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 ا بين :لجمعية خالل الفترة الممتدة متقرير عن أنشطة ا

 .2020مارس  09و  2019يوليوز  04

 
المكتب الجديد لجمعية األعمال االجتماعية لرئاسة جامعة استلم 

،  2019شهر يوليوز مهام تسيير الجمعية في  المولى إسماعيل

ضمان استمرارية الجمعية ، التي تعتبر مكسبا إيجابيا لفائدة  بهدف 

الصداقة واإلخاء توطيد أواصر موظفي الرئاسة ، وكذا قصد 

ائدة لف وثقافيةتنظيم أنشطة ترفيهية و ،المنخرطينبين  والتآزر

موظفي رئاسة الجامعة وأفراد أسرهم ، حيث يتكون المكتب المسير 

من السيدات والسادة : محمد السادلي )رئيسا(، محمد أمين الرثمي 

)نائبا للرئيس ( ، نورة بن احساين )كاتبة عامة( ، عادل قيبو )أمينا 

على عقد  المكتب  عمل وقد، للمال( وإلهام السراجي )مستشارة( 

قراحات المقدمة من قصد دراسة مختلف اإل تماعات دوريةاجعدة 

موظفي الرئاسة ، والتي تهدف  طرف منأعضائه، أو تلك المقترحة 

باألساس إلى الترويح على نفوس الموظفين من مشقة وتعب العمل 

ل داخعمل سبوعي للروتين األالتغيير وتكسير أجواء اإلداري ، و 

 المكاتب .

 

ظمها التي ن األنشطة الثقافية والترفيهيةوفي ما يلي عرض ألهم  

 :المكتب المسير للجمعية 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 يوم ترفيهي بالمسبح الخاص -1

» Aqualand Meknes «: 

 اترفيهي ايومنظم المكتب المسير لجمعية األعمال االجتماعية 

 2019شتنبر  14ذلك يوم السبت  ؛ و موظفي الرئاسةأطفال لفائدة 

الذي خصص ، » Aqualand Meknes «: المسبح الخصوصيب

ولوج لالجمعية سواء على مستوى التذاكر للفائدة  اسعارا تفضيلية

الوجبات المقدمة إلى أطفال موظفي  على مستوىإلى المسبح ، أو

 أعضاء الجمعية.

 

صغارا وكبارا بمختلف  : المسبحضروا إلى وقد استمتع جميع من ح 

 والمتطورة .األلعاب الترفيهية والتجهيزات الحديثة 



 

 

3 

 

 

،  درهم 7475.00:  وقد كلفت مصاريف هذا اليوم الترفيهي مبلغ

جزء من هذه المصاريف تم تمويله من مساهمات المنخرطين 

 .المشاركين في هذا النشاط.
 

 أطفال موظفي الجمعيةيوم ترفيهي لفائدة  -2
 بالقاعة المغطاة التابعة لرئاسة الجامعة :

 
، بالقاعة 2019أكتوبر  12نظمت هذه األمسية الترفيهية يوم 

المغطاة التابعة لرئاسة الجامعة ،وقد عرفت حضورا مكثفا ألطفال 
وعرفت تنظيم أنشطة مختلفة من طرف الموظفين واولياء أمورهم ، 
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، والتي تضم نخبة من  "الجمعية اإلسماعيلية للثقافة والترفيه"
قاموا  ،على مستوى الثقافة والترفيه المحترفين  المنشطيناألعضاء 

 ديحي ، ألعاب: لفائدة الكبار والصغار  عدة عروض ترفيهيةبتقديم 
، تلوين  طوبوكان ، ألعاب سحرية  صباغة على الوجه ، بهلوانية ،

 :، ماسكوط جيون على الورق
 

على تأسيس  بحلول الذكرى الثالثين ،تزامنت هذه المناسبة كما  
مشكورا  ئيس الجامعةتفضل السيد ر، حيث جامعة المولى إسماعيل

ل ، وحفحلوى كبيرةاألمسية وهي عبارة عن المواكبة لهذه  الحفلةبتمويل 
 شاي ومستلزماته 
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 لفائدة موظفي الرئاسةاألمسية التنشيطية وقد بلغت مصاريف هذه هذا 

جزء من هذه المصاريف تم  ، درهم 00,4232، ما مجموعه :  وأبنائهم

 .تمويله من مساهمات المنخرطين المشاركين في هذا النشاط.

 

 سنة برئاسة الجامعة : 30تكريم الموظفين المستوفين  -3

 

ظمت ن ،الذكرى الثالثين لتأسيس جامعة موالي إسماعيلبمناسبة تخليد 

السيد وزير فال كبيرا حضره ح 01/11/2019بتاريخ:  رئاسة الجامعة

 والبحث العلمي ، والوزير التربية الوطنية ،والتعليم العالي وتكوين األطر

المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي ، إضافة إلى عامل 

وكذا عدد من الشخصيات الوازنة على  صاحب الجاللة على مدينة مكناس ،

 الحفل إقامة هذا  األعمال االجتماعية جمعية مستوى اإلقليم ، وقد اغتنمت 

: السيد رئيس الجامعة ، عبر تقديم تذكار خاص  بتكريموذلك وشاركت فيه 

السيد رئيس  ، وهدية إلى سنة على تأسيس الجامعة 30بمناسبة ذكرى 

ما فتئ الذي  الدعم المادي والمعنوير وامتنان على الجامعة ، كعربون شك

 يوليه للجمعية.
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ن الموظفين المستوفين لثالثين سنة م وعملت الجمعية كذلك على تكريم 

  سعيدة بنموش ،عتيقة ولد الرحمانية،خاصة وهم :  العمل بإهدائهم تذكارات

 ،خديجة خباز، عبد اإلله البعاج ،لطيفة مولودي ،فاطمة الزهراء بن براهيم 
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شكر ال نكتعبير عوذلك   ، بدر العروسي ،أنوار السدات ، سعيد الياسيني

الخدمة الطوال، والتضحيات التي يقدمونها من أجل الرقي على سنوات 

صة، وجامعة المولى بالعمل الجامعي على مستوى رئاسة الجامعة خا

 إسماعيل عامة.
 

 

هذا وقد بلغت مصاريف هذه اإلهداءات الخاصة بموظفي الرئاسة ما 

 درهم. 00,4200مجموعه : 

 

 

 الجامعة :تنظيم حملة طبية وقائية لفائدة نساء رئاسة -4

 

وسرطان الثدي  ،عامة  في إطار الحملة الوطنية لمحاربة السرطان -

وزارة مندوبية بشراكة مع األعمال االجتماعية  جمعية  تنظم خاصة ،

وذلك ،رئاسة الجمعية  نساء لفائدة امجاني افحصبعمالة مكناس الصحة 

المدينة –، بالمركز الصحي موالي يوسف  2019دجنبر  03بتاريخ 
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 : نورة بن احساينالجديدة بمكناس .،وقد أشرفت كل من السيدتين 

 المستشارة بالجمعية على إلهام السراجيالكاتبة العامة بالجمعية ، وكذا 

تأطير هذه الحملة التي مرت في ظروف جيدة بمساعدة أطر وموظفي 

 مندوبية وزارة الصحة.

 

 مؤسسة محمد السادستنظيم لقاء تواصلي مع -5

 للنهوض باألعمال االجتماعية  

 فرع مكناس :-للتربية والتكوين

بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية  

لمكتب انظم للتربية والتكوين، وبتنسيق مع رئاسة جامعة موالي إسماعيل، 

 :، من تنشيط السيد القاء تواصلي سير لجمعية األعمال االجتماعيةالم

قصد عرض آخر ، وذلك   مدير  فرع المؤسسة بمدينة مكناس،  القاديري

 .اطيها مؤسسة محمد السادس لفائدة منخروالخدمات التي تقدمه المستجدات
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بعد على الساعة الخامسة ،  2019 دجنبر 24 ثالثاءاليوم و ذلك 

العرض  وقد تلت هذا، الزوال، بقاعة الندوات برئاسة الجامعة

 القروضب، خاصة فيما يتعلق نقاشات حول خدمات المؤسسة

، ومراكز ، والعالقات مع البنوك التقليدية والتشاركيةالممنوحة

راحات اقتوتوجت هذه الجلسة الحوارية بتقديم  واإلصطياف،الترفيه 

سيتم  الخدمات،جل تجويد هذه من طرف الموظفين من أ وتوصيات

 تفعيلها.ى السلطات المسؤولة قصد العمل على رفعها إل

 



 

 

12 

 
 

 

 6-عقد اتفاقية بين جمعية األعمال االجتماعية و

  الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك 

(S.N.T.L) : فرع مدينة مكناس– 

 

الشركة الوطنية للنقل جمعية األعمال االجتماعية مع عقدت  

 2019دجنبر  25، اتفاقية بتاريخ مدينة مكناس فرع –واللوجيستيك 

تمكين موظفي رئاسة الجامعة، خاصة الذين يتوفرون على تهدف إلى 

أسعار تفضيلية على مستوى التأمينات األساسية ، وأيضا سيارات ، من 

وتوجد هذه اإلتفاقية في طور المصادقة على مستوى  التأمينات التكميلية ،

 السلطات المركزية 
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 7- اإلحتفال برأس السنة الميالدية الجديدة :

فل ح، جتماعية بشراكة مع رئاسة الجامعةاألعمال االنظمت جمعية  

 ، حيث تفضل السيد رئيس الجامعة بإقامة حفل2020الجديدة رأس السنة 

 .شاي على شرف الموظفين الحاضرين

 

 
 

 

السيد رئيس الجامعة عبر من خالله وتميز الحفل بإلقاء كلمة من طرف  

على متمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الموظفين بمناسبة السنة الميالدية 

، ورحب بوفود ثلة من  الجديدة ، على المستويين الشخصي والمهني

برئاسة الجامعة ، وقد تناول الكلمة السيد أمين مال الجمعية الموظفين الجدد 

بالموظفين الجدد وهنأ الحاضرين بالسنة  رحب بدوره حيثعادل قيبو ،

 الميالدية الجديدة.
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 8-تنظيم زيارة إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب :

 

نظمت جمعية األعمال االجتماعية زيارة إلى المعرض الدولي للنشر  

والكتاب بدعم من رئاسة الجامعة التي قامت بتوفير الحافلة التي أقلت 

،  2020فبراير  15السبت الموظفين إلى مدينة الدار البيضاء ، وذلك يوم 

وذلك من أجل الوقوف على اخر المستجدات في عالم الكتاب ، وقد كان 

التي من  بعض الكتب والموسوعات العلميةاقتناء ك مناسبة من أجل ذل

 شأنها أن تنمي المدارك الفكرية والعلمية لفائدة الموظفين وأبنائهم .
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 درهم 390.00وقد كلفت هذه الزيارة ميزانية الجمعية مبلغ  

 كمصاريف وجبة الفطور لفائدة الموظفين المشاركين في الرحلة.
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 9-لقاء جمعية األعمال االجتماعية

  بالسيد رئيس الجامعة :

 

تقدم المكتب المسير للجمعية بطلب لقاء بالسيد رئيس الجامعة ، الذي  

فبراير  26بتاريخ تفاعل إيجابيا بهذا الطلب ، وعقد اجتماعا مع المكتب 

ضر هذا االجتماع ثالثة من وقد ح،  دقيقة 00و 10، على الساعة  2020

أعضاء المكتب ، وهم : محمد السادلي بصفته رئيسا ، عادل قيبو بصفته 

 تم التطرق فيها إلىامينا للمال وإلهام السراجي بصفتها مستشارة ، حيث 

 النقط ، أهمها :  العديد من

 تقديم طلب بناء حضانة لفائدة موظفي وأطر رئاسة الجامعة 9-1
 ولما ال توسيع اإلستفادة لفائدة األساتذة ، الجامعية من الرئاسةوالمؤسسات 

ز أعضاء المكتب المزايا التي يمكن أن يوفرها مثل هذا وأبر الباحثين ،

التوفيق بين العمل المهني والعمل :  خالل المشروع لفائدة الموظفين من

د وأيضا ترشي، األسري، تحفيز الموظفين عبر خلق توازن نفسي لديهم

كما أبرز ،  العامل الزمني لفائدة الموظفين والموظفات على حد سواء

توفره مؤسسة محمد  اإلستفادة من الدعم الذي يمكنمكانية أعضاء المكتب إ

درهم ،  500.000,00السادس لألعمال االجتماعية ،عبر تخصيص مبلغ 

في حالة إنجاز هذا  تجهيز بالمعدات الضروريةاليمكن أن تستثمر في 

 المشروع.

إال أنه أبرز كذلك  عامة،بصفة السيد الرئيس بهذا المقترح  ثمنوقد 

 ىالتنصيص عليه على مستو ا منإبتداء: تعتريهات التي يمكن أن وبالصع

ضمن  الخاصة به ، مرورا بالمصادقةميزانية الجامعة ، ورصد األموال 

مجلس الجامعة ، ثم تسيره وما يعتري ذلك من مشاكل وحساسية لكون 

 األمر يتعلق بفئة عمرية صغيرة وحساسة.
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اليوم مارس  08 بمناسبةإقامة حفلة خاصة بنساء رئاسة الجامعة  9-2

به السيد رئيس الجامعة بدون وهو الشي ء الذي رحب   : العالمي للمرأة

الفعال الذي تقوم به المرأة الموظفة بجانب أخيها ، مبرزا الدور تحفظ 

 الرجل على مستوى رئاسة الجامعة.

 

هو و ئدة موظفي الرئاسة،توفير وسيلة نقل من أجل تنظيم رحلة لفا 9-3

الشيء الذي تفاعل معه السيد رئيس الجامعة إيجابا ، حيث وعد أعضاء 

من مصاريف كراء وسيلة   %50المكتب بتحمل ميزانية الجامعة لنسبة 

 النقل 

 

 مارس 08تنظيم حفل غذاء بمناسبة -10

 اليوم العالمي للمرأة:

 

يم حفل ، تم تنظت دراستها مع السيد رئيس الجامعةتبعا للنقطة التي تم 

 00و 13على س  2020مارس  07يوم  الجامعة،بتمويل من رئاسة  غذاء،

بمطعم طوق الحمامة بالمدينة العتيقة بمدينة مكناس ، وذلك احتفاء بالمرأة  د

 فقرات موسيقية متنوعةتخللت هذا الحفل  الموظفة في يومها العالمي ، وقد

ا لنفوس الحاضرات ، ورغبة في إخراجهن من أجواء روتين العمل حيترو

 .اإلداري

لفائدة كمصاريف  درهم 1000.00 هذا وقد كلفت هذه األمسية مبلغ : 

 المنشطة الموسيقية التي شاركت في هذا الحفل .
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 القروض والمنح:-11

 

توصل المكتب المسير للجمعية بطلبات قروض من طرف موظفين  

 منخرطين بالجمعية ، وقد إستجاب المكتب إلى طلبين إثنين :

 درهم . 3000,00*الطلب األول يهم قرضا ب 

 . درهم 3500,00* الطلب الثاني يهم قرضا ب 

في عدة مناسبات الموظفين  دعممنح تقديم كما عمل المكتب المسير على 

 : وهي

.لفائدة  درهم 2500,00درهم ،أي بما مجموعه  500,00بقيمة منح  05*

بمناسبة الدخول ،  08المرتبين في ساللم األجر ما دون السلم  الموظفين

 المدرسي.

 درهم. 500,00زواج بقيمة  منحة 01*

 بمناسبة العقيقة. درهم 500,00منح بقيمة  02*

 .درهم  1000,00تعزية بقيمة   01*

 

 مكتملة :الغير و منجزةالاألنشطة الغير -21

 

ئيسه على عقد عدة إتصاالت عمل المكتب المسير في شخص ر 

 قصد المبيت بمركز، حيث تم الحجز بمراكز اإلصطياف بمدينة إيفران 

مركز إيفران – سسة األعمال االجتماعية لبريد المغربلمؤ اإلصطياف التابع

إال أن هذا الحجز لم يكتمل بسبب تعذر توفير ،  2019دجنبر  29و 28ليلتي 

، كما عمل المكتب على عقد اتصاالته بمركز اإلصطياف  المأكل والمشرب

التابع إلدارة المياه والغابات ، لكن هذا األخير اعتذر بدوره على توفير 

، ولكون الظروف الجوية باردة  التدفئةالحجز بسبب عدم توفره على 

 .كذلك غابة إيفرانركز ووقاسية على مستوى الم
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 األنشطة المبرمجة مستقبال :-13

 

يعتزم المكتب المسير لجمعية األعمال االجتماعية لرئاسة الجامعة،  

، واإلقامة بأحد الفنادق المصنفة رحلة ترفيهية إلى مدينة مراكشتنظيم 

 بالمدينة الحمراء والتابعة لمؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية 

 لمدة يومين خالل العطلة الربيعية لشهر أبريلللتربية والتكوين، وذلك 

، ويجري التحضير على قدم وساق إلنجاح هذه الرحلة من طرف 2020

 أعضاء المكتب.

 

 المكتب المسير للجمعية        

 :رئاسة الجامعة في         

        09/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


