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بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
إدراكا من أمري املؤمنني جاللة امللك محمد السادس أيده الله لرضورة تحسني
األوضاع االجتامعية للقيمني الدينيني ،وألهمية االرتقاء بأحوالهم املعيشية ،باعتبارهم نوابا
عن جاللته الرشيفة يف إقامة شعائر الدين اإلسالمي الحنيف وإشاعة الطأمنينة الروحية بني
عموم املواطنني ،قرر حفظه الله إحداث أول جهاز رسمي بظهري رشيف ،يعنى بخدمة هذه
الفئة املهمة من املجتمع ،ويروم تعزيز مكاسبها االجتامعية ،فكان ذلك إعالنا عن ميالد ورش
وطني كبري ينضاف إىل سلسلة األوراش املؤسساتية اإلصالحية التي يشهدها الحقل الديني
ببالدنا.
سنتان إذن خلتا منذ انطالق عمل مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل
االجتامعية للقيمني الدينيني ،ليتم خاللهام وضع الحجر األساس ملبادئ التدبري اإلداري واملايل،
وتقعيد أساليب االشتغال عىل املستويني املركزي والجهوي.
وقد كانت سنة  2012نقطة الرشوع يف تنفيذ األهداف املسطرة يف خطة العمل
االسرتاتيجية برسم سنوات  ،2014-2012التي ُأنجزت وفق مقاربة تشاركية مندمجة ،فخطت
املؤسسة عىل ضوئها خطوات دؤوبة سواء عىل مستوى املساعدات النقدية املبارشة ،أو تعلق
األمر بباقي الخدمات األخرى التي تهم املساعدة الطبية والنقل الطبي ،الحمالت الطبية،
التمدرس ،االستبناك ،النقل السكيك ،الحج وغريها؛ حريصة باملوازاة مع كل ذلك عىل إبراز
الدور املحوري للقيم الديني عرب دعم األنشطة التي يؤطرها لفائدة املجتمع ،لترتجم بهذا
املحور من خطتها االسرتاتيجية جزءا ال يتجزأ من رؤية ورسالة املؤسسة.
وفيام ييل رصد ألهم املحطات واملنجزات التي طبعت مسار املؤسسة خالل سنة .2012

7

8

عقد مجلس مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني
يوم األربعاء  08رجب 1433هـ 30/مايو 2012م دورته األوىل العادية برسم سنة  2012مبقر
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

وقد ألقى رئيس املجلس األستاذ أحمد التوفيق معايل وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية كلمة أثناء افتتاح الدورة ،أشار فيها إىل أن املؤسسة تسهر عىل تنفيذ تعليامت أمري
املؤمنني الذي هو امللجأ واملالذ يف كل ما يتعلق بالقيمني الدينيني ،كام أبرز معاليه السياق
العام الذي نظمت فيه الدورة وأهمية الوثائق املعروضة خاللها (مرشوع امليزانية برسم سنة
 – 2012مرشوع نظام الصفقات – مرشوع دليل املساطر املالية – التقرير املايل برسم سنة
.)2011
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وعقب املناقشة ،اختتمت أشغال الدورة باملصادقة عىل:
 التقرير املايل برسم سنة .2011 مرشوع ميزانية املؤسسة برسم سنة .2012 مرشوع نظام الصفقات الخاص باملؤسسة مع إحداث لجنة لدراسة وإعداد مرشوع يتامىشوالنظام الجديد الذي سيعتمد يف تدبري الصفقات.
 مرشوع دليل املساطر املالية.كام أسفرت دورة املجلس عن التوصيات التالية:
 الرفع من مقدار إعانة عيد األضحى إىل  500درهم. الزيادة يف مقدار إعانة العجز وتعميمها عىل القيمني الدينيني البالغني سن  80سنة مقابلالتنازل عن أداء جميع املهام الدينية.
 التعجيل باستكامل إحداث الوحدات اإلدارية اإلقليمية بالتنسيق مع السلطات املختصة. -إعداد نرشة للتواصل أو دليل املنخرط يبني حقوقه وواجباته و يعرف بخدمات املؤسسة.
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اإلعانات النقدية املباشرة

żººŬƘƫřŠººƳŚƗœ

بناء عىل قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2358.11صادر يف  4رمضان 1432
( 5غشت  )2011بتحديد مقدار اإلعانة التي تقدمها املؤسسـة للمنخرطني بها العاجزين عن
مواصلة مهامهم ،وكذا رشوط االستفادة منها ،استفاد من إعانة العجز ما مجموعه  525قيام
دينيا برسم سنة  ،2012أي بنسبة زيادة تقدر بـ  33%مقارنة مع سنة  2011حيث بلغ عدد
املستفيدين خاللها  393قيام دينيا.
وقد شملت هذه اإلعانة القيمني الدينيني العاجزين عن مواصلة مهامهم ،سواء الذين
عجزوا قبل سنة  2011وتسلمت املؤسسة ملفاتهم من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وعملت عىل الزيادة يف الحد األدىن لإلعانة ليصل إىل مبلغ  600درهم ،أو الذين وافقت
املؤسسة عىل طلباتهم لالستفادة من اإلعانة املذكورة وفق املسطرة الجديدة.
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اجتامع اللجنة املكلفة بالبت يف طلبات إعانة العجز

كام رصفت املؤسسة تكملة مالية لفائدة  292من القيمني الدينيني العاجزين عن
مواصلة مهامهم قبل سنة  ،2011وذلك عن الفرتة املمتدة من فاتح شهر ماي  2011إىل متم
شهر مارس .2012

وقد رصدت املؤسسة إلعانة العجز برسم سنة  2012اعتامدا ماليا يقدر بـ  4,1مليون درهم.
şŚººƟƺƫřŠººƳŚƗœ

تقدم املؤسسـة إعانة الوفاة للمنخرطني بها يف حالة وفاة أزواجهم وألراملهم يف
حالة وفاتهم ،وذلك استنادا إىل مقتضيات املادتني  3و 27من الظهري الرشيف رقم 1.09.200
املحدث للمؤسسة ،وبناء عىل قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2359.11صادر يف
 4رمضان  5( 1432غشت  )2011بتحديد مقدار هذه املساعدات.
وقد بلغ عدد الوفيات برسم سنة  102 ،2012وفاة موزعة حسب االستفادة بني  83أرملة
و  19قيام دينيا.
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هذا ،وقامت رشكة إسعاف أسيستانس  -بناء عىل مذكرة االتفاق املربمة معها -
برصف إعانة الوفاة لفائدة  36حالة ُسجلت منذ فاتح أكتوبر  2012إىل غاية  31دجنرب ،2012
وقدر املبلغ املرصوف مبا يقارب  360.000درهم.
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توزيع الوفيات حسب اجلهات

ُسجلت أكرب نسب استفادة من إعانة الوفاة بجهات تادلة أزيالل  28( 27%ملفا)،
تازة الحسيمة تاونات  14( 14%ملفا) ،الشاوية ورديغة  13( 13%ملفا) ومكناس تافياللت
 13( 13%ملفا)  ،كام هو مبني يف الرسم البياين التايل:
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ƼººŰƋǃřŶºǀƗŠººƳŚƗœ

بلغ عدد املستفيدين من إعانة عيد األضحى برسم سنة 2012م1433/هـ،57110 :
بنسبة زيادة تقدر بـ  8,5%مقارنة مع سنة  ،2011وقد تم أداء اإلعانة لفائدة حوايل 50000
قيم ديني وأرملة من مجموع املستفيدين (أي بنسبة  88%من مجموع املستحقني).
وقد شملت هذه اإلعانة القيمني الدينيني العاجزين عن مواصلة مهامهم الذين يتقاضون
إعانة العجز من املؤسسة ،وكذا أرامل القيمني الدينيني املتوفني خالل سنتي  2011و.2012

ورصدت املؤسسة لهذه العملية اعتامدات مالية تقدر بـ  28,55مليون درهم ،بزيادة
تصل نسبتها إىل  55%مقارنة مع سنة  ،2011وهذا يعزى إىل رفع مبلغ إعانة عيد األضحى
من  350إىل  500درهم.
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şźºƯƩƹǃũřƹżºƫřŠºƳŚƗœ

بناء عىل قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2357.11صادر يف  4رمضان 1432
( 5غشت  )2011بتحديد مقادير اإلعانة التي تقدمها املؤسسـة للمنخرطني بها يف املناسبات
الدينية واالجتامعية ،وكذا رشوط االستفادة منها ،بلغ عدد املستفيدين من إعانة الزواج ألول
مرة برسم سنة  587 :2012قيام دينيا ،وقد رصفت املؤسسة هذه اإلعانة لفائدة  346منهم
يف حني رشعت يف رصفها لباقي املستفيدين بداية سنة .2013
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ơƺºƠŤƫřŠºŰƴƯ ŽŹŶºưŤƫř

تحت شعار «ِ ...ر ىًض مِبا َيصنَع» ،قامت املؤسسة بتوزيع منحة التفوق عىل مائة
( )100من املتميزين دراسيا من أبناء وبنات القيمني الدينيني برسم املوسم الدرايس 2011-
 ،2012يف حفل أقيم باملناسبة يوم  05يوليوز  2012بحضور السيد رئيس مجلس املؤسسة
معايل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
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جانب من فقرات حفل توزيع منحة التفوق عىل أبناء وبنات القيمني الدينيني
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وتوصلت املؤسسة بـ  169طلبا من قبل وحداتها اإلدارية الجهوية لالستفادة من
منحة التفوق برسم املوسم الدرايس الجامعي  2013-2012كام هو موضح باملبيان التايل:

احلــــــج

ساهمت إدارة املؤسسة يف إجراء عملية القرعـــة الخاصة باألمئة ألداء مناسك الحج
لعام 1433هـ ،وقد عملت الوزارة (قسم الحج) عىل موافـــــاة مندوبيات الشؤون اإلسالمية
بقوائم املنتقيـن يف القرعة.
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وتولت املؤسسة عملية إحجاج  79قيام دينيا بتنسيق مع وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،وبلغت مصاريف اإلحجاج برسم نفس املوسم  3,3مليون درهم.

االستبنـــــــــاك

بناء عىل اتفاقية الرشاكة املوقعة مع الربيد بنك بتاريخ  14شتنرب 2011م ،انطلقت
املرحلة األوىل من عملية االستبناك يف شهر أبريل  ،2012وهمت فئة األمئة املؤطرين واملرشدات
و مراقبي املساجد؛ أما املرحلة الثانية التي بدأت يف فاتح أكتوبر  2012فاستهدفت القيمني
الدينيني الذين يتوفرون عىل بطاقة االنخراط؛ وقد بلغ عدد القيمني الدينيني املستبنكني
حوايل  28000مستفيد.
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ويتم مبوجب هذه االتفاقية فتح حسابات بنكية لفائدة املنخرطني ،بتعرفة تفضيلية
تتحملها املؤسسة ،مع خلق لجنة مشرتكة تسهر عىل اقرتاح مشاريع تهم تقديم منتوجات
بنكية تالئم خصوصية هذه الفئة.

ويعد برنامج االستبناك رضورة اسرتاتيجية الرتباطه مبجموعة من مشاريع املؤسسة
سواء تعلق األمر باإلعانات املبارشة أو بتسديد املصاريف املتعلقة بالتغطية الصحية أو متويل
السكن وغريها.

النقـــــــل السككــــي

مبقتىض اتفاقية الرشاكة املربمة مع املكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 26
غشت 2011م ،يستفيد حوايل  48185قيام دينيـا
منخرطـا باملؤسســــة ،ابتداء من فاتـــح
شتنرب 2012م ،من تخفيضـات تفضيليـــة
عىل التعرفة العمومية املطبقة عىل السفر
بالدرجة األوىل والثانية عىل منت قطـارات
الخط الحالية ،باستثناء القطارات املكوكية
وقطارات البيضاوي.
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وقد بلغ العدد اإلجاميل لألسفار خالل شهور شتنرب ،أكتوبر ،نونرب ودجنرب :2012
 ،8869واستفاد منها  3300منخرط كام هو مبني يف الرسم املبياين التايل:

وتختلف هذه التعرفات التفضيلية حسب فرتة السفر:
فرتة الذروة األسبوعية( :يوما اجلمعة واألحد من الثانية عشر زواال إىل منتصف الليل)
 الدرجة األوىل :نسبة التخفيض 15% الدرجة الثانية :نسبة التخفيض 20%الفرتة العادية طيلة األسبوع باستثناء فرتات الذروة املشار إليها أعاله:
 الدرجة األوىل :نسبة التخفيض 25% الدرجة الثانية :نسبة التخفيض 40%و ُقدر الفرق بني التسعرية التفضيلية والتسعرية العادية خالل الربع األخري من سنة 2012
مببلغ  174000درهم ،قدمت كل من املؤسسة واملكتب الوطني للسكك الحديدية يف هذا
الشأن دعام ُحدد يف  50%لكل طرف.
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عمليــــة االخنـــــراط
رشعت املؤسسة يف عملية انخراط القيمني
الدينيني باعتبارها لبنة أساسية يف تنفيذ مشاريع
وبرامج املؤسسة ،أواخر شهر ماي  ،2012حيث تم
توزيع بطاقة االنخراط عىل  48523مستفيدا.
عىل أن املؤسسة ستعمل عىل تعميم بطاقة
االنخراط يف مرحلة مقبلة عىل باقي القيمني
الدينيني الذين مل تشملهم هذه االستفادة
من األمئة والخطباء واملؤذنني والوعاظ الرسميني
واملراقبني ،إىل جانب املنظفني والحراس العاملني
باملساجد التي تنفق عليها األوقاف ،وكذا
القيمني الدينيني العاجزين عن مواصلة مهامهم الذين يتقاضون إعانة العجز من املؤسسة.
واملؤسسة منكبة يف املرحلة الراهنة عىل دراسة ملفات االنخراط ومعالجتها من أجل
تجديد بطاقة االنخراط بالنسبة للمستفيدين القدامى ،وإنجازها لفائدة القيمني الدينيني
الجدد.

املساعدة الطبية والنقل الطيب
وقعت املؤسسة مذكرة اتفاق مع رشكة إسعاف أسيستانس ،يستفيد مبوجبها القيمون
الدينيون املنخرطون وعائالتهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2012م من املساعدة الطبية والنقل
الطبي والنقل الجنائزي واملساعدة الجزافية يف حالة الوفاة.
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السيد محمد أمني الشعيبي (مدير املؤسسة) والسيد محمد ودغريي بنعداش (املدير العام لرشكة إسعاف)
يوقعان مذكرة االتفاق

ومتثلت الخدمات املقدمة من قبل رشكة إسعاف خالل الربع األخري من سنة  2012فيام
ييل:
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وفيام ييل رسم بياين يوضح التكلفة اإلجاملية للخدمات املقدمة من قبل رشكة
إسعاف أسيستانس ملنخرطي املؤسسة خالل الربع األخري من سنة .2012

وبتنسيق مع املؤسسة ،انطلقت اللقاءات التحسيسية لرشكة إسعاف يف شهر نونرب
 ،2012لتقريب املنخرطني من كيفية االستفادة من خدمة النقل الطبي واملساعدة الطبية
ولإلجابة عن استفساراتهم يف هذا الشأن ،وذلك وفق الجدول التايل:
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وقد بلغ عدد املستفيدين من هذه اللقاءات حوايل  3500قيم ديني ،عىل أنها ستشمل باقي
الجهات خالل األربعة أشهر األوىل من سنة .2013

جانب من اللقاءات التحسيسية لشركة إسعاف
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وتفعيال ألهداف املحور السادس ( )6من الخطة االسرتاتيجية القايض بتفعيل نظام
للتغطية الصحية لفائدة القيمني الدينيني ،تعاقدت املؤسسة مع خبري يف التغطية الصحية
للقيام باملهام التالية:
دراسة مختلف األنظمة املعتمدة يف مجال التغطية الصحية التي ميكن أن تساعد
املؤسسة يف االستجابة لحاجيات القيمني الدينيني؛
إنجاز دراسة تهم حاجيات القيمني الدينيني يف مجال التغطية الصحية؛
تنسيق عملية تحويل ملفات التغطية الصحية املتواجدة بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية إىل املؤسسة ابتداء من السنة املقبلة 2013م؛
تطوير آليات تنفيذ اتفاقية الرشاكة مع رشكة إسعاف بتنسيق مع هذه األخرية.

احلمـــــــالت الطبيـــــــة

بلغ عدد املستفيدين من الحمالت الطبية املجانية املخصصة لتصحيح البرص وتوزيع
النظارات حوايل  1200قيم ديني برسم سنة  ،2012بجهات الرباط سال زمور زعري وسوس
ماسة درعة وتادلة أزيالل والغرب الرشاردة بني احسن ،أي مبعدل  300مستفيد عن كل
جهة ،مع اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن األولوية منحت للمؤذنني والحراس واملنظفني ومراقبي
املساجد ممن ال يتوفرون عىل تغطية صحية.
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صور الحملة الطبية املنظمة بجهة الغرب الرشاردة بني احسن

صور الحملة الطبية املنظمة بجهة تادلة أزيالل
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نسبة املبالغ املصروفة لقاء اإلعانات واملنح برسم سنة 2012

نسبة املستفيدين من اإلعانات واملنح برسم سنة 2012
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عدد املستفيدين من اخلدمات املقدمة للقيمني الدينيني يف إطار عقد
شراكة واملبالغ اليت استفاد منها املنخرطون حسب كل خدمة برسم
سنة 2012

جمموع اخلدمات املقدمة يف إطار عقود الشراكة
واإلعانات النقدية واحلمالت الطبية برسم سنة 2012
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اللقـــــاءات التواصليـــــــة اجلهويـــــة

تنزيال ملضامني خطتها االسرتاتيجية برسم سنوات  ،2012-2013-2014ومن أجل
تفعيل آليات االنفتاح املسؤول والتواصل الفعال مع مختلف الفاعلني واملتدخلني يف خدمة
وتأطري القيمني الدينيني ،والعمل عىل تشكيل نقط ارتباط معهم بغية االرتقاء باملشاريع
والربامج الرامية إىل تحسني األوضاع االجتامعية لهذه الرشيحة ،نظمت املؤسسة لقاءات
تواصلية مع السادة:
الوالة
الوحدات اإلدارية الجهوية واإلقليمية
رؤساء املجالس العلمية املحلية
املحسنون
القيمون الدينيون
وذلك وفق الجدول التايل:
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فكانت هذه اللقاءات مناسبة لتوثيق أوارص التعاون والتشاور من جهة ،والتعرف عن كثب
عىل انتظارات القيمني الدينيني من جهة أخرى ،وقد ع َّرف من خاللها السيد مدير املؤسسة
بخدمات وبرامج ومشاريع املؤسسة ،مستعرضا محاور الخطة االسرتاتيجية ،ومشريا إىل أهمية
التمثيليات التي تؤثث الهيكل التنظيمي للوحدات اإلدارية الجهوية وما لها من دور فاعل يف
تسيري سبل التدبري ملا فيه صالح القيمني الدينيني.

اللقاء التواصلي جبهة تادلة أزيالل

اللقاء التواصلي جبهة الشاوية ورديغة
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اللقاء التواصلي جبهة كلميم السمارة

اللقاء التواصلي جبهة سوس ماسة درعة
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اللقاء التواصلي جبهة العيون بوجدور الساقية احلمراء

اللقاء التواصلي جبهة وادي الذهب الكويرة
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اللقاء التواصلي جبهة الغرب الشراردة بين احسن

اللقاء التواصلي جبهة تازة احلسيمة تاونات
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ƾººººººţŚƯƺƬƘưƫřƭŚºººººººƔƴƫř

وعيا منها بأهمية وحيوية التقنيات الحديثة للمعلومات ودورها يف التدفق الرسيع
واآلمن للمعطيات التشغيلية ،وانخراطا يف سياسة الدولة يف مجال تحديث القطاعات العمومية،
قامت إدارة املؤسسة منذ بدء اشتغالها بوضع خطة لبناء نظام متكامل للمعلومات يستجيب
الحتياجاتها التقنية والوظيفية ،ويحرتم املعايري املعمول بها يف هذا امليدان.
ويف هذا اإلطار ،عملت املؤسسة عىل توفري وسائل العمل الحديثة والالزمة لسري
إدارتها املركزية ووحداتها اإلدارية الجهوية ،حيث أنجزت خالل سنة  2012ثالث صفقات
تتعلق بـ:
اقتناء معدات معلوماتية لتجهيز املصالح املركزية والوحدات اإلدارية الجهوية بالحواسيب
والطابعات.
اقتناء برمجيات لألعامل املكتبية.
إنجاز النظام املندمج لتدبري املنخرطني وذوي حقوقهم.
كام تم تفعيل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة  www.alqayyim.comويتواصل تحيني محتواه
باستمرار.
ŠºººƀſŒưƫřšŚºººººƤƠƈŝƢºººƬƘŤưƫřƭŚºººƔƴƫř

قامت املؤسسة بإعداد النظام املتعلق بالصفقات استنادا للامدة  24من القرار
املشرتك املتعلق بالتنظيم املايل واملحاسبي ،والتي تنص عىل أنه يتعني عىل املؤسسة تطبيق
مبدأ املنافسة باعتبارها قاعدة أساسية لتنفيذ النفقات العمومية.
ويستمد هذا النظام جوهره من املرسوم الخاص بالصفقات العمومية للدولة محتفظا
بنفس املبادئ العامة اآلتية:
تقوية القواعد التي من شأنها تشجيع حرية الولوج إىل الطلبية وكذا التنافسية وذلك
بضامن أكرب قدر من التنافس بني املتعهدين.
إرساء آليات الشفافية يف تحضري وإبرام وتنفيذ الطلبيات.
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تبني مبدأ املساواة يف التعامل مع املتعهدين يف كل مراحل إبرام الطلبيات.
تأمني املعلومة املناسبة والعادلة لجميع املتنافسني يف كل مراحل املساطر الخاصة
بإبرام الطلبيات.
تقوية القواعد املتعلقة بأخالق املهنة وذلك باتخاذ تدابري من شأنها تقليص اللجوء
إىل الطرق غري السليمة.
توضيح مساطر اللجوء إىل التسوية الحبية للنزاعات املتعلقة بإبرام الصفقات.
وقد تم الرشوع يف العمل بهذا النظام بعد املصادقة عليه من طرف مجلس املؤسسة
يف اجتامعه املنعقد يوم  30ماي  .2012حيث تم اإلعالن عن سبع صفقات تهم التسيري
واالستثامر ،وهي الصفقات التي وردت يف الربنامج التوقعي املعلن عنه يف بداية السنة.
ŠºǀƫŚưƫřźǀŝřŶŤƫŚŝƅŚŴƫřźººƏŚƀưƫřƪºǀƫŵ

استجابة ملا ينص عليه القرار املشرتك بني وزير االقتصاد واملالية ووزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،تم إعداد دليل املساطر الخاص بالتدابري املالية للمؤسسة.
ويتضمن هذا الدليل جملة من اإلجراءات و الوثائق التي يجب التقيد بها يف تدبري
الشؤون املالية ،ال سيام فيام يتعلق بإعداد امليزانية السنوية ،وتنفيذ النفقات واملداخيل،
وتدبري شساعة التسبيقات وكذا تحديد الوثائق الثبوتية املرافقة.
ويهدف هذا الدليل إىل وضع أدوات ومساطر موحدة رهن إشارة أطر وموظفي
املؤسسة ،متكن من توفري الشفافية املطلوبة يف التعامالت املالية ،ويضفي عىل التدبري املايل
واملحاسبي املهنية واالحرتافية ،اليشء الذي يساعد املؤسسة عىل تدبري ماليتها تدبريا عقالنيا،
وتعزيز املراقبة الداخلية.
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الورشــــات التهييئيـــــة والـــــــدورات التكوينيـــــــــة
ƾƬŰưƫřƻƺŤƀưƫřƼƬƗŠǀŬǀţřźŤſǇřŠƐŴƫřƪƿżƴţšŚǀƫō

وعيا منها برضورة الرشوع يف تنزيل مضامني خطتها االسرتاتيجية لسنوات -2012
 ،2014نظمت مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني يومي
 05-06يناير 2012م ،مبركز التكوينات وامللتقيات الوطنية بالرباط ورشة تهييئية يف موضوع
«آليات تنزيل الخطة االسرتاتيجية عىل املستوى املحيل» ،لفائدة  32قيام دينيا أعضاء الوحدات
اإلدارية الجهوية ومجموعة من املرشدات الدينيات ،من أجل متكينهم من آليات التواصل
وأساليب تنشيط املجموعات يف أفق تحقيق أهداف وبرامج الخطة املذكورة.

وبعد أن ذكر بالجهد والوقت اللذين تطلبهام إعداد الخطة االسرتاتيجية ،ونوه
بإسهام بعض األمئة املؤطرين واملرشدات يف إنجازها ،معتربا أن تكريم املؤسسة للقيم الديني
يبدأ بإرشاكه معها يف التفكري ،أشار السيد املدير إىل هيكلة هذه الخطة التي تتألف من 13
محورا اسرتاتيجيا ،ثم قدم املحاور االسرتاتيجية األربعة موضوع الورشة التهييئية:
توضيح رسالة املؤسسة ونرشها عىل نطاق واسع قصد رفع أي لبس أو لتجنب سوء
الفهم.
تطوير شبكة مساندة للمؤسسة عىل املستوى املحيل والوطني.
إعداد قاعدة بيانات خاصة باملستفيدين (القيمني الدينيني وذويهم).
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تنظيم األنشطة الثقافية واالجتامعية والرتفيهية وكذا الرشاكات املرتبطة بها من أجل
إبراز مكانة القيم الديني يف املجتمع وتكرميه.
كام توجه السيد املدير بدعوة املشاركني إىل رضورة االضطالع بأدوار مسؤولة قصد
التعريف باملؤسسة ورسالتها ودورها وخدماتها ،منبها إىل أن هذه الورشة تشكل مناسبة
سانحة لتملك طرق علمية دقيقة تساعد عىل ضبط آليات االشتغال ،وترجمة ما سيتم
اكتسابه خاللها يف امللتقيات الجهوية التي تعتزم املؤسسة تنظيمها عرب ربوع اململكة.
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ƾŞƐƫřƪƤƴƫřƹŠǀŞƐƫřşŶƗŚƀưƫřƲƯşŵŚƠŤſǇřơźƏƹŠǀŬƸƴƯ

يف إطار مذكرة االتفاق املربمة مع رشكة إسعاف أسيستانس ،نظمت مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني يومي  25و 26شتنرب 2012
مبركز التكوينات وامللتقيات الوطنية بالرباط ،دورة تكوينية لفائدة القيمني الدينيني أعضاء
الوحدات اإلدارية الجهوية بتأطري ممثلني عن رشكة إسعاف.

وألقي خالل اليوم األول من الدورة عرض شامل للخدمات املندرجة ضمن مذكرة
االتفاق ،مع تسليط الضوء عىل كيفية االستفادة منها ،وإبراز دور الوحدات اإلدارية الجهوية
يف تفعيلها.
كام ُنظمت ورشات تطبيقية لرتسيخ املفاهيم وتوضيح منهجية وطرق االستفادة من خدمات
املساعدة الطبية والنقل الطبي واملساعدة الجزافية يف حالة الوفاة ،لتتم بعدها اإلجابة عن
تساؤالت واستفسارات القيمني الدينيني أعضاء الوحدات اإلدارية الجهوية.
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أما اليوم الثاين فخصص لعقد لقاء مفتوح بني أطر املؤسسة والقيمني الدينيني أعضاء
الوحدات ،لتدارس امللفات الجارية وإبداء املالحظات واملقرتحات حولها.
ويف أعقاب اللقاء ،أكد السيد مدير املؤسسة عىل رضورة العمل عىل تفعيل مذكرة
االتفاق هذه قصد متكني أكرب عدد ممكن من القيمني الدينيني من خدماتها.
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استنادا إىل املادة الثالثة ( )3من الظهري الرشيف رقم  1.09.200املحدث ملؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني ،وتفعيال للمحور الثالث عرش
( )13من الخطة االسرتاتيجية برسم سنوات  2014-2012الرامي إىل إعداد وتفعيل نظام
لتشجيع األنشطة الدينية واالجتامعية التي يؤطرها القيمون الدينيون لفائدة املجتمع،
خصصت املؤسسة اعتامدا ماليا برسم سنة  2012لتمويل هذه األنشطة ،وتلقت ثالثة طلبات
من بعض وحداتها اإلدارية الجهوية؛ وبعد دراستها من قبل اللجنة املكلفة بهذا الغرض،
وافقت عىل تفويض مبلغ مايل لقاء اإلسهام يف دعم املشاريع موضوع الطلبات املذكورة.

تنظيم أمسية دينية بالسجن املدني ببين مالل
نظمت الوحدة اإلدارية الجهوية للمؤسسة بجهة تادلة أزيالل بتنسيق مع املجلس
العلمي املحيل لبني مالل أمسية دينية ثقافية بالسجن املدين ببني مالل ،أرشف عىل تأطريها
قيم ديني منخرط باملؤسسة ،وذلك بتاريخ  08ذي الحجة 1433هـ 24/أكتوبر 2012م.

وبعد افتتاح األمسية بآيات بينات من الذكر الحكيم ،ألقى السيد رئيس الوحدة
اإلدارية الجهوية كلمة توجيهية عرف من خاللها بالنشاط ،وعرض ملحورية التواصل مع
املؤسسة السجنية سيام يف املناسبات الدينية التي تكتيس طابعا خاصا لدى املغاربة.
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ثم تناول الكلمة السيد نائب مدير السجن املحيل ،ضمنها شكره وتقديره للمؤسسة
ووحدتها اإلدارية بالجهة ،مشريا إىل أهمية تنظيم مثل هذه األنشطة؛ كام تقدم املسؤول
االجتامعي بالسجن مبداخلة أوضح فيها األثر الطيب لهذه األنشطة عىل نفسية النزالء.

عقب ذلك ،قدم السيد يوسف مازي (قيم ديني) عضو بالوحدة اإلدارية واملجلس
العلمي املحيل عرضا توجيهيا عرف عىل هامشه بربنامج األمسية؛ وقد تنوعت فقرات النشاط
بني أمداح نبوية ،مسابقة ثقافية ،قراءات قرآنية ،قصائد شعرية وحفل شاي؛ واختتمت
فعالياته بالدعاء الصالح بعد توزيع جوائز وهدايا رمزية.
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تنظيم أمسية دينية بالسجن احمللي بسال
نظمت الوحدة اإلدارية الجهوية لجهة الرباط سال زمور زعري أمسية قرآنية لفائدة
نزيالت السجن املحيل لسال احتفاء بحلول ذكرى الهجرة النبوية لعام 1434هـ ،وذلك يوم 29
محرم 1434هـ 13/دجنرب 2012م بتأطري املرشدات الدينيات التابعات للجهة.
وقد تخللت الحفل قراءات قرآنية ،أمداح نبوية ،موعظة حول حدث الهجرة ،وتكريم
النزيالت الفائزات يف مسابقة حفظ القرآن الكريم وبعض األحاديث النبوية املرتبطة بالهجرة
مع تقديم هدايا ألطفال النزيالت.

تنظيم أمسية دينية جبمعية أصدقاء مرضى السرطان بالرباط
مبناسبة حلول ذكرى الهجرة النبوية لعام 1434هـ ،واحتفاء باليوم الوطني للرسطان،
نظمت الوحدة اإلدارية الجهوية لجهة الرباط سال زمور زعري بتنسيق مع املجلس العلمي
املحيل للرباط ،أمسية دينية لفائدة نزالء جمعية أصدقاء مرىض الرسطان  ،AMINOأرشفت
عليها إحدى املرشدات الدينيات التابعات ملدينة الرباط ،وذلك يوم األربعاء  05صفر
1434هـ 19/دجنرب 2012م.
وافتتح النشاط بتالوة آيات بينات من الذكر الحكيم ،أعقبتها كلمة وعظية
باملناسبة.
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وتنوعت فقرات هذه األمسية بني وصالت إنشادية ،قراءات قرآنية ومداخالت لبعض
املرىض من رائدات مسجد الرياض بالرباط اللوايت تقدمن بشهادات أكدن من خاللها عىل
رضورة التحيل بالصرب يف مواجهة داء الرسطان ،مشددات عىل أهمية التعلق بكتاب الله
العزيز وحضور مجالس الذكر حفاظا عىل دوام الصلة مع الله عز وجل.

واختتم النشاط بآيات عطرة من القرآن الكريم وبالدعاء الصالح بعد توزيع هدايا
رمزية عىل املرىض ،وتسجيل ارتسامات الحارضين الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم
للمبادرة التي أقدمت عليها الوحدة اإلدارية لجهة الرباط سال زمور زعري يف دعم املرىض
نفسيا ومعنويا.
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توزيع حماور اخلطة االسرتاتيجية حسب إجناز األنشطة املربجمة

53

توزيع األنشطة حسب نسب اإلجناز

 62%من أنشطة الخطة االسرتاتيجية منتهية أو يف طور اإلنجاز
 21%من األنشطة تعرف تأخرا
 17%من األنشطة مل يحن بعد وقت إنجازها
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نسب إجناز األنشطة حسب حماور اخلطة االسرتاتيجية
ŠƀſŒưƫřŹƹŵŮǀƋƺţƩƹǃřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř

ŠƀſŒưƫřƪųŶţƪŗŚſƹƮǀƔƴţƹžǀſŐţƾƳŚŨƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř
ŚƸƏŚƄƳƹ
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ŠƀſŒưƫřƪųŶţšŚǀƳŚƨƯœƲƯƖƟźƫřŦƫŚŨƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř

šŚǀūŚŰƫřƖƯŪƯřźŞƫřŠƯŌǈƯƖŝřźƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř
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şźƃŚŞưƫřŠƿŶƤƴƫřšřŶƗŚƀưƫřžƯŚŴƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř

ŠǀŰƈƫřŠǀƐƜŤƫřŽŵŚƀƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř
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ƲƨƀƫřƖŝŚƀƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř

ƪƤƴƫřƲƯŚŨƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř
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ŠǀƗŚưŤūǇřƹŠǀƟŚƤŨƫřŠƐƄƳǃřźƃŚƘƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř

ŽŹŶưŤƫřźƄƗƾƳŚŨƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř

59

ŠǀƗŚưŤūǇřƹŠǀƴƿŶƫřŠƐƄƳǃřźƄƗŦƫŚŨƫřƾŬǀţřźŤſǇřŹƺŰưƫř
ƖưŤŬưƫřşŶŗŚƠƫƱƺǀƴƿŶƫřƱƺưǀƤƫřŚƷźƏŒƿƾŤƫř
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النصــــوص القانونيــــــة ِّ
املنظمــــــة للمؤسســـــة
عملت املؤسسة عىل إصدار كتيب يتضمن
ثالثة نصوص قانونية منظمة لها ،وتشمل:
 الظهري الرشيف رقم  1.09.200القايض بإحداثها،الصادر بتاريخ  08ربيع األول 1431هـ 23/فرباير
2010م ،واملؤلف من  28مادة؛
 النظام الداخيل الذي حظي باملوافقة الرشيفة لجاللةامللك محمد السادس أعزه الله بتاريخ  02شعبان
1432هـ 04/يوليوز 2011م ،ويتكون من  50مادة؛
 القرار املشرتك لوزير االقتصاد واملالية رقم 22905الصادر بتاريخ  21شتنرب 2010م ،املحدد للتنظيم املايل
واملحاسبايت للمؤسسة ،ويتضمن  27مادة.

اخلطـــــــة االسرتاتيجيــــــــــة للمؤسســـــة
أعدت املؤسسة خطة عملها االسرتاتيجية اعتامدا عىل مقاربة
منهجية علمية تروم مساعدة املؤسسة عىل تركيز رؤيتها
وأولوياتها يف االستجابة لحاجيات القيمني الدينيني ،وعىل
استرشاف اآلفاق ،مع توفري اإلطار العام لنشاط املؤسسة
وضامن تدفق القرارات املتخذة يف اتجاه واحد وتالؤمها،
إضافة إىل تزويدها بنظام أفضل من أجل بناء صورتها داخل
محيطها املؤسسايت وتقويم أدائها.
وتتألف هذه الخطة من ثالثة عرش ( )13محورا اسرتاتيجيا،
أربعة ( )4منها ترمي إىل تقوية املؤسسة وتسعة ( )9تهدف
إىل وضع األسس العملية لالستجابة لحاجيات القيمني الدينيني ،كام تتضمن الخطة أزيد من
ستامئة ( )600نشاط عميل لتحقيق غايات وأهداف املؤسسة خالل سنوات -2013- 2012
.2014
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دليــــــــــل القـــــــيم الديــــــــين
أصدرت املؤسسة دليل القيم الديني ،وهو مجموعة
معطيات وبيانات عنها ،ورصد ملا تقدمه أو تعتزم تقدميه
من خدمات وتسهيالت ،الغرض منها تحسني وضع القيم
الديني عىل املستوى االجتامعي والرتبوي والثقايف.
ويتوخى هذا الدليل تزويد القيمني الدينيني
مبعلومات عامة عن املؤسسة التي ترعى هذا الجانب من
حياتهم ،وعن الخدمات التي توفرها أو تساعد عىل توفريها
من خالل الرشاكات التي تعقدها ،وكذا عن السبل واملساطر
التي يجب توفرها أو اتباعها لالستفادة من هذه الخدمات.

مطويــــــــــــات
تكريسا النفتاحها عىل مختلف الفاعلني
والرشكاء ،وتعزيزا لتواصلها مع محيطها املؤسسايت،
عملت املؤسسة عىل إعداد سبع ( )7مطويات تخص
املنخرطني ،املؤسسات املالية واالقتصادية ،املحسنني،
األمئة واملرشدات ،القيمني الدينيني أعضاء الوحدات
اإلدارية ،التواصل ،والعموم.
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