
2018 :  أولى خطوات تفعيل مخطط عمل املؤسسة للعشرية  2018 - 2028.
2019 : إطالق مشاريع كبرى.

ـــر 2019  ـــس 17 يناي ـــوم الخمي ـــن، ي ـــة و التكوي ـــة للرتبي ـــامل االجتامعي ـــوض باألع ـــادس للنه ـــد الس ـــة محم ـــة ملؤسس ـــة املديري ـــدت اللجن عق
ـــن  ـــة و تضم ـــس املؤسس ـــايل، رئي ـــف البق ـــيدي يوس ـــيد س ـــاء الس ـــرأس اللق ـــرم. ت ـــو املن ـــكيلها يف يوني ـــذ تش ـــث من ـــا الثال ـــاط، اجتامعه بالرب

ـــنة 2019. ـــل لس ـــة العم ـــة خط ـــال 2018 و مناقش ـــازات خ ـــة االنج ـــم حصيل ـــدورة تقدي ـــذه ال ـــامل ه ـــدول أع ج

المخطط العشري 2018 - 2028: تقدم في المشاريع خالل السنة األولى منه
عرفت سنة 2018 عدة أحداث بارزة يف تاريخ املؤسسة تتمثل يف :

ـــا  ـــايل رئيس ـــف البق ـــيدي يوس ـــيد س ـــه للس ـــره الل ـــادس ن ـــد الس ـــك محم ـــن املل ـــال تعي ـــن خ ـــة م ـــة بالحكام ـــا املكلف ـــد هيئاته <  تجدي
ـــة؛ ـــا املديري ـــكيل لجنته ـــة و تش للمؤسس

<  املصادقة عىل مخطط عمل للعرشية 2018 - 2028 ؛

<  تقديم املخطط أمام صاحب الجالة امللك محمد السادس نره الله، يف 17 شتنرب 2018.

ـــون شـــخص ينتمـــون  ـــد مـــن ملي ـــا مـــن أزي ـــدة و تقريبه ـــة و إحـــداث خدمـــات جدي ـــة الحالي ـــز الخدمـــات االجتامعي يهـــدف املخطـــط إىل تعزي
ـــا :  ـــن بينه ـــدة إنجـــازات م ـــت املؤسســـة ع ـــج، حقق ـــن هـــذا الربنام ـــم. خـــال الســـنة األوىل م ألرسة التعلي

<  بـــدء العمـــل بعقـــد جديـــد لإلســـعاف و النقـــل الصحـــي و الـــذي يوفـــر عـــدة امتيـــازات مـــن بينهـــا منحـــة التعزيـــة التـــي تقـــدم 
كمســـاعدة ماليـــة يف حالـــة وفـــاة املنخـــرط أو زوجـــه أو أحـــد أبنائـــه؛

<  تعميم االستفادة من منحة »استحقاق« لتشمل كل أبناء املنخرطن الحاصلن عىل الباكالوريا مبيزة حسن جدا؛

ـــع ـــويك الرسي ـــار املك ـــرب القط ـــل ع ـــىل التنق ـــدة ع ـــات جدي ـــم تخفيض ـــة تض ـــكك الحديدي ـــي للس ـــب الوطن ـــع املكت ـــة م ـــع اتفاقي  <  توقي
و الرباق؛

<  دعم إنشاء 8 نوادي القرب بقيمة مالية قدرها 4 مليون درهم.

بالغ صحفي
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<  تعديل و تعزيز خدمة منحة الحج من خال:

- الرفع من قيمة الدعم، من 24.500 إىل 35.000 درهم، بالنسبة للموظفن املرتبن يف السامل األجرية 9 فام تحت؛

ـــنة  ـــر 64 س ـــن العم ـــن م ـــه و البالغ ـــا مياثل ـــلم 10 أو م ـــن يف الس ـــن املرتب ـــمل املوظف ـــاعدة لتش ـــن املس ـــتفادة م ـــم االس -  تعمي
ـــم. ـــغ 25.000 دره ـــىل مبل ـــون ع ـــث يحصل حي

و باملوازاة مع مجهوداتها لتفعيل مخططها العرشي، قامت املؤسسة أيضا ب:

< دعم القروض لفائدة 4.300 مستفيد المتاك سكنهم الرئييس؛

< إطاق عملية بيع شقق املركب السكني الذي أنشأته مبراكش لفائدة منخرطيها؛

< افتتاح املركب السياحي زفري مبراكش و الذي يتوفر عىل طاقة استيعابية تقدر ب 700 رسير.

2019: سنة المشاريع الكبرى
وضعت املؤسسة برنامج عمل لسنة 2019 أعطيت فيه األولوية للمشاريع التالية:

ـــل ـــعاف و النق ـــي، اإلس ـــم الطب ـــدوق الدع ـــة، صن ـــة التكميلي ـــة الصحي ـــي: التغطي ـــاط االجتامع ـــات االحتي ـــم خدم ـــتمرار يف تقدي  <  االس
و الصحي و منحة التعزية؛

< اقتناء وحدتن متنقلتن للفحص الطبي و الكشف املبكر عن األمراض باملناطق النائية باململكة؛

< وضع نظام جديد للمساعدة عىل اقتناء السكن لفائدة 100.000 مستفيد جديد؛

< إحداث صندوق القرض االجتامعي لفائدة املنخرطن و منح أوىل املساعدات ل 15.000 شخص؛

< منح الدعم لفائدة 28.000 طفل من أبناء املنخرطن املتمدرسن بالتعليم األويل؛

< البدء يف بناء 10 مدارس جديدة للتعليم األويل؛

< الرشوع يف إنجاز مراكز سوسيو ثقافية بكل من وجدة و فاس و مكناس و مراكش؛

< افتتاح 3 مركبات سياحية بكل من الجديدة و أكادير و إفران؛

< تهيئة و تجهيز مركزين لاصطياف بأزمور و السعيدية، بدل املخيمن؛

< دعم إنشاء 10 نوادي القرب جديدة برشاكة مع مؤسسة األعامل االجتامعية للتعليم.

ـــام  ـــا؛ ك ـــة له ـــة املخصص ـــىل امليزاني ـــامع و ع ـــر باإلج ـــالفة الذك ـــاريع الس ـــىل املش ـــة ع ـــة املديري ـــت اللجن ـــدورة، صادق ـــغال ال ـــام أش يف خت
ـــك يف  ـــاهمة بذل ـــال مس ـــن ح ـــه يف أحس ـــن أداء مهام ـــه م ـــتاذ و متكين ـــة لألس ـــروف االجتامعي ـــن الظ ـــة لتحس ـــودات املؤسس ـــت مبجه نوه

ـــة. ـــة التعليمي ـــاح املنظوم ـــي إلص ـــورش الوطن ال

نبذة عن اللجنة المديرية للمؤسسة

اللجنة املديرية هي الهيئة االسرتاتيجية للمؤسسة و هي تتألف، باإلضافة للسيد الرئيس، من :

• ممثيل اإلدارات املعنية مبهام املؤسسة؛

• ممثيل املنظامت النقابية األكرث متثيلية للمنخرطن؛

• شخصيات متثل القطاعات املالية و االقتصادية و االجتامعية.

ـــة ـــم املؤسس ـــي ته ـــائل الت ـــع املس ـــداول يف جمي ـــي تت ـــدة و ه ـــرة واح ـــد م ـــة للتجدي ـــنوات قابل ـــع س ـــدة أرب ـــة مل ـــكيل اللجن ـــم تش  يت
و تصادق عىل برنامج عملها و كذا ميزانيتها و حساباتها.
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