




» عندما نتطرق ملو�سوع ال�سباب فاإننا ن�ستح�سر حتديات احلا�سر و اآفاق امل�ستقبل، و احلديث عن امل�ستقبل 
يتطلب، ف�سال عن التحلي بكل ما يلزم من النزاهة الفكرية ال�ست�سراف اآفاقه، و�سع اال�سرتاتيجيات الكفيلة 

باإعداد �سبابنا لغد اأف�سل. «
مقتطف من اخلطاب امللكي ال�سامي، الذي األقاه �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س
مبنا�سبة الذكرى الـ 59 لثورة امللك وال�سعب.
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اإحداث 648 مركزا اجتماعيا لفائدة االأطفال و املعاقني  • 
و الن�ساء و الفتيات وال�سباب ؛

اإجناز 198 برناجما للتنمية امل�ستدامة ؛  •

تطوير 105 برناجما للتكوين و61 م�سروعا فـي الهند�سة   •
االجتماعية ؛

اإجناز 83 عملية وبرامج فـي املجال االإن�ساين ؛  •

بناء 25 م�ستو�سفا و م�ست�سفى وبنيات �سحية ؛  •

جتهيز 65 م�ستو�سفا جهويا و اإقليميا ؛  •

امل�ساهمة فـي 570 عملية م�ساعدة طبية فـي املجالني القروي   • 
وال�سبه ح�سري ؛

عملية رم�شان فـي ن�سختها ال�شابعة ع�شرة ؛  •

عملية مرحبا ال�ستقبال اجلالية املغربية العاملة باخلارج فـي   •
ن�سختها ال�شاد�شة ع�شرة.

ا�ستفادة 300 15 �سابا من برامج التكوين والتاأهيل املهني ؛  •

ا�ستقبال 103 9 فتاة  وطلبة  مبراكز االإيواء والداخليات ؛  •

مواكبة 400 89 طفال و�سابا فـي املجالني الثقافـي و الريا�سي ؛  •

ا�ستفادة 000 6 امراأة من خدمات املراكز ال�سو�سيو تربوية   •
ومراكز التكوين ؛

ا�ستفادة 764 159 �سخ�سا من برامج التنمية امل�ستدامة   •
)االأن�سطة املذرة للدخل، القرو�س ال�سغرى، دعم ال�سناع 

التقليديني، ماآوي �سياحية، ...( ؛

ا�ستفادة 245 658 �سخ�سا فـي و�سعية �سعبة من خدمات   •
القوافل الطبية الت�سامنية ؛

تتبع 014 6 معاقا �سنويا داخل املراكز املتخ�س�سة ؛  •
ا�ستفادة 897 14 �سخ�سا من الربامج الطبية االجتماعية ؛  •

ا�ستفادة 2,3 مليون �سخ�سا من الن�ساء و االأرامل و االأ�سخا�س   •
امل�سنني و املعاقني وغريهم �سنويا من الدعم الغذائي مبنا�سبة 

�سهر رم�سان ؛
ا�ستقبال كل �سنة ما يناهز 384 474 2 مغربيا مقيما باخلارج   •
وم�ساعدة 266 80 �سخ�سا خالل عملية مرحبا 2015، خا�سة 
فيما يخ�س اجلوانب االإدارية و النقل و اإعادة جثامني املوتى اإىل 

اأر�س الوطن وامل�ساعدات الطبية املختلفة.

غاية �إىل  لاللتز�مات  �لإجمايل  �ملبلغ   و�صل 
31 �أكتوبر 2015 ما جمموعه5,147 مليار درهم.



9

قام �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل بتاريخ 8 
يناير 2015 بعمالة مقاطعات ابن م�سيك بالدار البي�ساء، باإعطاء 
تعك�س  امللكية  املبادرة  هذه  للت�سامن،  الوطنية  احلملة  انطالقة 
اأفراد  الت�سامن بني  وثقافة  قيم  الدائمة لرت�سيخ  املولوية  االإرادة 

املجتمع املغربي. 

املغربي  املجتمع  اأفراد  لكافة  هامة  منا�سبة  احلملة  هذه  وتعترب 
فـي  م�ساهماتهم  خالل  من  املواطنة  بقيم  ارتباطهم  لتجديد 
 متويل خمتلف امل�ساريع التي تقوم بها م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س

اململكة. جهات  مبختلف  املحتاجني  لفائدة  للت�شامن 

للم�ؤ�ش�شة  يتاأتى  الهيئات  و  االأفراد  خمتلف  م�ساهمات  فبف�سل 
امل�ساهمة الفعالة فـي اإجناز خمتلف امل�ساريع االجتماعية التي ما 

فتئت تعرف تطورا كما وكيفا ونوعا.

امل�ساريع  هذه  بتمويل  للت�شامن  اخلام�س  حممد  م�ؤ�ش�شة  تقوم 
تدبريها  ا�سناد  و  حدة  على  م�سروع  كل  واأهمية  االأولويات  ح�سب 
لالأن�سطة  بالن�سبة  ذاتيني  الأ�سخا�س  اأو  مبا�سر  ب�سكل  للجمعيات 

املذرة للدخل.

املرتبطة  بامل�ساريع  للنهو�س  كذلك  توجه  امل�ؤ�ش�شة  موارد  اإن 
بالتكوين والتاأهيل واالإدماج ال�سو�سيو اقت�سادي للفئات امل�ستهدفة 
اخلا�سة االحتياجات  ذوي  واالأ�سخا�س  الن�ساء  و  ال�سباب   من 

و تقدمي الدعم الغذائي خالل �سهر رم�سان، باالإ�سافة اإىل م�ساريع 
التنمية امل�ستدامة واالأعمال االإن�سانية فـي بعدها الوطني والدويل. 







امل�ؤ�ش�شة اأن�سطة  طبعا  دالني  بحدثني   2015 �سنة   متيزت 
و يتعلق االأمر بـ :

  )Centre TPE( الت�سامنية  ال�سغرى  املقاوالت  مركز  تد�سني   •
بتاريخ 8 يناير 2015 مبدينة الدار البي�ساء ؛

وحماربة  للتكفل  املتنقلة  الطبية  للحملة  االنطالقة  اإعطاء   •
طرف  من  املعوزين،  االأ�سخا�س  لفائدة  املزمنة  االأمرا�س 
�شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل خالل �سهر 

رم�سان االأبرك 1436 مبدينة متارة.

د�سن هذا املركز من طرف �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س 
انطالقة  اإعطاء  مبنا�سبة   2015 يناير   8 يوم  اهلل  ن�سره 
2015. هذا امل�سروع الذي يعك�س  احلملة الوطنية للت�سامن 
يعترب  الذاتي،  الت�سغيل  جمال  فـي  واالبتكار  التجديد  طابع 
�سابقة من نوعه على امل�ستوى الوطني، ملا له من اأهمية فـي 
من  باعتبارها  ال�سغرى  امل�ساريع  حاملي  ال�سباب   مواكبة 
الذاتي الت�سغيل  و  املقاوالتي  العمل  لتنمية  الدعامات   اأهم 

و يوفر هذا املركز اخلدمات التالية :

االإيواء املوؤقت للمقاولني ال�سباب حاملي امل�ساريع داخل حمالت   •
مهياأة ؛

؛ االأن�سطة  النطالقة  ال�سرورية  املعدات  منح   •
التكوين و امل�ساحبة من اأجل تاأمني ا�ستدامة و تطوير املقاوالت   •

املحت�سنة. 

وتطوير  ال�سغرى  املقاوالت  خللق  التدبريي  النموذج  هذا  اإن 
ي�سكل  معوزة،  فئات  من  املنحدرين  الذاتيني  املقاولني  كفاءات 
بديال عمليا ميكن هذه الفئات االجتماعية من ولوج ف�ساء املقاولة 
فـي  البالغة  الأهميته  لهم  اقت�سادي  ال�سو�سيو  التاأهيل  وتاأمني 

حماربة مع�سلة البطالة.
مربع  مرت   7 697 م�ساحة  على  املركز  هذا  اإجناز  مت  لقد 
نتاجية االإ ن�سطة  لالأ ور�سة   51 تبلغ  ا�ستيعابية   بطاقة 
وقاعة  اخلدماتية  للمقاوالت  خم�س�سا  ف�ساءا   29 و 
للتكوين  قاعة  كذا  و  املقاوالت  لدعم  ف�ساء  و  لالجتماعات 

ومرافق اإدارية وتقنية اأخرى. 
و قد بلغ الغالف املايل املر�سود الجنازه 42,57 مليون درهم. 



13

للرفع من خدماتها الطبية، قامت م�ؤ�ش�شة حممد خلام�س 
املتنقلة  الطبية  الوحدات  ا�سطول  بتقوية  للت�شامن 
التخ�س�سات، متعددتا  جديدتني  طبيتني  وحدتني   باقتناء 
و تهيئة اخلم�س وحدات االأخرى مما مكن من تو�سيع وتنويع 
االأ�سنان  طب  العيون،  طب  منها  و  ا�سافية  طبية  خدمات 

والتحليالت الطبية.
لفائدة  متنقلة  طبية  حملة  برجمة  متت  االطار  هذا  فـي  و 
فا�س،  �سال،  متارة،  عمالة  من  كل  فـي  املحتاجة  الفئات 

ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  الدارالبي�ساء  و  احلوز  وجدة، 
وال�سلطات املحلية و اجلمعيات الطبية املتعاقدة حيث مكنت 

من ا�ستهداف 304 23 �سخ�سا.
�شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�سره  و قد تف�سل 
بتاريخ متارة  بعمالة  الربنامج  هذا  انطالقة  باعطاء   اهلل 

8 رم�سان 1436.



�لتاريخ �ل�صركاء �لتكلفة
بالدرهم مكان �لتو�جد �مل�صروع �لقليم

 16/01/2015
 • مكتب التكوين املهني

 وانعا�س ال�سغل
• جمعيات حملية

12 000 000 حي االأطل�س مركز تكوين و تقوية قدرات الن�ساء

فا�س

16/01/2015 • جمعية اإدارة مركز املقاوالت 
ال�سغرى الت�سامنية بفا�س  35 000 000

�سارع موالي عبد 
اهلل مركز املقاوالت ال�سغرى الت�سامنية

16/01/2015
 • مكتب التكوين املهني

  وانعا�س ال�سغل
)الت�سيريوالتجهيز(

16 000 000 �سارع موالي عبداهلل مركز التكوين املهني املتعدد االخت�سا�سات بفا�س

19/01/2015  • وزارةال�سحة
• جمعيات حملية

5 000 000 دائرة املرينيني مركز ت�سخي�س و عالج االأمرا�س املزمنة

19/01/2015  • وزارةال�سحة
• جمعيات حملية

12 000 000 دائرة زواغة مركز غ�سيل الكلي

فاحت رم�سان 1436
18/06/2015

 • وزارة الداخلية
• وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية

55 000 000
مدر�سة العالمة 

اجلزويل اليو�سفية عملية رم�سان 1436 الرباط

3 رم�سان 1436
20/06/2015

• جمل�س املدينة
 • موؤ�س�سة حممدال�ساد�س 

للمقاوالت ال�سغرى الت�سامنية
12 700 000

�سارع حممد 
ال�ساد�س مركز جتاري للم�ساريع الت�سامنية ال�سغرية �شال

 7رم�سان 1436
29/06/2015

5 000 000 حي اأبي رقراق مركز القرب و التكفل باملعاقني الرباط

 8 رم�سان 1436
25/06/2015

• جمعيات االأطباء 2 000 000 حي النه�سة متارة
 حملة طبية للوقاية و مكافحة االأمرا�س املزمنة
  ل�سالح ال�سكان املحرومني فـي �ست اأقاليم : 

متارة، �سال،احلوز، فا�س، وجدة و الدارالبي�ساء
متارة

12رم�سان 1436
29/06/2015

 • جمعية اإدارة املركز الوطني
حممد ال�ساد�س للمعاقني 20 000 000

�سارع 
حممدال�ساد�س املركز الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني جهة الدارالبي�ساء

الدار البي�شاء
13رم�سان 1436

30/06/2015
• �سبكة جمعيات 12 000 000

 حي ال�سالم 1
�سيدي مومن مركزالتكوين املهني املتعدد االخت�سا�سات

19رم�سان 1436
06/07/2015

• وزارة ال�سحة
• جمعيات حملية

5 000 000 �سارع العالية مركز ت�سخي�س و عالج االأمرا�س املزمنة
املحمدية

• جمعيات حملية 9 000 000 جماعة بني يخلف مركب تكوين واإدماج ال�سباب

27 رم�سان 1436
15/07/2015

• جمعيات االأطباء 2 000 000 مديونة
حملة طبية للوقاية ومكافحة االأمرا�س املزمنة ل�سالح 

 ال�سكان املحتاجني فـي �ست اأقاليم : 
متارة، �سال، احلوز، فا�س، وجدة و الدارالبي�ساء

الدار البي�شاء

23/09/2015
• وزارةال�سحة

 • جمعية الوقاية من
اأ�سرار املخدرات املغرب

5 000 000 حي اجلديد  مركز طب االإدمان طنجة

امل�شاريع التي اأعطى انطالقتها �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�شره اهلل �شنة 2015
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امل�شاريع التي د�شنها �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�شره اهلل �شنة 2015

امل�شاريع املنتهية �شنة 2015

�لتاريخ  �ل�صركاء  �لتكلفة
بالدرهم مكان �لتو�جد �مل�صروع �لقليم

08/01/2015
• جمعية اإدارة مركز املقاوالت 

 ال�سغرى الت�سامنية 
بالدار البي�ساء

42 570 000 دائرة بنم�سيك مركز املقاوالت ال�سغرى الت�سامنية الدار البي�شاء

3 رم�سان 1436
20/06/2015

 • جمعية ال�سباب ح�سني
للتنمية و الت�سامن 6 000 000 قرية اأوالد مو�سى مركز التكوين املهني واإدماج ال�سباب بقرية اأوالد مو�سى �شال

12 رم�سان 1436
20/06/2015

• جمعية اإدارة مركز
التكوين للجمعيات 10 000 000 �سارع العنق مركز التكوين للجمعيات

الدار البي�شاء
13رم�سان 1436

30/06/2015

• جمل�س املدينة : 3 مليون درهم
• مكتب التكوين ا ملهني و انعا�س 

ال�سغل : 2 مليون درهم
10 000 000 دائرة حي احل�سني مركز التكوين فـي مهن اخلدمات

 23 رم�سان 1436
10/07/2015

• جمعية اإدارة املركز 6 800 000 �سارع مغوغة مركز التكوين املهني و اإدماج ال�سباب

طنجة

• املجل�س املحلي
• املبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية 

فح�س اأجنرة : 2 مليون درهم
4 500 000

ق�سر جماز، اإقليم 
فح�س اأجنرة مركز تكوين و تقوية قدرات الن�ساء

24 رم�سان 1436
11/07/2015

• جمعية احتاد الطالب القدامى 
بطنجة ـتطوان جهة م�سنانة 6 000 000 �سارع م�سنانة مركز تكوين وتقوية قدرات الن�ساء

• وزارة ال�سحة
• وزارة الداخلية

5 700 000 �سارع بئر ال�سفاء مركز طب االإدمان

�ل�صركاء   �لتكلفة
بالدرهم مكان �لتو�جد �مل�صروع �لقليم

• وزارة ال�سحة
• وزارة الداخلية

 • جمعية الوقاية من اأ�سرار
)املخدرات(جهة فا�س 

5 000 000 �سارع دوكارات مركز طب االإدمان
فا�س

• جمعيةامل�ستقبل 3 500 000
 املركز اال�ست�سفائي
اجلامعي 2 بفا�س دار الطفل

• وزارةال�سحة
• فاعل خري

17 500 000 حي امل�سلى الكلي لغ�سيل  الثاين  احل�سن   مركز 
بوجدة املزمنة  االأمرا�س  عالج  و  وجدة





الربامج  اإجناز  جمال  فـي  جمهوداتها   ،2015 �سنة  خالل  امل�ؤ�ش�شة  وا�سلت 
واملراكز االجتماعية لفائدة ال�سكان فـي و�سعية �سعبة.

 تهدف هذه الربامج اأ�سا�سا اإىل دعم التمدر�س والتكوين باالإ�سافة اإىل تقوية قدرات 
الن�ساء و ال�سباب.



فـي اإطار املجهودات املبذولة ملحاربة ظاهرة الهدر املدر�سي 
قامت  ح�سرية،  ال�سبه  و  القروية  املناطق  لفتيات  بالن�سبة 
م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن ببناء و جتهيز عدد من 

مراكز االإيواء لفائدة هذه ال�سريحة.
01. دار الفتاة ب�شيدي �شليمان

ياأتي اإجناز هذا املركز ل�سد اخل�سا�س فـي جمال ا�ستقبال 
الفتيات املتمدر�سات و املنحدرات من املناطق القروية التابعة 
ملدينة �سيدي �سليمان. حيث مت اإجنازه داخل اإعدادية عمر 
ابن اخلطاب ب�سعة 70 �سريرا، كما يتوفر املركز على مطبخ 
وقاعة  للدرو�س  وقاعة  مكتبة  اإىل  باالإ�سافة  لالأكل  وقاعة 
بني  �سراكة  ثمرة  املرفق  هذا  اإجناز  ويعترب  لالإعالميات. 
م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن و التعا�سدية الفالحية 

للتاأمني مبيزانية تقدر بـ 4,3 مليون درهم.
02. دار الطالبة باإعدادية تنق�ب ب�شف�شاون 

تلميذة   100 لفائدة  االإيواء  توفري  امل�سروع  هذا  ي�ستهدف 
املنحدرة من املناطق التابعة للنفوذ الرتابي جلماعة تنقوب 
قاعة  على  لالأكل  وقاعة  مطبخ  اإىل  باالإ�سافة  �سيتوفر  و 
للمطالعة ومكتبة وقاعة للمعلوميات. و�سيتم اإجنازه بغالف 
م�ؤ�ش�شة  طرف  من  ممولة  درهم  مليون   4,5 بـ  يقدر  مايل 
حممد اخلام�س للت�شامن فـي حني �سيوكل ت�سيريه لوزارة 

الرتبية الوطنية و التكوين املهني.

03. دار الفتاة بدار الكبداين عمالة الدري��س 
بـ يقدر  مايل  بغالف  اإجنازه  مت  الذي  الف�ساء  هذا   يتوفر 

�سرير   100 تبلغ  ا�ستيعابية  قدرة  على  درهم  مليون   3,5

ويتكون من اأجنحة للنوم ومطبخ وقاعة لالأكل باالإ�سافة اإىل 
قاعة للمعلوميات ومكتبة وقاعة للمطالعة. ويتوفر اأي�سا على 

غرفتني اليواء ذوي االحتياجات اخلا�سة.
04. دار الفتاة ب�شخ�ر الرحامنة 

�سيتم اإجناز هذه الداخلية لفائدة 100 فتاة ينحدرن من  �ست 
 جماعات قروية هي جماعة �سخور الرحامنة - �سيدي غامن
 - �سيدي من�سور - �سكورة - حل�سرة - �سيدي عبد اهلل وجعفرة،
و �سيتوفر هذا املركز على مطبخ و مطعم و قاعة للمطالعة 
درهم مليون  اإجنازه 3,5  و�سيكلف  معلوماتية.   ومكتبة 

ممولة من طرف م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن.
05. ت��شعة دار الفتاة بتاركي�شت احل�شيمة 

ل�سد اخل�سا�س الكبري و اال�ستجابة للطلب على خدمات دار 
الفتاة بتاركي�ست التي مت اإجنازها من طرف امل�ؤ�ش�شة �سنة 
2010، متت برجمة تو�سعة الدار بزيادة الطاقة اال�ستيعابية 

بـ 60 �سريرا، باإ�سافة مراقد جديدة وقاعتني للنوم للمعاقني 
وقاعة متعددة االخت�سا�سات وذلك مبيزانية اإجمالية تقدر 

بـ 2,5 مليون درهم.
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فكيك اإقليم  بب�مرمي  اجلماعية  املدر�شة   .06
متدر�س  دعم  برنامج  �سمن  املوؤ�س�سة  هاته  اإجناز  يندرج 
مت التي  غرارتلك  على  الرحل  قبائل  اإىل  املنتمني   االأطفال 
اإجنازها فـي طراريد بتندرارة، �ستوفر هذه املدر�سة جناحا 
متعددة  وقاعة  للدر�س  قاعات   6 من  مكونا  بيداغوجيا 
االخت�سا�سات، باالإ�سافة اإىل جناح لالإيواء بطاقة ا�ستيعابية 
اإجمالية  وذلك مبيزانية  ومطبخا  ومق�سفا  �سريرا   84 تبلغ 

تقدر بـ 4,5 مليون درهم.
كما قامت امل�ؤ�ش�شة كذلك بتجهيز قاعة للمعلوميات ومكتبة 
وذلك  بالرباط  اجلازويل  �سليمان  بن  مدر�سة حممد  داخل 

مببلغ اإجمايل يقدر بـ 000 200 درهم.

07. دعم التمدر�س عن طريق ت�زيع املحافظ 
الدرا�شية وامل�اد الغذائية

 170 540 لفائدة  املدر�سية  املحافظ  بتوزيع  امل�ؤ�ش�شة  قامت 
التابعة  النائية  باملناطق  الواقعة  القروية  باملدار�س  تلميذا 
لالأكادمييات اجلهوية للرتبية و التكوين فـي كل من مراك�س 
ا�ستفادتهم  اىل  باال�سافة  مالل  وبني  ومكنا�س  فا�س  و 
من  كهبة  امل�ؤ�ش�شة  عليها  ح�سلت  التمر  من  طنا   36,5 من 
امل�ساعدات لهذه  القيمة االجمالية  تقدر  و  �سركائها.   طرف 

 بـ 5,16 مليون درهم.



لتمكني ال�سباب من لعب الدور املنوط به كفاعل اأ�سا�سي فـي 
على  براجمها  خالل  من  امل�ؤ�ش�شة  تعمل  التنمية،  م�سل�سل 
حت�سني  اىل  تهدف  ال�سريحة  هذه  لفائدة  م�ساريع  اإجناز 
ا�ستقاللهم  حتقيق  من  ومتكينهم  االقت�سادية  ظروفهم 

االقت�سادي واالجتماعي.
فـي هذا االإطار تف�سل �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س 
ن�سره اهلل بتد�سني و اإعطاء االنطالقة الأربع مراكز لل�سباب 
 .2015 �سنة  خالل  مربجمة  كانت  مراكز  �سبعة  اأ�سل  من 
االأن�سطة  اإنعا�س  اإىل  جمملها  فـي  املراكز  هذه  تهدف 
وتقوية  املهني  للتكوين  برامج  توفري  و  اقت�سادية  ال�سو�سيو 

قدرات ال�سباب.
01. مركز التك�ين املهني واإدماج ال�شباب بقرية 

اأوالد م��شى ب�شال 
بتد�سينه  اجلاللة  �ساحب  تف�سل  الذي  املركز  هذا  يعمل 
على �سمان تفتح ال�سباب واندماجهم االجتماعي عرب خلق 
لدى  التطوعي  العمل  وت�سجيع  واجتماعية  ثقافية  اأن�سطة 
العمل اجلمعوي ب�سفة عامة، كما يقدم تقوية  و   ال�سباب 
 تكوينات موؤهلة من �ساأنها �سمان اإدماجهم فـي �سوق ال�سغل.

وي�سمل املركز الذي مت اإجنازه مببلغ يقدر بـ 6 ماليني درهم 
وامل�ساعدة  املعلوميات  فـي  للتكوين  للدرو�س  قاعات  على 
التعليم  مربي  وتكوين  االوف�سورينغ  خدمات  و   االجتماعية 
التلحيم  حرف  فـي  للتكوين  ور�ستني  اإىل  باالإ�سافة  االأويل 
واأخرى تخ�س �سناعات عالمات الت�سوير. كما يتوفر املركز 
على مكتبة و�سائطية و خلية لتاأطري ال�سباب حاملي امل�ساريع، 
والت�سامن  للتنمية  ح�سني  جمعية  املركز  ت�سيري  يتوىل  و 
ب�سراكة مع مكتب التكوين املهني و اإنعا�س ال�سغل الذي يتوىل 

مهمة الت�سيري البيداغوجي.
02.مركز تك�ين واإدماج ال�شباب مبغ�غة طنجة

يندرج اإجناز هذا املركز فـي اإطار ا�ستمرارية برامج امل�ؤ�ش�شة 
واالجتماعي  االقت�سادي  االإدماج  �سمان  اإىل  تهدف  التي 
مدرة  مهن  فـي  موؤهلة  تكوينات  توفري  طريق  عن  لل�سباب 
االأن�سطة  ت�سجيع  مع  ال�سغل  �سوق  ملتطلبات  ت�ستجيب  للدخل 

الرتبوية و الثقافية لفائدة االأطفال و ال�سباب.
بلغت  مبيزانية  اإجنازه  مت  الذي  املركز  هذا   يوفر 
االأملينيوم،  جنارة  مهن  فـي  تكوينات  درهم،  مليون   6,8 

قاعة  اىل  باالإ�سافة  واخلياطة  الف�سالة  البناء،  كهرباء 
فـي  للتكوين  واأخرى  لالإعالميات  قاعة  و  االأمية  ملحاربة 

اللغات االأجنبية وف�ساء لتوجيه ال�سباب حاملي امل�ساريع.
يتوفر املركز اأي�سا على قاعة متعددة االخت�سا�سات وف�ساء 
قاعة  و  للتكوين  قاعات  من  بدوره  يتكون  االأويل  للتعليم 

ا�سرتاحة وقاعة للتمري�س.
اإجناز  مت  املركز  ت�سيري  لتاأمني  قارة  موارد  توفري  و  ولدعم 
جلمعية  الت�سيري  مبهمة  يعهد  ومق�سف.  جتارية  حمالت 
يتكفل مكتب  فـي حني  ال�سباب مغوغة  واإدماج  ت�سيري مركز 

التكوين املهني و اإنعا�س ال�سغل بتاطري ور�سات التكوين.



21

03. املركب ال�ش��شي� ترب�ي لتك�ين واإدماج 
ال�شباب بني يخلف باملحمدية 

ينخرط اإجناز هذا املركب فـي اإطار املراكز التي ت�ستهدف 
دعم وتقوية قدرات ال�سباب والن�ساء فـي املهن املدرة للدخل 

وذلك ق�سد ت�سهيل اإدماجهم االجتماعي واملهني.
تبلغ ميزانية  اإجنازه  �سيتطلب  الذي  املركب  هذا   ويتوفر 

9 ماليني درهم على قطبني :
فـي  للتكوين  حمارف  على  يتوفر   : والطفل  املراأة  قطب   •
فنون الطبخ و احللويات، الف�سالة واخلياطة باالإ�سافة اإىل 
االأمية  حماربة  و  املدر�سي  للدعم  واأخرى  لالإعالميات  قاعة 
 و قاعة لتكوين مربيات التعليم االأويل. ويتوفر هذا القطب اأي�سا

على ف�ساء للتعليم االأويل و ف�ساء لالألعاب ؛
فـي  موؤهلة  تكوينات  يوفر   : بال�سباب  اخلا�س  القطب   •
ال�سباب  ولدعم  البناء.  وكهرباء  ملينيوم  االأ جنارة 

اللغات احلية  فـي جمال  املركز خدمات  يقدم  املتمدر�س 
متعددة  قاعة  اإىل  باالإ�سافة  املدر�سي  والدعم  والتوا�سل 

االخت�سا�سات خا�سة باالأن�سطة الثقافية والفنية.
حملية  جمعية  مع  ب�سراكة  املهني  التكوين  مكتب  و�سيتوىل 

ت�سيري هذا املركب بعد انتهاء اإجنازه.
4. مركز التك�ين والتن�شيط الثقافـي بالدري��س 

من  املنحدرين  ال�سباب  دعم  اإىل  املركز  هذا  اإجناز  يهدف 
االأحياء اله�سة عن طريق دعم قدراتهم فـي حرف متكنهم 

من احل�سول على دخل قار بخلق اأن�سطة مدرة للدخل.
املهني  للتكوين  حمارف  اإىل  باالإ�سافة  املركز  هذا  �سيتوفر 
الثقافية  باالأن�سطة  للقيام  االخت�سا�سات  متعددة  قاعة  على 
وعلى مكتبة و�سائطية وقاعات للدعم املدر�سي باالإ�سافة اإىل 
ف�ساء للجمعيات و �سيتم اإجناز حمليني جتاريني لدعم جزء 
من ميزانية ت�سيري املركز الذي �سيعهد بتدبريه جلمعية حملية.



 05. املركز ال�ش��شي� ترب�ي لل�شباب
باإيزم�رن باحل�شيمة 

يهدف هذا املركز اإىل تقوية قدرات ال�سباب لت�سهيل عملية 
وخا�سة  التكوين  خالل  من  املهني  و  االجتماعي  اإدماجهم 
ال�سغل  �سوق  ملتطلبات  ت�ستجيب  حرف  فـي  املهني  التكوين 
املحلي كاحلرف املتعلقة بالبناء )جنارة االأملينيوم، كهرباء 
البناء( او تلك اخلا�سة بالتكنولوجيات احلديثة كاملعلوميات. 
هذا مع دعم وت�سجيع االأن�سطة الثقافية والريا�سية لدى الفئة 

امل�ستهدفة.
يتكون هذا املركز من قاعة متعددة االخت�سا�سات وحمارف 
للتكوين املهني ومكتبة و�سائطية اإ�سافة اإىل حمليني جتاريني 

لدعم ت�سيري املركز، و�ستتوىل ت�سيريه جمعية حملية.
06. مركز تك�ين وتن�شيط الن�شيج اجلمع�ي 

بالعنق بالدار البي�شاء 
يندرج اإجناز هذا املركز فـي اإطار �سبكة املراكز املماثلة التي 
لي�ستجيب  امل�ؤ�ش�شة بكل من وجدة، فا�س ومكنا�س  اأجنزتها 
حلاجة ملحة معرب عنها من طرف الن�سيج اجلمعوي �سركاء 

امل�ؤ�ش�شة بجهة الدار البي�ساء.
املراكز  غرار  على  املركز  هذا  اإليه  يهدف  ما  �سمن  ومن 

املماثلة :

تكوين وتقوية قدرات اجلمعيات املحلية ؛  •
دعم ومواكبة اجلمعيات والتعاونيات فـي طور التاأ�سي�س ؛  •

اإنعا�س وتثمني الن�سيج اجلمعوي عن طريق حت�سني املوؤهالت   •
املوؤ�س�ساتية للجمعيات امل�ستفيدة.

االخت�سا�سات متعددة  قاعة  على  املركز  هذا   ويتوفر 
و قاعة الإيواء اجلمعيات وقاعة للمحا�سرات ومركزا للتوثيق 
فـي  للتكوين  اأخرى  و  اللغات  فـي  للتكوين  قاعة  و  واالإعالم 

تقنيات التوا�سل اجلمعوي وقاعة للمعلوميات.
 و تتوىل ت�سيري هذا املركز جمعية للت�سيري ت�سم فـي ع�سويتها  
الدار  بجهة  واجلمعويني  املوؤ�س�ساتيني  الفاعلني  من  عددا 

البي�ساء وتطلب اإجنازه غالفا ماليا يبلغ 10 ماليني درهم.
07. املركز متعدد اخلدمات لتك�ين ال�شباب بتمارة 

الكهرباء  مهن  فـي  لل�سباب  تكوينات  املركز  هذا  �سيوفر 
ال�سناعية، التلحيم، ميكانيك ال�سيارات ومربيي التعليم االأويل. 
كما يتوفر على ف�ساء ريا�سي لت�سجيع االأن�سطة الريا�سية لدى 

�سباب عمالة متارة باالإ�سافة اإىل ف�ساء للتعليم االأويل.
�سيتطلب اإجناز هذا املركز غالفا ماليا قدره 8,5 ماليني درهم 
و�سينجز ب�سراكة مع مكتب التكوين املهني الذي �سيتوىل جتهيز 

املركز وكذا التاأطري البيداغوجي لور�سات التكوين املهني.
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يحتل تكوين ودعم دور املراأة ودجمها فـي التنمية االقت�سادية 
مكانة اأ�سا�سية فـي ا�سرتاتيجية امل�ؤ�ش�شة، و ذلك من خالل :

دعم قدرات الن�ساء عن طريق التكوين و التاأهيل فـي مهن مدرة   •
للدخل ؛

اإدماج املراأة فـي م�سل�سل التنمية االقت�سادية بخلق اأن�سطة   •
مدرة للدخل.

01. مركز تك�ين وتاأهيل الن�شاء بفا�س
يهدف هذا املركز اإىل تاأهيل الن�ساء فـي و�سعية �سعبة وذلك 
التكوين  اقت�سادية عن طريق  ال�سو�سيو  لالرتقاء بظروفهن 

املوؤهل فـي مهن مدرة للدخل.
ي�سم هذا املركز الذي �سينجز على 5 طوابق باالإ�سافة اإىل 
وال�سكوالطة  واحللويات  الطبخ  فنون  فـي  للتكوين  ور�سات 
الف�سالة  فـي  للتكوين  ور�سات  على  بيداغوجي،  ومطعم 
والتجميل  احلالقة  لتعليم  ور�سة  وكذا  التقليدية  واخلياطة 
احلياة  وم�ساعدات  اال�ستقبال  م�سيفات  لتكوين  واأخرى 

االجتماعية وعامالت وكاالت اال�سفار.
فـي  للتكوين  و  للمعلوميات  قاعات  على  اأي�سا  املركز  يتوفر 
ومكتبة  واال�ستماع  للتوجيه  وف�ساء  االأمية  وحماربة  اللغات 

وف�ساء للتعليم االأويل.
و فــي اإطار االهتمام بالن�ساء فـي و�سعية �سعبة �سيوفر املركز 

لهذه الفئة االإيواء ب�سفة موؤقتة.

 �سيكلف اإجناز هذا املركز غالفا ماليا يقدر بـ 15 مليون درهم،
البيداغوجي  التاأطري  املهني مهمة  التكوين  و�سيتوىل مكتب 

والتقني لور�سات التكوين املهني.
02. مركز تك�ين وتق�ية قدرات الن�شاء مب�شنانة 

طنجة 
يهدف هذا املركز الذي مت اإجنازه مبيزانية تقدر بـ 6 ماليني 
حيث  للن�ساء  اقت�سادي  ال�سو�سيو  االإدماج  دعم  اإىل  درهم، 
�سيمكنهن من تقوية كفاءتهن من خالل درو�س لتعلم احلرف 
وحمو االأمية الوظيفية ق�سد االرتقاء بظروفهن االجتماعية 

عن طريق االأن�سطة املدرة للدخل.
الطبخ  فنون  فـي  للتكوين  ور�سات  على  املركز  يحتوي 
واالأعمال  الطرز  وكذا  والف�سالة  واخلياطة   واحللويات 

اليدوية و اخلياطة التقليدية واحلالقة والتجميل.
التعليم  كما ي�سم قاعة للمعلوميات واأخرى لتكوين مربيات 
االأويل وقاعة ملحاربة االأمية والدعم املدر�سي باالإ�سافة اإىل 
الن�ساء امل�ستفيدات من  اأطفال  للتعليم االأويل لفائدة  ف�ساء 

اأن�سطة املركز.
وقد فتح هذا املركز اأبوابه خالل �سنة 2015، حيث بلغ عدد 
امل�سجلني 950 م�ستفيدة وتتوىل مهمة ت�سيريه جمعية اإحتاد 
التكوين  مكتب  من  بيداغوجي  بدعم  تطوان  طنجة  طلبة 

املهني.



03. مركز تك�ين وتق�ية قدرات الن�شاء بق�شر 
جماز بفح�س اأجنرة 

امل�ؤ�ش�شة  بني  �سراكة  يعتربثمرة  املركز  هذا  اإجناز  اإن 
املتو�سط  اأجنرة وموؤ�س�سة طنجة  االإقليمي لفح�س   واملجل�س 
 4,5 بلغ  اإجمايل  مايل  بغالف  وذلك  الب�سرية  للتنمية 
 مليون درهم.وهو موجه لفائدة الن�ساء فـي و�سعية �سعبة. 
ويهدف اإىل ت�سهيل اإدماجهن ال�سو�سيواقت�سادي عن طريق 

التكوين فـي مهن ت�ستجيب حلاجيات �سوق ال�سغل املحلي.
ومطعما  واحللويات  للطبخ  ور�سات  املركز  هذا  يت�سمن 
بيداغوجيا وور�سات للتكوين املهني فـي الف�سالة واخلياطة 
والطرز والتجميل وقاعة للمعلوميات واخرى ملحاربة االأمية 
والدعم املدر�سي، اإ�سافة اإىل ح�سانة لالطفال و قد ا�سندت 

مهمة ت�سيريه جلمعية النور.

04. املركز املتعدد االخت�شا�شات الإدماج املراأة فـي 
و�شعية �شعبة بالرباط 

فـي مهن مدرة  الن�ساء  قدرات  اإىل دعم  املركز  يهدف هذا 
للدخل باالإ�سافة اإىل توفري االإيواء املوؤقت لفائدة الن�ساء فـي 

و�سعية �سعبة.
�سيتوفر هذا املركز على ف�ساء لال�ستماع والتوجيه وور�سات 
م�ساعدات  وتكوين  واخلياطة  الطبخ  فـي  املوؤهل  للتكوين 
احلياة االجتماعية، فـي حني يتوفر جناح االإيواء على قاعة 
اآ�سرة  10 تبلغ  ا�ستيعابية   لال�سرتاحة وغرف لالإيواء بطاقة 

و مطبخ وح�سانة لالأطفال.
م�ؤ�ش�شة  بني  �سراكة  اإطار  فـي  املركز  هذا  اإجناز  �سيتم 
حممد اخلام�س للت�شامن و املجل�س االإقليمي ملدينة الرباط 

مبيزانية تقدرب 7 ماليني درهم.
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يندرج اإجناز هذا النوع من امل�ساريع فـي اإطار اال�سرتاتيجية 
من  ذلك  و  املعاقني  االأ�سخا�س  لفائدة  للم�ؤ�ش�شة  امل�سطرة 
على  وتعميمها  االأن�سطة  تطوير  و  املكت�سبات  تر�سيخ  خالل 

جهات اأخرى للمملكة و فـي هذا االإطار مت اإجناز مايلي :
 01. املركز ال�طني حممد ال�شاد�س للمعاقني

فرع الدارالبي�شاء
اهلل  ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  تف�سل 
بو�سع   2015 يونيو   29 لـ  املوافق   1436 رم�سان   12 بتاريخ 
احلجر االأ�سا�س الإجناز الفرع اجلهوي ملركز حممد ال�ساد�س 

للمعاقني بالدارالبي�ساء. 
الفداء  مبقاطعة  اإن�ساوؤه  �سيتم  الذي  املركز  هذا  و�سيمكن   
مر�س ال�سلطان، جهة الدرالبي�ساء من توفري ف�ساء للتاأطري 
اإعاقة  الطبي واالجتماعي والرتبوي لالأ�سخا�س فـي و�سعية 
ذهنية وج�سدية، باالإ�سافة اىل ف�ساء للجمعيات الفاعلة فـي 

جمال االإعاقة.

اجلهوية  املراكز  باقي  غرار  على  املركز  هذا  ويهدف 
اإىل فا�س  و  وجدة  و  مراك�س  و  اآ�سفي  من  بكل   املتواجدة 

التكفل باالأ�سخا�س املعاقني و كذا التاأطري الطبي و االجتماعي 
و الرتبوي لهذه الفئة، مع توفري املواكبة و التح�سي�س لعائالتهم.
بالقطب  االأمر  ويتعلق  وظيفية  اأقطاب  من  املركز  ويتكون 
الطبي والقطب االجتماعي الرتبوي وجناح للتكوين واالإدماج 
املركز  �سيوفر  كما  الريا�سي،  واجلناح  واملهني  االجتماعي 
ور�سة لتقومي االأع�ساء وكذا وحدة للتكفل باالأطفال التوحديني.
 �سيكلف اإجناز هذا املركز غالفا ماليا يقدر بـ 20 مليون درهما

و�سيعهد بت�سيريه جلمعية ت�سيري املركز الوطني حممد ال�ساد�س 
للمعاقني.



02. مركز القرب للتكفل باالأطفال امل�شابني 
بال�شلل احلركي الدماغي )IMC( بالرباط

والنف�سي  االجتماعي  للتكفل  ف�ساء  املركز  هذا  �سيوفر 
والطبي باالأطفال املعاقني باالإ�سافة اإىل مواكبة وتتبع عملية 
تفتحهم  ل�سمان  اأن�سطة  تنظيم  �سيمكن من  اإدماجهم. كما 
االأطفال  واأولياء  اآباء  وتاأطري  توجيه  و  ا�ستقبال  كذا  و 
املعاقني واجلمعيات العاملة فـي هذا املجال و�سيقدم املركز 
والعالج  الت�سخي�س  جمال  فـي  خدمات  للم�ستفيدين  اي�سا 

باالإ�سافة اإىل الرتوي�س الطبي.
يتكون هذا املركز الذي �سينجز ب�سراكة مع املجل�س االإقليمي 
من  درهم،  05 ماليني  بـ  يقدر  مايل  بغالف  الرباط  ملدينة 
 قاعات للفح�س الطبي واأخرى للرتوي�س احلركي و تروي�س
باالإ�سافة االإدراك  ملكات  تطوير  الأن�سطة  قاعات  و   النطق 
املدر�سي للدعم  وقاعة  الريا�سية  لالألعاب  ف�ساء   اإىل 
للتكوين  ور�سة  و  واالإعالميات  املتخ�س�سة  للرتبية  قاعة  و 
للعائالت واال�ستقبال  للتوجيه  ف�ساء  كذا  و  احلرف   فـي 
و اجلمعيات، و �سيعهد بت�سيريه للجمعية املغربية للمعاقني 
الوطني املركز  ت�سيري  جمعية  من  تقني  بدعم   ج�سديا 

ب�سال. للمعاقني  ال�ساد�س  حممد 

03. مركز االإدماج وامل�شاعدة بالت�شغيل ب�شال
قامت م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن بدعم من املركز 
 2010 �سنة  فـي  ب�سال  للمعاقني  ال�ساد�س  حممد  الوطني 
و�سعية  فـي  ال�سباب  لفائدة  املهني  للتكوين  برنامج  باإطالق 
اإعاقة ذهنية حيث متكن حوايل 74 �سابا و�سابة من احل�سول 
على تكوين فـي حرف متنوعة كالطبخ، اال�ستقبال و الفالحة 

واخلزف. 
وقد قامت امل�ؤ�ش�شة خالل 2015 بدعم هذا الربنامج باإجناز 
الفئة  لهذه  ال�سغل  طريق  عن  املهني  لالإدماج  رائد  م�سروع 

بهدف �سمان اإدماجهم املهني وحتقيق ا�ستقالليتهم. 
يتك�ن هذا املركز من وحدتني:

وحدة االإنتاج و ت�ستمل على الف�ساءات االآتية :  •
- الفالحة الع�سوية ؛

- الب�ستنة ؛
- اإنتاج الدجاج البلدي ؛

- تربية النحل ؛
- �سناعة احللويات واخلبز.

ت�سويق املنتوجات :  •
)االأ�سواق  املركز  خارج  للت�سويق  نقط  عدة  فتح  �سيتم   -

الكربى، حمالت جتارية...(؛
- خلق اأن�سطة مدرة للدخل لفائدة االأ�سخا�س فـي و�سعية 

اإعاقة.
ع مل�سرو ا هذا  ز  جنا الإ جمايل  الإ ا ملايل  ا ملبلغ  ا  �سيكلف 
وبع�س  امل�ؤ�ش�شة  يتم متويلها من طرف  36,5 مليون درهم، 

الوطني  املركز  ت�سيري  ملوؤ�س�سة  االإداري  املجل�س   اأع�ساء 
حممد ال�ساد�س للمعاقني ب�سال.
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01. دار االأم مبراك�س
االأطفال  اأمهات  الإيواء  ف�ساء  توفري  اإىل  الدار  هذه  تهدف 
الذين يتابعون عالجهم باملركز االإ�ست�سفائي حممد ال�ساد�س 
مبراك�س، و يتوفر على ف�ساء لالإيواء بطاقة ا�ستيعابية تبلغ 
20 �سريرا باالإ�سافة اإىل ف�ساء لال�ستقبال و�سالون و مطبخ 

وقاعة لالأكل.
طرف  من  ممولة  درهم  مليون   3,5 تبلغ  مبيزانية  و�سينجز 

امل�ؤ�ش�شة.

02. دار االطفل مبراك�س
الرباط،  من  بكل  املنجزة  امل�سابهة  املراكز  غرار  على 
االطفال  املركز  هذا  �سيمكن  ووجدة،  فا�س  الدارالبي�ساء، 
الذين يتابعون عالجهم بامل�ست�سفى اجلامعي حممد ال�ساد�س 
اخلارجي  باملحيط  عالقتهم  على  احلفاظ  من  مبراك�س 
حيث  املركز  خدمات  طريق  عن  وذلك  الرتبوي  وخا�سة 
�سيوفر لهم درو�س للدعم املدر�سي واأن�سطة تربوية وترفيهية 

كالر�سم وقاعة للعب باالإ�سافة اىل مطبخ.
�سينجز هذا املركز مبيزانية تبلغ 1,5 مليون درهم.







01. الق�افل الطبية 
اأ . الق�افل الطبية املنظمة بالتعاون مع اجلمعيات 

الطبية ال�شريكة
بالتعاون  �سنويا  للت�شامن  اخلام�س  حممد  م�ؤ�ش�شة  تنظم 
مع اجلمعيات الطبية املتعاقدة حمالت طبية مبختلف جهات 
اململكة با�ستهداف املناطق املعزولة املعروفة بنق�س فـي بنيتها 
الفحو�سات  و  العامة  الفحو�سات  ت�سمل  الطبية.و  التحتية 
مع اله�سة  الفئات  لفائدة  والعمليات اجلراحية   املتخ�س�سة 

اعطاء االأولوية للن�ساء و االأطفال و االأ�سخا�س امل�سنني. 
مكنت  طبية  قافلة   81 ال�سنة  هذه  خالل  امل�ؤ�ش�شة  ونظمت   
000 116 �سخ�سا من اال�ستفادة من خدماتها، مببلغ مايل 

يقدر بـ 1,5 مليون درهم.
ب. برنامج الق�افل الطبية املتنقلة املنظمة من 

طرف امل�ؤ�ش�شة
طبية  حمالت   1436 رم�سان  �سهر  خالل  امل�ؤ�ش�شة  نظمت 
عماالت  �ست  م�ستوى  على  املحتاجني  االأ�سخا�س  لفائدة 
قد  و  والدارالبي�ساء.  فا�س  وجدة،  احلوز،  �سال،  متارة،   :
تف�سل �شاحب اجلاللة حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل باعطاء 
الكرمي  بح�سوره  و�سرف  متارة  مدينة  من  احلملة  انطالقة 

اختتامها مبدينة الدار البي�ساء.
بلغت مدة كل حملة ثالثة اأيام على م�ستوى كل عمالة حيث 
مع  بتعاون  للم�ؤ�ش�شة  ال�سبع  الطبية  الوحدات  ت�سخري  مت 
واجلمعيات  املحلية  وال�سلطات  ال�سحة  وزارة  مندوبيات 
الطبية  الب�سرية  مبواردها  �ساهمت  التي  املتعاقدة  الطبية 

وال�سبه طبية.
 4 826 مبعدل  �سخ�سا   24 000 امل�ستفيدين  عدد  بلغ  وقد 

م�ستفيدا بكل عمالة.

02. احلمالت الطبية االإن�شانية
حمالت  ثالث  للت�شامن  اخلام�س  حممد  م�ؤ�ش�شة  نظمت 

طبية اإن�سانية فـي �سنة 2015.
باإقليم خنيفرة.  فـي كرو�سن  يونيو   12 و   11 يومي  االأوىل   •
�سكل  فـي  خا�س  طبي  عر�س  تقدمي  منها  الهدف  وكان 
فحو�سات فـي طب و جراحة العيون )مر�س فقدان املناعة 

املكت�سبة(. وقد ا�ستفاد من هذه العملية 96 مري�سا.
االإقليمي مبدينة  بامل�ست�سفى  يونيو   14 اإىل   12 الثانية من   •
فـي   طبية  خدمات  تقدمي  بهدف  بوملان.  باإقليم  مي�سور 
لفائدة  املكت�سبة(  املناعة  فقدان  )مر�س  العيون  جراحة 

149 مري�سا.

احلملة الثالثة اأجنزت باقليم تازة وكان الغر�س منها توفري   •
متعددة  طبية  فحو�سات  �سكل  فـي  عامة  طبية  خدمات 
االخت�سا�سات ل�ساكنة املناطق القروية و عمليات جراحية 
ال�ساد( )مر�س  العيون  وجراحة  العامة  اجلراحة   فـي 
املدر�سي.  الو�سط  فـي  الب�سري «  » النق�س  معاجلة   و 
ف�سال عن ت�سليم االأع�ساء البديلة لفائدة املعاقني حركيا.
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م�ؤ�ش�شة  اأولويات  اإحدى  الطبية  اخلدمات  اإىل  الولوج  �سكل 
 حممد اخلام�س للت�شامن. و من اأجل تقوية العر�س الطبي ل�سد
حاجيات املواطنني فـي هذا املجال عملت امل�ؤ�ش�شة فـي بحر �سنة 
2015 فـي اإطار ال�سراكة مع وزارة ال�سحة و اجلمعيات الطبية 

ال�سريكة على اإجناز وحدات ا�ست�سفائية متخ�س�سة، و اأعطت 
االنطالقة لبداية االأ�سغال الإجناز وحداث اأخرى، خا�سة فـي 
جمال الوقاية من االأمرا�س املزمنة وحماربة �سلوكات االإدمان.

01. التكفل باالأمرا�س املزمنة
املتخ�س�سة  بالعالجات  اخلا�س  العر�س  تقوية  اأجل  من 
و�سمان حياة �سليمة للمر�سى املعوزين امل�سابني باالإمرا�س 
املزمنة، قام �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س حفظه 
الطبي  للتكفل  م�ساريع  بناء  الأ�سغال  االنطالقة  باإعطاء  اهلل 
االجتماعي لالأمرا�س املزمنة و يتعلق االمر باملراكز االتية :
اأ . مركز الك�شف ومعاجلة االأمرا�س املزمنة بفا�س 

�سي�سمح هذا املركز با�ستقبال املر�سى امل�سابني بداء ال�سكري 
مع التكفل بعالجهم و حت�سي�سهم و القيام بالت�سخي�س املبكر 
للم�ساعفات التي تنجم عن ال�سكري، و كذا تاأطري و تكوين 
خمتلف الفاعلني واملتدخلني اجلهويني فـي جمال داء ال�سكري.
ف�ساء  و  الطبية  للتحليالت  خمترب  من  املركز  �سيتكون 
 لال�ست�سفاء النهاري و قاعات للفحو�س الطبية و قاعة للرتبية
الوظائف، متعددة  اخرى  و  للتمري�س  قاعة  و   الغذائية 

باال�سافة اىل ف�ساء جمعوي ومطبخ.
و يقدر الغالف املايل املخ�س�س الإجناز هذه البنية الطبية 

اجلديدة بـ 5 ماليني درهم.
ب. مركز ت�شفية الكلي بفا�س 

تف�سل �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل فـي 
�سهر يناير 2015 بو�سع احلجر االأ�سا�س الجناز هذا املركز 
الذي من املنتظر اأن ي�ساهم فـي التخفيف من ال�سغط الذي 
الثاين  احل�سن  اجلامعي  بامل�ست�سفى  الكلي  م�سلحة  تعرفه 
الق�سور انت�سار  فـي  التحكم  على  �سي�ساعد  اأنه  كما   بفا�س، 
الكلوي املزمن الناجت عن ارتفاع داء ال�سكري وال�سغط الدموي.

امل�ستهدفني  �سخا�س  االأ ا�ستقبال  املركز  هذا  �سيوؤمن  و 
يقارب  ما  ا�ستقبال  من  املركز  �سيمكن  و   ومعاجلتهم. 

300 مري�سا فـي اليوم.

�سيتوفر املركز على 60 اآلة لت�سفية الكلي و قاعات للت�سخي�س 
و قاعات ملعاجلة   )ECG( بال�سدى  الفح�س  و  باالإيكوغرافيا 
الغذائية الرتبية  و  التح�سي�س  و  للفح�س  اخرى  و   املياه 
لال�ستقبال بنيات  عن  ف�سال  الطبية،  للتحليالت  خمتربا   و 

و ا�سرتاحة املر�سى.
ىل اإ ي�سل  ليا  ما غالفا  ملركز  ا هذا  ز  جنا اإ  �سيتطلب 

 12 مليون درهما.
ج . مركز االأمرا�س املزمنة باملحـمدية  

امللك  اجلاللة  �شاحب  تف�سل  املعظم،  رم�سان  �سهر  فـي 
ملركز  االأ�سا�س  احلجر  بو�سع  اهلل،  ن�سره  ال�شاد�س  حممد 
ت�سخي�س ومعاجلة االأمرا�س املزمنة باملـحمدية و يتعلق االمر 
�سعيد  على  الطبي  العر�س  لتقوية  موجه  ت�سامني  مب�سروع 

املدينة.
�سيوفر هذا املركز اال�ستقبال و التكفل الطبي و كذا التكوين 
املزمنة  باالأمرا�س  امل�سابني  اجلهة  اأبناء  لفائدة  واالإعالم 
ال�سكري، كما  املبكر مل�ساعفات داء  بالت�سخي�س  و �سي�سمح 
�سيعنى بتاأطري وتكوين املتدخلني اجلهويني فـي هذا االإطار.

الطبي  التكفل  بني  توفق  مندجمة  مقاربة  املركز   يتبنى 
و الرتبية الغذائية.

ف�ساء  و  الطبية  للتحليالت  خمترب  على  املركز  و�سيتوفر 
العام الطب  فـي  للفح�س  وقاعات  النهاري   لال�ست�سفاء 
اأمرا�س  و  وال�سرايني  القلب  امرا�س  الباطني وطب  والطب 
للت�سخي�س  قاعة  على  و�سيحتوي  العيون.  وطب  الكلي 
للرتبية  وقاعة   ECG بال�سدى  الفح�س  و  باالإيكوغرافيا 
اأخ�سائي ومكتب  واالجتماعات  للتكوين  وقاعات   الغذائية 

فـي احلمية و�سيدلية ومكتبة ومقر للجمعيات.



02. مراكز طب االدمان 
بئر  االدمان  امل�ؤ�شـ�شة ملركز طب  بافتتاح   2015 �سنة  متيزت 
اأخرى  مراكز  الجناز  االنطالقة  اعطاء  و  بطنجـة  ال�سفاء 
جديـدة، مرتجمـة بذلك االلتفاتـة ال�سامية نحو ال�سباب و حر�س 
البيئة املنا�سبة  جاللته على حمايتهم من االنحراف و خلق 

لتحفيزهم على م�ساركة اأو�سـع فـي احلياة االجتماعيـة.
 و تندرج املراكز االأربعة اجلديدة فـي اإطار الربنامج الوطني 
ب�سراكة  للت�شامن  اخلام�س  م�ؤ�شـ�شة حممد  و�سعته  الذي 

مع وزارة ال�سحـة و وزارة الداخلية و اجلمعيات املخت�سة.
 و من اأجل حتقيق النتائج املرجوة على �سعيد التكفل الطبي

اعتماد مقاربة مندجمـة جتمع  التقلي�س من املخاطـر مت  و 
بني التكفل الطبي و املرافقـة النف�سية واالجتماعية.

اأ . مركـز طب االإدمان ببئر ال�شفاء فـي طنـجة 
  اأجنزت امل�ؤ�ش�شة هذا املركز الذي تف�سل �شاحب اجلاللة
�سهر رم�سان  بتد�سينه  ال�شاد�س ن�سره اهلل  امللك حممد 
درهم، مليون   5,7 قدرها  اجمالية  مالية  بكلفة   ،1436 

 و يتكون من : 
املخاطر،  من  التقلي�س  و  االجتماعية  املرافقة  قطب   • 
و يت�سمن ف�ساءا للتوا�سل الودي و قاعة للعر�س و قاعة 
للريا�سة   قاعة  و  امل�سرحي  التعبري  و  اجلميلة  للفنون 
والرتبية البدنية و قاعة لالعالميات و قاعة لالجتماعات 

و مقرا للجمعية و اأخرى للوحدة املتنقلة و اإدارة.

الطبية  للفحو�سات  قاعات  على  يحتوي  و  الطبـي  القطب   •
الطب  و  االدمان  طب  و  العام  الطب  تخ�س�سات  فـي 
النف�سي و العالج النف�سي اجلماعي و قاعة للعالج البديل 

)امليتادون( و قاعة التمري�س. 

ب. مركـز طب االإدمان باحلي اجلديد فـي طنـجة 
لتقوية  ال�سفاء(  بئر  مركز  )بعد  الثاين  املركز  هذا  ياأتي 
العر�س الطبي واال�ستجابة للحاجيات املعرب عنها فـي جمال 
حماربة اآفة االإدمان وخا�سة فـي و�سط ال�سباب بجهة طنجة.

و�سيعمل هذا املركز على اإجناز خمتلف االأن�سطة التح�سي�سية 
 و الوقائية �سد ا�ستهالك املخدرات، و �سيقوم بالتكفل الطبي 
و االجتماعي ملا يناهز 000 2 �سخ�س �سنويا، كما �سريكز على  
ا�سراك عائالت املر�سى فـي اإجناز اأن�سطته الوقائية، ليف�سح 

املجال بذلك النخراط فعلي جلميع املعنيني املبا�سرين.
تقل  ال  اأخرى  اأهداف  حتقيق  اإىل  كذلك  املركز  و�سي�سعى 
اأهمية، خا�سة تلك املت�سلة بالعمل على االإندماج االجتماعي 
فـي  اجلمعيات  تكوين  و  تاأطري  و  امل�ستهدفني  لالأ�سخا�س 
جمال التقلي�س من خماطر االإدمان وذلك عرب تنمية العمل 

امليداين مع ال�سباب املدمن. 
ه ر قد ليا  ما فا  غال كز  ملر ا ا  هذ ز  جنا اإ �سيتطلب   و

5 ماليني درهما.
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اأ . مركـز طب االإدمان ب�شف�شاون
على  للحفاظ  امل�ؤ�ش�شة  لطموح  الفعلية  الرتجمة  �سياق  فـي 
�سحة ال�سباب وخلق البيئة املنا�سبة لتحفيزهم على م�ساركة 
فعالة فـي احلياة االجتماعية، اأعطيت انطالقة االأ�سغال لبناء 
هذا املركز، اعتبارا لكونه الف�ساء املالئم للك�سف و العالج 
ال�سيكولوجية واالجتماعية  الوقاية و املرافقة  و التح�سي�س و 

لفائدة ما يناهز 500 مري�س.
على  �سي�سيد  الذي  املركز،  هذا  يحتوي  اأن  املنتظر  فمن   
قطب  على  مربع،  مرت   1 000 اإىل  ت�سل  مغطاة  م�ساحة 
للمرافقة االجتماعية والتقلي�س من املخاطر الذي �سيتوفر 
على ف�ساء للتوا�سل الودي و مكتبة و قاعة متعددة الوظائف 
)عر�س االأ�سرطة، الفنون اجلميلة، املو�سيقى، ...( و قاعة 
مكتب  و  البدنية  والرتبية  للريا�سة  ف�ساء  و  لالعالميات 
للوحدة  مكتب  على  كذلك  القطب  هذا  و�سيتوفر  للجمعية. 
عن  التواجد   : القرب  اأن�سطة  خمتلف  �ستوؤمن  التي  املتنقلة 
االت�سال  مهام  اإجناز  املخدرات،  م�ستهلكي  بجانب  قرب 
املبا�سر ، االإعالم و التح�سي�س حول املخاطر ، توفري و ت�سليم 

و�سائل الوقاية ، االإر�ساد و التوجيه نحو اأماكن العالج.

الطبي للفح�س  قاعات  على  ف�سيحتوي  الطبي  القطب   اأما 
دمان والطب النف�سي و العالج  فـي الطب العام وطب االإ
 النف�سي اجلماعي و قاعات العالج البديل )امليتادون( و قاعة

التمري�س و �سيدلية. 

ب. مركـز طب االإدمان باحل�شيمة 
من اأهداف هذا املركز العناية الفردية باالأ�سخا�س املدمنني 
فـي  ا�ستهالك املخدرات وخا�سة  الوقاية من  و  التح�سي�س  و 
مع  للقرب  امليداين  العمل  تنمية  و  تفعيل  و  ال�سباب  �سفوف 
ال�سباب املدمن و كذا تاأطري و تكوين الن�سيج اجلمعوي فـي 

جمال احلد من خماطر املخدرات.
وقد جاء اإدراج هذا امل�سروع �سمن الربنامج الوطني ملحاربة 
لال�ستجابة  امل�ؤ�ش�شة  �سطرته  الذي  االإدمانية  ال�سلوكيات 

للحاجة املعرب عنه من طرف وزارة ال�سحة.
و�سيحتاج اإجناز هذا املركز غالفا ماليا قدره 5 ماليني درهم.





عرفت امل�ساريع املنجزة من طرف م�ؤ�شـ�شة حممد اخلام�س للت�شامن فـي ميادين التكوين 
املهني و انعا�س الت�سغيل الذاتي و خلق االأن�سطـة املدرة للدخـل منوا م�سطردا و ملمو�سا.

و قد مكنت هذه امل�ساريع الفئات امل�ستهدفـة، و خا�سة ال�سباب و الن�ساء، من تقوية 
االجتماعي  االندماج  فر�س  لنف�سها  توؤمن  حتى  املجاالت  خمتلف  فـي   قدراتها 

و االقت�سادي و حت�سن بالتايل من ظروفها املعي�سية. 
و تتوزع هذه امل�ساريع على ثالثة جماالت هي :

• مراكز التكوين املهـني  ؛
• مراكز املقاوالت ال�سغرى ؛ 

• انعا�س االأن�سطـة املدرة للدخـل.



 01. مركز التك�ين املهني متعدد االخت�شا�شات
بفـا�س 

االأحياء  من  املنحدر  ال�سباب  لفائدة  املركز  هذا  �سيوؤمـن 
م�ساعدتهم  على  قادرا  مهنيا  تكوينا  فـا�س  ملدينة  الهام�سية 
على االندماج فـي �سوق ال�سغل، و ذلك بالرتكيز على التكوين 

فـي املهن املت�سلـة بقطاع البناء و االأ�سغال العمومية.
متدربا،  700 اإىل  للمركز  اال�ستيعابية  القدرة   �ستـ�سل 
التكوينات الإيواء خمتلف  و ور�سات  �سيتكون من ف�ساءات   و 
و التداريب فـي كهرباء البناء و جنارة اخل�سب و الرت�سي�س 
االلكرتونية االأجهزة  �سيانة  و  الواجهات  تك�سية  و   ال�سحـي 
و �سناعة اللوحات االإ�سهارية، كما �سيتوفر املركز على قاعات 

للدرو�س النظرية و الر�سم الهند�سي و االعالميات اإلخ.
16 مليونا  بـ  امل�ؤ�شــ�شة بتعبئة غالف مايل يقدر  و قد قامت 
بني  �سراكة  ثمرة  ي�سكل  الذي  املركز  هذا  الجناز  درهما 
امل�ؤ�ش�شة و مكتب التكوين املهـني و انعا�س ال�سغل الذي �سيوؤمن 

مهام الت�سيري االداري و التاأطري التقني و البيداغوجي.
02. مركز التك�ين املهني فـي حرف البناء ب�جـدة

الدار  فـي  �سابقا  املنجزة  املراكز  من  اأمثاله  �ساأن  �ساأنه 
يروم  و مكنا�س،  النا�سور  باإقليم  زايو  و  و مراك�س  البي�ساء 
لهذه  امل�ؤ�ش�شة  التي ر�سمتها  الغاية  نف�س  املركز حتقيق  هذا 
من  لل�سباب  بالن�سبة  الت�سغيل  فر�س  توفري  هي  و  املراكز 
املطلوبة  الكفاءات  تنمية  اإىل  الرامي  املهني  التكوين  خالل 

فـي �سوق ال�سغل املت�سلة بقطاع البناء و االأ�سغال العمومية.
با�ستقبال  �ست�سمح  للمركز  املرتقبة  البيداغوجية  القدرة 
الف�ساءات من  اأ�سا�سا  �سيت�سكل  و  ؛  متمرنا   700  نحو 
التخ�س�سات  خمتلف  فـي  للتكوينات  املوجهة  املرافق  و 
كنجارة احلديد و االأملنيوم و الرت�سي�س ال�سحي و كهرباء 
على  املركز كذلك  �سيتوفر  و  التك�سية.  و  ال�سباغة  و  البناء 
خمترب للهند�سة املدنية و حجرات للر�سم الهند�سي و درو�س 
البناء فـي  التطبيقية  لالأ�سغال  ف�ساء  و  االعالميات   فـي 

و وحدة خا�سة باملوارد الديداكتيكية و مرافق اإدارية.

مرتا   2 600 قدرها  مغطاة  م�ساحة  على  املركز  هذا  �سينجز 
مربعا بغالف مايل قدره 18 مليون درهما ؛ و �سيعهد ملكتب 
االداري الت�سيري  بتاأمني  ال�سغل  انعا�س  و  املهني   التكوين 

و التدبري التقني.
03. مركز التك�ين فـي مهن اخلدمات باحلي 

احل�شني بالدارالبي�شاء 
يتوخى هذا ال�سنف اجلديد من مراكز التكوين املهني الذي 
اهلل  ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  د�سنه 
فـي يونيو 2015، متكني ال�سباب من التكوينات التاأهيلية فـي 
املهن املطلوبة فـي �سوق ال�سغل من قبيل املعلوميات و تطوير 
�سيانة  و  الذكية  الهواتف  و  الويب  جمال  فـي  التطبيقات 
خدمات  و  االأنفوغرافيا  و  ال�سبكات  و  االإلكرتونية  االأدوات 
كذلك  املركز  يقدم  كما  الطبية  ال�سكرتارية  و  االأوف�سوريغ 
تكوينات فـي التجارة و تدبري املقاوالت و فـي املحا�سبة و فـي 

تقنيات البيع. 
�سنويا  �سابا   600 يناهز  ما  املركز  �سي�ستفيد من خدمات  و 
10 ماليني درهما،  و�سيتطلب اإجناز ه ا�ستثمارا ماليا قدره 
تقا�سمته امل�ؤ�ش�شة مع املجل�س اجلهوي جلهة الدار البي�ساء 
الكربى فـي حني �سيتوىل مكتب التكوين املهني مهام الت�سيري 

و التاأطري البيداغوجي.
04. مركز التك�ين املهني مبقاطعـة �شيدي م�من 

بالدارالبي�شاء
التي  املهـني  التكوين  فـي  اجلديدة  البنية  هذه  ت�ستهدف 
اهلل  ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  تف�سل 
باإعطاء انطالقة اإجنازها فـي يونيو 2015، ال�سباب املنف�سل 
ذلك  و  املعوزة ؛  العائالت  من  املنحدرين  و  الدرا�سة  عن 
الكهربائية الهند�سة  فـي  التكوين  خالل  من  تاأهيلهم   عرب 
ال�سري  اأنظمة   - اإلكرتوميكانيك   - ال�سناعية  )الكهرباء 
اخلدماتية  املهن  خمتلف  وفـي  البناء(  كهرباء   - الذاتي 
الويب تطبيقات  تطوير   - املعلوماتية  االأنظمة   )تنمية 
- االأنفوغرافيا - خدمات االوف�سوريغ - تدبري املقاوالت - 

املحا�سبة وتقنيات البيع و الت�سويق(.
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ويعد هذا املركز الذي ر�سدت له اعتمادات مالية تقدر بـ 12 مليون 
درهما ثمرة �سراكة بني امل�ؤ�ش�شة ومكتب التكوين املهني الذي �سيقوم 

بالت�سيري االإداري والتدبري البيداغوجي.
 05. مركز التك�ين فـي مهن ال�شياحة 

ب�شف�شـاون
اإقليم  فـي  ال�سياحي  القطاع  تنمية  فـي  امل�ساهمة  اأجل  من 
ثقافـي هام  �سياحي  خمزون  على  يتوفر  الذي   �سف�ساون 

و طبيعي جاء اإجناز هذا املركز املوجه للتكوين فـي مهن ال�سياحة.
مهن  فـي  تاأهيلهم  و  ال�سباب  تكوين  فـي  املركز  هذا  اأهداف  تتمثل 
ال�سغل املت�سل بقطاع  القدرات املطلوبـة فـي �سوق  و تنمية  ال�سياحة 

ال�سياحة. 
مطعم  و  احللويات  و  للطبخ  ور�سة  من  املركز  هذا  �سيتكون 
للتكوين  قاعات  و  بيداغوجية  فندقية  غرف  و  بيداغوجي 
موجهة  اأخرى  و  املحا�سبة  و  اال�ستظافة  تقنيات  و  اللغات  فـي 
البيئة،  )حماية  اجلبلية  باملناطق  ال�سياحيني  املر�سدين  لتكوين 
النباتات، علم  القروي،  العامل  �سو�سيولوجيا   االأنرثبلوجيا، 

اجليولوجيا ، التاريخ،...(.
قدره  ماليا  غالفا  امل�سروع  هذا  الإجناز  امل�ؤ�ش�شة   ر�سدت 
6 ماليني درهم و عهدت اإىل مكتب التكوين املهني و انعا�س ال�سغل 

ال�سهر على ت�سيريه وتدبريه البيداغوجي.

06. مركز التك�ين فـي حرف ال�شناعة التقليدية 
ب�شفـ�شاون 

اأعطت م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن االنطالقة الإجناز مركز 
يهدف  و  �سف�ساون.  فـي  التقليدية  ال�سناعة  حرف  فـي  التكوين  فـي 
اإىل التكوين بالتدرج فـي مهن ال�سناعة التقليدية و التكوين امل�ستمر 
للحرفيني و حمايــة املهن املهددة باالندثار و ت�سجيع االبتكار والتميز 
القائمة  املناف�سة  مواجهة  على  لتاأهيلهم  املتمرنني  و  عند احلرفيني 

فـي هذا امليدان.
و�سيتكون هذا املركز من ور�سات ل�سناعة اجللد و الن�سيج التقليدي 
احلدادة. و  الفنية  النجارة  و  اخل�سب  على  ال�سباغة   و 
قاعة  و  الوظائف  متعددة  للتكوين  قاعة  على  �سيتوفر  كما 
لالعالميات قاعة  و  احلرفيني  لفائدة  امل�ستمر   للتكوين 

و قاعة لعر�س و بيع املنتوجات.
التقليدية  ال�سناعة  وزارة  مع  ب�سراكة  املركز  هذا  �سينجز 
قدره مايل  بغالف  الت�سامني  و  االجتماعي   واالقت�ساد 

8 ماليني درهما.



01. مركز املقاوالت ال�شغرى الت�شامنية بفا�س
اخلا�سة  املراكز  �سبكة  تو�سيع  اإطار  فـي  املركز  هذا  يدخل 
تقدمي  بهدف  امل�ؤ�ش�شة  اأجنزتها  التي  ال�سغرى  باملقاوالت 
الدعم خللق و تنمية املقاوالت ال�سغرى، و ذلك من خالل 
اأ�سحاب مهارات مقاوالتية  دعم ال�سباب حاملي امل�ساريع و 

و كفاءات مهنية م�سهود بها.
اجلاللة  �شاحب  تف�سل  الذي  املركز  هذا  الإجناز   و 
امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل باإعطاء االنطالقة لبداية 
بتوفري  امل�ؤ�شـ�شة  قامت   2015 يناير  �سهر  فـي  بنائه  اأ�سغال 

غالف مايل قدره 35 مليون درهما.
 و �سيقدم هذا املركز اخلدمات التالية :

االيواء املوؤقت حلاملي امل�ساريع فـي حمالت مهياأة ؛  •
ت�سليم املعدات ال�سرورية النطالقـة االأن�سطـة ؛   •

التكوين و املواكبة لتاأمني ا�ستدامة املقاوالت املن�ساأة و تنميتـها.   •
�سياأوي هذا املركز 55 مقاولة انتاجية و 25 مقاولة خدماتية 
و قاعات لالجتماعات و التكوين و غريها من املرافق االدارية 

و التقنية. 

املقاوالت  مركز  تدبري  جمعية  اإىل  املركز  تدبري  �سيوكل 
ال�سغرى الت�سامنية بفا�س.

02. مركز املقاوالت ال�شغرى الت�شامنية ب�جـدة
 يهدف هذا املركز الثالث من نوعه بعد مركز الدار البي�ساء 
و فا�س اإىل تقدمي الدعم خللق و تنمية املقاوالت ال�سغرى، 
اأ�سحاب  و  امل�ساريع  ال�سباب حاملي  و ذلك من خالل دعم 
مهارات مقاوالتية و كفاءات مهنية. و من املنتظر اأن ي�ساهم 
ي�ساعد  و  ال�سباب  لدى  الذاتي  الت�سغيل  انعا�س  فـي  املركز 
ال�سريحة من  و�سط هذه  فـي  البطالة  و  الفقر  على حماربة 

املجتمع.
للمقاوالت  خم�س�سا  مهنيا  حمال   34 املركز  هذا  �سياأوي 
ملقاوالت  خم�س�سا  ف�ساءا   16 و  االإنتاجية  ال�سغرى 
هذا  اجناز  �سيحتاج  و  للتكوين.  قاعات  على  و  اخلدمات 

املركز اىل غالف مايل ي�سل اىل 20 مليون درهما. 
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مكونا   واإنعا�سها  للدخل  املدرة  االأن�سطة  خلق  عملية  ت�سكل 
اإدماج  فـي  منها  م�ساهمة  امل�ؤ�ش�شة  اأن�سطة  فـي  اأ�سا�سيا 
حت�سني  ق�سد  االقت�سادي  الن�سيج  فـي  امل�ستهدفة  ال�ساكنة 

ظروفها االجتماعية.
واأعطت  م�ساريع  باإجناز  امل�ؤ�ش�شة  قامت  االإطار،  هذا  فـي 

االنطالقة الإجناز اأخرى خالل �سنة 2015.
 01. الف�شاء التجاري الت�شامني
للمقاوالت ال�شغرية جدا فـي �شال

اأعطــى  الذي  الت�سامني  التجاري  الف�ساء  هذا  يهدف 
ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  انطالقته 
املقاوالت  منتوجات  ت�سويق  دعم  اإىل   ،2015 يونيو  فـي  اهلل 
ال�سوق  ولوج  املواد عرب متكينها من  تثمني  و  ال�سغرية جدا 
وانفتاحها على �سركاء حمتملني. فف�سال عن تاأمني ا�ستدامة 
كذلك  �سيتمكنون  الف�ساء  من  امل�ستفيدين  فاإن  مداخيلهم، 
من متابعة ح�س�س للتكوين فـي تقنيات الت�سويق والتوا�سل 

وكذا جودة املنتوجات.
واملجل�س  امل�ؤ�ش�شة  بني  �سراكة  ثمرة  امل�سروع  هذا  يعترب 
االإقليمي ل�سال، و �سينجز فوق م�ساحة ت�سل اإىل 600 10 
للتوا�سل  خلية  و  للعر�س  ف�ساءا   88 �سياأوي  و  مربع،   مرت 

الت�سويق. ودعم 
02. وحدة تثمني النباتات العطرية والطبية 

بدردارة ب�شف�شاون
يهدف هذا امل�سروع اإىل تثمني املنتوجات العطرية و الطبية 
فـي اإقليم �سف�ساون عرب خلق االأن�سطة املدرة للدخل لفائدة 

ال�ساكنة املعوزة، �سيما الن�ساء.
تاأوي  اأن  املنتظر  من  درهم،  مليون   2,5 فـي  حددت  مالية  بكلفة 
)النباتات(  االأولية  املواد  ال�ستقبال  حمل  على  الوحدة  هذه 
خمتربا و  الزيوت(  )ال�ستخراج  النباتات  لتقطري  ور�سة   و 
للتحليالت و حمال لتلفيف املنتوجات و اإدارة و قاعة ملحو االأمية.
للنباتات  اأمالي  تعاونية  اإىل  الوحدة  هذه  تدبري  �سيعهد 

�سف�ساون. اإقليم  فـي  بدردارة  الطبية  و  العطرية 

03. تهيئة املحالت التجارية لفائدة االإ�شكافيني 
ب�جدة

اأ�سغال ترميم  2015 بتحمل م�ساريف  �سنة  امل�ؤ�ش�شة  قامت 
الوهاب  عبد  �سيدي  ب�ساحة  املتواجدة  االإ�سكافيني  حمالت 

مبدينة وجدة بكلفة مالية تقدر بـ 2 مليون درهم.
 64 منه  �سي�ستفيد  الذي  امل�سروع  هذا  اإجناز  �سيمكن  و 
اإ�سكافيا من حت�سني ظروف عملهم و التنظيم اجليد لقطاع 
التهيئة  فـي  امل�ساهمة  كذا  و  تثمينها  و  التقليدية  ال�سناعة 

للمدينة. احل�سرية 

04. برنامج دعم االأن�شطة املدرة للدخل لعام 2015 
اإطار فـي  للت�شامن  اخلام�س  حممد  م�ؤ�ش�شة   اأجنزت 
واإنعا�س للدخل  املدرة  االأن�سطة  بدعم  اخلا�س   برناجمها 
227 م�سروعا فـي  2015 ما جمموعه  الت�سغيل الذاتي ل�سنة 
 خمتلف جهات اململكة، ا�ستفاد منها 838 1 ا�سرة معوزة. وقد
تطلب اإجناز هذا الربنامج غالفا ماليا قدره 6,4 مليون درهما.

و توزعت هذه امل�ساريع على القطاعات التالية :
14 م�سروعا فـي الفالحة وتثمني االنتاج املحلي لفائدة  • 

التعاونيات و اجلمعيات ؛
للتعاونيات موجهة  التقليدية  ال�سناعة  فـي  م�ساريع   6  • 

و اجلمعيات ؛
ال�سباب  لفائدة  الذاتي  الت�سغيل  الإنعا�س  م�سروعا   207  •
والن�ساء فـي خمتلف املهن )البناء، املخبزة، احللويات، ...(.



عدد �مل�صتفيدين نوع �مل�صروع �ملكان

177 اإنعا�س الت�سغيل الذاتي لل�سباب خريجي مراكز التكوين املهني فـي قطاع البناء جهة ال�شرق احل�شيمة

14 • اخلياطة والف�سالة
فا�س

146 • جنارة اخل�سب

30 • جمع وتوزيع احلليب
مكنا�س

14 • اإنتاج اخلل

607 • جمع وتوزيع احلليب
ب�ملان

12 • تربية النحل

26 • الف�سالة واخلياطة اإفران

109 • ت�سنيع الزيتون تازة

73 • توزيع وجمع احلليب تاونات

7 • اإنتاج وت�سويق الك�سك�س م�الي يعق�ب

130 • زراعة االأ�سجار املثمرة )التفاح( ميدلت

9 • جتهيز وحدة لرتبية الدواجن بني مالل

30 • دعم الت�سغيل الذاتي للن�ساء وال�سباب )اخلياطة، الب�ستنة والكهرباء( الرباط

50 • دعم تعاونية اإنتاج الك�سك�س واحللويات عني الع�دة

168 • جمع وتوزيع احلليب الرماين

25 • جتهيز وحدة لتقطري الورد تنغري

14 • دعم وحدة اإنتاج التمور طاطا

48 • دعم وحدة اإنتاج ال�سابون
تارودانت

61 • دعم وحدة اإنتاج احلنة

26 • دعم وحدة اإنتاج زيت ال�سبار �شيدي اإفني

30 • جتهيز ور�سة ل�سناعة احللي
تزنيت

16 • جتهيز وحدة تربية الدواجن

16 • اإنتاج وتربية الدواجن �شيدي اإفني

1838 227 ن�شاطا مدرا للدخل املجموع

لئحة �مل�صاريع �ملدرة للدخل
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 05. برنامج دعم االن�شطة املدرة بالدخل
 فـي ط�ر االإعداد

من  امل�ساريع  حاملي  اإىل  خا�سة  الربنامج  هذا  �سيوجه   
ال�سباب خريجي مراكز التكوين املنجزة من طرف امل�ؤ�ش�شة 
هذا  �سيهم  و  ال�سريكة.  اجلمعيات  ت�سيريها  تتوىل  والتي 
الربنامج الذي �سينجز بغالف مايل يقدر بـ 7 ماليني درهم 

املجاالت التالية :

دعم امل�ستفيدين فـي حتديد وت�سور امل�ساريع ؛   •
�سراء املعدات النطالق الن�ساط ؛  •

ا�ستمرارية  ل�سمان  امل�ساريع  حاملي  ومواكبة  تكوين   •
ريعهم. م�سا







ال�سنوات  منذ  للت�شامن  اخلام�س  حممد  م�ؤ�ش�شة  قامت 
نوعها  من  وفريدة  كبرية  اإن�سانية  مببادرة  الإحداثها  االأوىل 
تتمثل فـي مواكبة عبور حوايل 2 مليون من املغاربة املقيمني 
باخلارج من بالد االإقامة اإىل املغرب خالل الفرتة ال�سيفية. 
وتبعا للتوجيهات امللكية ال�سامية ت�ساهم امل�ؤ�ش�شة ب�سراكة مع 
العديد من املتدخلني من القطاع العام واخلا�س فـي تنظيم 
 عملية مرحبا التي انطلقت على غرار ال�سنوات املا�سية فـي

5 يونيو 2015 وانتهت فـي 15 �ستنرب من نف�س ال�سنة.
ب�سرية و  ولوجي�ستيكية  مالية  موارد  لذلك  عباأت   وقد 
التابعني  لال�ستقبال  ف�ساءا   17 تغطية  اأجل  من  مهمة 
طبيبا  117 و  اجتماعية  م�ساعدة   495 منها   للم�ؤ�ش�شة 

و 112 متطوعا. 39 م�سعفا  و  108 ممر�سا وممر�سة  و 

مت  جديدة  واحدة  منها  اإ�سعاف  �سيارات   9 ت�سخري  مت  كما 
و�سعها رهن اإ�سارة مندوبية وزارة ال�سحة بعمالة �سف�ساون  

ال�ستخدامها على �سعيد ف�ساء االإ�ستقبال باجلبهة.
على ال�سعيد الوطني مت فتح ف�ساءات لال�ستقبال فـي كل من 
ميناء طنجة املتو�سط وبني اأن�سار واحل�سيمة و فـي مطارات 
اأنكاد  حممد اخلام�س بالدار البي�ساء وفا�س �ساي�س ووجدة 
واأكادير امل�سرية وكذلك مداخل باب �سبتة وباب مليلية و فـي 

ف�ساءات االإ�سرتاحة بطنجة املتو�سط وتاوريرت وتازارين.
االإ�سرتاحة  ال�سنة بفتح وا�ستغالل ف�ساء   و قد متيزت هذه 
تنظيم  و  العبور  اأن يح�سن ظروف  �ساأنه  الذي من  باجلبهة 
عملية االنتظار خا�سة خالل فرتات الذروة. وقد مت اإجنازه 
اإىل  باالإ�سافة  جتهيزها  مت  حيث  هكتارات   3 م�ساحة  على 
اإدارية بوحدة طبية و�سالون ومقهى ومطعم ومكتب  مكاتب 
لل�سيارات.  وموقف  للعب  وف�ساء  امللكي  للدرك  خم�س�س 
وكذا ف�ساءا الإيواء امل�ساعدات االجتماعيات واالطر الطبية 

وال�سبه طبية.
من  بكل  اال�ستقبال  ف�ساءات  تهيئة  متت  فقد  باخلارج  اأما 
وجنوة  بفرن�سا  و�سات  باإ�سبانيا  اخل�سراء  واجلزيرة  اأملرييا 
من  �ساعة   24 مدى  على  دميومة  توفري  مت  كما  باإيطاليا 
ال�سبه  واالأطر  واالأطباء  االجتماعيات  امل�ساعدات  طرف 
للمغاربة  العبور  ظروف  حت�سني  اأجل  من  واملتطوعني  طبية 
القاطنني باخلارج و مواكبتهم وتقدمي االإ�سعافات ال�سرورية 

عند احلاجة.
وفدوا  الذين  باخلارج  مقيما  مغربي   2 474 348 بني   ومن 

على املغرب، ا�ستفاد عدد منهم من اخلدمات التالية :
  15 350 ا�ستفاد  مواكبتهم  متت  م�ستفيد   80 266 بني  من 
اإىل  منهم   105 نقل  مت  و  املختلفة  الطبية  االإعانات  من 

امل�ست�سفيات االإقليمية املجاورة.
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هذه  رم�سان  عملية  تاأتي  املا�سية  ال�سنوات  غرار  على 
ال�سنة لتخفيف العبء على العائالت املعوزة خا�سة االأرامل 

واالأ�سخا�س امل�سنني و املعاقني.
ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  تف�سل  وقد 
اهلل يوم 18 يونيو 2015 املوافق لفاحت رم�سان االبرك 1436 

باإعطاء انطالق هذه العملية بجماعة اليو�سفية بالرباط.
الداخلية  العملية بدعم و�سراكة مع وزارة  امل�ؤ�ش�شة بهذه  تقوم 
ووزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية. و قد م�ست هذه ال�سنة 
83 عمالة واإقليما مبيزانية بلغت 55 مليون درهم، و ا�ستفاد 

ميثل  و  الت�سامني،  العمل  هذا  من  �سخ�سا   2 369 500

 403 000 منهم  عائلة   473 000 من  يقرب  ما  العدد  هذا 
قفة  من  عائلة  كل  ا�ستفادت  حيث  القروي.  بالعامل  تعي�س 
 تت�سمن 10 كيلوغرام من الدقيق و5 ليرتات من زيت املائدة

و 4 كيلو غرام من ال�سكر و 250 غرام من ال�ساي.

ول�سمان ال�سري العادي لعملية التوزيع قامت امل�ؤ�ش�شة بت�سخري 
عدد مهم من االأطر منها امل�ساعدات االجتماعيات وكذا اأطر 
التعاون الوطني و م�ستخدمي االإنعا�س الوطني باالإ�سافة اإىل 
عدد مهم من املتطوعني. كما مت اأي�سا ت�سكيل جلنتني للتتبع 
االأوىل على ال�سعيد االإقليمي يراأ�سها مندوب التعاون الوطني 
واأخرى على ال�سعيد املحلي تتوىل مهمة حتديد امل�ستفيدين 

الغذائية. املواد  وتوزيع  باملوؤن  املخازن  تزويد  و 
املواد  جودة  ومراقبة  العملية  هذه  جناح  �سروط  ل�سمان  و 
مبراقبة  الغذائية  لل�سالمة  الوطني  املكتب  يقوم  املوزعة، 
جودة املواد املوزعة كما تقوم اخلزينة العامة مع املجموعة 
املالية  اجلوانب  مبراقبة  املغرب  وبريد  الأبناك  املغربية 

ل�سمان �سفافية العملية.

القار�س  الربد  من  موجة   2015 بداية  خالل  املغرب  عرف 
درجات  هبوط  اإىل  اأدت  الثلوج،  من  هائلة  كميات  ونزول 
واالأطل�س  ال�سرق  من  بكل  املناطق  بع�س  عزل  و  احلرارة 
امل�ؤ�ش�شة  قامت  الو�سعية  هذه  وملواجهة  والكبري.  املتو�سط 
الدرك  و  املحلية  كال�سلطات  ال�سركاء  من  عدد  من  بدعم 
اإن�سانية  وعمليات  قوافل  بتنظيم  امل�ساعدة  والقوات  امللكي 
مواد بتوزيع  قامت  حيث  املت�سررة  املناطق  هذه   لفائدة 
حلوايل  بنتمون  عائلة   14  879 لفائدة  لب�سة  واأ  غذائية 

ميدلت  عماالت  بكل  قروية  جماعة   24 لـ  تابعا  دوارا   371 

و بني مالل و تارودانت و فكيك وجرادة و اأزيالل ومي�سور.
وقد �سملت هذه امل�ساعدات تزويد كل عائلة بـ 5 كيلو غرام 
من  كيلوغرام   5 و  احلم�س  من  غرام  كيلو   5 العد�س،  من 
ال�ساي من  غرام   500 و  ال�سكر  من  كيلوغرام   5 و   اللوبيا 
 و 500 غرام من امللح، 5 ليرتات من الزيت، 2,5 كيلو غرام
مالب�س و  غطاءين  اإىل  �سافة  باالإ املجفف  احلليب   من 

 مبيزانية اإجمالية تقدر بـ 3,5 مليون درهم.







ي�سكل دعم الن�سيج اجلمعوي احد اأولويات امل�ؤ�ش�شة بالنظر 
للدور الهام الذي تلعبه اجلمعيات ب�سبب قربها من ال�ساكنة 
امل�ستهدفة وكذا التجارب امليدانية التي اكت�سبتها مما يجعل 

منها �سريكا اأ�سا�سيا لنجاح اأي م�سروع اجتماعي.
دعم  �سكل  للجمعيات  امل�ؤ�ش�شة  تقدمه  الذي  الدعم  ويتخذ 
اأوتقني عن طريق �سراء جتهيزات ومعدات باالإ�سافة  مايل 
املوؤ�س�ساتية  و  الت�سيريية  قدراتهم  دعم  فـي  امل�ساهمة  اإىل 

وذلك عن طريق التكوين.
و فـي هذا االإطار، قام �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س 
بتقدمي   2015 الت�سامن  اأ�سبوع  ن�سره اهلل مبنا�سبة انطالق 
 22 لفائدة  درهم  مليون   2,5 بـ  يقدر  اإجمايل  مببلغ  �سيكات 
اأن�سطتها و براجمها، و يتعلق  جمعية و تعاونية و ذلك لدعم 

االمر باجلمعيات التالية :
تعاونية النور بوملان ؛  •

تعاونية تافاوت بتارودانت ؛  •
تعاونية الفالحية اإفولكي اأيت معمر �سيدي اإفني ؛  •

تعاونية ال�سناعة التقليدية التحدي بتيزنيت ؛  •
التعاونية الن�سائية تيزيزوا لرتبية النحل بفكيك ؛  •

جمعية تافن�سا للت�سامن والتنمية باحل�سيمة ؛  •
تعاونية العمل الت�سامني بتاونات ؛  •

جمعية الربكة بتاونات ؛  •
جمعية تدرين للمراأة القروية بكر�سيف ؛  •

جمعية اأوك�سيجني للمراأة والطفل بورزازات ؛  •

جمعية املنال للتن�سيط الن�سائي باحل�سيمة ؛  •
جمعية مبادرة بوجدة ؛  •

الع�سبة املغربية حلماية الطفولة فرع طانطان ؛  •
الع�سبة املغربية حلماية الطفولة فرع كلميم ؛  •

جمعية تي�سكا بورزازات ؛  •
ب�سوق  �سعبة  و�سعية  فـي  والطفل  للمراأة  ناو�س  جمعية   •

االأربعاء ؛
؛ ورزازات  االجتماعي  الت�سامن  �سبكة   •
؛ ورزازات  ال�سباب  دار  جمل�س  جمعية   •

؛ اأكادير  اأنزا  تادرت  بدون حدود  �سباب  جمعية   •
جمعية الت�سامن لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة بتازة ؛  •

جمعية الوفاق للمعاقني ؛  •
ملزمنة ا مرا�س  الأ ا و لكلوي  ا ر  للق�سو احلمد  جمعية   • 

ب�سيدي قا�سم.
للف�ساء امل�سرية  اجلمعيات  بدعم  �ش�شة  امل�ؤ قامت   كما 
اجلمعوي مبراكز حماربة االإدمان املنجزة من طرف امل�ؤ�ش�شة 
 بكل من طنجة وتطوان و الرباط و الناظورو مراك�س و وجدة

عن طريق تقدمي دعم مايل بقيمة 000,00 670 1 درهم.
اجلمعوي  الن�سيج  وتن�سيط  تكوين  مركز  تد�سني  ومبنا�سبة 
لة  جلال ا حب  �شا ف  طر من  ء  لبي�سا ا ر ا لد با لعنق   با
امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل، ا�ستفادت 22 جمعية من 

معدات معلوماتية بقيمة 1,82 مليون درهم.
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اعتمد ت امل�ؤ�ش�شة فـي جمال التكوين و الهند�سة االجتماعية 
خالل عام 2015، منهجا يرتكز على اأربعة حماور:

فـي  جديدة  طرق  وا�ستخدام  البحث  خالل  من  االبتكار: 
جمال التدريب والتكوين واملرافقة اأهمها :

جتهيزات ا�ستعمال  خالل  من  بالعمل «  » التعلم  طريقة   • 
و معدات خا�سة لتن�سيط الدورات التكوينية ؛

اعتماد اخلربة االأملانية )GIZ( من خالل امل�ساريع التالية :  •
م�سروع تاأهيل املقاولة الثالث )TAM III( ؛  -

م�سروع ت�سغيل ال�سباب فـي املناطق القروية )PEJ( ؛  -
.)PGPE( برنامج تدبري وحماية البيئة  -

االجتماعي  املجال  فـي  املتدخلني  خمتلف  بني  االلتقائية 
اال�ستفادة  من  ال�سريكة  التعاونيات  و  اجلمعيات  لتمكني 
جت�سد  امليداين  التقارب  هذا  املتوفرة.  املحلية  الفر�س  من 
االجتماعية ال�سوؤون  اأق�سام  خمتلف  مع  العمل  خالل   من 

الدار البي�ساء  جلهة   ) الب�سرية  للتنمية  الوطنية  )املبادرة 
)ODCO( ووكالة التنمية االجتماعية  و مكتب تنمية التعاون 
برنامج  تطبيق  و  لبلورة  الوطني  التعاون  موؤ�س�سة  و   )ADS(

اجلمعوي الن�سيج  تن�سيط  و  تكوين  مبركز  م�سرتك   تكوين 
- حي العنق بالدار البي�ساء.

املدرة  االأن�شطة  فـي جمال  امل�ؤ�ش�شة  و جه�د  دعم عمليات 
للدخل و خلق املقاوالت ال�شغرى

من خالل تطوير اأدوات و مراجع و دالئل عملية لفائدة الفئة 
امل�ستهدفة :

تطوير اآلية » اخلاليا املقاوالتية « ؛  •
تفعيل برنامج » بيزن�س اإيدج « مع مركز امل�سريين ال�سباب  • 

.)CJD(

اإعداد و تنفيذ برامج التك�ين  اعتماد مقاربة جه�ية فـي 
بدءا من ت�سخي�س احلاجيات اإىل اإجناز خمططات جهوية 

للتكوين و املواكبة للجمعيات والتعاونيات ال�سريكة.



01. اأبرز م�شاريع �شنة 2015
 )TPE( جدا  ال�شغرية  املقاوالت  خلق  ت�شجيع  ليات   اآ

و م�اكبتها : اخلاليا املقاوالتية 
اأطلقت م�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن م�سروعا جتريبيا 
الختبار اآلية دعم خلق املقاوالت ال�سغرية جدا فـي مركزين 
هو  ذلك  من  الهدف  و  البي�ساء.  الدار  بجهة  مراكزها  من 
من  وال�سباب  الن�ساء  لفائدة  �ساملة  دعم  خدمات  توفري 
اأن�سطة  خلق  فـي  يرغبون  الذين  املوؤ�س�سة  مراكز  خريجي 

اقت�سادية مدرة للدخل ، مع توفري فر�س لل�سغل.
 و قد �ساعدت هذه التجربة فـي تطويرجمموعة من االأدوات

 و و�سائل الدعم منها :
دليل امل�ساطر الإن�ساء خلية مقاوالتية باأحد مراكز التكوين   •
وتاأهيل و مراكز تكوين  ال�سباب  للم�ؤ�ش�شة )مراكز   التابعة 
املراأة ومراكز ال�سناعة التقليدية ومركز التكوين املهني...( ؛

عمليات  لتتبع  خم�س�س  » املواكب «  معلوماتي  تطبيق   •
امل�ساحبة حلاملي امل�ساريع و الأن�سطتهم االقت�سادية ؛

ال�سغرية  للمقاوالت  ال�سباب  اال�ست�ساريني  تكوين  برنامج   •
االأملانية  الوكالة  طرف  من  معتمدين  كمرافقني  جدا 

للتدريب و التكوين الدويل على طريقة CEFE ؛
مرافقة املقاوالت ال�سغرية جدا فـي مرحلة ما بعد االإن�ساء    •

من خالل برنامج متكامل.

دورة الرا�شدية
فـي اإطار اجلهود التي تبذلها املوؤ�س�سة فـي تكوين و مرافقة 
امل�ساريع االجتماعية واملهنية، من خريجي مراكز  حاملي 
التكوين فـي خمتلف املهن، مت توقيع اتفاقية بني املوؤ�س�سة 
و يهدف هذا الربنامج   ،)CJD( ال�سباب  امل�سريين  ومركز 
اأعمالهم  تنمية  مراحل  خمتلف  خالل  ال�سباب  دعم  اإىل 
مركز  يوفر  االإدارية.  كفاءاتهم  تعزيز  فـي  وامل�ساهمة 
 امل�سريين لل�سباب               50 وحدة تدريبية » بيزن�س اإيدج «
و يوؤطر هذا الربنامج التكويني م�سريو مقاوالت من خالل 

التدريب املبا�سر.

دورة مكنا�س
 و قد مت تنظيم دورات تدريبية للمقاولني ال�سباب فـي قطاع 
البناء بجهة الدار البي�ساء ومكنا�س والرا�سيدية و ميدلت 

ا�سافة اإىل تقدمي دعم تقني ومايل خللق مقاوالتهم.

)CJD(
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 02. دورات التك�ين  و اأن�شطة ال�ر�شات
بر�شم �شنة 2015

ل�سنة  ال�سركاء  قدرات  دعم  و  التكوين  اأن�سطة  ح�سيلة  اإن 
2015 تتمحور حول حمورين رئي�سيني يتمثالن فـي التكوين 

و املواكبة و برنامج لقاءات لتبادل اخلربات و التجارب بني 
ال�سركاء. و هكذا فقد مت اإجناز جمموعة من االأن�سطة تهم 

باخل�سو�س : 
امل�سرية  االأطر  و  بامل�ؤ�ش�شة  العاملة  االأطر  قدرات  تعزيز 
ل�سنة  مار�س  �سهر  خالل  التقليدية  ال�سناعة  تكوين  ملراكز 
2015 و ارتكز هذا التكوين على تلقني مقاربة » نواة « التي 

جدا ال�سغرية  املقاوالت  من  جمموعة  ت�سبيك  على   تعتمد 
و الن�سيطة لت�ستفيد من خدمات الدعم و املواكبة املقدمة من 
طرف مكون معتمد فـي جمال امل�ساحبة و املواكبة للمقاوالت 

احلديثة الن�ساأة. 
الوطنية  املبادرة  و  املوؤ�س�سة  بني  م�سرتك  تكويني  برنامج 
تكوينيتني  دورتني  تنظيم  الب�سرية مبيدلت حيث مت  للتنمية 
التعاونيات  اع�ساء  و  جمعويا  فاعال   )60( �ستني  لفائدة 
 املحلية فـي جماالت الت�سيري االإداري واملحا�سباتي للجمعيات
املدرة  االأن�سطة  و  االإلكرتونية  والتجارة  التوا�سل  تقنيات  و 

للدخل.

اأطلقته  اإطار برامج التكوين و املواكبة اجلهوية الذي  و فـي 
  ،2015 �سنة  خالل  للت�شامن  اخلام�س  حممد  م�ؤ�ش�شة 
الرباط بجهة  للم�ؤ�ش�شة  ال�سريكة  اجلمعيات   ا�ستفادت 
» الت�سيريالناجح  مو�سوع  حول  تكوينية  دورة  من  القنيطرة 

للمراكز االجتماعية «. 
03. اللقاءات ال�شن�ية لتبادل اخلربات

املراكز  مواكبة  و  للتكوين  اجلهوي  الربنامج  ي�ستند 
الت�ساركي،  الت�سخي�س  على  للم�ؤ�ش�شة  التابعة  االإجتماعية 
اإقامة  خالل  من  تتج�سد  جوهرية  حلقة  و  اأ�سا�سية  كمرحلة 
 جمموعة من اللقاءات ال�سنوية لتبادل اخلربات و التي يتم 
من  باجلهة  امل�ساريع  تدبري  على  امل�سرفني  ا�ستدعاء  فيها 
العمل على  اأجل  �ساء اجلمعيات و مدراء املراكز من   روؤ

حتقيق االأهداف التالية :
جرد احتياجات التكوين واملواكبة ملراكز امل�ؤ�ش�شة ؛   •

تبادل ومناق�سة جتارب ال�سركاء ؛  •
اأربعة  للتكوين واملواكبة حيث عقدت  بلورة برنامج جهوي   •
لقاءات جهوية )الدار البي�ساء، ورززات، طنجة ، فا�س( 

�سارك خاللها اأزيد من 210 فاعل جمعوي.



�سنة  ببوقنادل خالل  الت�سامني  املركز اجلمعوي  ا�ست�ساف 
ال�سركاء تكوينية منظمة من طرف  اأربع وع�سرين دورة   2015 

االجتماعيني لفائدة 812 م�ستفيدا تتعلق باملجاالت التالية:
الفكر املقاوالتي ؛  •

تطوير و اجناز امل�ساريع ؛  •
االأن�سطة املدرة للدخل ؛  •

تقنيات اال�ستخال�س لدى وكالء القرو�س ال�سغرى ؛  •
تقنيات اإدارة امل�ساريع.  •

خميما �سيفيا باملركز اجلمعوي الت�سامني  امل�ؤ�ش�شة  نظمت 
الرعاية  موؤ�س�سات  من  الوافدين  ال�سباب  لفائدة  ببوقنادل 
االجتماعية التابعة لها بوجدة و تاونات و اميوزار كندر من 
اإىل  الن�ساط  هذا  يهدف  و   .2015 غ�ست   09 اإىل  يونيو   27

متكني ال�سباب من اكت�ساف ف�ساءات جديدة ق�سد الرتفيه 
و تنمية القدرات الذاتية عرب خمتلف االن�سطة املقرتحة و قد 

ا�ستفاد من هذا املخيم 57 �سابا. 
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 فـي اإطار املهام املوكولة خللية التتبع، قامت هذه خالل
2015 مبا يلي : �سنة 

للموؤ�س�سة  التابعة  املراكز  همت  للتتبع،  مهمة   20 تنظيم 
وامل�سرية من طرف اجلمعيات ال�سريكة التي تعرف اختالالت  
فـي التدبري والت�سيري على �سوء التقارير املنجزة من طرف 
طرف  من  تدخالت  تتطلب  والتي  اجلهوية  امل�ساريع  روؤ�ساء 

اخللية ؛
للمراكز  بالن�سبة  التاأهيل  اإعادة  برامج  وتنفيذ  تطبيق  تتبع 
روؤ�ساء  مبعية   2014 �سنة  خالل  للخلية  تدخال  عرفت  التي 

امل�ساريع اجلهويني الذين يتابعون تنفيذها.
ب�سفة عامة، ميكن تلخي�س امل�ساكل التي تعاين منها املراكز 

التي كانت مو�سوع الزيارات من طرف اخللية فيما يلي :
اأع�ساء  بني  نزاعات  ظهور  و  التطوعي  احل�س  غياب   •

اجلمعيات امل�سرية ؛
نق�س اخلربة املهنية لدى اأع�ساء املكاتب امل�سرية ؛  •

نق�س املوارد املالية ؛  •
نق�س فـي املوارد الب�سرية املوؤهلة واملتخ�س�سة ؛  •

منها املعلوماتية  خا�سة  للتجهيزات  املراكز  افتقار   • 
)نظرا لتقادمها( ؛

ال�سنوات  خالل  املنجزة  خ�سو�سا  البنايات  حالة  تدهور   •
االوىل النطالق برامج امل�ؤ�ش�شة.

اإجراءات  عدة  اتخاذ  مت  االإداري  املجل�س  لتعليمات  وتبعا 
ملواجهة هذه الو�سعية تتمثل فيمايلي :

تقدمي دعم مايل ا�ستثنائي الإعادة ت�سغيل هذه املراكز ؛  •
منح جتهيزات معلوماتية ؛  •

برجمة اإعادة تهيئة وترميم البنايات ؛   •
تقوية قدرات اأع�ساء مكاتب اجلمعيات عن طريق فتح باب   •

االنخراط الأع�ساء جدد لهم خربة فـي جماالت معينة.
باملوارد  املراكز  لدعم  العموميني  ال�سركاء  لدى  التدخل   •

الب�سرية املتخ�س�سة فـي جمال الت�س�سري؛
الوفاء  ق�سد  والرتابية  املحلية  اجلماعات  لدى  التدخل   •
بالتزاماتها املالية فـي اإطار اتفاقيات ال�سراكة املربمة مع 

اجلمعيات ؛
اع�ساء  ومواكبة  لدعم  التعاون  تنمية  مكتب  لدى  التدخل   •

التعاونيات عن طريق التكوين ؛
برجمة دورات تكوينية لفائدة اأع�ساء واأطر اجلمعيات من   •

طرف املوؤ�س�سة لدعم وتقوية قدراتهم.
وقد قامت املوؤ�س�سة بالن�سبة لبع�س اجلمعيات التي ال حترتم 
التزاماتها فـي اطار اتفاقيات ال�سراكة املربمة مع املوؤ�س�سة 
ب�سحب مهمة التدبري منها وا�سنادها جلمعيات اأو تعاونيات 

اأخرى.







ترتكز توجهات خمطط عمل املركز الوطني حممد ال�ساد�س 
االإدارة  جمل�س  عليها  �سادق  التي  و   ،2015 ل�سنة  للمعاقني 

املنعقد فـي اأبريل 2015، على العنا�سر التالية :
تعزيز املكت�سبات وتبادل اخلربات واملمار�سات اجليدة ؛  •

تقوية االإطار التقني للمركز.  •
 01. م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شية ل�شنة 2015

 للبنيات اخلم�س للمركز ال�طني
حممد ال�شاد�س للمعاقني

قامت االأقطاب الطبية واالجتماعية للمركز الوطني حممد 
بالتكفل  االأربع  اجلهوية  وامللحقات  ب�سال  للمعاقني  ال�ساد�س 
جلميع  الطبية  الفحو�سات  م�ستوى  على  مري�س   7 176 بـ 
الطبي  للرتوي�س  ح�سة   29 804 اإجناز  و  التخ�س�سات 
الرتوي�س  احلركي،  النف�سي  الرتوي�س  النطق،  )ت�سحيح 
جهاز   146 �سنع  عن  ف�سال  الب�سر(،  وت�سحيح  احلركي 
لالأطراف اال�سطناعية، اإىل جانب التكفل بـ 212 3 م�ستفيد 

من خدمات عيادات طب االأ�سنان.
�سال  ملركز  والرتبوية  االجتماعية  االأقطاب  م�ستوى  وعلى 
من  م�ستفيدا   873 ت�سجيل  مت  فقد  اجلهوية،  وامللحقات 

التكفل الرتبوي و الثقافـي و الفني طيلة �سنة 2015.
من  م�ستفيدا   1 279 �سجل  فقد  الريا�سي  املجال  فـي  اأما 
االأن�سطة الريا�سية فـي جميع التخ�س�سات )قاعة الريا�سات 

و امل�سبح املغطى وقاعة تقوية الع�سالت( على م�ستوى مركز 
�سال وامللحقات اجلهوية.

املالئم  املهني  بالتكوين  متدربا  �سابا   115 ت�سجيل  مت  كما 
�سال  مركز  م�ستوى  على  الذهنية  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س 

وامللحقتني اجلهويتني بكل من مراك�س و فا�س.
االجتماعية  املواكبة  من  م�ستفيد   5 048 اإخطار  مت  واأخريا 
وامللحقات  �سال  ملركز  االجتماعي  املكتب  م�ستوى  على 

اجلهوية.
خمتلف  م�ستوى  على  املقدمة  اخلدمات  جتويد  اأجل  ومن 
بنيات اال�ستقبال للمركز الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني، 
فقد مت حت�سني اخلدمات املقدمة على م�ستوى هذه البنيات 

كما وكيفا وعلى اخل�سو�س :
افتتاح عيادة لطب االأ�سنان بكل من وجدة و اآ�سفي ؛  •

التقني على م�ستوى م�سابح وجدة ومراك�س  تاأهيل االإطار   •
واآ�سفي ؛

اإطالق برنامج التكوين املهني على م�ستوى اآ�سفي و وجدة ؛  •
ال�ساد�س  حممد  الوطني  للمركز  الب�سرية  املوارد  تقوية   •
و عاملني  تعيني مربيني متخ�س�سني  للمعاقني عن طريق 
فـي جمال ال�سحة و اأعوان القوات امل�ساعدة ومكونني فـي 

جمال التكوين املهني.
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 02. اأهم االأحداث االجتماعية، الثقافية،
  الفنية، الرتب�ية، الطبية، الريا�شية 

والتك�ين املهني ل�شنة 2015
اأ . تق�ية اأن�شطة املركز ال�طني حممد ال�شاد�س 

للمعاقني 
تراأ�س �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل  • 
بالرباط  النه�سة  بحي   2015 يونيو   24 االأربعاء  يوم 
التعوي�سية  اال�سطناعية  االأجهزة  توزيع  عملية  اإطالق 
اال�سطناعية  االأطراف  اأجهزة  بور�سة  ت�سنيعها  مت  التي 
لفائدة ب�سال،  للمعاقني  ال�ساد�س  حممد  الوطني   للمركز 
29 م�ستفيدا يوجدون فـي و�سعية اإعاقة، و ينتمون ملختلف 

املنا�سبة،  بنف�س  و  زعري.  زمور  �سال  الرباط  جهات  مدن 
متحرك ميكانيكي  كر�سي   100 بت�سليم  جاللته   تف�سل 
 و 7 كرا�سي كهربائية متحركة لفائدة امل�ستفيدين املحتاجني
للمركز  �سريكة  جلمعيات  املنتمني  و  اإعاقة.  و�سعية  فـي 

الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني على م�ستوى مدينة الرباط.
تف�سل �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ن�سره اهلل   •
يوم االإثنني 29 يونيو 2015 بو�سع احلجر االأ�سا�س مل�سروع 
ال�ساد�س  حممد  الوطني  للمركز  اجلهوية  امللحقة  بناء 
للمعاقني بجهة الدار البي�ساء الكربى، حيث �سيتم ت�سييد 
هذا امل�سروع على م�ساحة 000 6 مرت مربع مبيزانية تقدر 

بـحوايل 20 مليون درهم.
حتت الرعاية ال�سامية ل�شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س   •
ن�سره اهلل، نظم املركز الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني 
 املنتدى الوطني ال�سابع لالإعاقة من 31 مار�س اإىل 3 اأبريل
2015 حتت �سعار » االإدماج االجتماعي واملهني لالأ�سخا�س 

 فـي و �سعية اإعاقة ذهنية : اجلوانب الت�سريعية و التنظيمية «
مب�ساركة اأكرث من 1800 �سخ�س.

�ساهم املركز الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني فـي تنظيم   •
فـي  املنظم  واالإعاقة  لل�سحة  الوطني  املنتدى  وتن�سيط 
اأكتوبر 2015 من طرف وزارة ال�سحة ب�سراكة مع موؤ�س�سة 
واالأ�سرة  الت�سامن  ووزارة  للت�سامن  اخلام�س  حممد 
واملراأة والتنمية االجتماعية مبنا�سبة اإطالق اال�سرتاتيجية 

الوطنية لل�سحة واالإعاقة.
ب. حتقيق �شيا�شة اإنعا�س ال�شغل لدى االأ�شخا�س 

فـي و�شعية اإعاقة
االجتماعي  االإدماج  لربنامج  الثانية  ال�سنة   2015 �سنة  متثل 

الوطني للمركز  املهني  التكوين  قطب  خلريجي   واملهني 
يناير  فـي  املركز  اأطلقه  الذي  للمعاقني،  ال�ساد�س  حممد 
 2014 بدعم مايل وتقني مل�ؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن 

 و ب�سراكة مع جمعية اآباء واأولياء االأطفال ذوي التثلث ال�سبغي.
 وقد مكنت هذه املرحلة من الربنامج من اإدماج 18 خريجا للتكوين

املهني فـي و�سعيات حقيقية للعمل خالل مدة هذا الربنامج.
كما ات�سمت �سنة 2015 اأي�سا مب�سادقة جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
ت�سيري املركز الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني على امل�سروع 
االإدماج  » مركز  الوطني  امل�ستوى  على  والنموذجي  املبتكر 
طرف  من  تنفيذه  مت  الذي  و  العمل «،  طريق  عن  وامل�ساعدة 
موؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن بدعم مايل وتقني الأع�ساء 
ال�ساد�س  اإدارة موؤ�س�سة ت�سيري املركز الوطني حممد  جمل�س 

للمعاقني، و �سيتم اإطالق هذا امل�سروع فـي يناير 2016.
ج. تنمية القدرات وال�شراكات

متيزت �سنة 2015 بالتوقيع على اتفاقيات ال�سراكة مع :
فا�س  و  الرباط  من  لكل  جامعية  ا�ست�سفائية  مراكز  اأربع   • 

و  وجدة و مراك�س ؛
كلية العلوم االإن�سانية باملحمدية ؛  •

جهة الرباط �سال زمور زعري وجهة بروك�سيل العا�سمة. 	•
وبنف�س املنا�سبة، قام املركز الوطني حممد ال�ساد�س للمعاقني 
وتوزيع  برتكيب   Espoir trait d’union جمعية  مع   ب�سراكة 
300 كر�سي متحرك مالئم لفائدة االأ�سخا�س املحتاجني فـي 

و�سعية اإعاقة حركية.
والفاعلني  العاملني  قدرات  وتعزيز  بالتكوين  يتعلق  فيما  اأما 
ال�سركاء املهتمني مبجال االإعاقة، فقد قام املركز فـي اأكتوبر 
ح�سة  بتن�سيط  والداخلية  ال�سحة  وزارتي  مع  ب�سراكة   2015

التكفل  فـي جمال  الغابون  32 مربي من دولة  لفائدة  للتكوين 
املندمج للتثلث ال�سبغي والتوحد.

كما �ساركت النوادي الريا�سية للبنيات اخلم�س للمركز الوطني 
حممد ال�ساد�س للمعاقني فـي خمتلف التظاهرات الريا�سية املنظمة 
املغربية  امللكية  واجلامعة  املغربي  االأوملبياد اخلا�س  من طرف 
باإحراز  امل�ساركات  االأ�سخا�س املعاقني، و توجت هذه  لريا�سية 
العبي كرة ال�سلة للنادي الريا�سي للمركز الوطني حممد ال�ساد�س 
للمعاقني على كاأ�س كرة ال�سلة للذكور املنظمة فـي اأكتوبر 2015 
 مبدينة فا�س، و بنف�س املنا�سبة، اأحرزت العبات النادي الريا�سي

 للملحقة اجلهوية للمركز باآ�سفي على كاأ�س كرة ال�سلة لالإناث.



ال�سناعة  حرف  فـي  والتاأهيل  التكوين  مركز  جتذر  لقد 
التقليدية ملدينة  فا�س فـي حميطه ال�سو�سيواقت�سادي كفاعل 
ال�سناعة  ميدان  فـي  املهني  بالتدرج  التكوين  فـي  اأ�سا�سي 
اأ�سبح قبلة للزوار املغاربة و االأجانب الذين  التقليدية، كما 
يرغبون فـي االطالع والتعرف على ما تزخر به املدينة من 
التقليدية ال�سناعة  ميدان  فـي  وح�سارية  ثقافية   موؤهالت 
و على اأ�سالة احلرف امللقنة باملركز و كذا على جودة واأ�سالة 

املنتوجات التي يعر�سها ال�سناع املكونون و املتدرجون.
01. التك�ين بالتدرج

ا�ستطاع املركز اأن ي�سجل 463 متدرجا خالل ال�سنة التكوينية 
.2015

يتوزع هذا العدد على 24 حرفة فـي �ست قطاعات تكوينية : 
الن�سيج و املعادن و اخل�سب و اجللد و الطني و املنتوجات من 

اأ�سل نباتي.

لالأعمال  املوؤطرة  االإنتاجية  الوحدات  عدد  و�سل  قد  و 
داخل  وحدة   25 منها  وحدة،   138 للمتدرجني  التطبيقية 

املركز و 113 خارجه.
و �سي�سل عدد اخلريجني فـي دجنرب 2015 حوايل 275 خريجا.
والرفع  للتكوين  الديداكتيكية  االأدوات  تطوير  اإطار  فـي  و 
خارجية  خربة  مب�ساعدة  املركز  اأنتج  التكوين،  جودة  من 
و�سعت  الو�سائط،  متعدد  تكوينيا  برناجما  ع�سر   اأربعة 
متت  قد  و  االأنرتنيت.  �سبكة  على  املتدرجني  اإ�سارة   رهن 
ومب�ساعدة املهني  التكوين  قطاع  من  بتمويل  العملية   هذه 

و طيدة من وزارة ال�سناعة التقليدية. 
02. التك�ين امل�شتمر لفائدة ال�شناع املك�نني

لفائدة مركزة  تكوينية  دورات  اإجناز  فـي  املركز   ي�ستمر 
من اأزيد  ا�ستفاد  هكذا  و  واملكونني.  التقليديني   ال�سناع 
عدة فـي  تكوينية  حلقات  ع�سر  من  مكون  و  �سانع   220 

بالكفايات  املقاربة  اأ�س�س  و  االإعالميات  منها  جماالت، 
اخلياطة  و  االإجنليزية  اللغة  و  الفرن�سية  باللغة  التوا�سل  و 

التقليدية و الطرز والنجادة.
03. تتبع اخلريجني

لت�سهيل  واملتدرجني  اخلريجني  تتبع  عمليات  اإطار  فـي 
خللق  م�ساريع  حاملي  وم�ساعدة  ال�سغل  �سوق  فـي  اإدماجهم 
مقاوالت �سغرى، نظم املركز عدة ور�سات حت�سي�سية منها :

ئدة  لفا عمل  عن  لبحث  ا تقنيات  فـي  ور�سات  �سبع   • 
149 متدرج ؛

3 ور�سات للتح�سي�س حول خلق املقاوالت ال�سغرى لفائدة  • 
93 م�ستفيدا.

ومبا اأن خلية تتبع اخلريجني مكلفة اأي�سا بتتبع م�ساريع خلق 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  مقاوالت �سغرى ممولة من طرف 
ت�سغيل  مل�سروع  حامال   42 تاأطري  ا�ستطاعت  فقد  الب�سرية 

ذاتي، متكن عدد منهم من خلق ثمان مقاوالت �سغرى. 
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04. عالقات املركز ال�طنية والدولية
اإ�سعاع املركز وانفتاحه على حميطه الوطني  اإطار  فـي 
والدويل، ربطت عالقات مع عدة موؤ�س�سات وطنية ودولية، 
ال�سناعة  ميدان  فـي  وحت�سي�سية  تكوينية  دورات  لتنظيم 
اأو لتنظيم زيارات ميدانية للمركز للتعرف على  التقليدية 
 احلرف امللقنة به وكذا املوروث الثقافـي واحل�ساري الذي
بني من  التقليدية.  ال�سناعة  ميدان  فـي  املغرب  به   يزخر 

: املوؤ�س�سات  هذه 
جامعة اأم�سرتدام بهولندا ؛  •

جامعة االأخوين ؛  •
دار التكوين القروي بويلوبيي بفرن�سا ؛  •

موؤ�س�سة الفونتني التابعة للبعثة الفرن�سية بفا�س ؛  •
و كذا عدة موؤ�س�سات تعليمية باملدينة.  •

للمدينة  الن�سيج اجلمعوي  على  اأي�سا  انفتح  املركز  اأن  كما   
ال�سانعات  لفائدة  امل�ستمر  التكوين  فـي  للم�ساعدة  واجلهة، 
التقليدية املنخرطات فـي اجلمعيات و كذا للم�ساعدتهن فـي 

بيع املنتوجات التقليدية.

05. ت�ش�يق منت�جات املتدرجني و ال�شناع املك�نني
فا�س،  ملدينة  ال�سياحية  املدارات  فـي  يوجد  املركز  اأن  مبا 
الذين  االأجانب،  و خا�سة  ال�سياح  و  للزوار  قبلة  اأ�سبح   فقد 
ال�سناعة  للتعرف على حرف  باأعداد كبرية  املركز  يزورون 
امل�سنوعة  �سراءاملنتوجات  باملركز،وكذلك  امللقنة  التقليدية 
القاعتني  فـي  املعرو�سة  و  املتدرجني،  احلرفيني  طرف  من 

املخ�س�ستني لهذا الغر�س.
06. ت�شجيع االإبداع و اخللق لدىال�شباب

تلقن  واالإبداع،  البحث  فـي  للم�ساعدة  خلية  املركز  ي�سم 
على  والر�سم  الت�سميم  فـي  اإ�سافية  درو�سا  املتدرجني 
احلا�سوب لتطوير ح�س اخللق واالإبداع لديهم و لتمكينهم من 

ابتكار منتوجات جديدة.



�سال  مركز  و  الوطني  االإ�سعاع  ذو  فا�س  مركز  غرار  على 
املتمثلة  مهامه  مراك�س  مركز  يوؤدي  اجلهوية،  املكانة  ذو 
بتكوين و ذلك  التقليدية  ال�سناعة  تاأهيل مهن  و  تثمني   فـي 
و تاأهيل ال�سباب من اأجل اإدماجهم مهنيا و تطوير كفاءات 

ال�سناع التقليديني.
يعترب املركز مرجعية جهوية فـي هذا املجال، و يهدف اإىل :

توفري تكوين مهني فـي �ست قطاعات مهنية تت�سمن 24 حرفة ؛  •
التكوين امل�ستمر لفائدة االأطر االإدارية و املكونني و ال�سناع   •

التقليديني و املتدرجني ؛
االنفتاح على ال�سركاء و الفاعلني من اأجل مواكبة امل�ستفيدين  • 

خللق امل�ساريع املدرة للدخل ؛
امل�ساعدة فـي اإدماج اخلريجني مهنيا و اجتماعيا ؛  •

الوطني ال�سعيد  على  التقليدية  ال�سناعة  حرف  تنمية   • 
و خ�سو�سا احلرف املهددة باالنقرا�س ؛

خلق فر�س عمل جديدة، من خالل اعتماد التكوين بالتدرج   •
املهني كاأ�سا�س لتطوير الكفاءات ؛

اإنتاج و ت�سويق املنتوج التقليدي ؛  •
ومتخ�س�سة  مماثلة  وموؤ�س�سات  مراكز  مع  عالقات  ربط   •

باملغرب وخارجه.
01. التك�ين بالتدرج املهني

�ست قطاعات  بالتدرج  التكوين  برنامج  خالل2015، �سم 
تقليديني.  �سناع  مكونني   185 طرف  من  موؤطرة  مهنية 
مت  متدربة.  و  متدرب   418 الربنامج  هذا  من  ا�ستفاد 
308 خارجه فـي ور�سات  110 منهم داخل املركز و  تكوين 

ال�سناع.

امل�شاريع املنتهية - �شنة 2015
منتوجات �جللد�لطنيخل�صب�ملعادن�لن�صيج

نباتية 
318313123183
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مهمة بن�سبة   418 املو�سم  هذا  بر�سم  املتخرجني  عدد   بلغ 
على  ح�سلوا   324 على  موزعني  و   )70%( االإناث  فئة  من 

دبلوم التخ�س�س و 94 على �سهادة التدريب.
 و �سيبلغ عدد املتخرجني فـي اأفق �سهر يناير 2016 ما جمموعه
300 متدرب موزعني على 245 من االإناث و 55 من الذكور.

02. التك�ين امل�شتمر
نظم املركز �سل�سلة من التكوينات فـي عدة موا�سيع من اأجل 
وال�سناع  الرتبوية  و  االإدارية  االأطر  مهارات  وتطوير  تنمية 
حول  ثيمات  التكوينية  الدورات  همت  امل�ستفيدين.  املكونني 
ال�سيانة و  الكهربائية  ال�سالمة  و  الكبار  تكوين   بيداغوجية 
و ال�سالمة املهنية و نظام التكوين بالتدرج املهني و الت�سميم 

و االإبداع فـي جمال ال�سناعة التقليدية...
كما ا�ستفاد املتدرجون و املتدرجات من 10 دورات للتح�سي�س 
الإنعا�س  الوطنية  الوكالة  طرف  من  تاأطريها  مت  التكوين،  و 
ال�سرية  اإعداد  كيفية  تهم  موا�سيع  فـي  والكفاءات  الت�سغيل 

الذاتية و تقنيات البحث عن ال�سغل.
املنتوج وتثمني  تطوير  و  التجارب  تبادل  اإطار  فـي   و 
�سانعة  20 لفائدة  تدريبية  دورات  تنظيم  مت   التقليدي، 
 و �سانع تقليدي من املغرب و اجلزائر و تون�س و م�سر و االأردن 
و ذلك مب�ساهمة منظمة بلدان ال�ساحل و ال�سندوق االأردين 

للتنمية.

03. تتبع وم�اكبة اخلريجني
الإنعا�س  الوطنية  الوكالة  مع  امل�سرتك  التعاون  اإطار  فـي 
ومكتب  لال�ستثمار  اجلهوي  املركز  و  الكفاءات  و  الت�سغيل 
للتح�سي�س  خا�سة  دورات  عدة  تنظيم  مت  التعاون،  تنمية 
هذه  همت  املركز.  خريجي  لفائدة  وامل�ساحبة  التكوين  و 
احللقات حماور االإدماج املهني و امل�ساحبة خللق املقاوالت 

ال�سغرى و املتو�سطة واإن�ساء التعاونيات.
04. ت�ش�يق منتجات ال�شناع باملركز

 يدخل املركز فـي مدار املحاور ال�سياحية ملدينة مراك�س مما
�سياح  من  املدينة  هذه  زوار  من  للعديد  وجهة  منه  يجعل 

مغاربة و اأجانب.
لل�سناعة  الوطني  باملنتوج  بالتعريف  منه  وم�ساهمة 
التقليدية، يقدم لزواره اإ�ستك�ساف احلرف من خالل زيارة 
للبيع  عر�س  خالل  من  املنتوجات  على  للتعرف  و  الور�سات 

بقاعات العر�س.
كما ي�سارك املركز فـي املعار�س و التظاهرات التي تنظمها 
وزارة ال�سناعة التقليدية و االقت�ساد االجتماعي والت�سامني 
�سراك فعال  مبختلف املدن املغربية وباخلارج و ذلك باإ
من  املركز  متثيل  مت  االإطار  هذا  فـي  التقليديني.  لل�سناع 
طرف ال�سناع التقليديني فـي معار�س التي نظمت بكل من 

مراك�س والدارالبي�ساء و فا�س و اأملانيا.



لتثمني خم�س�سة  جهوية  كقاعدة  بدوره  �سال  مركز   يقوم 
و املحافظة على مهن ال�سناعة التقليدية من خالل التدخل 

فـي املجاالت التالية :
التقليدية عرب  ال�سناعة  مهن  فـي  ال�سباب  وتاأهيل  تكوين   •

برنامج التكوين بالتلقني.

التكوين امل�ستمر لفائدة ال�سناع التقليديني ؛  •
دعم ترويج و بيع منتوجات ال�سانع التقليدي ؛  •

مواكبة اإدماج حاملي ال�سهادات فـي �سوق ال�سغل ؛  •
املحافظة على املهن فـي طريق االندثار.  •

01. قطب التك�ين االأويل
موزعني متدربا   177 املركز  �سجل   ،  2015 �سنة   بر�سم 

تخ�س�سات.  10 على   

املا�سية ال�سنة  باملائة مقارنة مع   25 بـ  زيادة  ال�سنة  املتدربني هذه  عرف عدد 

02. قطب التك�ين امل�شتمر
التقليدية  ال�سناعة  فـي مهن  والتاأهيل  التكوين  قام مركز 
 ب�سال بالعديد من دورات التكوين امل�ستمر لفائدة ال�سناع
 التقليديني واملتدربني فـي العديد من املجاالت همت الت�سميم
تكوين  اإىل  باالإ�سافة  املعلوميات  و  واملحا�سبة  اخلياطة  فـي 
التعاونيات باإحداث  املتعلق   12/112 القانون   حول 

بالتدرج. التكوين  من�سومة  و 

 كما مت تكوين املتدربني فـي مهن اخلزف واإحداث املقاوالت
باالإ�سافة اإىل ا�ستفادتهم من دورات حول متويل امل�ساريع 

العمل. عن  والبحث 
الوكالة  من  كل  التكوينية  الدورات  هذه  بتن�سيط  قام  وقد 
التكوين  ومكتب  والكفاءات  الت�سغيل  الإنعا�س  الوطنية 

مبادرة. �سال  وجمعية  ال�سغل  واإنعا�س  املهني 

ت�زيع املتدرجني ح�شب كل قطاع

اأما ف�ج املتخرجني فقد و�شل عددهم اإىل 126 م�زعني على 11 تخ�ش�شا

�خلياطة
نحت�ملعادن�لن�صيج�لتقليدية

منتوجات�جلب�ص�لطني�لزليج�خل�صب
�خلياطة�جللدنباتية

35262125710242054

�خلياطة
نحت�ملعادن�لن�صيج �لتقليدية

منتوجات�جلب�ص�لطني�لزليج�خل�صب
�لنجارة�لب�صاط�خلياطةنباتية

402414168764322
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لدعم  ال�ساد�س  حممد  مركز  به  يقوم  الذي  للدور  اعتبارا 
فـي  اأ�سا�سي  و�سريك  كفاعل  الت�سامنية  ال�سغرى  القرو�س 
جماالت القرو�س ال�سغرى �سهر املركز على تقوية و متكني 
م�ساريع مهمة تدخل �سمن اخت�سا�ساته. و على هذا االأ�سا�س، 
اأجل  من  املغربية  ال�سغرى  القرو�س  جمعيات  دعم  توىل 
القيام مبهامها االجتماعية كما قدم الدعم اىل امل�ستفيدين 
وا�ستمرارية م�ساريعهم اأجل دميومة  القرو�س من   من هذه 

و توفري الظروف لت�سويق منتوجاتهم.
01. التك�ين

كاأر�سية  لكونه  اإعتبارا  و  باملركز  املنوطة  املهام  اإطار  فـي 
للمواكبة تابع برنامج القرب وامل�ساعدة وتقدمي اخلربة �سواء 

بالن�سبة جلمعيات القرو�س ال�سغرى اأو للم�ستفيدين.
كاآلية  دويل  اإعرتاف  على  احل�سول  املركز  ا�ستطاع  وقد 
القرو�س  جمال  فـي  الفاعلني  مواكبة  على  قادر  للتكوين 

ال�سغرى بالن�سبة لالأداء االجتماعي و حماية الزبناء.

من �سخ�سا   3 591 ا�ستفادة   2015 �سنة  �سجلت   ولقد 
�سغرى مقاولة   1 455 منهم  املركز  من  املمنوح   التكوين 

و اأكرث من 000 2 م�ستفيد من القرو�س ال�سغرى.
وا�سل املركز، فيما يخ�س جمال التكوين تعزيز �سيا�سته كاأر�سية 
للمواكبة و القرب و امل�ساعدة و تقدمي اال�ست�سارة. �سواء بالن�سبة 

جلمعيات القرو�س ال�سغرى اأو للم�ستف�سدين.
م�ستجدات  عدة   2015 ل�سنة  التكوين  قطب  اإجنازات  همت 
Smart Campaign ومتيزت بتعزيز ال�سراكة الدولية، من بينها 
املهن فـي  التكوين  مركز   ،Social Performance Task Force 

وكالة باللوك�سمبورغ،   ADA موؤ�س�سة  بفرن�سا،   CFPB  البنكية 
التعاون الدويل و التنمية املحلية  باملتو�سط  ACIM، ميكروفاكت 
،FAO منظمة االأمم املتحدة لالأغدية و الزراعة  فاو ،Microfact 

... Frankfurt school

 و فـي متم �سنة 2015، ارتفع العدد االجمايل للم�ستفيدين من
تكوينات املركز اىل 547 31 اأي ما يفوق 443 84 يوم تكوين.

 عدد�ملوقع
�لأيام

عدد �لغرف 
�لأ�صخا�ص

 عدد
�لأ�صخا�ص

 �أيام �لتكوين �ملهني
�أو عدد �أيام �لتدخل

045 118263251تكوين خاص في CMS - تكوين مستمر

�ماجستير في متويل املشاريع الصغرى والتنمية
دفعة 2013 - 2015 و دفعة 2014 - 2016

10524452 378

48067800تكوين مدرسة لنكدين دورة فرانكفورت

 CMS منظمة من طرف  AMC 557 7597 271731ورشات

455 5614551تكوين ألصحاب املشاريع الصغرى

236 59113 2791233�ملجموع 2015



 02. م�اكبة املقاولني ال�شغار :
اإنعا�س املقاولة ال�شغرية جدا ودعم الت�ش�يق

تابع املركز برنامج دعم ومواكبة املقاولني ال�سغار جدا بهدف 
وخدماتهم. منتوجاتهم  ت�سويق  ودعم  مقاوالتهم   اإنعا�س 
اأ�سفي و  برب�سيد   : جهوية  لقاءات  �سبعة  نظم  فقد  هكذا   و 
و مكنا�س و تزنيت و �سف�ساون و الدارالبي�ساء و وجدة ب�سراكة 
مع جمعيات القرو�س ال�سغرى وال�سلطات املحلية وخمتلف 

الفاعلني ال�سو�سيواقت�ساديني.
وقد ا�ستفاد ما يقارب 590 2 مقاول �سغري جدا )اأي اأكرث من 
%23 مقارنة مع �سنة 2014( من جمانية عر�س منتوجاتهم 

وكذلك من تكوين املركز و�سركاءه.
ال�سغرية جدا  املقاوالت  منتوجات  ت�سويق  دعم  اإطار  فـي  و 
اهلل  ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  تف�سل 
ال�سغرية  للمقاوالت  التجاري  للف�ساء  االأ�سا�س  بو�سع حجر 

جدا مبدينة �سال فـي �سهر يونيو 2015.
موؤ�س�سة  بني  �سراكة  نتاج  هو  الذي  الف�ساء  هذا  و�سي�سم 
كما  للعر�س  ف�ساء   88 املركز،  و  للت�سامن  حممد اخلام�س 
فـي خا�س  تكوين  من  جدا  ال�سغار  املقاولون   �سي�ستفيد 

هذا املجال.
اأما بالن�سبة للتكوين فـي املجال املايل فقد بلغ عدد املقاولني 
التكوين  و هم هذا  455 1 مقاوال  امل�ستفيدون  ال�سغار جدا 

القدرات الت�سيريية و التقنية.

مواكبة  جمال  فـي  بارزة  اأخرى  اأن�سطة  املركز  اأجنز  كما 
املقاولني ال�سغار جدا نذكر منها:

املايل  املجال  فـي  التكوين  والبيع  العر�س  ف�ساءات  تنظيم   •
الرابع  الوطني  املعر�س  خالل  الن�سائية  املقاوالت  لفائدة 
لالقت�ساد االجتماعي الت�سامني املنظم بالدار البي�ساء من 

8 اىل 17 اكتوبر 2015 ؛
اجلهوية  الربامج  من  امل�ستفيدين  ملواكبة  دعم  جهاز  و�سع   •
قدراتهم  تنمية  تهدف  والتي  للدخل  املدرة  لالأن�سطة 
املقاوالتية لتمكينهم من االقالع وتنمية مقاوالتهم ال�سغرية 

اأو ال�سغرية جدا ؛ 
جمال  فـي  املتجددة  امل�ساريع  دعم  برنامج  فـي  امل�ساهمة   •
االأن�سطة املدرة للدخل من خالل القرو�س ال�سغرى مبقت�سى 
والتدبري االإيداع  �سندوق  موؤ�س�سة  مع  ال�سراكة   اإتفاقية 

و �سندوق JAIDA ؛
اأجل من   KAYMU موؤ�س�سة  مع  �سراكة  اإتفاقية  توقيع   • 
ال�سغار للمقاولني  جمانية  تكوينات  من   اال�ستفادة 
ان�ساء  خالل  من  االلكرتونية  التجارة  ف�ساء  تخ�سي�س  و 

متجر boutique personnalisée du centre ؛
التمويل  اآثار  تقييم  اأجل  ال�سغار من  املقاولني  تتبع م�سار   •
اللجنة من  ب�سراكة مع  ال�سغري على منط حياتهم وذلك 

اأجل التعاون الدويل والتنمية املحلية املتو�سطية ؛
اللقاء الرابع للجائزة الوطنية للمقاول ال�سغري جدا بوجدة   •
 فـي 17 دجنرب 2015 ب�سراكة مع الفدرالية الوطنية للقرو�س

ال�سغرى والتي مت خالله تتويج 30 مقاوال من اجلن�سني.
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03. املر�شد
متيزت �سنة 2015 مبتابعة امل�ساريع الكربى القطاعية ح�سب 
ويتعلق  للمركز  االداري  املجل�س  عليها  ن�س  التي  االأهداف 

االمر باملنجزات التالية :
تفعيل اآلية Factsheet والتي تعترب اآلية لتقدمي الدعامات   •
املالية و االجتماعية الأية موؤ�س�سة متخ�س�سة فـي التمويل 

ال�سغريم�سبوقة بعملية االإملام ؛
متابعة اعداد و ن�سر وثيقة دورية لتحليل اجتاهات القطاع   •
جديد  جم�سد  و�سع  و  للمركز  الكرتونية  بوابة  و�سع  مع 

انطالقا من الدورة الثالثة ل�سنة 2015 ؛
تقوية التوا�سل الداخلي لقطاع التمويل ال�سغري فـي املغرب   •

من خالل ا�سدار ن�سرة اخبارية الكرتونية ؛
الفدرالية  مع  بتعاون  الدويل  للبنك  دوفيل  مبادرة  تفعيل   •
االأحكام و اعداد  ال�سغرى  القرو�س   الوطنية جلمعيات 
 groupement solidaire de commerce املرجعية مل�ساريع

املايل  املجال  فـي  جدا  ال�سغار  املقاولني  قدرات  وتقوية 
درا�سة  واجراء  االآليات  وتنمية  القطاع  قدرات  ودرا�سة 

تقييم اآثار التمويل ال�سغري فـي املغرب.
تنظيم ور�سات عمل باملركز  •

التاأمني  تنمية  ا�سرتاتيجية  و�سع  اأجل  من  عمل  ور�سة   -
الدويل  املكتب  مع  ب�سراكة  املغرب  فـي  جدا  ال�سغري 
لل�سغل و الفدرالية الوطنية جلمعيات القرو�س ال�سغرى 

والفدرالية املغربية ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني ؛
- دائرة م�ستديرة مع الفدرالية الوطنية جلمعيات القرو�س 

ال�سغرى حول امل�سوؤولية االجتماعية وحماية الزبناء ؛
- دائرة م�ستديرة حول مو�سوع االأداء » االإجتماعي جلمعيات 
القرو�س ال�سغرى « من اأجل متويل �سغري مت�سامن مع 
على ال�سغرى  امل�ساريع  الأ�سحاب  نظمت   امل�ستفيدين 

هام�س الدورة الرابعة للجائزة الوطنية بوجدة.



اجلاللة �شاحب  طرف  من  املركز  اإنطالقة  اإعطاء   غداة 
بداأ   ،2015 يناير   8 يوم  اهلل  ن�سره  ال�شاد�س  حممد  امللك 
كمحت�سن  ن�ساطه  الت�سامني  ال�سغرى  املقاوالت  مركز 
بلغ ا�ستثمارا  اإن�ساوؤه  تكلف  للم�ساريع،  احلاملني   لل�سباب 

42,6 مليون درهم.

ي�ستفيد حاملو امل�ساريع طيلة مدة احت�سانهم من قبل املركز 
من حمالت جمهزة ت�سمح لهم مبزاولة اأن�سطتهم االنتاجية 

واخلدماتية اىل حني انق�ساء املدة املحددة.
01. اخلدمات امل�فرة باملركز

و تخ�س هذه اخلدمات اأ�سا�سا توفري الت�سهيالت ال�سرورية 
الإن�ساء وتطوير املقاوالت مبنح :

االإيواء املوؤقت للم�ساريع فـي حمالت الئقة ملزاولة املهن ؛  •
املعدات واالأدوات احلرفية ال�سرورية ملمار�سة الن�ساط ؛  •

التكوين واملواكبة الأجل �سمان اال�ستدامة للم�ساريع ؛  •
بهدف  والتظاهرات  املعار�س  فـي  امل�ساركة  فر�س  توفري   •

التعريف باملقاوالت الت�سامنية.
02. �شروط ال�ل�ج : حاملي م�شاريع قائمة بذاتها

�سنة   35 و  لل�سباب ما بني 21  اأ�سا�سا  املركز خدماته  يوجه 
املنحدرين من اأ�سر معوزة الذين يتوفرون على خربات مهنية 
مثبتة و موؤهلني وذوي حوافز خللق املقاوالت، باالإ�سافة اإىل 

كونهم حاملني مل�ساريع جمدية اقت�ساديا. 

يتوفر املركز على 80 حمال، منها 50 خم�س�سة للم�ساريع 
خم�س�س  حمال   29 و  االنتاج  بقطاع  اخلا�سة  ال�سغرى 

للم�ساريع اخلدماتية، هذا باالإ�سافة اإىل قاعات التكوين.
 34 اإيواء  مت  املركز  اأن�سطة  انطالق  تاريخ   2015 �سنة  خالل 
م�ستفيدا منق�سمني اإىل 24 م�سروع انتاجي و10 م�ساريع خدماتية.

03. االأن�شطة املحت�شنة داخل املركز

نوع نوع �لن�صاط
�لن�صاط 

5األعمال الكهربائية و االلكترونيات و األسالك و تكييف الهواء

3جنارة اخلشب

3االنشاءات املعدنية

2أعمال الصباغة و التشطيب و اجلبص

1عمل الديكور و التصميم

3جنارة األملنيوم

6صناعة امللبوسات و األحذية و اجللد

�البرمجيات و صيانة الكمبيوتر،
4و تكنولوجيا املعلوميات و إنشاء املوقع

2أعمال احملاسبة و االستشارات

4األشهار، رسومات احلاسوب و السمعي البصري

1أعمال الطباعة
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04. التك�ين وامل�اكبة
من االخت�سا�سات  متعدد  فريقا  لل�سباب  املركز   يوفر 
امل�ست�سارين املواكبني ذوي جتارب فـي اال�ست�سارة و التكوين 

فـي جمال املقاوالت و اإجناز امل�ساريع.
يقرتح املركز برناجما للتكوين واملواكبة من ثالثة اأجزاء :

ما قبل اإن�شاء ال�شركة :
ح�س�س التح�سي�س بو�سع املقاول ؛  •

امل�ساعدة فـي و�سع جدول االأعمال ؛  •
الدرا�سة القبلية للملفات ؛  •

االإر�ساد فـي اإجناز درا�سة ال�سوق ؛  •
امل�ساعدة وت�سهيل االإجراءات االإدارية ؛  •

الو�سع ال�سريبي والقانوين.  •
اأثناء اإن�شاء ال�شركة :

التكوين فـي الت�سيري؛  •
التكوين التجاري ؛  •

امل�ساعدة فـي االإيواء الفعلي املقاوالت.  •

ما بعد اإن�شاء ال�شركة :
التكوين التجاري ؛  •

التكوين فـي البحث عن زبائن جدد ؛  •
ا�سرتاتيجية التجارة و الت�سويق ؛  •

تقنيات التعاقد ؛  •
التطوير الذاتي.  •

05. الت�ا�شل و تنمية العالقات التجارية : 
اإطار جمهوداته املتعلقة باالنفتاح على حميطه اخلارجي  فـي 
االأبواب  اأيام  املركز  نظم  املحت�سنة  باملقاوالت  والتعريف 
الدويل  املعر�س  فـي  م�ساركته  اإىل  باالإ�سافة  هذا  املفتوحة، 
حقيقية  فر�س  اإعطاء  من  امل�ساركة  هذه  مكنت  و  للبناء، 
للمقاولني ال�سباب الأجل التعرف على امل�ستجدات ولقاء مهنيني 

فـي القطاعات التي يزاولون اأن�سطتهم بها.



06. اأن�شطة التك�ين

�ملرحلة عدد  �لأيام ور�صة عمل تدريبية

 ما قبل
اإن�شاء ال�شركة

4 ال�سلبية ال�سهادة  على  احل�سول  اإجراءات 
4 امل�ساريع وتاأطري  باملقاولة  التح�سي�س 
8 عمل خطة  و�سع  كيفية 
2 امل�سروع فهم 
2 العمل خلطة  اأويل  خمطط  و�سع 
4 للم�سروع واملالية  التجارية  املعلومات  البحث: 
2 ال�سركة اإن�ساء  خطوات  فـي  امل�سورة  و  القانوين  الو�سع  اختيار  فـي  م�ساعدة 

اأ�سابيع  4

املقاولة الإن�ساء  االإدارية  االإجراءات   
الكربى البي�ساء  الدار  جلهة  لال�ستثمار  اجلهوي  املركز  زيارة 

ال�سريبي… التعريف  املهنة،  مزاولة  رخ�سة  التجاري،  ال�سجل  القانوين،  الو�سع   
التجارية، الوثائق  املحا�سب،  اختيار  املحا�سبة،  و  الت�سيري  فـي   امل�ساعدة 

التجارية و  القانونية  الزمنية  اجلداول  حت�سري 

ما بعد اإن�شاء 
ال�شركة

2 املالية  الدرا�سة 
1 الرتويج  ال�سعر،  املنتوج،   : الت�سويق  مناذج 
2 االأعمال تطوير  و  املبيعات  تقنيات 
2 ال�سرائب عائدات  و  الفواتري 
1 عقود الكفاءات  و  الت�سغيل  الإنعا�س  الوطنية  الوكالة 
1 املدنية امل�سوؤولية  و  املهنية  احلوادث  و  التاأمني 
2 �سركائي مع  مقابلتي  فـي  النجاح  الذاتية:  التنمية 
6 امل�سافة القيمة  على  ال�سريبي  االإعالن   : املحا�سبية  اجلوانب  فـي  مقدمة 
3 التجارية فر�س  عن  البحث 
1 االأنرتنت  عرب  البيع  تطوير 
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07. املرافقة للمقاولني ال�شباب
املقاولون  يطرحها  التي  االأ�سئلة  خمتلف  على  االجابة  بغية 
جيد،  ب�سكل  م�ساحبتهم  و  اخبارهم  اأجل  من  و  ال�سباب 
فالتتبع  باملركز.  دائم  ب�سكل  املرافقون  امل�ست�سارون  يتواجد 
اأو  الفردية  املرافقة  ح�س�س  عرب  ال�سباب  لهوؤالء  املنتظم 
لدى  االأداء  موؤ�سرات  تقومي  و  متابعة  من  ميكن  اجلماعية 

املقاوالت ال�سغرى الت�سامنية املحت�سنة فـي املركز. 

08. الت�ا�شل و التك�ين مع خمتلف  ال�شركاء 
فـي اخلرباء  اأحد  بتكليف  املركز  قام   : التقني  التك�ين   • 

املحا�سبة والتدقيق باإجناز دورة تكوينية لفائدة �سباب املركز 
فـي املحا�سبة واالمتيازات ال�سريبية ؛

�سركائه  اأحد  مع  بالتعاون  املركز  نظم   : ال�شل�كي  التك�ين   •
احلاالت  حول  املركز  �سباب  لفائدة  تدريبية  دورة  املميزين 

ال�سلوكية وطريقة التعامل مع العمالء ؛
والكفاءات :  الت�سغيل  الإنعا�س  الوطنية  بالوكالة  التعريف   •
مت التعريف خالل هذه الدورة التدريبية بالوكالة لال�ستفادة 

من امتيازات عقدها.
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