقارب 

طواقمها . و هكذا فقد بلغ العدد الإجمايل للم�صتفيدين من 

�صخ�صا   18.715 انطالقته  منذ  للمركز  التكوينية  الدورات 

خ�صعوا ملا يفوق يف جممله 49.000 يوما للتكوين املهني .

و على غرار ال�صنوات الفارطة ، اأجنز مركز حممد ال�صاد�س 

�صكلت  عامة  هند�صة  الت�صامنية  ال�صغرى  القرو�س  لدعم 

 . القطاع  عمال  لفائدة  للتكوين  خمططه  لبلورة  قاعدة 

للهند�صة  اإجناز مبادرات  اإىل  اإىل هذا فقد عمد  وبالإ�صافة 

اخلا�صة لفائدة عدد من جمعيات القرو�س ال�صغرى .

جمعيات  عدة  همت  التي  التكوينية  الدورات  جانب  واإىل 

ملبادرات  ارتفاع ملحوظ  ال�صغرى، فقد مت حتقيق  للقرو�س 

نوعية �صملت م�صتفيدي جمعيات خا�صة للقرو�س ال�صغرى، 

مو�صوعات  حول  للتكوين  خيارات  عدة  اقرتاح  جرى  حيث 

خمتلفة على �صركاء املركز . وهكذا عرفت الدورات التكوينية 

حول مهن القرو�س ال�صغرى و الرتبية املالية  حت�صنا ملمو�صا 

على وجه اخل�صو�س و ذلك بف�صل ال�صراكات اجلديدة التي 

مت عقدها مع عدة منظمات كالوكالة الأملانية للتعاون الدويل 

�صنابل  العربية  للدول  ال�صغرى  القرو�س  �صبكة  و   )GIZ(

 )SANABEL(

�ملقاولة  تنمية   : �ملقاولني  �سغار  مو�كبة 
�ل�سغرى /دعم �لت�سويق

من  للم�صتفيدين  م�صتمرين  تاأهيل  و  مواكبة  �صمان  اأفق  يف 

منتجات و خدمات جمعيات القرو�س ال�صغرى، اأعاد املركز 

دعم  اآلية   ( امل�صمى  املندمج  برناجمه  بعث   2012 �صنة  يف 

 . املجال  يف  خمت�صني  خرباء  مع  بالتعاون  املقاولني(  �صغار 

على  املقاولني  �صغار  حلاجيات  دقيقا  حتليال  اأجنز  وهكذا 

وفوق  تدخالته.  مالئمة  و  حت�صني  لأجل  اجلهوي  امل�صتوى 

الفاعلني  و  املحلية  ال�صلطات  مع  ب�صراكة  املركز  نظم  هذا 

 2012 �صنة  طيلة  اجلهويني  الجتماعيني  و  القت�صاديني 

 ، مكنا�س  مالل،  ببني  ال�صغار  للمقاولني  جهوية  لقاءات 

 7 بالدورة  البيع  و  للعرو�س  جناحا  اأقام  و  تطوان،  و  تزنيت 

للمعر�س العاملي للفالحة باملغرب مبكنا�س .

وخالل هذه اللقاءات ا�صتفاد امل�صاركون من �صغار املقاولني 

التح�صي�س  مبادرات  ومن  منتوجاتهم،  عر�س  جمانية  من 

منهم    1.308 من  اكرث   ح�صل  ،وهكذا  واملواكبة  والتكوين 

التكوين يف  املالية اىل  على تكوين متنوع يرتاوح بني الرتبية 

املهن مرورا بالت�صويق والت�صميم.

وجتدر ال�صارة اىل ان برناجما خا�صا للرتبية املالية موجها 

اىل املقاولت ال�صغرى واملتو�صطة قد مت اطالقه من طرف 

الدار  منوذجية:  مناطق    4 لفائدة   2012 �صنة  املركز 

الربنامج  هذا  وينخرط  وجدة.   ، طنجة  اكادير،  البي�صاء، 

يف اطار م�صروع للتعاون بني املغرب و املانيا مت تد�صينه �صنة 

.)GIZ( 2009 من طرف الوكالة الملانية للتعاون الدويل

املوؤ�ص�صة املندجمة املوجهة نحو دعم ت�صويق  ل�صيا�صة  ووفاءا 

منتوجات امل�صتفيدين من خدمات جمعيات القرو�س ال�صغرى 

املنتوجات  »ف�صاء  واجهة  يف  احليوية  بعث  على  املركز  عمل 

ولوجا  عرفت  التي  اللكرتونية  بوابته  يف  »املتوفرة  والزبناء 

املتعاظمة  الأهمية   هاته  واحلالة  يربز  للزوار، مما  متناميا 

التي يوليها رواد النرتنيت لعرو�س منتجات �صغار املقاولني .
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التمويالت  حول  الول  الدويل  امللتقى  ومبنا�صبة  واأخريا 

القرو�س  لدعم  ال�صاد�س  حممد  مركز  نظم  ال�صغرى 

الوطنية  الفيدرالية  مع  بالتعاون  والت�صامنية  ال�صغرى 

جلمعيات القرو�س ال�صغرى مباريات لأف�صل م�صروع ل�صغار 

املقاولني اختتمت مبنح ا�صناف من اجلوائز ل 18  من هوؤلء 

املقاولني ال�صغار. ومبوازاة مع ال�صغال العلمية لهذا امللتقى، 

الزبناء  املقاولني   لفائدة �صغار  للعر�س  املركز اجنحة  اأقام 

التعريف  من  مكنهم  مما  ال�صغرى  القرو�س  جمعيات  لدى 

بانف�صهم والرتويج ملنتجاتهم خالل يومي امللتقى .

�لـمر�ســد

من جهته قام مر�صد التمويالت ال�صغرى مبوا�صلة واإطالق 

عدة م�صاريع قطاعية كربى خالل �صنة 2012 طبقا ملخطط 

ال�صغرى  القرو�س  لدعم  ال�صاد�س  حممد  مركز  عمل 

بعد  الداري  جمل�صه  طرف  من  عليه  امل�صادق  والت�صامنية 

كان  الطار  هذا  ويف  املر�صد،  جلنة  اع�صاء  من  الت�صاور 

بالمكان  تنظيم الن�صطة الآتية :

باملغرب  ال�صغرى   للتمويالت  الول  العاملي  امللتقى  عقد   •
بال�صخريات حتت الرعاية ال�صامية ل�صاحب اجلاللة امللك 

حممد ال�صاد�س اأيام 11 و 12 اكتوبر 2012.

امل�صاركة يف بلورة الكتاب البي�س حول القرو�س ال�صغرى   •
باملغرب بالتعاون مع الفيدرالية الوطنية جلمعيات القرو�س 

ال�صغرى.

• امل�صاركة يف بحث حول ت�صنيف منتوجات وخدمات جمعيات 
القرو�س ال�صغرى.

اإىل  الفاعلني  بني  اخلربات  وتبادل  للدرا�صة  رحلة  تنظيم   •
 « املالية  »الرتبية  برنامج  اإطار  ال�صركاء يف  لفائدة  املك�صيك 

للمقاولت اجلد ال�صغرى. 

متابعة ن�صر املذكرة الف�صلية حول حتليل توجهات القطاع   •
ملركز حممد  اللكرتونية  البوابة  ال�صارة يف  مع جعلها رهن 

ال�صاد�س لدعم القرو�س ال�صغرى الت�صامنية.

• تنظيم لقاءات مو�صوعاتية ملهنيى القطاع .

�لعالقات �لعامة

ال�صغرى  القرو�س  لدعم  ال�صاد�س  حممد  مركز  حافظ 

الت�صامنية  على انخراطه القوي يف قطاع القرو�س ال�صغرى 

بهدف  وذلك  ال�صركاء.  خمتلف  مع  بالتعاون  ودوليا  وطنيا 

ت�صجيع وتنمية �صبكة �صركائه الذين مبقدورهم امل�صي قدما 

بقطاع  التمويالت ال�صغرى باملغرب .

هذا وقد �صجل املركز كذلك ح�صوره من خالل م�صاركته يف 

خمتلف اللقاءات الوطنية والدولية .
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مهن  يف  و�لتاأهيل  �لتكوين  مركز  ـ   3
�ل�سناعة �لتقليدية فا�س .

وا�صل مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية 

بفا�س اجناز املهام املوكلة اإليه بهدف التحول اإىل :

 

التقليدية  ال�صناعة  حرف  دعم  جمال  يف  مرجعي  مركز   •

ومواكبة احلرفيني وال�صناع التقليديني.

• ت�صجيع ودعم كل املبادرات التي ترمي اىل حت�صني ظروف 

عي�س ال�صكان من خالل ممار�صة مهن ال�صناعة التقليدية .

باملغرب  املخت�صة  املنظمات  كل  مع  الت�صال  قنوات  ربط   •

واخلارج ق�صد ت�صافر اجلهود .

• و�صع ج�صور يف اجتاه فاعلني اآخرين لأجل مواكبة امل�صتفيدين 

يف بلورة م�صاريعهم املدرة للدخل .

املركز  عرف  ال�صتغالل،  من  الثالثة  ال�صنة  هذه  وخالل 

ينحدرون  اأمراأة   153 بينهم  �صابا  متعلما   472 نحو  ت�صجيل 

كلهم من اأحياء فقرية بفا�س ويبحثون عن تاأهيالت يف جمال 

�صريع  ب�صكل  عمل  على  احل�صول  لأجل  التقليدية  ال�صناعة 

تلقينهم  مت  وهكذا  والجتماعية،  املادية  ا�صتقالليتهم  وعن 

25 حرفة خمتلفة من طرف كبار احلرفيني بفا�س : جتليد 
وتذهيب الكتب ، ال�صراجة ، �صناعة اجللد التقليدية ،�صناعة 

اجللد الع�صرية، �صناعة البلغة وال�صربيل ،  �صناعة ال�صالل ، 

�صناعة الأدوات املو�صيقية، الكيالة، حتويل اخل�صب ، النحت 

على اخل�صب، الربنزة اجلب�س، الزليج ، الفخار ، احلدادة ، 

�صياغة احللي ، اخلياطة التقليدية للرجال اخلياطة التقليدية 

 ، التقليدية  احلياكة   ، الزرابي  �صناعة   ، الطرز   ، للن�صاء 

الزرك�صة والتنجيد.

عامال   668 ال�صغل  �صوق  يف  املركز  اأدمج  انطالقته  منذ 

بينهم   من  بداخله  امللقنة  احلرف  خمتلف  يف  متخ�ص�صا 

275 �صنة 2012.

ومن جهة اأخرى، فان عدد احلرفيني الذين يوؤطرون املتعلمني 

ل يلبث يتزايد با�صتمرار نظرا للطلب املتنامي على التكوين  

ولرغبة ال�صناع التقلديني يف النخراط يف منط التكوين عرب 

التدرج .

�لتكوين �مل�ستمر لل�سناع �لتقليديني

يندرج التكوين امل�صتمر يف اإطار الآليات املو�صوعة منذ اإن�صاء 

التقليدية  ال�صناعة  حرف  يف  والتاأهيل  للتكوين  فا�س  مركز 

الرفع  وكذا  احلرفيني  اإنتاج  وحدة  تناف�صية  حت�صني  اأفق  يف 

بدكاترة  املركز  ا�صتعان  ال�صدد  هذا  ويف   . مهاراتهم  من 

وا�صاتذة باحثني لب�صط جتارهم وكفاءاتهم لفائدة احلرفيني 

امل�صتفيدين من الآيام التكوينية .

وا�صتمرارا على نف�س نهج الن�صطة املنجزة يف ال�صنة الفارطة، 

نظم املركز دورات تكوينية لفائدة 17 �صانعا تقليديا  بع�صها 

لل�صناعة  اجلهوية  املديرية  مع  التعاون  خالل  من  كان 

التقليدية وذلك حول املوا�صيع التالية :

الإبداع يف جمال   ، الرتابي  املجال  اإدارة   ، التوا�صل  تقنيات 

الزمن،  تدبري  التكوين،  بيداغوجيا   التقليدية،  ال�صناعة 

والتح�صي�س حول التكوين عرب التلقني .

�دماج �خلريجني 

يف اطار مواكبة اخلريجني وق�صد تي�صري ادماجهم يف عامل 

تهم  والتح�صي�س  للتكوين  ور�صات  عدة  املركز  نظم   ، ال�صغل 

تقنيات البحث عن ال�صغل وحترير نهج ال�صرية الذاتية ور�صالة 

ابداء الهتمام ولقاء التوظيف.

•  مت تخ�صي�س 7 ايام من هذه الور�صات للتح�صي�س بالأن�صطة 
وتنمية  للت�صغيل  الوطنية  الوكالة  مع  ب�صراكة  للدخل  املدرة 

الكفاءات الوكالة الوطنية لإنعا�س ال�صغل والكفاءات.

•  مت تخ�صي�س 3 ايام من هذه الور�صات خللق الن�صطة املدرة 
مع  ب�صراكة  التقليدية  ال�صناعة  منتوجات  ولت�صميم  للدخل 

مركز حممد ال�صاد�س لدعم التمويالت ال�صغرى الت�صامنية.

 

•  مت تخ�صي�س  3 ايام من هذه الور�صات لدرا�صات ال�صوق 
يف اإطار برنامج مقاولتي ب�صراكة مع الوكالة الوطنية للت�صغيل 

وتنمية الكفاءات والوكالة الوطنية لإنعا�س ال�صغل والكفاءات.

يف  والتاأهيل  للتكوين  فا�س  مركز  خدمات  حت�صني  اأفق  ويف 

حرف ال�صناعة التقليدية اخلا�صة بادماج خريجيه مت اجناز 

زيارات ا�صتطالعية ق�صد :

واخلريجني  امل�صغلني  بني  العالقة  وربط  الو�صاطة  تي�صري   -
من خالل حلقات ق�صرية  بينهم وكذا من خالل جرد اأف�صل 

حلاجيات كل منهم .

والعالم  ال�صتقبال  جمالت  يف  خدمات  عر�س  اقرتاح   -
امل�صغلني  لفائدة  الرتقاء  على  وامل�صاعدة  الن�صح  وتقدمي 

الق�صري  املدى  لأ�صخا�س مندجمني  على  توظيفهم  املحتمل 

واملتو�صط. 
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ال�صناعة  يف  لالنتاج  وحدة   47 ب  املركز  ات�صل  وهكذا 

التقليدية ومتكن بالتايل من  ادماج 48 خريجا .

�لت�سويــــق

 329.439 يناهز  اأعمال  رقم  املركز  حقق   2012 �صنة  يف 

درهما مما يعني تطورا بن�صبة %25 مقارنة بن�صبة  2011 .

ويعزى هذا الجناز للجهود املبذولة وخ�صو�صا لنجاح اأعمال 

عرب  �صيما  ول   2012 عمل  خمطط  يف  امل�صطرة  الدعاية 

.)Web MARK eting( الدعاية اللكرتونية

وجتدر الإ�صارة اإىل اكتمال اإن�صاء املوقع اللتكروين

e-commerce,www.forartisanat.ma/www/ 
forartisan.com

تويرت  على  وح�صاب   Google غوغل  على  ح�صاب    اإحداث 

Twitter

�البد�ع
 

خالل �صنة التكوين 2011/2012 وفرت خلية دعم الأبحاث 

والبداعات 48 دورة تكوينية  حول مفاهيم وتقنيات الإبداع 

لفائدة  املنتجات  حتليل  و  الت�صميم  حول  والبتكار. وكذا 

املتعلمني باملركز.

طرق   : الإبداع  وتطبيقات  مفاهيم  على  الدرو�س  وان�صبت 

واأدوات الإبداع، لوحة مراقبة البداع ، خمطط عمل البداع، 

مقدمة يف ت�صور وخلق املنتجات و تدبري م�صاريع البداع .

ال�صنة  هذه  خالل  والإبداعات  الأبحاث  دعم  خلية  ونظمت 

هذه  وتركزت  موؤطرين،  حرفيني  ل�صالح  تكوينية  دورة   12
الدورات  على تطبيقات الر�صم مب�صاعدة احلا�صوب يف تقدمي 

منتوجات ال�صناعة التقليدية .

ويف نهاية هذه ال�صنة، واكب م�صوؤولو اخللية املتعلمني يف اإجناز 

لل�صناعة  اإبداعا يف حرف  الأكرث  للمنتجات  م�صاريع  ع�صرة 

التقليدية،  اخلياطة  ال�صراجة،  اجللد،  التالية:  التقليدية 

النجارة، واحلدادة.

�أن�سطـــة �أخــــرى

مهن  يف  والتاأهيل  التكوين  ملركز  املفتوحة  الأبواب  اأيام 

ال�صناعة التقليدية فا�س.

يف اإطار الأن�صطة الهادفة اإىل التعريف باملركز لدى اجلمهور 

مكانته،  وتعزيز  اإ�صعاعه  من  مزيد  وحتقيق  ي�صتهدفه  الذي 

نظم املركز ما بني 27 نونرب و 1 دجنرب 2012 اأيام الأبواب 

فعالة  اآلية   : التدرج  عرب  )التكوين  مو�صوع  يف   املفتوحة 

للت�صغيل(

يف  الراغبني  ال�صباب  توجيه  يف  الأيام  هذه  اأهداف  وتتجلى 

الت�صجيل يف اإحدى ال�صعب التي يوفرها املركز، وكذا تنظيم  

لتنظيم  بالإ�صافة  احلرفيني  كبار  لفائدة  تكوينية  دورات 

معر�س يهدف اإىل ت�صجيع ت�صويق منتجاتهم. كما عرفت هذه 

الأيام انطالق موقع   e-commerce  يف لغتني :

تنظيم �أن�سطة ريا�سية وثقافية 

املعتادة املنظمة  الريا�صية والثقافية  الأن�صطة  اإىل  بالإ�صافة 

هوؤلء  لفائدة  تربوية  رحلة  اإجناز  مت  املتعلمني،  طرف  من 

املتعلمني نحو مركب ال�صناعة التقليدية ب�صال.





الوضعية 
المالية 

منها  درهم  مليون   266,09 املوؤ�ص�صة  عليها  ح�صلت  التي  التربعات  قيمة  بلغت   ،2012 �صنة  يف 

و11,58  للم�صاريع  مبا�صرة  متويالت  �صكل  على  درهم  مليون  و24,5  نقدا  درهم  مليون   190,02
مليون درهم كهبات عينية .

وقد ارتفعت التكاليف املتعلقة بامل�صاريع املنجزة من طرف املوؤ�ص�صة �صنة 2012 اىل 215,7 مليون 

درهم يف حني و�صل جمموع املوارد املرتاكمة املخ�ص�صة مل�صاريع املوؤ�ص�صة اإىل 463,5 مليون درهم 

حمققة اإيرادات مالية تقدر ب 18,6 مليون درهم. فيما بلغت تكاليف ت�صيري املوؤ�ص�صة )دون احت�صاب 

الهتالكات وو�صع امل�صخدمني رهن الإ�صارة( 3,98 مليون درهم مما ميثل%21,4 من الإيرادات 

املالية و2 % من التربعات النقدية.

وقد مكنت التربعات املح�صلة املوؤ�ص�صة من موا�صلة اجناز الن�صطة والربامج التي �صرع فيها قبل 

وبهذه  درهم  مليون   202,17 بقيمة  ون�صاطا  م�صروعا   129 من  اأكرث  اأ�صغال  اإطالق  وكذا   ،2012
 2012 الجنازات بلغت اللتزامات املالية الجمالية املرتاكمة للموؤ�ص�صة حتى حدود نهاية دجنرب 

اىل 4228,78 مليون درهم.

وميكن الإطالع على تفا�صيل املعطيات املالية يف التقرير املايل للموؤ�ص�صة.

توزيع مو�رد �ملوؤ�س�سة ح�سب �لقطاعات �مل�ستفيدة :

مت ت�زيع �لتربعات �ملح�سلة من طرف �مل�ؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها وكذ� م�ساهمات �سركائها ح�سب 

�لقطاعات �مل�ستفيدة على �لنح� �لتايل :

• م�صاريع تديرها جمعيات 1566,04 مليون درهم )39,9%(.
مليون   1546,55 ه�صا�صة  و�صعية  يف  ال�صكان  وفئات  املعوزين  �صيما  ل  لالأ�صخا�س  مبا�صر  دعم   •

درهم - عملية مرحبا وعملية رم�صان م�صاريع التنمية امل�صتدامة، عمليات اإن�صانية...)40,1%(.

• م�صاريع ت�صريها الدولة : 665 مليون درهم )موؤ�ص�صات وجتهيزات ا�صت�صفائية،  مراكز التكوين 
واملوؤ�ص�صات  الدولة  اىل  تفويتها  مت  التي  امل�صاريع  قيمة  اأن  اىل  الإ�صارة  وجتدر   ...)  17  %( املهني 

العمومية عرب اتفاقيات مربمة �صنة 2008 بلغت 352 مليون درهم .

• م�صاريع م�صرية من طرف التعاونيات: 47,45 مليون درهم )1,2 %(.
• م�صاريع ت�صريها اجلماعات املحلية: 72,23 مليون درهم )1,8%(.
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الإجمايل

1 273 781,88

760 301,88

513 480,00

296 622 717,72
30 809 804,00
71 840 852,46

170 899 359,95
4 176 549,65

5 638 778,94
13 257 372,72

1 750 000,00

1 750 000,00

299 646 499,60

106 155 040,64
53 056,00

5 652,00
89 843 066,88

16 253 265,76

389 053 243,17

92 123,34

495 300 407,15

47 712 475,39

47 442 554,59

269 920,80 
47 712 475,39

842 659 382,14

اهتالك  وموؤونة

760 301,88

760 301,88

60 061 165,58

9 951 358,94
33 466 022,59

3 065 760,54

4 495 015,09
9 083 008,42

60 821 467,46

181 821,64

181 821,64

61 003 289,10

ال�صافـي

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

ال�صافـي

363 211,91

363 211,91

201 704 628,07
30 809 802,00
33 240 852,81

119 520 929,15
1 714 866,98

1 675 204,73
3 973 117,34

10 769 855,06

1 750 000,00

1 750 000,00

203 817 839,98

68 494 748,47
53 056,00

6 578,00
51 887 888,51
16 547 225,96

398 229 666,37

466 724 414,84

96 290 165,12

96 028 681,44

261 483,68
96 290 165,12

766 832 419,94
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الأ�صول

ثابتة غري مادية                      )اأ( • موجودات 
مـنظومات مـعلوماتية

موجودات ثابتة غري مادية اأخرى                             

• موجودات ثابتة مادية                           )ب(
اأرا�صي

بنايات على اأرا�صي الـموؤ�ص�صة

بنايات على اأرا�صي الغري

معدات النقل

اأثاث ولوازم الـمكـتب وجتهيزات خمتلفة

موجودات مادية اأخرى

موجودات ثابتة فـي طور الإجناز                          

مالية                           )ت( ثابتة  • موجودات 
قرو�س اأخرى                                                        

الـمـجموع )اأ+ب+ت(

الـمـتـداولـة                   )ح( • ديون الـموجودات 
ممونون مدينون، ت�صبيقات واأق�صاط 

موظفون

مدينون خمتلفون

ح�صابات للت�صوية ـ الأ�صول                                       

للتوظيف                          )خ( • �صندات وقيم 
• فارق الإ�صتبدال - اأ�صول                                     )د(
الـمجموع )ح+خ+ د(

خزينة الأ�صول                                                         )ذ(

بنوك

�صناديق، ح�صاب الت�صبيقات                                           

الـمجموع )ذ(

الـمجموع العام

اإىل غاية 31 دجنرب 2012
اإىل غاية

 31 دجنرب 2011
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ح�صيلة الأ�صول
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ح�صيلة اخل�صوم

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

202 067 839,98

20 961 008,93

181 106 831,05

477 457 422,30

503 448 435,04
-25 991 012,74

5 000 000,00

5 000 000,00

684 525 262,28

82 307 157,66
81 815 982,57

21 024,85

53 546,00

416 604,24

82 307 157,66

766 832 419,94
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اإىل غاية

 31 دجنرب 2012

اإىل غاية

 31 دجنرب 2011

م
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ن
ي
ز

خ

اخل�صوم

الأموال الذاتية                                                            )اأ(

واحتياطيات جمعوية  • اأموال 
هبات ومـنح مبقابل الأ�صول الثابتة 

اأموال ذاتية خم�ص�صة لال�صتثمار

الأموال الذاتية الـمثيلة                                                      )ب(

• اأموال مـمنوحة                                                     
اأموال مـمنوحة )حمالت الت�صامن(                          

فائ�س اأونق�س ال�صنة الـمالية

موؤونات لـمواجهة الـمخاطر والتكاليف                       )ت(

موؤونات اأخرى لـمواجهة الـمخاطر                           

جمموع )اأ+ب+ت(

خ�صوم متداولة                                                         )ث(

ممونون وح�صابات ملحقة

موظفون

دولة

خ�صوم متداولة اأخرى

ح�صابات للت�صوية - خ�صوم

جمموع )ث(

اخل�صوم النقدية

بنوك

الـمجموع العام
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ح�ساب �الإير�د�ت و�لتكاليف

337 470,00
337 470,00

989 743,61
2 955 103,39

21 327,00
11 161 998,67
15 128 172,67

190 018 360,67
190 018 360,67

191 702 628,11
24 036 414,81

215 739 042,92

638 ,09
18 631 245,31

18 631 883,40

1 034,00
598,18

181 821,64
183 453,82

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

10 611,93

10 611,93

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

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 

124 902,00
124 902,00

1  068 669,53
3 209 366,50

41 398,00
12 555 833,85
16 875 267,88

181 428 564,92
181 428 564,92

178 208 456,22
68 911 270,94

247 119 727,16
-65 691 162,24
-82 441 528,12

268,53
20 020 819,85

20 021 088,38

643 269,31
1 236,74

-
644 506,05

19 376 582,33
-63 064 945,79

161 700,00
42 883 088,95

6 389 879,78
-

49 434 668,73

12 312 525,00
48 210,68

12 360 735,68
37 073 933,05

-25 991 012,74
-25 991 012,74
251 009 224,03
277 000 236,77
-25 991 012,74
503 448 435,04
-25 991 012,74
477 457 422,30

بيان

• �إير�د�ت �ال�ستغالل
اإيرادات اأخرى لال�صتغالل

 I جمم�ع

• تكاليف �لت�سيري
م�صرتيات م�صتهلكة من الـمواد و اللوازم

تكاليف خارجية اأخرى

ر�صوم و�صرائب

خم�ص�صات اإهتالكات الإ�صتغالل

 II جمم�ع

• �إير�د�ت عمليات �لت�سامن
اإيرادات الأ�صبوع الوطني للت�صامن )نقدية( 

 III جمم�ع 

• تكاليف �ال�ستغالل
تكاليف عملية الت�صامن

تكاليف التجهيز

 IV جمم�ع

V = III - IV فائ�س �أو نق�س عمليات �لت�سامن

VI = V + I + II فائ�س �أو نق�س �الإ�ستغالل

• �إير�د�ت مالية
ربح فـي ال�صرف

فوائد واإيرادات مالية اأخرى

VII جمم�ع

• تكاليف مالية
تكاليف فوائد

خ�صارة فـي ال�صرف

خم�ص�صات اهتالكات مالية

VIII جمم�ع

IX =VII - VIII فائ�س مايل

V + VI + IX فائ�س �أو نق�س جاري

• �إير�د�ت غري جارية
اإيرادات عن مبيعات موجودات تابثة

اإعادة نقل الأموال الـمخ�ص�صة

اإيرادات غري جارية اأخرى

اإعادة نقل اإيرادات غري جارية، نقل تكاليف

XI جمم�ع

• تكاليف غري جارية
القيمة ال�صافية لهتالكات الـموجودات التابثة الـمفوتة

تكاليف اأخرى غري جارية

خم�ص�صات غري جارية لالإهتالكات ولـمواجهة الـمخاطر والتكاليف

XII جمم�ع

فائ�س غري جاري

فائ�س �أو نق�س قبل �إخت�سام �ل�سريبة

فائ�س �أو نق�س �سافـي

جمم�ع �الإير�د�ت

جمم�ع �لتكاليف

فائ�س �أو نق�س �سافـي

نقل م��رد غري م�ستعملة بر�سم �ل�سن��ت �لـمالية �لفارطة

فائ�س �أو نق�س بر�سم �ل�سنة �لـمالية

�لتز�مات فـي ط�ر �الإجناز عن م��رد خم�س�سة

خا�صة بال�صنة الـمالية

1
جمموع ال�صنة الـمالية

3=2+1
جمموع ال�صنة الـمالية

الـمن�صرمة

خا�صة بال�صنة الـمالية

الـمن�صرمة 2

عمليات

ل
ال

ــــ
ــــ
ــــ
غـــ

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ت
ــــ
ــــ
ســ

�
�

ي
ر
ـا
ــــ
ــــ
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مــ
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24 500 000,0024 500 000,00 13 800 000,00

2 000 000,00

13 800 000,00

2 000 000,00

10 047 824,81
2 882 269,89

3 464 300,07
550 000,00

7 000 000,00

للذاكرة

23 944 394,77

24 500 000,00

23 944 394,77

24 500 000,00

24 520 619,84

15 800 000,00

24 520 619,84

15 800 000,00

12 788 659,08
 3 605 735,69

 

550 000,00
7 000 000,00

للذاكرة

13 431 232,04
 3 283 599,80

805 788,00
7 000 000,00

للذاكرة

12 788 659,08
3 926 172,76 

0,00
805 788,00

7 000 000,00

للذاكرة

مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن

جمع و��ستخد�م �لـهبات �لعينية

هبات عينية )ماعدا الـم�صاريع( 

م�صاريع منجزة مبا�صرة من طرف ال�صركاء )م�صاهمة مل متر عرب الـموؤ�ص�صة( 

- هبات موزعة

الـمخزون النهائي

توزيع عملية الت�صامن

احتياطات نق�س القيمة

�صارات مـمولة من طرف ع�صو مت�صرف

و�صع الـمـ�صتخدمني رهن الإ�صارة

الأ�صخا�س الـمتطوعون                                                                      

الـمجموع

 

هبات موزعة

م�صاريع التنمية

تكوين واإدماج الن�صاء

�لـمجموع

 

- هبات حم�سلة

الـمخزون الأويل

هبات عينية حم�صل عليها فـي اإطار عملية 

الت�صامن

  �صارات حم�صل عليها من طرف ع�صو مت�صرف

 و�صع الـمـ�صتخدمني رهن الإ�صارة

الأ�صخا�س الـمتطوعون

الـمجموع  

هبات حم�سلة

م�صاريع التنمية

تكوين واإدماج الن�صاء

 �لـمجموع

ال�سنة الـمالية
2012

ال�سنة الـمالية
2012

بيان

بيان

ال�سنة الـمالية
2011

ال�سنة الـمالية
2011

بيان

بيان
ال�سنة الـمالية

2012
ال�سنة الـمالية

2011
ال�سنة الـمالية

2012
ال�سنة الـمالية

2011
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257 243,00 
150 000,00

50 000,00

457 243,00
                                                                                                                  

61 903 986,92

850 000,00

57 112 237,42

3 472 852,50

850 996,00

10 658,00

61 446 743,92

15 557 790,80
29 179 113,00

9 294 775,62
3 080 558,00

30 000 000,00

12 500 000,00

18 946 743,92

61 446 743,92

مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للـتـضامـن

الـم�صاريف

مواد غذائية

دقيق           

زيت

�صكر

�صاي

مواد التلفيف

م�صاريف النقل

م�صاريف اأخرى

�لـمجم�ع

هبات عينية

كوزومار  )ال�صكر(

الـمكتب الوطني لل�صكك احلديدية  )النقل(

ماروك �صوار )بطاقات الـم�صتفدين(

جمم�ع �لهبات

كلفة �لعملية مبا فـي ذلك �لهبات �لعينة

الـمبلغ الإجمايل ي�صمل اأي�صا فاتورة النقل الـمحت�صبة :

ال�صركة الوطنية للنقل والو�صائل اللوجي�صتيكية )الـمكتب الوطني للنقل �صابقا(

الـمداخيل

م�صاهمة اجلماعات الـمحلية

م�صاهمة وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية

م�صاهمة موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن

�لـمجم�ع

الـمبلغالـمبلغ

احل�صيلة الـمالية لعملية »رم�صان 1433« 
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