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 تقديم الوزارة : الجزء األول. 1

 

 تقديم موجز الستراتيجية الوزارة . 1

يف شأن اختصاصات وتنظيم وزارة  2016فرباير  26الصادر يف  1.16.38مبقتضى الظهري الشريف رقم 
 إىل هذه الوزارة القيام مبا يلي:األوقاف والشؤون اإلسالمية، عهد 

العمل على التعريف الصحيح حبقائق الدين اإلسالمي احلنيف، والسهر على نشر تعاليمه السمحة    -
 وقيمه الراسخة؛

أداء رسالة األوقاف، واحملافظة على كياهنا، والعمل على تنمية ممتلكاهتا، وحتسني مداخيلها، للصرف    -
 رب واإلحسان اليت وقفت من أجلها، ويف مقدمتها مصاحل الدين؛منها على وجوه اخلري وال

احلفاظ على القيم اإلسالمية وسالمة العقيدة ووحدة املذهب املالكي، والعمل على ضمان إقامة    -
 الشعائر الدينية يف مجيع مساجد اململكة يف ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامح واإلخاء؛

 مي، وبعث الثقافة اإلسالمية، والعمل على نشرها على أوسع نطاق؛إحياء الرتاث اإلسال   -

 تأطري املساجد واملسامهة يف بنائها وترميمها وتوسيعها وجتهيزها؛   -

 إعداد سياسة الدولة يف جمال التعليم العتيق واإلشراف عليه وتنظيم شؤونه؛   -

تطويره مبا يستجيب حلاجات املستفيدين اإلشراف على برنامج حمو األمية باملساجد، والعمل على   -
 ويواكب املستجدات؛

توثيق أواصر التعاون مع القطاعات واهليئات الوطنية والدولية يف إطار السعي لتحقيق أهداف    -
 الوزارة؛

وضع سياسة للتكوين األساسي واملستمر لفائدة القيمني الدينيني من أجل حتسني أدائهم والرفع من   -
 م.مستوى تكوينه

وشرع يف إرسائه والسهر على إعداده  2003ماي  29وجتسيدا ملا أعلن عنه موالنا أمري املؤمنني خبطاب 
، من اسرتاتيجية مندجمة ومشولية، مرتكزة على ثالثة أركان )الركن املؤسسي والركن  2004أبريل  30خبطاب 

ة(، لتأهيل احلقل الديين وجتديده، حتصينا التأطريي والركن القائم على الرتبية اإلسالمية السليمة وحمو األمي
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للمملكة الشريفة من نوازع التطرف واإلرهاب، وحفاظا على هويتها املتميزة بالوسطية واالعتدال والتسامح، 
وكذا إحياء مؤسسة األوقاف وعقلنة تسيريها لتظل وفية ملقاصدها الشرعية والتضامنية واالجتماعية، ومتنامية 

 بإسهام احملسنني.

أما الركن املؤسسي، فيقوم على متكني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من اهلياكل اإلدارية واملوارد البشرية 
 والنصوص التشريعية اليت متكنها من االضطالع باملهام املوكولة إليها.

ريي الفعال، والذي وإدراكا من جاللته الشريفة بأن الركن املؤسسي ال ميكن أن يستقيم إال بتعزيزه بالركن التأط
 جتسد يف انتشار اجملالس العلمية احمللية عرب الرتاب الوطين لتدبري الشأن الديين عن قرب.

أما الركن القائم على الرتبية اإلسالمية السليمة وحمو األمية، فقد حرص جاللته على تأهيل املدارس العتيقة مع 
 املنظومة الرتبوية وتشجيع انفتاحهم على الثقافات. توفري مسالك وبرامج التكوين اليت تكفل دمج طلبة هذه
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  2018تقديم االعتمادات المتوقعة برسم سنة . 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 جدول

مشروع قانون 
المالية)الميزانية 
العامة( لسنة 

قانون /  2018
المالية)الميزانية 

 العامة( لسنة

2017 

 ( الميزانية العامة2018قانون المالية لسنة )مشروع 

) قانون المالية 
( 2017لسنة 

 الميزانية العامة

 الفصل

 الموظفون 000 595  541 000 000 590 8.93%

9.96% 2 624 621 000 2 408 681 000 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 000 554 998 000 554 048 1 5%

 المجموع 000 194 949 3 000 175 263 4 7.95%

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور  : 2 جدول

 خصوصية المتوقعة حسب الفصول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018 للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة 
 بصورة مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت 
 أو دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
2018 

تحويالت 
 أو دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون المالية للسنة 
2018 

 الموظفون 000 000 590          

      0 20 000 000 2 624 621 000 

المعدات و 
النفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 554 048 1 0 0      

 المجموع 000 175 263 4 000 000 20 0 0 0 000 175 283 4

 

 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : قسم الحج
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 البرامج حسب  2018ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة . 3

 : ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج3جدول 

% 

مشروع قانون 
المالية لسنة 

% 2018  /
قانون المالية 

 2017لسنة 

 ( لسنة المالية قانون مشروع 2018) الميزانية العامة

الميزانية العامة )قانون 

 (2017 المالية لسنة
 البرامج

 فصل االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

فصل 
 الموظفين

 اإلدارة العامة 000 595  541 000 000 590   8.94%

 دعم وقيادة 765 362 88  765 503 73 000 089 22 8.18%

 التأطير الديني 235 129 696 1  795 707 805 1 000 230 3 6.65%

 والثقافية االماكن الروحية 000 235 013 1  000 800 101 000 235 943 3.14%

 التكوين والتعليم الديني 000 508 609  440 609 643 000 000 80 18.72%

 المجموع 000 194 949 3 000 000 590 000 621 624 2 000 554 048 1 7.95%

 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية للسنة 

2018 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة 
  2018بصورة 

 الميزانية العامة

2018 

 البرامج 
تحويالت 
 أو دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
2018 

تحويالت 
 أو دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

 العامة اإلدارة 000 000 590     000 000 590

 وقيادة دعم 765 592 95     765 592 95

 الديني التأطير 795 937 808 1 000 000 20    795 937 828 1

 والثقافية الروحية االماكن 000 035 045 1     000 035 045 1

 الديني والتعليم التكوين 440 609 723     440 609 723

 المجموع 000 175 263 4 000 000 20    000 175 283 4
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 تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات . 4

 

 التأطير الديني :  804برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

   الميزانية العامة 

 فصل االستثمار المجموع
المعدات والنفقات فصل 

 المختلفة
 

 التوعية السمعيةالبصرية 000 000 17 0 000 000 17

164 900 000 3 230 000 161 670 000 
األمانة العامة للمجلس العلمي األعلى 

 والمجالس العلمية المحلية

29 500 000 0 29 500 000 
مساهمة في تسيير الجمعيات 

 والمؤسسات االسالمية

 دعم المهام 100 640 2 0 100 640 2

 التأطير الديني بالمساجد 495 719 312 1 0 495 719 312 1

 طبع، توزيع وحفظ القرآن الكريم 200 466 50 0 200 466 50

 إحياء وحفظ التراث الثقافي والديني 000 712 0 000 712

 التأطير الديني بالخارج 000 000 231 0 000 000 231

 االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامجملخص  6: جدول

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم المهام 000 500 16  000 500 16

 الحجاجتأطير  000 500 3  000 500 3
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 االماكن الروحية والثقافية :  805برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار المجموع
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

 المباني اإلدارية بناء و تجهيز 0 000 300 27 000 300 27

341 946 000 341 946 000 0 
بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة 

 لها والمصالت

 ترميم مباني أثرية أخرى 0 000 800 21 000 800 21

 تأهيل المساجد 000 500 4 000 489 157 000 989 161

 وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 0 000 000 5 000 000 5

 المحافظة على المساجد التاريخية 000 550 1 000 600 97 000 150 99

123 700 000 30 000 000 93 700 000 
صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة 

 لها

50 200 000 50 200 000 0 
تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و 

 المصالت

 بالمساجدالنجاعة الطاقية  0 000 000 16 000 000 16

5 000 000 5 000 000 0 
تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء 

 الصالح للشرب و التطهير

 بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 0 000 600 169 000 600 169

 ترميم الزوايا واألضرحة 0 000 300 21 000 300 21

 دعم المهام 000 050 2 0 000 050 2
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 التكوين والتعليم الديني :  806برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار المجموع
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

162 500 000 0 162 500 000 
تعويض وتأهيل العاملين بمؤسسات 

 التعليم العتيق

 محاربة األمية في مساجد المملكة 000 000 183 0 000 000 183

 دعم المهام 000 490 0 000 490

80 000 000 80 000 000 0 
بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم 

 العتيق

75 560 000 0 75 560 000 
تحسين ظروف التمدرس لفائدة تالميذ 

 وطالب مؤسسات التعليم العتيق

116 059 440 0 116 059 440 
تطوير التعليم والتكوين بالمؤسسات 

 التابعة لجامعة القرويين

 تأهيل القيمين الدينيين 000 000 106 0 000 000 106

 دعم وقيادة :  810برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار المجموع
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

 تكوين 000 200 1 0 000 200 1

 توسيع الوزارة 0 000 389 19 000 389 19

2 400 000 2 400 000 0 
بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون 

 االسالمية

6 200 000 300 000 5 900 000 
لمراقبة مالية األحباس المجلس األعلى 

 العامة

 تحديث االدارة 000 945 4 0 000 945 4

 عمليات مختلفة 250 312 11 0 250 312 11

 مساعدة لألعمال اإلجتماعية 000 500 1 0 000 500 1

 مساعدات وأعمال إجتماعية 000 070 1 0 000 070 1

 بنايات إدارية 515 576 47 0 515 576 47
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 العتمادات برامج  توزيع جهوي. 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات : 8جدول 

 

 تقديم برامج الوزارة : الجزء الثاني. 2

 

 التأطير الديني :  804برنامج 

 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تافياللت -جهة درعة  000 429 5 000 540 39 000 969 44

 جهة الشرق 000 264 13 000 910 40 000 174 54

الساقية -جهة العيون  000 140 4 000 044 15 000 184 19
 الحمراء

 -جهة بني مالل  000 116 5 000 420 21 000 536 26
 خنيفرة

 -جهة الدار البيضاء 000 303 10 000 650 59 000 953 69
 سطات

 المصالح المشتركة 000 499 505 2 000 748 494 000 247 000 3

 ماسة -جهة سوس  000 682 6 000 250 45 000 932 51

 مكناس -جهة فاس  000 085 23 000 175 53 000 260 76

واد  -جهة الداخلة  000 366 1 000 625 10 000 991 11
 الذهب

 -سال -جهة الرباط  000 849 18 000 662 72 000 511 91
 القنيطرة

-تطوان-جهة طنجة 000 509 19 000 800 114 000 309 134
 الحسيمة

 واد نون -جهة كلميم  000 485 4 000 300 4 000 785 8

 آسفي -جهة مراكش  000 894 6 000 430 76 000 324 83

 المجموع 000 621 624 2 000 554 048 1 000 175 673 3



13 

 وغاياتها العامة ملخص استراتيجية البرنامج . 1

 سياسة القرب:
يف إطار إعادة هيكلة احلقل الديين ببالدنا، ورغبة يف جتسيد اإلرادة السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 
اهلادفة إىل إعطاء دينامية أفضل للمجالس العلمية لتتمكن من األداء الكامل واجليد ملهامها الرائدة يف جمال التأطري 

واحرتام القيم املقدسة لديننا احلنيف، أعطى جاللة امللك حممد والتحديث،  ةالتنميالديين، ومواكبة لعملية 
بإعادة تنظيم اجملالس  2004أبريل  22بتاريخ  1.03.300السادس أمره املطاع بإصدار الظهري الشريف رقم 

 العلمية وحتديد أهدافها واختصاصاهتا هبدف تنفيذ بسياسة التأطري الديين.
 هام التالية:تناط باجمللس العلمي األعلى امل –أ 

 دراسة القضايا اليت يعرضها عليه جاللة امللك؛  -
 اإلشراف على عمل اجملالس العلمية احمللية؛ -
إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن األنشطة املقرتح القيام هبا من قبل اجملالس العلمية احمللية وتنسيق  -

 أنشطتها؛
س العلمية احمللية وتفعيل دورها يف تأطري احلياة إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إىل ترشيد عمل اجملال -

 الدينية للمواطنني واملواطنات املغاربة  من املسلمني؛
إحالة طلبات اإلفتاء يف القضايا املعروضة عليه إىل اهليئة املكلفة باإلفتاء قصد دراستها وإصدار فتوى  -

بشأهنا. وتصدر الفتاوى إما بطلب من رئيس اجمللس العلمي األعلى أو بناء على يعرض على اجمللس من 
 الكاتب العام.السيد  لدن 

 اجملالس العلمية احمللية: -ب
السامية وتعاليمه  لعلمية احمللية مبهمة نشر مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف وترسيخ قيمهتضطلع اجملالس ا

السمحة، واإلشراف على كراسي الوعظ واإلرشاد والثقافة اإلسالمية، وتنظيم حلقات خاصة للتوعية والتوجيه 
جملالس العلمية احمللية الديين لفائدة املرأة املسلمة تؤطرها بصفة خاصة شخصيات علمية نسائية. كما تقوم ا

وخمتلف خالياها باإلسهام يف تأطري محالت حمو األمية بسائر مساجد اململكة، وتنظيم ندوات علمية وموائد 
مستديرة لدراسة قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر، واإلسهام يف نشر الوعي اإلسالمي الصحيح، وتنظيم 

القيمني الدينيني بصفة منتظمة قصد تأهيلهم والرفع من  دورات للتكوين األساسي والتكوين املستمر لفائدة
 مستوى أدائهم.
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 مساهمة المرأة العالمة في هذه التشكيلة

يف إطار العناية اليت حتظى هبا املرأة واألمهية اليت توىل إلشراكها يف أوراش اإلصالح والبناء ومشروع التجديد 
اجلهود املبذولة يف جمال الشأن الديين حبيث يتكون كل جملس واإلشعاع، وجهت الدعوة للمرأة قصد املسامهة يف 

 عاملات. 4علماء و  7عضوا:  11علمي حملي من 

بفضل اهلل   -والشك أن مسامهة املرأة يف األمور املرتبطة بالتوعية الدينية اليت تتوالها اجملالس العلمية ستكون هلا 
 نتائج إجيابية خصوصا جتاه النساء. -

 ط الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع المملكة المغربية  بالدول اإلفريقية األخرىتقوية الرواب

حرصا على محاية العقيدة اإلسالمية والوحدة الروحية للشعوب اإلفريقية من كل النزاعات والتيارات واألفكار 
لماء اململكة املغربية ونظرائهم يف التضليلية اليت متس بقدسية اإلسالم وتعاليمه ومقاصده، ورغبة يف توحيد جهود ع

صادر  1.15.75القارة اإلفريقية، أحدثت مؤسسة حممد السادس للعلماء األفارقة مبوجب الظهري الشريف رقم 
 . (2015يونيو 24)   1436رمضان  7يف 

لس األعلى للعلماء وفيما يتعلق بإعطاء دينامية ودفعة هلذه اهلياكل ضمانا للتجديد الروحي الواعد، فإن الوزارة واجمل
لديهما برنامج عمل للتنفيذ يستلهم مضمونه من التوجيهات السامية ألمري املؤمنني، جاللة امللك حممد السادس. 

 وتتلخص أهداف برنامج العمل هذا يف ما يلي:
مسامهة الوزارة واجمللس العلمي األعلى يف احلفاظ على روحانية مشولية صحيحة، وتعزيز إحياء إسالمي  -

توازن يف إطار املذهب السين املالكي حتت راية اإلمامة العظمى القائمة على أساس رابطة البيعة م
 املتبادلة؛

 نشر مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف من خالل اإلشراف على كراسي الوعظ واإلرشاد الديين؛ -
العلمي األعلى كذلك على تقوية تأطري اجلالية املغربية باخلارج؛  فمن الناحية اهليكلية، يشرف اجمللس  -

 عمل اجمللس العلمي ألوروبا الذي يهدف إىل تعزيز التأطري الديين اجلالية املغربية باخلارج.
مواصلة وتعزيز خطة دعم التأطري الديين على املستوى احمللي، اليت قدم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  -

خالل املساعدة اليت يقدمها األئمة املرشدون ألئمة  خطوطها العريضة أمام جاللة امللك أمري املؤمنني، من
املساجد، وتقدمي املشورة هلم بشأن إجناز مهامهم. وهتدف اخلطة إىل محاية املساجد من أي استغالل 

 وحتسني مستوى التأهيل يف خدمة القيم الدينية.
 مواصلة توطيد خطة االتواصل اليت تشمل: -

o ( ؛2004إذاعة حممد السادس للقرآن الكرمي) 
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o ( ؛2005قناة السادسة) 
o ( ؛2005موقع الوزارة على األنرتنيت) 
o  (؛2007مسجد ) 2000دروس الوعظ واإلرشاد بواسطة التلفاز يف 
o دروس حمو األمية عن طريق التلفاز واألنرتنيت؛ 
o إصدار الكتب اجلميلة؛ 
o .)... تعزيز الرتاث )متحف املاء، الفن التقليدي 

الدينية كل عام ، وخنص بالذكر الدروس احلسنية اليت يلقيها يف حضرة أمري تنظيم سلسلة من األنشطة  -
املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل علماء بارزون من عدة بلدان. وتتوج هذه 

 الدروس بإحياء ليلة القدر اليت مينح أثنائها جاللة امللك العديد من اجلوائز؛
 دينية والثقافية اليت تتوج بتسليم العديد من جوائز حممد السادس.تنظيم العديد من األنشطة ال -
وبشريا للحجاج، على مستوى اإلسكان والنقل  تأطرياً لوجستيكياالعمل على تنظيم احلج الذي يتطلب  -

 والتغطية الطبية والتوجيه لتمكينهم من أداء هذه الشعرية يف أفضل الظروف.
)مدنية وعسكرية(، وعلمية ملراقبة هذه الشعرية. كما يتم إعداد وهكذا يتم وضع بعثات إدارية، وطبية  -

وبث برامج خاصة باحلج على إذاعة وقناة حممد السادس للقرآن الكرمي. وهتدف الوزارة من خالل ذلك 
 إىل مجع املعلومات الالزمة عن مناسك احلج.

علوم الرسم والتالوة، واستفادة ضمان استنساخ وطباعة وتوزيع القرآن الكرمي وفقا للقواعد املعتمدة يف  -
 أماكن العبادة من نسخ كافية من القرآن الكرمي.

 ترمجة الكتب يف اجملال الديين، فضال عن نشر وتوزيع إصدارات الوزارة وحتقيق املخطوطات. -

 مسؤول البرنامج . 2

 الكاتب العام.السيد 

 المتدخلين في القيادة . 3

 اجمللس العلمي األعلى -
 اإلسالميةمدير الشؤون  -
 مدير تدبري شؤون القيمني الدينيني -
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 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4

تندرج خطة الدعم الديين اليت أعدها اجمللس العلمي األعلى ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طبقا للتوجهات 
األئمة املرشدين يف قلب أنشطتها ومتثل وتضع اخلطة  .العليا ألمري املؤمنني، يف السياق التطوري للمجال الديين

 .مرحلة جديدة يف التأطري الديين على املستوى احمللي

وتساعد هذه اخلطة األئمة على احلفاظ على اهلوية الدينية املغربية يف املساجد واحرتامها، وتسهم يف تعزيز دور 
 .اجملالس العلمية يف تأطري األئمة وتأهيلهم

إماما منذ  150من األئمة املرشدين، الذين يتم تكوينهم كل سنة  مبعدل  1500حنو وتعتمد هذه اخلطة على 
 .، ويشرف على تأطريهم يف مهامهم أعضاء اجملالس العلمية  احمللية2006سنة 

على مجيع أحناء اململكة، ويتم  -الذين يتوفرون على دراجات نارية لتسهيل حركيتهم  –يتم توزيع األئمة املرشدين 
م على رأس جمموعات التأطري يف خمتلف اجلماعات احلضرية والقروية، مبعدل إمام مرشد لكل جمموعة من تعيينه
 .مسجدا يف املتوسط 34

وقد مت وضع نظام معلومايت لربط األئمة املرشدين مبختلف الفاعلني يف احلقل الديين )الوزارة، اجمللس العلمي 
 الشؤون اإلسالمية. األعلى، اجملالس العلمية احمللية، مندوبيات

كما مت تزويد خمتلف املتدخلني يف هذا النظام بأجهزة الكمبيوتر، والولوج إىل اإلنرتنت عن طريق مفاتيح اجليل 
 ، وحسابات املستخدمني.3G  الثالث

 التوعية الدينية وترسيخ مبادئ اإلسالم :  1.804الهدف 

 

 معدل التأطير الديني :  1.1.804المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2022* 0,30 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 % 
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 توضيحات منهجية . 1

 الساكنة.يتم احتساب هذا املؤشر عن طريق قسمة العدد الكلي للمؤطرين الدينيني على جمموع 
 القاسم: جمموع املؤطرين جبميع فئات التأطري

 سنوات( 5املقسوم عليه: جمموع الساكنة )فوق 
 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية تدبري شؤون القيمني الدينيني. -
 األمانة العامة للمجلس العلمي األعلى. -

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 .ميزج مجيع الفئات العمرية
 تعليق . 4

 املؤشر يبني املوارد البشرية املكلفة بالتأطري الديين. هذا
 ، ويتوقع الوصول إىل نسبة أكرب يف السنوات الالحقة.2023القيمة املستهدفة متعلقة بسنة  *

 

 معدل قياس السمع :  2.1.804المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  20  20  20  19  17,96  - % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 تستند الدراسة على عينة قوية ومتسقة للسماح باالستغالل املستهدف للنتائج  

، 1+  )أ( مارس من السنة 31إىل  )أ( ديسمرب من السنة 30فرتة الدراسة: مقابالت يومية من   -
 وتنقسم بالتساوي على مدى املوجة وعلى كل يوم من أيام األسبوع السبعة
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سنة وما فوق، مع تغطية وطنية  11العينة: متثل السكان املقيمني يف املغرب، الذين ترتاوح أعمارهم بني  -
 منطقة مجهور(. 12)

اإلقامة )املدينة مكان  / احلصص: متقاطعة وغري متقاطعة يوميا وأسبوعيا: )اجلنس / العمر( / أحواض  -
 واالقتصادية.واحلضرية( / عدد ربات البيوت / األنشطة )النشطة وغري النشطة( / الطبقة االجتماعية 

وتستند هذه الطريقة أيضا إىل املعايري الدولية مبا يتماشى مع متطلبات سوق االتصاالت مثل: وضع اجلمع، 
 .واملكاملات اهلاتفية، واملكاملات اهلاتفية

 المعطيات  مصادر. 2

 قسم التوعية الدينية. -

 قناة وإذاعة حممد السادس للقرآن الكرمي.  -

 الشركة املتخصصة يف اجملال. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 حلد الساعة املؤشر معمول به لقياس نسبة السماع باإلذاعات الوطنية.

 تعليق . 4

الراسات اليت يقوم هبا املركز البيمهين لقياس نسبة السماع جتدر اإلشارة اىل أن هذا املؤشر مت اعتماده من طرف 
 لإلذاعي باملغرب.

   وتوزيع المصحف المحمدي الشريف.نشر :  2.804الهدف 

 

 المصحف المحمدي الشريفطبع معدل :  1.2.804المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100 100  100  95  90  85 % 
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 توضيحات منهجية . 1

يتم احتساب هذا املؤشر باعتماد حاصل قسمة عدد النسخ املطبوعة يف السنة على عدد مليون نسخة املراد 
املطبوعة / يف الكسر عدد النسخ . )يف املقام: عدد النسخ 100استهدافها مت يتم ضرب هذه النسبة ب 

 نسخة(  1000000 ةاملستهدف
 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم الدراسات اإلسالمية.  -

 مؤسسة حممد السادس لطبع املصحف للمحمدي الشريف. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 بدون تعليق )هذا املؤشر واضح(   

 تعليق . 4

 املطبوعة من طرف مؤسسة حممد السادس لنشر املصحف الشريف.هذا املؤشر يبني العدد السنوي للنسخ 

 نسبة المساجد المستفيدة من المصحف المحمدي الشريف:  2.2.804المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  2  2 0,54  0,52  0,5  1,61  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

سيتم حتديد هذا املؤشر من خالل تقسيم عدد املساجد املستفيدة من نسخ املصحف احملمدي على العدد 
 الكلي للمساجد. )عدد املساجد املستفيدة/عدد الكلي للمساجد(. 

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية الشؤون اإلسالمية.  -
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 مديرية املساجد. -

 مؤسسة حممد السادس لطبع الصحف احملمدي الشريف. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 بدون تعليق

 تعليق . 4

 هذا املؤشر يوضح نسبة الساجد املستفيدة من نسخ املصحف الشريف. 

   الحجاج المغاربة وضمان ممارسة مناسك الحج في أحسن الظروف.تأطير :  3.804الهدف 

 

 نسبة تأطير الحجاج المغاربة:  1.3.804المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  2  2  2  2  1,47  - % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

يتم احتساب هذا املؤشر بكسر جمموع أفراد البعثة الدينية زائد عدد مؤطري احلجاج على جمموع احلجاج 
 عدد البعثة الدينية + عدد الؤطرين/ عدد حجاج البعثة املغربية(. ). 100املغاربة ويتم ضرب هذه النسبة ب 

 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم احلج والشؤون االجتماعية.  -

 ط ضعف المؤشر حدود و نقا. 3

البعثة العلمية+ عدد مؤطري احلجاج( هو يف األساس متناسب مع عدد احلجاج املغاربة )عدد أفراد البعثة الدينية 
 الذين خيتارون أداء مناسك احلج مع الوزارة.
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 تعليق . 4

 هذا املؤشر يبني عدد املؤطرين الذين يقومون مبهام التأطري بالنسبة لعدد احلجاج.  

 الصحية للقيمين الدينيين التغطية تحسين ظروف :  4.804الهدف 

 

 معدل التعويض :  1.4.804المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 96 96 96 96 96 % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

مت حساب هذا املؤشر عن طريق قسمة عدد للملفات الصحية املعوض عنها على العدد اإلمجايل للملفات الصحية     
 املوضوعة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية تدبري شؤون القيمني الدينيني -
 شركة التأمني -

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 مستوفية للشروط التعاقدية للتعويض.جيب أن تكون امللفات الصحية املعوض عنها    

 تعليق . 4

العدد اإلمجايل للملفات من طرف شركة التأمني مقارنة مع  هذا املؤشر يبني عدد امللفات الصحية املعوض عنها
 من طرف القيمني الدينيني املنخرطني خالل السنة. الصحية املودعة
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 عدد المستفيدين في السنة حسب األصناف :  2.4.804المؤشر 

 السنةالمرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  584 242 649 245 931 257 828 270 369 284 * 2020

 

 ال ميكن حتديد القيمة املستهدفة هلذا املؤشر *
 توضيحات منهجية . 1

 عدد املؤمنني الرئيسيني + عدد الزوجات املؤمنات + عدد األبناء املؤمنني.   
 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية تدبري شؤون القيمني الدينيني -
 شركة التأمني -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 املكلفني.عدد القيمني الدينيني املؤمنني مرتبط بعدد القيمني الدينيني      
 

 تعليق . 4

هذا املؤشر يبني عدد املستفيدين من التغطية الصحية األساسية والتكميلية خالل السنة وحسب فئات املؤمنني   
 )قيم ديين، أرملة، زوجة وإبن(.

 2016عدد المستفيدين خالل سنة  الصنف

 68030 قيمون دينيون

 58041 أو أرامل زوجات

 116513 أبناء

 242584 اجملموع

 ميزانية التغطية الصحية:
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 درهم. 145 400 000,00: 2015االعتماد املرصود برسم السنة املالية 

 درهم. 145 400 000,00: 2016االعتماد املرصود برسم السنة املالية 

 درهم. 13 900 000,00: 2016االعتماد اإلضايف احملول برسم سنة 

 :2017اعتمادات امليزانية برسم السنة املالية 

 درهم. 145 400 000,00: 2017االعتماد املرصود برسم السنة املالية 

 درهم. 54 500 000,00: 2017االعتماد اإلضايف احملول برسم سنة 

 االماكن الروحية والثقافية :  805برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

بالدار  2004أبريل  30من التعليمات املولوية السامية الواردة يف خطاب أمري املؤمنني بتاريخ  انطالقا
مشولية ومندجمة لتأهيل احلقل الديين وجتديده، واستلهاما من التوجيهات  اسرتاتيجيةالبيضاء، حول إرساء 

لة امللك عرش أسالفه املنعمة امللكية الكرمية اليت تضمنها خطاب العرش مبناسبة الذكرى اخلامسة لتقلد جال
حول إيالء املساجد املكانة الالئقة هبا، باعتبارها ركنا أساسيا يف هذا التوجه االسرتاتيجي، ستواصل الوزارة 

 تنفيذ اخلطة الوطنية لالرتقاء بأماكن العبادة.

تمع، وحمور نشاطه ويكتسي املسجد أمهية خاصة يف حياة الشعب املغريب املسلم باعتباره القلب النابض للمج
 الوجداين بكل مظاهره وأشكاله، عبادة ومعاملة وسلوكا وأخالقا، وعلما وتعليما.

 وقد أصبحت رسالة املسجد الدينية والعلمية والثقافية واالجتماعية متنوعة حيث ينظم باملساجد:

 إقامة الشعائر اإلسالمية من الصلوات واالعتكاف وغريها من الطاعات؛ 
  واإلرشاد؛دروس الوعظ 
 تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم؛ 
  دروس عامة للتعريف باملبادئ األساسية لإلسالم يف مواضيع الفقه واحلديث النبوي والسرية النبوية

 واألخالق والسلوك اإلسالمي القدمي؛
 الكراسي العلمية يف علوم القرآن واحلديث والعقيدة والفقه وأصوله واللغة العربية وعلومها؛ 
  س خاصة بالنساء واألطفال والشباب تالئم احتياجاهتم ومستوياهتم؛درو 
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 دروس حتفيظ القرآن الكرمي؛ 

 .دروس حمو األمية 

 وتعترب الزوايا حبكم القانون أماكن للعبادة والرتبية الروحية، كما تزخر بالدنا بالعديد من األضرحة.

 منها: 57.000يتعدى عدد األماكن املخصصة إلقامة الشعائر اإلسالمية 

 13 مركبا دينا وثقافيا؛ 
 51000 مسجد مساحتها حوايل مثانية ماليني مرت مربع، يوجد ثلثي العدد بالعامل القروي؛ 
 1496 زاوية؛ 
 5038 ضرحيا؛ 
 .جمموعة من املرافق الوقفية التعليمية واالجتماعية 

 كالتايل:هي  وقد سهرت الوزارة على وضع خطة اسرتاتيجية تتمحور حول ثالثة حماور رئيسية و 

 توسعة الشبكة الوطنية لألماكن الدينية والثقافية؛ 
 صيانة وحتسني جودة األماكن؛ 
 .احملافظة على الرتاث الديين 

 المحور األول يهم  توسعة الشبكة الوطنية لألماكن الدينية والثقافية
 ويتعلق األمر مبا يلي:

  مجيع عماالت وأقاليم اململكة؛توسعة شبكة املركبات الدينية والثقافية لتعميمها على 
 .توسعة الشبكة املسجدية 

 توسعة وتعميم المركبات الثقافية والدينية على جميع عماالت وأقاليم المملكة:-1
املتعددة اخلدمات واملساجد اجلديدة اليت تقدم للمواطنني بعدا ثقافيا واجتماعيا  املركباتيتعلق األمر مبضاعفة 

 :وتربويا
 :اململكة وأقاليم توسعة وتعميم املركبات الدينية والثقافية احلبسية على مجيع عماالت  -

بعد تدشني املركب اإلداري والثقايف لألوقاف مبكناس، أعطى جاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل تعليماته 
مجيع عماالت  ينية احلبسية علىت الثقافية والدالسامية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من أجل تعميم املركبا

 .وأقاليم اململكة
 :هتدف إىل واليت يندرج بناء هذه املركبات يف صميم االسرتاتيجية الرامية لتعزيز وجتديد اجملال الديين 
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 تعزيز البىن التحتية املخصصة لنشر املعرفة الدينية، واالستجابة للطلب املتزايد يف هذا اجملال؛ 
  للعلماء بأداء مهمتهم املتمثلة يف رفع مستوى الوعي بني املواطنني واحلفاظ على إنشاء مؤسسات تسمح

اهلوية الدينية للمملكة يف أفضل الظروف وكذا جعلها مراكز للنفوذ الديين والثقايف والسماح للعلماء 
ة العامة بالقيام على حنو أفضل مبهام التوجيه، وتكريس الثوابت الدينية والوطنية، واحلفاظ على املصلح

 ؛فاظ على اهلوية الدينية للمغاربةواحل
 استعادة الدور الذي يلعبه الوقف يف خدمة املكتبات العلمية. 

إعادة إحياء الرتاث اإلسالمي ونشر الثقافة اإلسالمية على نطاق واسع من خالل تنظيم الفعاليات  
 .الدينية والثقافية يف مجيع أحناء اململكة

  اإلقليم وتنمية املهارات اليت تفيض هباتعزيز نفوذ العمالة أو. 

 توسعة الشبكة الخاصة بالمساجد:-2

وجتدر اإلشارة إىل أن االستجابة حلاجيات عدد كبري من الساكنة احلضرية والقروية من األماكن املخصصة 
إلقامة شعائر الدين اإلسالمي سواء املساجد اجلامعة أو مساجد الصلوات اخلمس راجع باألساس إىل النمو 

 املناطق.الدميوغرايف والتوسع العمراين الذي يعرفه املغرب هبذه 

، بعني االعتبار النسبة السنوية للزيادة يف عدد السكان العمراين وأخذاكبة وترية النمو الدميوغرايف والتوسع وملوا 
مسجدا كل سنة، كما أن سد اخلصاص املسجل يف الشبكة  170يبلغ عدد احلاجيات السنوية لبناء املساجد 

 مسجد كل سنة. 70احلالية يتطلب حوايل 

احلاجيات ينتج عنه إحداث أماكن غري الئقة للعبادة وقاعات للصالة مؤقتة بدون شك أن عدم تلبية هذه 
 تتحول فيما بعد إىل مساجد قارة دون مراعاة ملعايري بناء املساجد أو للمعايري التعمريية.

وإدراكا منها هلذه الوضعية، أولت الوزارة اهتماما خاصا هلذا الربنامج ووضعت خطة طموحة لوضع سياسة 
 شأن التجهيزات الدينية.تشاركية ب

ألمهية انتظارات الساكنة لتلبية احلاجيات املعرب عنها من املساجد ولقلة املوارد املالية املخصصة لبناء  ونظرا
 املساجد، فإن هذه الوزارة تسعى جاهدة إىل ما يلي:

 ترشيد وعقلنة املوارد املالية املخصصة لبناء املساجد؛ 
 التحكم يف األمثان؛ 
 سنني والفعاليات احمللية للمسامهة يف بناء املساجد؛تشجيع احمل 
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 .حتقيق االلتقائية مع السياسات العمومية 

 المحور الثاني يتعلق بصيانة وتحسين جودة األماكن الدينية والثقافية
يهدف هذا احملور إىل توفري الشروط الالزمة إلقامة الشعائر الدينية يف جو من الطمائنينة والسكينة مع ضمان 

 حسن االستعمال والراحة والسالمة وذلك من خالل ما يلي:
 تدبري الصيانة:  -

يف هذا اجملال تعمل الوزارة على تشخيص كفاءة بنايات األماكن الدينية والثقافية وحتسينها بواسطة عمليات صيانة 
 ناجعة هتم:

 الصيانة العالجية أو تأهيل املساجد املتضررة؛  -
 لباقي املساجد.الصيانة الوقائية   -

 جودة األماكن الدينية والثقافية : حتسني - 

ستسهر الوزارة على توفري أكرب قدر ممكن من شروط السالمة والراحة باألماكن الدينية والثقافية وتوفري خدمة 
 : مالئمة ملختلف رواد املساجد من خالل مواصلة الربامج التالية

 مكافحة اهللع واحلريق باملساجد؛ -
 وتفريش املساجد وإمدادها باألثاث واملعدات الالزمة ؛جتهيز  -
 التأهيل البيئي للمساجد؛ -
 النجاعة الطاقية باملساجد. -

 المحور الثالث يهم المحافظة على األماكن الدينية والتاريخية وترميمها
 بناية،منها: 7900يفوق عدد املباين التارخيية باملدن العتيقة والقصور والقصبات 

 تارخييا كبريا؛ مسجدا 183  -
 مسجد صغري أو متوسطة احلجم؛ 660  -
زاوية وضرحيا وتعترب حبكم القانون أماكن للعبادة وللرتبية الروحية، وقد استعمل يف تشييد عدد منها  6532 -

 عناصر معمارية وزخرفية متميزة، تستلزم احملافظة عليها؛
الكربى حيث كانت تأوي مساكن للطلبة، باإلضافة إىل املدارس الوقفية وهي ملحقة باجلوامع التارخيية  -

 فضاءات للدروس؛
 فندقا. 251محاما عموميا و 331مرافق املساجد التارخيية وعددها   -
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إن هذا املوروث الثقايف والديين الذي تغوص جذوره يف التاريخ وتنهل خصائصه من أصول اهلندسة املعمارية 
خلصوصية احمللية، حيثنا على تظافر اجلهود لصيانته واحلفاظ عليه ورد االعتبار الدينية ببالدنا والذي حيمل طابع ا

 إليه واستغالله بطريقة معقلنة.
وتنفيذا لألمر املولوي السامي املطاع حلماية هذا املوروث الديين احلبسي واحملافظة عليه وتثمينه، وضعت الوزارة 

 خطة شاملة هتدف إىل:
 لديين املنقول وغري املنقول؛إعداد جرد تقين للرتاث ا  -
اختاذ التدابري الضرورية للمحافظة على الرتاث املعماري احلبسي وصيانته وتنميته، وتعبئة كل الوسائل املالئمة  -

 للتصدي لكافة األخطار اليت هتدد هذا الرتاث؛
تها الراهنة لضمان استمراريتها احملافظة على املمتلكات الوقفية الدينية والثقافية والتعليمية، وإبقائها على حال -

 ونقلها إىل األجيال القادمة؛
 توفري كل الوسائل البشرية واملادية للتصدي لكافة األخطار اليت هتدد هذا الرتاث؛  -
حث ودعوة الباحثني املعماريني إىل إعداد املزيد من الدراسات للتعريف برتاثنا الديين وأمهيته وخصائصه وحلمايته  -

 يه؛واحلفاظ عل
العمل على تسهيل الوصول إىل هذا الرتاث املادي وغري املادي لعموم املواطنني عرب طبع الكتب وإحداث  -

 متاحف متخصصة يف الشأن الديين.
 

 مسؤول البرنامج . 2

 السيد الكاتب العام.  -

 المتدخلين في القيادة . 3

 مدير املساجد.  -  
 مدير األوقاف.  -  

 قياس أداء البرنامج أهداف و مؤشرات . 4

 

تلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة لبناء األماكن المخصصة إلقامة :  1.805الهدف 

 شعائر الدين اإلسالمي
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 الساكنة المستفيدة من المساجد الجديدة المشيدة نسبة:  1.1.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 %  66  70  70  70  70 70 سنويا

 

 توضيحات منهجية . 1

 حيدد هذا املؤشر نسبة الساكنة املستفيدة من املساجد اجلديدة املشيدة وميكن احتسابه كالتايل:
T = P1 + P2 /  ∆P  

P1 خدمات املساجد اجلديدة املشيدة من طرف الوزارة، باعتماد الطاقة : عدد السكان املستفيدين من
 االستيعابية )عدد املصلني( لقاعات الصالة.

P2 عدد السكان املستفيدين من خدمات املساجد اجلديدة املشيدة من طرف احملسنني، باعتماد الطاقة :
 االستيعابية )عدد املصلني( لقاعات الصالة.

∆Pسكان + سكان املناطق املستهدفة اليت تفتقر إىل مساجد: الزيادة السنوية لل. 
 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم التخطيط والربجمة -
 قسم امليزانية والتتبع -
 قسم البناء -
 املندوبية السامية للتخطيط -

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 معدل تعميم المركبات الثقافية لألوقاف في الواليات و الجهات :  2.1.805المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2036 100% 38  34  30  26,6  20  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

حيسب بقسمة العدد الرتاكمي للمركبات املبنية أو اليت يف طور البناء على عدد أقاليم وعماالت  هذا املؤشر
 اململكة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية األوقاف -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 الثقافيةالدينية و األماكن تأهيل:  2.805الهدف 

 

 معدل تأهيل المساجد المغلقة :  1.2.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2021 94 84 74 63 53  48,7  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

بتقدير عدد املساجد املغلقة اليت تؤهل وتفتح يف وجه املصلني بالنسبة للعدد اإلمجايل للمساجد يسمح هذا املؤشر 
 املغلقة خالل السنة املرجعية.
 = N1+N2)/N )Tوحيسب على الشكل التايل:
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N1.العدد الرتاكمي للمساجد املغلقة املؤهلة من طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: 
N2 للمساجد املغلقة املؤهلة من طرف احملسنني.:العدد االمجايل 
N  مسجدا. 1672والبالغ  2010: العدد االمجايل للمساجد املغلقة خالل السنة املرجعية 

 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم التخطيط والربجمة -
 قسم اإلصالحات والصيانة -
 قسم امليزانية والتتبع -

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

الصادر  1.14.121بنايات املساجد اليت تقوم هبا اللجن اإلقليمية تطبيقا للظهري الشريف رقم تسفر مراقبة حالة 
 عن إغالق كل سنة عددا من املساجد اإلضافية. 2014يوليوز  24بتاريخ  6278باجلريدة الرمسية عدد 

 تعليق . 4

 ال تعليق
 داخل المساجد السالمةتوفير ظروف الراحة و:  3.805الهدف 

 

 المساجدبنايات إنجاز تقارير تشخيص كفاءة  نسبة:  1.3.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  80  60  46  30  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

مسجدا على مدى مخس سنوات انطالقا من السنة  2000يبلغ عدد املساجد املراد تشخيص كفاءة بناياهتا 
 املرجعية.
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 وعليه ميكن حساب املؤشر كما يلي:
 العدد التراكمي لتقارير تشخيص الكفاءة المنجزة=        املعدل الرتاكمي لإلجناز

2000 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم اإلصالحات والصيانة  -
 قسم امليزانية والتتبع -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 معدل إنجاز مشاريع النجاعة الطاقية بالمساجد :  2.3.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100  75  50  24,5  2,5  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

مسجدا من خالل العمليات  8000إىل جتهيز  2020إىل  2017يهدف هذا املشروع خالل الفرتة املمتدة من 
 :التالية
  استبدال املصابيح احلالية باملصابيح االقتصادية من نوعLED  مسجد؛ 5000لـ 
  مسجد بسخانات املاء تعمل بالطاقة الشمسية؛ 2000جتهيز 
  مسجدا باأللواح الكهروالضوئية؛ 1000جتهيز 

 :يسمح هذا املؤشر بقياس نسبة تنفيذ مشروع النجاعة الطاقية باملساجد ويتم احتساب هذا املؤشر كاآليت
T:  عدد املساجد  2016النسبة الرتاكمية لتقدم املشروع = العدد الرتاكمي للمساجد اجملهزة منذ سنة/

 املستهدفة
 مسجدا. 150وذلك بتجهيز  2016لقد مت الشروع يف هذا املشروع سنة 
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 مصادر المعطيات . 2

  التسيري والتجهيزقسم  -
 قسم امليزانية والتتبع -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 نسبة اقتصاد الطاقة بالمساجد : 3.3.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 %  40  40 40 40 40 40 سنويا

 

 توضيحات منهجية . 1

 طار تنفيذ مشروع النجاعة الطاقيةإيسمح هذا املؤشر بقياس حجم اقتصاد الطاقة باملساجد يف 
   :يتم احتساب هذا املؤشر كاآليت 

E1  . االستهالك خالل املرحلة املرجعية : 
E2 .االستهالك خالل مرحلة املتابعة : 

 التعديالت الناجتة عن العوامل املؤثرة يف استهالك الطاقة بسبب حتسني جودة اإلضاءة : -+/  
 100*(E1-E2/E1)نسبة اقتصاد الطاقة أو إضافة نقط إضاءة أخرى= 

 مسجدا. 150بتجهيز  2016مت الشروع يف هذا الربنامج سنة 

 مصادر المعطيات . 2

  التسيري والتجهيزقسم  -
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 قسم امليزانية والتتبع -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 التأهيل البيئي للمساجدتنفيذ مشروع  نسبة:  4.3.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2021 50 45 40  36  32  32  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 البيئي للمساجد . نسبة تنفيذ مشروع التأهيلميكن هذا املؤشر من تقييم 
 كالتايل : وهو حيسب

T العدد الرتاكمي للمساجد اليت مت تأهيلها / مصفوفة املساجد للسنة املرجعية : 
 مصادر المعطيات . 2

  والتجهيزالتسيري قسم  -
 قسم امليزانية والتتبع -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق

 تفريش المساجد نسبة:  5.3.805المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100  80  60  48,7  23,7  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 للصالة باملساجد اليت متت إعادة تفريشها. ميكن هذا املؤشر من حتديد املساحة اإلمجالية املخصصة
مرت  2.000.000سنوات( هو تفريش جمموعة من املساجد على مساحة  5إن اهلدف على املدى املتوسط )

 مربع.
 كالتايل: ويتم احتساب هذا املؤشر

T  مرت مربع  2.000.000/ 2016: املساحة املرتاكمة اليت مت تفريشها ابتداء من سنة 
 مرتا مربعا من الزرايب الصناعية.  500.000وقد عرفت هذه السنة توريد

 

 مصادر المعطيات . 2

  التسيري والتجهيزقسم  -
 قسم امليزانية والتتبع -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هلذا املؤشر نقاط ضعف بالنسبةال توجد 
 تعليق . 4

 ال تعليق

 الحريق والهلع مخاطر وقاية المساجد من مشروع تقدم نسبة:  6.3.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100  80  60  35,6  19,2  % 
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 توضيحات منهجية . 1

، 2020مسجد بوسائل الوقاية من خماطر احلريق واهللع يف أفق سنة  10.000يهدف هذا املشروع إىل جتهيز 
 مسجد سنويا. 2000وذلك مبعدل 

 هذا املؤشر ميكن من تقييم مدى اجناز املشروع و يتم احتسابه كالتايل: 
 ni/N visé∑T= 

niالعدد الرتاكمي للمساجد اجملهزة بوسائل الوقاية من خماطر احلريق واهللع : 
N ن سنوات انطالقا م 5: العدد اإلمجايل للمساجد املربمج جتهيزها بوسائل الوقاية من خماطر احلريق واهللع خالل

 .2016سنة 
 مسجدا بوسائل الوقاية من خماطر احلريق واهللع. 1955حيث مت جتهيز  2016* مت الشروع يف الربنامج سنة 

 مصادر المعطيات . 2

  التسيري والتجهيزقسم  -
 قسم امليزانية والتتبع -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق

 التاريخية ترميم أماكن العبادة:  4.805الهدف 

 

 المحافظة على المساجد التاريخية نسبة:  1.4.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2021 50 42  38  35  30  27  % 
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 توضيحات منهجية . 1

 يهدف هذا املؤشر إىل تقييم اجملهودات املتعلقة باحملافظة على املساجد التارخيية.
على العدد اإلمجايل للمساجد التارخيية  2003املؤشر هو خارج العدد اإلمجايل للمساجد التارخيية املرممة منذ سنة 

 الكربى:
T=∑ ni/N 

∑ni 2003املرممة منذ سنة : العدد الرتاكمي للمساجد التارخيية 
N مسجدا 183: العدد اإلمجايل للمساجد التارخيية الكربى والبالغ 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم اإلصالحات والصيانة   -
 قسم امليزانية والتتبع    -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق

 معدل إطالق عمليات الترميم للزوايا واألضرحة واالثار األخرى :  2.4.805المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2018 100 100  100  100  83  57,5  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

االخرى، واملبلغ   النسبة بني املبلغ اإلمجايل امللتزم به بالنفقات املتعلقة برتميم الزوايا واالضرحة واملاثرهذا املؤشر هو 
 .اإلمجايل املربمج هلذه النفقات
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 مصادر المعطيات . 2

 مديرية األوقاف
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق

 التكوين والتعليم الديني :  806برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

برنامج "التكوين والتعليم الديين" إىل توفري تكون علمي وديين متنور، متشبع بقيم الوسطية واالعتدال  يهدف
إعداد هذا الربنامج وفق التوجيهات وبالتالزم بني احلفاظ على الثوابت اإلسالمية وهنج االجتهاد واالنفتاح ويتم 

السامسة املتضمنة يف اخلطاب امللكي ألمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أمام أعضاء اجمللس 
يف شأن إعادة هيكلة احلقل الديين. وأطلق جاللته  2004أبريل  30األعلى واجملالس اإلقليمية للعلماء وبتاريخ 

إسرتاتيجية مندجمة ومشولية متعددة األبعاد ثالثية األركان وهي الركن املؤسسي، والركن  حفظه اهلل يف هذا اخلطاب
التأطريي الفعال والركن الثالث واألهم والذي هو الركن األساس املتمثل يف الرتبية اإلسالمية السليمة والتكوين 

 العلمي العصري.
اإلسالمية، بتعليمات سامية، خطة إسرتاتيجية تتفرع ولتفعيل هذا الركن األخري، وضعت وزارة األوقاف والشؤون 

 إىل أربعة حماور أساسية وهي :   
  : تطوير التعليم يف مؤسسات التعليم العتيق

سنوات (  5و 4يلقن التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية واملدارس العتيقة ويشتمل على الطور األويل )فئة عمرية 
   والنهائي العايل(.واالبتدائي واإلعدادي والثانوي 

يهدف التعليم العتيق إىل متكني التالميذ والطلبة املستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن الكرمي، واكتساب العلوم 
الشرعية، واإلملام مببادئ العلوم احلديثة، وتنمية معلوماهتم ومعارفهم يف جمال الثقافة اإلسالمية وضمان تفتحهم 

 رى يف ظل مبادئ وقيم اإلسالم السمحة.على العلوم والثقافات األخ
 يتسم بوضع خاص تتداخل فيه أبعاد متعددة :
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  بعد تربوي : يتمثل يف كونه يشكل نوعا متفردا من أنواع التعليم، كما أن مدارسه تؤدي وظائف تربوية
 وتكوينية خاصة ؛ وتساهم يف الرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة األمية.

  : يتجلى يف كون املدارس العتيقة تستقطب اهتمام بعض األسر وحتتضن أفرادا من اجملتمع، يف بعد اجتماعي
 ظل ظروف مؤسساتتية واجتماعية خاصة ؛

  ،بعد ديين : من خالل االستجابة  حلاجات البالد من األطر والقيمني الدينني والعلماء ذوي التكوين املتني
 هذا التعليم يؤدي وظائف دينية.

 ميثله الدور املتميز الذي ظل يقوم به التعليم العتيق، عرب حمطات أساسية من تاريخ املغرب، يف  بعد تارخيي :
حتصني وتوطيد العمق الديين والوطين األصيل هلوية األمة، ونشر تعاليم اإلسالم املبنية على الوسطية 

 والتسامح. 

، حيث صدر بأمر من أمري املؤمنني صاحب اجلاللة 2000يف يناير  -وانطلق البناء القانوين للمدارس العتيقة 
على ضرورة" العناية بالكتاتيب  88حممد السادس نصره اهلل امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، الذي نص يف مادته 

الظهري  2002فرباير  11لتعليم العام" كما صدر يف واملدارس العتيقة وتطويرها وإجياد جسور هلا مع مؤسسات ا
 يف شأن التعليم العتيق. 13.01بتنفيذ القانون  1.02.09الشريف رقم 

يف شأن اهليكلة اجلديدة لوزارة األوقاف  1.03.193صدر الظهري الشريف رقم   2003دجنرب  04ويف 
عتيق، واليت من مهامها األساسية إعداد سياسة الدولة والشؤون اإلسالمية، اليت مت مبوجبها إحداث مديرية التعليم ال

وقد مت استكمال البناء القانوين للمدارس العتيقة يف سنة يف جمال التعليم العتيق واالشراف عليه وتنظيم شؤونه. 
 يف شأن التعليم العتيق. 13.01بصدور ستة قررارات تتعلق بتطبيق أحكام القانون  2006

ية السامية ألمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل خبصوص تطوير تطبيقا للتعليمات امللك
التعليم العتيق وإدماجه يف املنظومة الرتبوية الوطنية ومراجعة الربامج والكتب املدرسية للرتبية الدينية يف مؤسسات 

يجية حول إصالح املدرسة الوطنية (، وانسجاما مع توجهات الرؤية اإلسرتات2016فرباير  06التعليم العتيق )
(، فإن اإلسرتاتيجية املعتمدة من طرف الوزارة هتدف إىل مواصلة تنفيذ مستلزمات وأهداف 2015-2030)

تأهيل التعليم العتيق، سواء من حيث بنيات االستقبال، أو التدبري اإلداري ، أو املناهج والربامج، أو أطر التدريس 
وية اجلسور مع التعليم العمومي، وذلك لتمكني املتعلمني مبؤسسات هذا النوع من التعليم والتدبري واملراقبة، أو تق

 من نفس شروط اإلنصاف يف الولوج واجلودة.

 تطوير التعليم باملؤسسات التابعة جلامعة القرويني

املعريف ودورها الريادي والستعادة إشعاعها  .تعترب جامعة القرويني أقدم مؤسسة للتعليم العايل اإلسالمي يف العامل
الذي اضطلعت به منذ نشأهتا، ورغبة يف جعلها مؤسسة علمية مرجعية للتكوين املتخصص واملتميز والرصني يف 



39 

علوم الدين ويف تاريخ الفكر واحلضارة اإلسالمية، ويف إطار تنمية البحث العلمي وتطوير مناهجه يف جمال 
والرتاث الفقهي املالكي منه بوجه خاص أمر أمري املومنني جاللة امللك  الدراسات اإلسالمية عامة، والفقه املقارن

رمضان  7صادر يف  1.15.71حممد السادس نصره اهلل بإعادة تنظيم هذه اجلامعة )الظهري الشريف رقم 
  (.2015يونيو  24) 1436

يث تنظيمها اجلديد ونظام عالوة على هذه اإلعادة يف التنظيم للجامعة سواء من حيث مهامها و أهدافه أو من ح
الدراسة والتكوين هبا فقد وضعت حتت الرعاية السامية جلاللة امللك حممد لسادس نصره اهلل ، وتتمتع باالستقاللية 

  :البيداغوجية والعلمية، ومن أهم مهامها

مية العليا تكوين علماء وباحثني متخصصني يف جمال الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والدراسات اإلسال -
 املعمقة ؛ 

تكوين األئمة واملرشدين واملرشدات وتأهيلهم تأهيال معقما ميكنهم من اكتساب املناهج واملعارف الالزمة  -
 لقيامهم مبهامهم الدينية على الوجه املطلوب؛ 

  .فيذهاإعداد برامج خاصة للتكوين والتأهيل والتكوين املستمر يف جمال التأطري الديين، والسهر على تن -

  :املعاهد واملؤسسات التالية 1.15.71وتضم جامعة القرويني حسب مقتضيات الظهري 

 مؤسسة دار احلديث احلسنية؛  -

 معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛  -

 معهد حممد السادس لتكوين االئمة املرشدين واملرشدات؛  -

 املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب؛  -

 معهد الفكر واحلضارة اإلسالمية )الدار البيضاء(؛  -

 (؛ 1.160.158جامع القرويني بفاس )مت تغيريه بظهري  -

 (؛ 1.160.159مدرسة العلوم اإلسالمية بالدار البيضاء )مت تغيريه بظهري  -

  .وعالوة على هذه املؤسسات حيدث معهد لتاريخ العلوم اإلسالمية يكون تابعا للجامعة
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تعترب دار احلديث احلسنية مؤسسة للدراسات اإلسالمية العليا، أسست من طرف املغفور له جاللة امللك احلسن 
(. وقد استوحى إحداث هذه املدرسة 1964فرباير 10) 1383من رمضان  26الثاين، طيب اهلل ثراه، يوم 

ية يف نشر تعاليم اإلسالم، وكذلك تكوين علماء املرموقة من اإلرادة امللكية حلماية القيم اإلسالمية، واملسامهة بفعال
  .قادرين بدورهم على تكوين أطر مفكرة ومتنورة

يف سياق إعادة هيكلة احلقل الديين، أمر امللك حممد السادس حفظه اهلل بإعادة تنظيم هذه املؤسسة )ظهري رقم 
 التكوين املتني نظرا لدورها الكبري يف ((2005غشت  24) 1426من رجب  18صادر يف  1.05.159

لعلماء مفكرين متنورين جيمعون بني املعرفة املعمقة بعلوم اإلسالم، والدراية مبناهجها، وبني االنفتاح على احلوار 
والتفاعل مع خمتلف العلوم اإلنسانية، وأطر يعكسون صورة املغرب املنفتح واملتشبع بقيم التسامح واحملبة واألخوة 

  .اليت يدعو إليها اإلسالم

ومن خالل إعادة التنظيم هذه، فإن مراجعة نظام التكوين هبذه املؤسسة يهدف إىل تيسري إدماج اخلرجيني هبا يف 
  .حميطهم الوطين دون فصلهم عن هويتهم األصيلة

مؤسسة دار احلديث "ومن بني جوانب إعادة تنظيم معهد دار احلديث احلسنية استبدال امسه بتسمية جديدة 
  :هياكله اإلدارية، وكذلك مهامه اجلديدة ونظام التكوين به. ومن أبرز مهام هذه املؤسسة احلسنية" وحتديث

التكوين األساسي املتخصص يف جمال الدراسات والعلوم اإلسالمية واللغات وأصول األديان والدراسات الفقهية -
 املقارنة؛ 

ية جتعلهم قادرين على البحث والتأصيل واملشاركة تأهيل العلماء تأهيال علميا معمقا يف اجملاالت املذكورة، بكيف -
 العلمية يف معاجلة القضايا الفكرية املعاصرة، وحوار األديان والفقه املقارن؛ 

 1.13.50)الظهري الشريف رقم  2013مت إحداث معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية سنة 
( بتعليمات ملكية سامية من أمري املومنني امللك (2013ماي  02) 1434من مجادى اآلخرة  21صادر يف 

  .حممد السادس حفظه اهلل ودلك هبدف احملافظة على الرتاث املغريب يف جمال القراءات القرآنية

وطبقا ملقتضيات الظهري الشريف فإن املعهد يعترب مؤسسة للتعليم العايل والبحث العلمي، وينظم التكوين به يف 
  :سلك املاسرت. ومن املهام الكربى املنوطة بهسلكني: سلك االجازة و 

 التكوين األساسي واملتخصص يف جمال القراءات ؛  -
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تأهيل املختصني يف جمال علوم القرآن تأهيال ميكنهم من اكتساب املناهج واملعارف الالزمة إلجناز األحباث  -
  .والدراسات واملشاركة يف احلركة العلمية

  .ن إعانة التسيري خمصصة هلا من طرف وزارة األوقاف والشون اإلسالميةوتستفيد جامعة القرويني م

 تكوين وتأهيل القيمني الدينيني
 التكوين : -1

إماما  150تفضل صاحب اجلاللة أمري املؤمنني أعزه اهلل فأعطى أمره السامي املطاع بإحداث برنامج لتكوين 
صدر أعطى جاللته أمره السامي بالرفع  2014، ويف سنة 2005مرشدة كل سنة ابتداء من سنة  50مرشدا و

 .2015مرشدة ابتداء من املوسم الدراسي  100من عدد املرشدات املكونات إىل 

يعترب هذا التكوين اللبنة األوىل يف تأهيل األئمة واملرشدين واملرشدات مبا يكفل تطوير التوعية الدينية وتوجيه 
  يعرف املغرب له مثيال من قبل.الوعظ وحتسني اإلرشاد الديين. وهو تكوين مل

 يهدف تكوين األئمة واملرشدين واملرشدات إىل ما يلي:

 متكني حاملي شهادة اإلجازة أو ما يعادهلا من العمـل يف جمـال اإلمـامة واخلـطابة والوعظ واإلرشاد. .1
 التدريب على التطبيق العملي للمعلومات النظرية املقررة يف الربنامج. .2
 ف العمل وشروطه وضوابطه يف ضوء الرسالة املنوطة هبم.التعرف على ظرو  .3
 التعود على طبيعة العمل واإلميان به لقداسته وأمهيته والتشرف باالنتساب إىل سلك العاملني به. .4
 التنمية العلمية والعملية لألئمة واملرشدين واملرشدات. .5
 تزويدهم باملهارات اليت تؤهلهم لتكوين أئمة آخرين. .6
ومرشدين ومرشدات من أهل الورع والتقوى واالستقامة فضال عن العلم والدراية بشؤون الدين تكوين أئمة  .7

ومستجدات العصر، قادرين على املسامهة يف استتباب األمن الروحي والطمأنينة يف نفوس املواطنني وتنزيه املسجد من  
 .كل ما قد خيل حبرمته

أنيطت  2014ماي  20موافق لـ 1435رجب  20ر يف صاد 1.14.103إعماال ملقتضيات الظهري الشريف رقم 
 :مبعهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات املهام التالية

  تكوين األئمة املرشدين واملرشدات يف جمال اإلمامة واإلرشاد ومتكينهم من املناهج واملعارف اليت تؤهلهم
 للقيام باملهام املوكولة إليهم؛

 كمال تكوين القيمني الدينيني األجانب؛تكوين وتأهيل واست 
 تنظيم دورات للتكوين املستمر يف جمال اختصاصه؛ 
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 تنظيم أطوار دراسية وندوات وتداريب الستكمال خربة األئمة املرشدين واملرشدات؛ 
 ؛القيام باألحباث الرامية إىل تطوير أداء األئمة واملرشدين واملرشدات 
 ع املؤسسات واهليئات الوطنية واألجنبية ذات االهتمام املشرتك؛إقامة شراكات وربط عالقات تعاون م 
 تقدمي استشارات وإجناز خربات يف جمال اختصاصه بناء على طلب؛ 
 .العمل على نشر األحباث والدراسات اليت تندرج ضمن اهتماماته 

أجانب من دول إفريقية وأوروبية حيتضن املعهد، باإلضافة إىل تكوين األئمة املرشدين واملرشدات املغاربة، تكوين أئمة 
 .وغريها

وقد وافق أمري املؤمنني صاحب اجلاللة نصره اهلل على طلبات يف املوضوع تقدمت هبا عدة جهات لالستفادة من نفس 
 .الربنامج، وهي مايل، وغينيا كوناكري وكوت ديفوار وتشاد ومجهورية نيجرييا االحتادية والسنغال وفرنسا

مرشدة، وبأمر من صاحب اجلاللة  100إماما مرشدا و 150ج السنوي من املغاربة املتكون من وباإلضافة إىل الفو 
امللك حممد السادس نصره اهلل بصفته أمريا للمؤمنني والقائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية، 

ين بصفوف القوات املسلحة امللكية وعدد طلبة مت إحداث قسم خاص لتكوين األئمة املرشدين املرشحني للتأطري الدي
طالب، وقد متت بالتنسيق مع القيادة العليا للقوات املسلحة امللكية إعداد مشروع دليل لكافة  100هذا الفوج 

  .املؤطرين الدينيني بصفوف هذه القوات سيعرض قبل النشر على النظر السديد ألمري املؤمنني أيده اهلل
( 20( من بينهم )197( وغينيا كوناكري وعددهم )192الطلبة األجانب من مايل وعددهم )كما التحق باملعهد 

( وفرنسا 139( مرشدات ومجهورية السنيغال وعددهم )10( من بينهم )195مرشدة وساحل العاج وعددهم )
 .مرشدة 11( من بينهم 55وعددهم )

ين األئمة املرشدين واملرشدات خالل هذه السنة أئمة وقد استفاد من دورة التكوين املستمر مبعهد حممد السادس لتكو 
 .( مرشدات10( من بينهم )59( وأئمة نيجرييون وعددهم )40تشاديون وعددهم )

ويبلغ جمموع عدد األئمة املرشدين واملرشدات الذين تابعوا ويتابعون سلك التكوين األساسي باملعهد خالل هذه السنة 
 إماما مرشدا ومرشدة(. 1227)

 تأهيل القيمين الدينيين : -2
هـ موافق  1429رمضان  26خبطاب أمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل، بتطوان، بتاريخ 

م، أمر أعزه اهلل بتدشني مرحلة جديدة من اإلصالح الديين بإطالق برنامج تأهيل أئمة املساجد  2008شتنرب  27
ق برنامج حمدد يشرف عليه اجمللس العلمي األعلى بتنسيق مع وزارة األوقاف ضمن خطة ميثاق العلماء، وذلك وف

 .والشؤون اإلسالمية
، تفضل موالنا أمري املؤمنني 2009ومبناسبة انعقاد الدورة العادية األوىل للمجلس العلمي األعلى بالرباط برسم سنة 

أبريل  29هـ ) 1430مجادى األوىل  04بتاريخ  صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل بتوجيه رسالة ملكية،
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(، إىل السيدات العاملات والسادة العلماء أعطى فيها حفظه اهلل االنطالقة لتطبيق خطة ميثاق العلماء من 2009
 .خالل برنامج تأهيل أئمة املساجد

ق مع اجمللس العلمي األعلى، عملية وتنفيذا للتعليمات املولوية السامية، تابعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بتنسي
عاملا مؤطرا من ذوي الكفاءات العلمية  1436تأهيل أئمة املساجد يف إطار خطة ميثاق العلماء واليت يشرف عليها 

  .إماما 45000العالية واملشهود هلم بااللتزام بثوابت األمة وخياراهتا وحيضر اللقاءات التأهيلية 
 .درهم 106.000.000,00يرتفع إىل :  2018لربنامج برسم سنة الغالف املايل املخصص هلذا ا

 اسرتاتيجية وغايات برنامج حمو األمية باملساجد
لثورة  47مبناسبة الذكرى  2000غشت  20تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، الواردة يف اخلطاب املوجه لألمة يف  

امللك والشعب، اليت أمر فيها جاللته بفتح املساجد لتأطري حمو األمية األجبدية والدينية، والوطنية والصحية وفق برنامج 
اإلسالمية لتنفيذ األمر املولوي السامي، فأطلقت أوىل الدروس يف أكتوبر  حمكم مضبوط. جتندت وزارة األوقاف والشؤون

 .2000سنة 
بفضل هذه املبادرة، استعادت املساجد دورها يف تربية وتعليم املواطنني وبناء اجملتمع الدميوقراطي، املنفتح على اآلخر 

إىل دورها يف نشر األمن الروحي والتطبيق  القادر على مواجهة اإلقصاء والتهميش، ومكافحة الفقر واجلهل باإلضافة
 األمثل لتعاليم ديننا السمح واحلفاظ على ثوابت اهلوية الدينية للمغاربة املؤسسة على املذهب املالكي والعقيدة األشعرية.

ربات وقد عرف برنامج حمو األمية باملساجد تطورا ملحوظا على مستوى عدد املستفيدين منه، وجتديدا ملموسا يف املقا
 واملناهج املعتمدة.

وسعيا لتوسيع وتنويع وسائط التعلم بالربنامج، أطلق أمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل  
 برنامج حمو األمية بواسطة التلفاز واإلنرتنيت. 2014أبريل سنة  04بتاريخ 

 شريفني: وتعززت العدة التنظيمية والتشريعية بالربنامج بصدور ظهريين 

( يف شأن وضع برنامج 2014ماي 20) 1435رجب  20صادر بتاريخ  1.14.101ظهري شريف رقم  -
 حمو األمية باملساجد.

( يف شأن جائزة حممد 2014ماي 20) 1435رجب  20صادر بتاريخ  1.14.102ظهري شريف رقم  -
  السادس لربنامج حمو األمية باملساجد.

السامية ألمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل لتطوير  واستمرارا يف تنفيذ التوجيهات 
الربنامج، ومتاشيا مع الرؤية االسرتاتيجية للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي حول إصالح املدرسة 

مية باملساجد وفق (، تواصل الوزارة جهودها يف تنفيذ اسرتاتيجيتها يف برنامج حمو األ2015-2030الوطنية )
 .2020-2016/2019-2015مستفيد خالل اخلماسية  1.500.000معايري احلكامة باستهداف 
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 مسؤول البرنامج . 2

 .السيد الكاتب العام 

 المتدخلين في القيادة . 3

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد -
 مديرية تدبيري شؤون القيمني الدينيني -
 جامعة القرويني -

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4

 

 تطوير التعليم العتيق :  1.806الهدف 

 

 معدل المستفيدين من حفظ القران الكريم :  1.1.806المؤشر 

جبميع  -برنامج حتفيظ القرآن الكرمي يتم بالكتاتيب القرآنية التقليدية، واليت تفتح أبواهبا يف وجه مجيع املواطنني  
 الراغبني يف االستفادة من هذا الربنامج. -األعمار

، كما بلغ عدد 2016مستفيد خالل سنة  427.136بلغ عدد املسجلني بالكتاتيب القرآنية التقليدية 
 منها توجد داخل املساجد أو ملحقة هبا.  93%كتابا   14.384الكتاتيب 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2019 100 100  100 95  90 85  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 نسبة املستفيدين من برنامج حتفيظ القرآن الكرمي باملقارنة مع العدد املستهدف.تعريف المؤشر: 
 قياس مدى حتقيق العدد املستهدف من املستفيدين من برنامج حتفيظ القرآن الكرمي. الغاية من المؤشر:
 .100العدد املستهدف للمستفيدين وتضرب النتيجة يف يقسم عدد املستفيدين خالل السنة على  طريقة الحساب:

 500.000لعدد املستهدف للمستفيدين: ا
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 مصادر المعطيات . 2

 وحمو األمية باملساجد.مديرية التعليم العتيق  -
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

من املستفيدين ليسوا متفرغني أي أهنم ال يتواجدون طيلة اليوم بالكتاب، الشيء الذي جيعل نتيجة اإلحصاء  70%
 غري مضبوطة وقد تتغري حسب وقت زيارة املكلف باإلحصاء للكتاب.

 

 تعليق . 4

 حمددة، وغالبا ما يتعلق األمر مبوسم دراسي.يتم حساب املؤشر خالل فرتة  -
 يسجل بالكتاتيب أنواع خمتلفة من املستفيدين: -

   سنوات مل يتمكنوا من ولوج التعليم األويل العصري لعدم تواجده بالقرى أو األحياء اليت  5-4أطفال من فئة
 ينتمون إليها؛

   القرآنية رغم إمكانية الولوج التعليم األويل العصري؛سنوات ممن فضل آباؤهم الكتاتيب  5-4أطفال من فئة 
  سنوات وأكثر مل يلجوا التعليم األويل العصري لعدم تواجده بالقرى أو األحياء اليت ينتمون  6أطفال من فئة

 إليها أو لتفضيل آبائهم للتعليم العتيق؛
 سباب( والذين جيدون يف الكتاب تالميذ غادروا التعليم العصري )بسبب الطرد أو الرسوب أو غريها من األ

فرصة ثانية ملتابعة الدراسة. بعد إمتام هؤالء التالميذ حلفظ القرآن الكرمي أو جزء مهم منه يسمح هلم باجتياز 
اختبار املستوى مما ميكن من تصنيفهم حسب نتيجة االختبار بإحدى مستويات الطور االبتدائي )أو 

 التعليم االبتدائي(. اإلعدادي بالنسبة للحاصلني على شهادة
 .طلبة التعليم العصري )العمومي أو اخلاص( الراغبني يف حفظ القرآن الكرمي يف أوقات فراغهم أو أثناء العطل 

 

والمستفيدين من الطور األولي ( سنوات 5إلى  4)معدل ارتفاع عدد المتمدرسين :  2.1.806المؤشر 

 العتيق 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 المالية قانون

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 % يف طور اإلجناز يف طور اإلجناز  10  15  15 100  2030
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 توضيحات منهجية . 1

خالل سنة سنوات( واملستفيدين من الطور األويل العتيق  5إىل  4عدد املتمدرسني ) نسبة ارتفاعتعريف المؤشر: 
 معينة مقارنة مع السنة املرجع.

سنوات( املستفيدين من  5إىل  4عداد املتمدرسني )ميكن هذا املؤشر من االطالع على تطور أ الغاية من المؤشر:
 الطور األويل العتيق وكذا التوقعات.

سنوات( املستفيدين من  5إىل  4عدد املتمدرسني ) بين لفرقا بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
سنوات( املستفيدين من الطور األويل العتيق خالل  5إىل  4عدد املتمدرسني )والطور األويل العتيق خالل سنة معينة 

سنوات( املستفيدين من الطور األويل العتيق خالل السنة املرجع مث  5إىل  4عدد املتمدرسني ) علىالسنة املرجع، 
 .100ضرب النتيجة يف 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يضل ضئيال باملقارنة مع العدد اإلمجايل  العتيق األويل املسجلني بالطور( سنوات 5 إىل 4) املتمدرسني عدد
 بالكتاتيب التقليدية.املسجلني ( سنوات 5 إىل 4) للمتمدرسني

 

 تعليق . 4

 اخنراطا يف اخلطة الوطنية لدعم التعليم األويل وتعميمه، بدأت الوزارة مؤخرا بإعطاء هذا املوضوع أمهية خاصة.
 

معدل ارتفاع عدد المتمدرسين المسجلين في مؤسسات التعليم العتيق في الطور :  3.1.806المؤشر 

 التأهيلي والنهائي 

 

 معدل ارتفاع عدد المتمدرسين المسجلين في الطور االبتدائي :  1.3.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 70 55  42  40  37  35  % 
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 توضيحات منهجية . 1

عدد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي بالنسبة لسنة  معدل ارتفاعتعريف المؤشر: 
 معينة مقارنة مع السنة املرجع.

عداد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، ميكن هذا املؤشر من االطالع على تطور أ الغاية من المؤشر:
 التوقعات.االعدادي، الثانوي والنهائي وكذا 

املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، عدد املتمدرسني  بين لفرقا بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، عدد املتمدرسني وخالل سنة معينة  االعدادي، الثانوي والنهائي العتيق

املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي،  علىالسنة املرجع،  العتيق خالل االعدادي، الثانوي والنهائي
 .100العتيق خالل السنة املرجع مث ضرب النتيجة يف  الثانوي والنهائي

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هلذا املؤشرال توجد نقاط ضعف بالنسبة 
 تعليق . 4

 ال تعليق
 معدل ارتفاع عدد المتمدرسين المسجلين في الطور اإلعدادي :  2.3.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030  80 48  27  25  23  20  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي بالنسبة لسنة  معدل ارتفاعتعريف المؤشر: 
 معينة مقارنة مع السنة املرجع.
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االبتدائي، عداد املتمدرسني املسجلني بالطور: ميكن هذا املؤشر من االطالع على تطور أ الغاية من المؤشر:
 االعدادي، الثانوي والنهائي وكذا التوقعات.

املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، عدد املتمدرسني  بين لفرقا بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
ائي، املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدعدد املتمدرسني وخالل سنة معينة  االعدادي، الثانوي والنهائي العتيق

املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي،  علىالعتيق خالل السنة املرجع،  االعدادي، الثانوي والنهائي
 .100العتيق خالل السنة املرجع مث ضرب النتيجة يف  الثانوي والنهائي

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 معدل ارتفاع عدد المتمدرسين المسجلين في الطور الثانوي :  3.3.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 90 30  13  12  10  9  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي بالنسبة لسنة  معدل ارتفاعتعريف المؤشر: 
 معينة مقارنة مع السنة املرجع.

عداد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، ميكن هذا املؤشر من االطالع على تطور أ الغاية من المؤشر:
 االعدادي، الثانوي والنهائي وكذا التوقعات.

املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، عدد املتمدرسني  بين لفرقا بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، عدد املتمدرسني وخالل سنة معينة  لعتيقاالعدادي، الثانوي والنهائي ا
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املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي،  علىالعتيق خالل السنة املرجع،  االعدادي، الثانوي والنهائي
 .100العتيق خالل السنة املرجع مث ضرب النتيجة يف  الثانوي والنهائي

 

 المعطيات  مصادر. 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 معدل ارتفاع عدد المتمدرسين المسجلين في الطور النهائي :  4.3.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 100 92  75  70  65  62  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي بالنسبة لسنة  معدل ارتفاعتعريف المؤشر: 
 مقارنة مع السنة املرجع.معينة 

عداد املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، ميكن هذا املؤشر من االطالع على تطور أ الغاية من المؤشر:
 االعدادي، الثانوي والنهائي وكذا التوقعات.

: االبتدائي، املتمدرسني املسجلني بالطورعدد املتمدرسني  بين لفرقا بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، عدد املتمدرسني وخالل سنة معينة  االعدادي، الثانوي والنهائي العتيق

املتمدرسني املسجلني بالطور: االبتدائي، االعدادي،  علىالعتيق خالل السنة املرجع،  االعدادي، الثانوي والنهائي
 .100ة املرجع مث ضرب النتيجة يف العتيق خالل السن الثانوي والنهائي
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 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 

 معدل نجاح التالميذ المتمدرسين في نهاية الدورة :  4.1.806المؤشر 

 

 معدل نجاح التالميذ في نهاية الطور االبتدائي :  1.4.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 90 77  75  75  75  78  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

الناجحني بامتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي باملقارنة مع عدد نسبة تعريف المؤشر: 
 املرتشحني هلذه االمتحانات.

، االعدادي، الثانوي ميكن هذا املؤشر من تقييم املستوى العام للنجاح بالنسبة للطور االبتدائيالغاية من المؤشر: 
 هذا املؤشر من تقييم نتيجة السنوات اليت يقضيها الطالب بالتعليم العتيق. والنهائي وقياس مردودية النظام. ميكن

: االبتدائي، االعدادي، عدد الناجحني بامتحانات هناية الطور بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
العتيق  الثانوي والنهائيجمموع املرتشحني المتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي،  على الثانوي والنهائي العتيق

 .100مث ضرب النتيجة يف 
 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

هذا املؤشر ال ميكن من ابراز التباين يف النتائج حسب اجلهات، كما ال ميكن من معرفة احلاصلني على شهادة طور 
 بق هلم الرسوب من الذين مل يسبق هلم الرسوب.معني الذين س

 تعليق . 4

 يضم هذا املؤشر مجيع الناجحني بالطور دون إبراز الفئات العمرية وعدد السنوات اليت قضوها بالطور.
 معدل نجاح التالميذ في نهاية الطور اإلعدادي :  2.4.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 90 84  83  83  82  88  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

نسبة الناجحني بامتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي باملقارنة مع عدد تعريف المؤشر: 
 االمتحانات.املرتشحني هلذه 

، االعدادي، الثانوي ميكن هذا املؤشر من تقييم املستوى العام للنجاح بالنسبة للطور االبتدائيالغاية من المؤشر: 
 والنهائي وقياس مردودية النظام. ميكن هذا املؤشر من تقييم نتيجة السنوات اليت يقضيها الطالب بالتعليم العتيق.

: االبتدائي، االعدادي، عدد الناجحني بامتحانات هناية الطور بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
العتيق  جمموع املرتشحني المتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي على الثانوي والنهائي العتيق

 .100مث ضرب النتيجة يف 
 مصادر المعطيات . 2

 العتيق وحمو األمية باملساجد.مديرية التعليم  -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

هذا املؤشر ال ميكن من ابراز التباين يف النتائج حسب اجلهات، كما ال ميكن من معرفة احلاصلني على شهادة طور 
 معني الذين سبق هلم الرسوب من الذين مل يسبق هلم الرسوب.
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 تعليق . 4

 بالطور دون إبراز الفئات العمرية وعدد السنوات اليت قضوها بالطور.يضم هذا املؤشر مجيع الناجحني 
 معدل نجاح التالميذ في نهاية الطور الثانوي :  3.4.1.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 90 81  80  80  79  78  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

نسبة الناجحني بامتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي باملقارنة مع عدد تعريف المؤشر: 
 املرتشحني هلذه االمتحانات.

، االعدادي، الثانوي االبتدائيميكن هذا املؤشر من تقييم املستوى العام للنجاح بالنسبة للطور الغاية من المؤشر: 
 والنهائي وقياس مردودية النظام. ميكن هذا املؤشر من تقييم نتيجة السنوات اليت يقضيها الطالب بالتعليم العتيق.

: االبتدائي، االعدادي، عدد الناجحني بامتحانات هناية الطور بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
العتيق  جمموع املرتشحني المتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي على الثانوي والنهائي العتيق

 .100مث ضرب النتيجة يف 
 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

اجلهات، كما ال ميكن من معرفة احلاصلني على شهادة طور هذا املؤشر ال ميكن من ابراز التباين يف النتائج حسب 
 معني الذين سبق هلم الرسوب من الذين مل يسبق هلم الرسوب.

 تعليق . 4

 يضم هذا املؤشر مجيع الناجحني بالطور دون إبراز الفئات العمرية وعدد السنوات اليت قضوها بالطور.
 

 معدل نجاح التالميذ في نهاية الطور النهائي :  4.4.1.806المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100  100  100  100  100  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

بامتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي والنهائي باملقارنة مع عدد نسبة الناجحني تعريف المؤشر: 
 املرتشحني هلذه االمتحانات.

، االعدادي، الثانوي ميكن هذا املؤشر من تقييم املستوى العام للنجاح بالنسبة للطور االبتدائيالغاية من المؤشر: 
 شر من تقييم نتيجة السنوات اليت يقضيها الطالب بالتعليم العتيق.والنهائي وقياس مردودية النظام. ميكن هذا املؤ 

: االبتدائي، االعدادي، عدد الناجحني بامتحانات هناية الطور بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
العتيق  والنهائيجمموع املرتشحني المتحانات هناية الطور: االبتدائي، االعدادي، الثانوي  على الثانوي والنهائي العتيق

 .100مث ضرب النتيجة يف 
 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

هذا املؤشر ال ميكن من ابراز التباين يف النتائج حسب اجلهات، كما ال ميكن من معرفة احلاصلني على شهادة طور 
 لرسوب من الذين مل يسبق هلم الرسوب.معني الذين سبق هلم ا

 تعليق . 4

 يضم هذا املؤشر مجيع الناجحني بالطور دون إبراز الفئات العمرية وعدد السنوات اليت قضوها بالطور.
 

 تطوير التعليم بالمؤسسات التابعة لجامعة القرويين :  2.806الهدف 

 

 معدل زيادة عدد التالميذ المسجلين حسب الدورات وحسب نوع التكوين :  1.2.806المؤشر 

 

 العلمية : اإلجازة :  1.1.2.806المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030  60 40 35  30  25  22  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 معدل ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور بالنسبة لكل سنة.تعريف المؤشر: 
ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور وحسب نوع التكوين ميكن هذا املؤشر من تقييم الغاية من المؤشر: 

 .مبؤسسات التعليم العايل العتيق
الطالب املسجلني يف كل طور حسب عدد الفارق بني   بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
عدد الطالب   علىخالل السنة املرجعية   املسجلني يف كل طور حسب التكوين وعدد الطالب التكوين يف السنة 

 .100مث ضرب النتيجة يف  خالل السنة املرجعية  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 مصادر المعطيات . 2

 القرويين والمؤسسات التابعة لهاجامعة 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
  القرآنيةوالدراسات  القراءات: اإلجازة :  2.1.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030  1000 600 590  440  290  170  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 معدل ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور بالنسبة لكل سنة.تعريف المؤشر: 
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نوع التكوين  ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور وحسبميكن هذا املؤشر من تقييم الغاية من المؤشر: 
 .مبؤسسات التعليم العايل العتيق

الطالب املسجلني يف كل طور حسب عدد الفارق بني   بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
عدد الطالب   علىخالل السنة املرجعية   التكوين يف السنة وعدد الطالب  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 .100مث ضرب النتيجة يف  خالل السنة املرجعية  يناملسجلني يف كل طور حسب التكو 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 دار الحديث الحسنية : اإلجازة :  3.1.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030  28 18 17  16  15  16  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 معدل ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور بالنسبة لكل سنة.تعريف المؤشر: 
ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور وحسب نوع التكوين ميكن هذا املؤشر من تقييم الغاية من المؤشر: 

 .مبؤسسات التعليم العايل العتيق
الطالب املسجلني يف كل طور حسب عدد الفارق بني   بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:

عدد الطالب   علىخالل السنة املرجعية   التكوين يف السنة وعدد الطالب  املسجلني يف كل طور حسب التكوين
 .100مث ضرب النتيجة يف  خالل السنة املرجعية  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
  القرآنيةوالدراسات  القراءات: الماستر :  4.1.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

يف طور  يف طور اإلجناز  50 60 100  2030
 اإلجناز

 % يف طور اإلجناز

 

 توضيحات منهجية . 1

 معدل ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور بالنسبة لكل سنة.تعريف المؤشر: 
ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور وحسب نوع التكوين ميكن هذا املؤشر من تقييم الغاية من المؤشر: 

 .مبؤسسات التعليم العايل العتيق
الطالب املسجلني يف كل طور حسب عدد الفارق بني   بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:

عدد الطالب   علىخالل السنة املرجعية   التكوين يف السنة وعدد الطالب  املسجلني يف كل طور حسب التكوين
 .100مث ضرب النتيجة يف  خالل السنة املرجعية  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 مصادر المعطيات . 2

 القرويين والمؤسسات التابعة لهاجامعة 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 دار الحديث الحسنية : الماستر :  5.1.2.806المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030  40 35 35  35  35  37  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 معدل ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور بالنسبة لكل سنة.تعريف المؤشر: 
 ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور وحسب نوع التكوينميكن هذا املؤشر من تقييم الغاية من المؤشر:  

 .مبؤسسات التعليم العايل العتيق
الطالب املسجلني يف كل طور حسب عدد الفارق بني   بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:

عدد الطالب   علىخالل السنة املرجعية   التكوين يف السنة وعدد الطالب  املسجلني يف كل طور حسب التكوين
 .100مث ضرب النتيجة يف  نة املرجعيةخالل الس  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 دار الحديث الحسنية : الدكتوراه :  6.1.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030  85 75 70  65  60  74  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 معدل ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور بالنسبة لكل سنة.تعريف المؤشر: 
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ارتفاع عدد الطالب املسجلني يف كل طور وحسب نوع التكوين ميكن هذا املؤشر من تقييم الغاية من المؤشر: 
 .مبؤسسات التعليم العايل العتيق

الطالب املسجلني يف كل طور حسب التكوين عدد الفارق بني   بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
عدد الطالب   علىخالل السنة املرجعية   يف السنة وعدد الطالب  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 .100مث ضرب النتيجة يف  خالل السنة املرجعية  املسجلني يف كل طور حسب التكوين

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 ال توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر
 تعليق . 4

 ال تعليق
 معدل خريجي نهاية الطور حسب نوع التكوين :  2.2.806المؤشر 

 

 العلمية : اإلجازة :  1.2.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2017 100 100 100  100  100  98  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 نسبة اخلرجيني مقارنة مع العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور حسب التكوينتعريف المؤشر:  
 كفاءة نظام التعليم العايل العتيق ميكن هذا املؤشر من تقييم  الغاية من المؤشر: 

العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور  على عدد اخلرجيني بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
 .100مث ضرب النتيجة يف  حسب نوع التكوين
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 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية احلقيقية اليت قضاها اخلرجيني
 تعليق . 4

 تعليقال 
  القرآنيةوالدراسات  القراءات: اإلجازة :  2.2.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 100 94 94  94  94  94  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 اخلرجيني مقارنة مع العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور حسب التكوين نسبةتعريف المؤشر:  
 كفاءة نظام التعليم العايل العتيق ميكن هذا املؤشر من تقييم  الغاية من المؤشر: 

العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور  على عدد اخلرجيني بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
 .100مث ضرب النتيجة يف تكوين حسب نوع ال

 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية احلقيقية اليت قضاها اخلرجيني

 تعليق . 4

 ال تعليق
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 دار الحديث الحسنية : اإلجازة :  3.2.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100 99  99  100  100  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 للمسجلني يف هناية كل طور حسب التكويننسبة اخلرجيني مقارنة مع العدد اإلمجايل تعريف المؤشر:  
 كفاءة نظام التعليم العايل العتيق ميكن هذا املؤشر من تقييم  الغاية من المؤشر: 

العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور  على عدد اخلرجيني بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
 .100مث ضرب النتيجة يف حسب نوع التكوين 

 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية احلقيقية اليت قضاها اخلرجيني
 تعليق . 4

 ال تعليق
  القرآنيةوالدراسات  القراءات: الماستر :  4.2.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

يف طور   100  100 100 100 2018
 اإلجناز

 % يف طور اإلجناز
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 توضيحات منهجية . 1

 كل طور حسب التكويننسبة اخلرجيني مقارنة مع العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية  تعريف المؤشر:  
 كفاءة نظام التعليم العايل العتيق ميكن هذا املؤشر من تقييم  الغاية من المؤشر: 

العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور  على عدد اخلرجيني بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
 .100مث ضرب النتيجة يف حسب نوع التكوين 

 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية احلقيقية اليت قضاها اخلرجيني
 تعليق . 4

 ال تعليق
 دار الحديث الحسنية : الماستر :  5.2.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 %  يف طور اإلجناز  90  95  93 95 98 2030

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 نسبة اخلرجيني مقارنة مع العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور حسب التكوينتعريف المؤشر:  
 كفاءة نظام التعليم العايل العتيق ميكن هذا املؤشر من تقييم  الغاية من المؤشر: 

العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور  على عدد اخلرجيني بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
 .100مث ضرب النتيجة يف حسب نوع التكوين 
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 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية احلقيقية اليت قضاها اخلرجيني
 تعليق . 4

 ال تعليق
 دار الحديث الحسنية : الدكتوراه :  6.2.2.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 %  يف طور اإلجناز  10  10  10 10 20 2030

 

 توضيحات منهجية . 1

 نسبة اخلرجيني مقارنة مع العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور حسب التكوينتعريف المؤشر:  
 كفاءة نظام التعليم العايل العتيق ميكن هذا املؤشر من تقييم  الغاية من المؤشر: 

العدد اإلمجايل للمسجلني يف هناية كل طور  على عدد اخلرجيني بقسمةيتم حساب هذا املؤشر  طريقة الحساب:
 .100مث ضرب النتيجة يف حسب نوع التكوين 

 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني واملؤسسات التابعة هلا
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية احلقيقية اليت قضاها اخلرجيني



63 

 تعليق . 4

بالنسبة للدكتوراه، العدد اإلمجايل املسجل يف هناية الطور ميثل جمموع الطالب الذين قدموا األطروحة وجمموع 
 الطالب الذين ختلو عن التكوين

 تكوين األئمة المرشدين والمرشدات :  3.806الهدف 

 

 معدل خريجي التكوين األساسي :  1.3.806المؤشر 

 

 معدل األئمة المرشدين والمرشدات المغاربة المستفيدين من التكوين األساسي :  1.1.3.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100 100  100  100  98,8  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

: عدد احلاصلني على الشواهد معرب عنها بنسبة العدد اإلمجايل لألئمة املرشدين واملرشدات املغاربة أو  التعريف
 األجانب احلاصلني على شواهد التكوين األساسي مبعهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات.

 ن األئمة املرشدين واملرشدات.: هذا املؤشر يعرب عن كفاءة التكوين مبعهد حممد السادس لتكويالهدف 
: يتم حساب هذا املؤشر بقسمة عدد احلاصلني على الشواهد بالعدد اإلمجايل املسجلني يف  طريقة الحساب

 .100السنة، مث يضرب الناتج يف 
 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني؛ -
 املؤسسات التابعة جلامعة القرويني. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

املؤشر ال يعطي أي معلومة عن أسباب انقطاع األئمة املرشدين واملرشدات عن التكوين بالنسبة للذين مل هذا 
 يكملوا سلك التكوين.
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 تعليق . 4

 نسبة متابعة التكوين جد مرتفعة. مما يدل على أمهية التكوين.

 التكوين األساسي معدل األئمة المرشدين والمرشدات األجانب المستفيدين من :  2.1.3.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100 100  100  100  100  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

: عدد احلاصلني على الشواهد معرب عنها بنسبة العدد اإلمجايل لألئمة املرشدين واملرشدات املغاربة أو  التعريف
 األجانب احلاصلني على شواهد التكوين األساسي مبعهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات.

 ن األئمة املرشدين واملرشدات.: هذا املؤشر يعرب عن كفاءة التكوين مبعهد حممد السادس لتكويالهدف 
: يتم حساب هذا املؤشر بقسمة عدد احلاصلني على الشواهد بالعدد اإلمجايل املسجلني يف  طريقة الحساب

 .100السنة، مث يضرب الناتج يف 
 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني؛ -
 املؤسسات التابعة جلامعة القرويني. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

املؤشر ال يعطي أي معلومة عن أسباب انقطاع األئمة املرشدين واملرشدات عن التكوين بالنسبة للذين مل هذا 
 يكملوا سلك التكوين.

 تعليق . 4

 نسبة متابعة التكوين جد مرتفعة. مما يدل على أمهية التكوين.

 معدل خريجي التكوين قصير األمد :  2.3.806المؤشر 
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معدل األئمة المرشدين والمرشدات المغاربة المستفيدين من التكوين على :  1.2.3.806المؤشر 

 المدى القصير 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

* * * * * * * % 

 هذا املؤشر يف طور اإلجناز، ال توجد معلومات عنه حاليا *

 توضيحات منهجية . 1

: عدد احلاصلني على الشواهد معرب عنها بنسبة العدد اإلمجايل لألئمة املرشدين واملرشدات املغاربة أو  التعريف
 األجانب احلاصلني على شواهد التكوين ملدة قصرية مبعهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات.

د السادس لتكوين األئمة املرشدين : هذا املؤشر يعرب عن كفاءة التكوين ملدة قصرية مبعهد حمم الهدف
 واملرشدات.

: يتم حساب هذا املؤشر بقسمة عدد احلاصلني على الشواهد بالعدد اإلمجايل املسجلني يف طريقة الحساب 
 .100السنة، مث يضرب الناتج يف 

 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني، معهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات. -
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة احلقيقية اليت يقضيها اخلرجيون.
 تعليق . 4

 ال تعليق
معدل األئمة المرشدين والمرشدات األجانب المستفيدين من التكوين قصير :  2.2.3.806المؤشر 

 األمد 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100 100  100  100  100  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

: عدد احلاصلني على الشواهد معرب عنها بنسبة العدد اإلمجايل لألئمة املرشدين واملرشدات املغاربة أو  التعريف
 األجانب احلاصلني على شواهد التكوين ملدة قصرية مبعهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات.

د السادس لتكوين األئمة املرشدين : هذا املؤشر يعرب عن كفاءة التكوين ملدة قصرية مبعهد حمم الهدف
 واملرشدات.

: يتم حساب هذا املؤشر بقسمة عدد احلاصلني على الشواهد بالعدد اإلمجايل املسجلني يف طريقة الحساب 
 .100السنة، مث يضرب الناتج يف 

 

 مصادر المعطيات . 2

 جامعة القرويني، معهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدة احلقيقية اليت يقضيها اخلرجيون.
 تعليق . 4

 ال تعليق
 

 معدل مشاركة االئمة في اجتماعات التأهيل في نطاق ميثاق العلماء :  3.3.806المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 100 100 100  100  100  93 % 

 

 توضيحات منهجية . 1

 : متوسط نسبة مشاركة األئمة يف لقاءات التأهيل يف السنة. التعريف
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 : هذا املؤشر ميكن من حساب نسبة احلضور يف لقاءات التأهيل. الهدف
: يتم حساب نسبة مشاركة األئمة بالنسبة لكل لقاء التأهيل بقسمة عدد األئمة احلاضرين يف طريقة الحساب 

. مث حيتسب متوسط هذه النسب بقسمة 100اللقاء على العدد اإلمجايل لألئمة املسجلني ويضرب احلاصل يف 
 جمموع النسب احملصلة على العدد السنوي للقاءات التأهيل.

 

 لمعطيات مصادر ا. 2

 مندوبيات الشؤون اإلسالمية. -

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 هذا املؤشر يشمل مجيع أئمة املساجد ومرتبط بنسبة الغياب وال يأخذ بعني االعتبار الشرحية العمرية.
 

 تعليق . 4

 أئمة املساجد مهتمني هبذا الربنامج مما يدل على أمهيته.
 المساهمة في المجهودات الوطنية الهادفة إلى محاربة ظاهرة األمية :  4.806الهدف 

 

 شهاديةمعدل المشاركة في امتحانات اإل:  1.4.806المؤشر 

 

ببرنامج محاربة األمية بالمساجد  شهاديةاإلمعدل المشاركة في امتحانات : ) 1.1.4.806المؤشر 

  (1المستوى)

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 95 85  85  85  85  85  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد املشاركني يف االمتحانات اإلشهادية بالربنامج يف مستوى معني معرب عنه بالنسبة املئوية من تعريف المؤشر: 
 بالربنامج يف املستوى.عدد املسجلني 
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 تقومي معدل املشاركة من عدد املسجلني بالربنامج يف كل مستوى على حدة.الغاية من المؤشر: 
يقسم عدد املشاركني يف االمتحانات اإلشهادية بالربنامج يف مستوى معني على عدد املستفيدين  طريقة الحساب:

 .100املسجلني بنفس املستوى، مث تضرب النتيجة يف 
 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 تعليق . 4

 ال تعليق
ببرنامج محاربة األمية بالمساجد  شهاديةاإلمعدل المشاركة في امتحانات : ) 2.1.4.806المؤشر 

  (2المستوى)

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 95 88  88  88  88  88  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

بالنسبة املئوية من عدد املشاركني يف االمتحانات اإلشهادية بالربنامج يف مستوى معني معرب عنه تعريف المؤشر: 
 عدد املسجلني بالربنامج يف املستوى.

 تقومي معدل املشاركة من عدد املسجلني بالربنامج يف كل مستوى على حدة.الغاية من المؤشر: 
يقسم عدد املشاركني يف االمتحانات اإلشهادية بالربنامج يف مستوى معني على عدد املستفيدين  طريقة الحساب:
 .100ستوى، مث تضرب النتيجة يف املسجلني بنفس امل

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 تعليق . 4

 ال تعليق
 شهاديةفي امتحانات اإل نجاحمعدل ال:  2.4.806المؤشر 

 

ببرنامج محاربة األمية بالمساجد  شهاديةفي امتحانات اإل لنجاحمعدل ا: ) 1.2.4.806المؤشر 

 (1المستوى )

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 95 90 90  90  90 89  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد الناجحني باالمتحان اإلشهادي للربنامج يف مستوى معني معرب عنه بالنسبة املئوية من عدد تعريف المؤشر: 
 املمتحنني يف نفس املستوى.

 تقومي معدل النجاح بالربنامج اخلاص بكل مستوى على حدة الغاية من المؤشر: 
يقسم عدد الناجحني يف االمتحان اإلشهادي بالربنامج يف مستوى معني على عدد املمتحنني يف  طريقة الحساب:

 100 نفس املستوى، مث تضرب النتيجة يف
 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
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 تعليق . 4

 ال تعليق
ببرنامج محاربة األمية بالمساجد  شهاديةمعدل المشاركة في امتحانات اإل: ) 2.2.4.806المؤشر 

 (2المستوى )

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2030 95 90 90 90  92 91 % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد الناجحني باالمتحان اإلشهادي للربنامج يف مستوى معني معرب عنه بالنسبة املئوية من عدد تعريف المؤشر: 
 املمتحنني يف نفس املستوى.

 تقومي معدل النجاح بالربنامج اخلاص بكل مستوى على حدة الغاية من المؤشر: 
يقسم عدد الناجحني يف االمتحان اإلشهادي بالربنامج يف مستوى معني على عدد املمتحنني يف  طريقة الحساب:

 .100 نفس املستوى، مث تضرب النتيجة يف
 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية التعليم العتيق وحمو األمية باملساجد. -
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 تعليق . 4

 ال تعليق

 دعم وقيادة :  810برنامج 
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 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

 تتمحور اسرتاتيجية الربنامج حول حمورين اثنني :

، وتشرف عليه مديرية والتدبري امليزانيايت واملعلومايت احملور األول الذي يهم تدبري املوارد البشرية       ·
 الشؤون اإلدارية والتعاون، فإن أهم توجهاته ترتكز على النقاط التالية : 

 تأمني املوارد البشرية على أسس املوضوعية والتشاور والتنسيق .      -
 . تأمني املوارد املالية ملختلف الوحدات املركزية والالمركزية      -
 . تطوير النظام املعلومايت      -

احملور الثاين الذي يهم الدفاع عن احلقوق القانونية للوزارة، وتشرف عليه مديرية الشؤون القانونية        ·
   اليت جعلت مهمتها األساسية السهر على الدفاع على مصاحل الوزارة قانونيا.

 

 مسؤول البرنامج . 2

 .السيد مدير الشؤون اإلدارية والتعاون

 المتدخلين في القيادة . 3

 .السيد مدير الشؤون اإلدارية والتعاون 

 السيد مدير الشؤون القانونية.

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4

 

 ضمان تدبير معقلن ألرشيف الوزارة :  1.810الهدف 

 

 معدل شغل مساحة التخزين ألرشيف العمر الثالث :  1.1.810المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 0 0  5  10  15  20  % 
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 توضيحات منهجية . 1

يتم حساب هذا املؤشر وذلك حبساب املساحة اليت يشغلها األرشيف باملقارنة مع مساحة مستودع األرشيف باملرت 
 . (ml)خطي 

 اليت تشغلها علب األرشيف.املساحة  >=
 املساحة الكلية ملستودع األرشيف باملرتخطي. >=

 .املرتخطي: هي الوحدة األساسية اليت يتم استعماهلا حلساب التكلفة املخصصة لتخزين األرشيف 
 

 الكمية بالمترخطي الكمية بعدد العلب نوع الحاويات
 مخ 1487 11897 سم 12.5علب من نوع 

 مخ 109.84 1373 سم 8علب من نوع 
 مخ A2 A3 A4 842 70سجالت من نوع 

 مخ 1666 14112 اجملموع

  %80مخ =  2088مخ/ 1666النسبة املستغلة = 

باالعتماد على التحويالت اليت قامت هبا مجيع املصاحل املركزية إىل مستودع أرشيف العمر الثالث، خالل األربع 
علبة أرشيف. نسبة االستغالل تعطينا فكرة  1000( سنوات األخرية؛ تستقبل مصلحة األرشيف ما يعادل 4)

ألخذ بعني االعتبار عملية اإلتالف اليت تقوم هبا حول التحويالت املستقبلية واحليز املكاين الفارغ املتوفر، مع ا
 .املتعلق باألرشيف 69-99املصلحة تبعا لطلب الوحدات اإلدارية احمُلولة وذلك عمال بالقانون رقم 

هي عملية تقوم من خالهلا خمتلف الوحدات اإلدارية بتحويل األرشيف الذي بلغ العمر  األرشيف:حتويالت 
  .الثالث إىل املستودع العام حلفظ األرشيف

 مصادر المعطيات . 2

 مصلحة األرشيف
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
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 تعليق . 4

 ال تعليق
 تكلفة حفظ األرشيف :  2.1.810المؤشر 

 السنةالمرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 درهم  0  0  0  4000000  2000000 2000000 2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 ميثل هذا املؤشر النفقات املخصصة حلفظ األرشيف 

 مصادر المعطيات . 2

  2017اجلرد الذي أجرته مصلحة األرشيف سنة. 
 "التطبيق اخلاص بتدبري األرشيفMaarch Entreprise ." 
 (.2016إىل  2013)من سنة  التحويالت املستلمة من طرف املصلحة 
 املؤرخ  167-07-1)الصادر مبوجب الظهري الشريف رقم املتعلق باألرشيف  69-99لقانون رقم ا

 (.2007نوفمرب  30) 1428ذي القعدة  19

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 تعليق . 4

 ال تعليق 
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 تحسين فعالية تدبير الموارد البشرية :  2.810الهدف 

 

 معدل فعالية تدبير الموارد البشرية :  1.2.810المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2023 1 0,8 0,6  0,5  0,5  0,6 % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 تدبري املوارد البشرية.البسط: عدد املدبرين: املوظفون املكلفون مبهام 
 املقام: املوظفون املسريون.

 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم املوارد البشرية 
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 

 تعليق . 4

عن جمموع املوظفني  يتعلق األمر مبؤشر عرضي متعلق بوظيفة الدعم: تدبري املوارد البشرية، هذا املؤشر يعطي فكرة
 العاملني بتدبري املوارد البشرية مقارنة مع العدد اإلمجايل للموظفني بالوزارة.

جيب أن يأخذ منحى تطور مؤشر جناعة تدبري املوارد البشرية نسقا تنازليا باعتبار االختيارات االسرتاتيجية لسياسة 
والبعيد، إىل جناعة املوارد البشرية مع تعزيز األنشطة املوارد البشرية للوزارة، اليت هتدف، على املدى املتوسط 

 األساسية اخلاصة بالوظيفة.
 

 تطوير كفاءات الموارد البشرية للوزارة عن طريق التكوين :  3.810الهدف 

 



75 

 أيام التكوين لكل موظف :  1.3.810المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2023 50 45 40  37  35  30 % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

مت حساب هذا املؤشر بضرب جمموع عدد املستفيدين من التكوين يف عدد أيام التكوين مث قسمته على جمموع 
 موظفي الوزارة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم املوارد البشرية 
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 

 تعليق . 4

 الرأمسال البشري وحتسينه. تطويراهلدف من هذا املؤشر هو 
 

 تطوير حماية النظام المعلومياتي :  4.810الهدف 

 

 للنظام المعلومات  مديريالتقدم المحرز في تنفيذ المخطط ال:  1.4.810المؤشر 

 السنة
 المرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020 60 60 45 35 35 15 % 
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 توضيحات منهجية . 1

للنظام املعلومايت للوزارة وذلك باحتساب حاصل ميثل هذا املؤشر معدل تنفيذ العمليات املربجمة باملخطط املديري 
املخطط املديري ما مت إجنازه وتطبيقه من مشاريع وتوصيات املخطط، نسبة إىل العدد اإلمجايل للعمليات الواردة ب

 .SDSI للنظام املعلومايت
املخطط املديري  بدء تنفيذعدد املشاريع والتوصيات املفعلة منذ   =املخطط املديري للنظام املعلومايت  نسبة تنزيل

 100/ جمموع املشاريع والتوصيات الواردة باملخطط املديريي(* SDSI للنظام املعلومايت
 مصادر المعطيات . 2

 قسم أنظمة املعلومات
 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 عدم وجود دليل للمساطر عملي وحمني وفق اهليكلة اجلديدة للوزارة 
 تعليق . 4

 تعليقال يوجد 
 معدل التطابق مع التوجيهات الوطنية لتأمين النظام المعلوماتي :  2.4.810المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2016 90 85 70 60 30 20 % 

 

 توضيحات منهجية . 1

التوجيهات ميثل معدل االمتثال عدد التدابري املتخذة مقسوم على جمموع التدابري واملتطلبات املوصى هبا من طرف 
 .DNSSI ظام املعلومايتالوطنية لتأمني الن

 

 مصادر المعطيات . 2

 قسم أنظمة املعلومات
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 توجد نقاط ضعف بالنسبة هلذا املؤشر ال 
 تعليق . 4

،حتدد املديرية العامة ألمن نظام املعلومات التدابري األمنية NM ISO/CEI27002وفقا للمعيار املغريب  
التنظيمية و التقنية اليت جيب تطبيقها من طرف اإلدارات و املؤسسات العمومية، باإلضافة إىل البنيات التحتية 

 ذات األمهية احليوية.
 الرفع من فعالية التدخل في الشؤون القانونية :  5.810الهدف 

 

الفرق بين المبالغ المطالب بها من طرف المدينين والمبالغ الممنوحة من طرف :  1.5.810المؤشر 

 المحاكم 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

* * 36  35  32  30  -  % 

 

 توضيحات منهجية . 1

  هذا املؤشر يدل على الفرق )%( بني املبلغ املطالب هبا من طرف املدعني واملبالغ املفتوحة من طرف احملاكم.

 ميكن املؤشر من تقييم األثر املايل للقضايا املرفوعة ضد الوزارة

 مصادر المعطيات . 2

 القانونيةمديرية الشؤون 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

الشركاء، طبيعة وتعقيد   ردود فعل: يتأثر هذا املؤشر بعوامل خارجية ال ميكن للوزارة السيطرة عليها، مثل*
 .األعمال
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 .احلاالت، مثل طلب إلغاء أحكام القانون  وجيب التأكيد على صعوبة تقييم وتقدير التكاليف املالية لبعض
 تعليق . 4

 ال تعليق

 محددات النفقات : الجزء الثالث . 3

 

 محددات نفقات الموظفين و األعوان . 1

 

 بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية . أ

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 3,38 172 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 15,55 791 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 81,07 4123 (و ما فوق و الساللم المطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 5086 المجموع

 
 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 

 % األعداد المصالح

 18,36 934 المصالح المركزية

 81,64 4152   المصالح الالممركزة

 100 5086 المجموع

 
 : التوزيع حسب الجهات15جدول 
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 % األعداد المصالح

 8,57 436 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 6,08 309 جهة الشرق

 13,68 696 مكناس -جهة فاس 

 27,55 1401 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 4,72 240 خنيفرة -جهة بني مالل 

 10,89 554 سطات -جهة الدار البيضاء

 11,5 585 آسفي -جهة مراكش 

 5,05 257 تافياللت -جهة درعة 

 7,08 360 ماسة -جهة سوس 

 1,83 93 واد نون -جهة كلميم 

 2,36 120 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 0,69 35 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 5086 المجموع

 

 توزيع نفقات الموظفين و األعوان . ب

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 16جدول 

 العدد النفقة  

 5215 287 509 637 الدائمة  النفقات

 14 287 009 110 المحذوفة  المناصب

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات  ) عمليات التوظيف

 (  المتعلقة بها
26 000 000 400 

 - - عمليات اإلدماج

المستحقات  تتضمن ) تتعلق بمراجعات األجور مقتضيات أخرى

 ( الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها
-   

الترقيات في الدرجة والرتبة
3

تتضمن المستحقات الناجمة عن ) 

 (المتأخرات المتعلقة بها
36 500 000   

 ) المؤدية الرئيسية للرواتب  من طرف المؤداة الموظفين نفقات
Direction de Paierie Principale ) 

- 5608 

من طرف محاسبي الخزينة  المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين

 العامة للمملكة
-   

   000 000 590 نفقات الموظفين المتوقعة 
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 تعليق  

 2017% مقارنة مع  8.93بنسبة  2018عرفت نفقات املوظفني ارتفاعا خالل سنة 

 المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية محددات نفقات المعدات و النفقات . 2

 

 التأطير الديني :  804برنامج 

 

 تأطير الشأن الديني :  1مشروع  

إن سياسة التأطري الديين تقوم هبا كل من الوزارة واملندوبيات اجلهوية واإلقليمية للشؤون اإلسالمية واجمللس العلمي 
 .جمالسه احمللية. ويعد هذا املشروع جزءاً من هذه السياسةاألعلى للعلماء من خالل 

 :وستستخدم االعتمادات املخصصة هلذا املشروع يف اإلجراءات الرئيسة التالية

  تنظيم دروس الوعظ واإلرشاد. 
  إحداث كراسي علمية جديدة يف املساجد الكربى للمملكة باملوازاة مع التوسع الذي شهده الشأن

 .علماء يف جمال تعميم ونشر علوم الشريعة اإلسالميةالعلمي وتأطري ال
  مواكبة مشروع التأطري الديين لألئمة املرشدين واملرشدات واحلرص على تدبريه العلمي اجليد لضمان جناح

 .2014يونيو  13هذه املبادرة اليت أعطى انطالقتها جاللة امللك حممد السادس يوم 
  جتويد القرآن الكرمي، فضال عن احلديث الشريف، والسرية تشجيع خمتلف املسابقات اخلاصة حبفظ و

 .النبوية مع جتسيد سياسة القرب اليت اعتمدهتا اجملالس العلمية احمللية
 .تنظيم جائزة خطبة اجلمعة على املستوى اجلهوي 
  اجلهويتعزيز العمل الثقايف وأنشطة التوعية العلمية اليت تنظمها اجملالس العلمية احمللية على املستوى. 

وباإلضافة إىل هذه اإلجراءات، يستفيد هذا املشروع من األغلفة املالية املمنوحة على شكل إعانات خمصصة 
ألنشطة اإلرشاد الديين من خالل الوسائل السميعة البصرية عرب   عرب إذاعة حممد السادس للقرآن الكرمي مببلغ 

  مببلغ مليون وأربعمائة ألف درهم.وقناة حممد السادس للقرآن الكرمي ثالثة ماليني درهم،

 اجملموع احلسابات اخلصوصيةمرفق الدولة املسري  املزانية العامة 
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 بصورة مستقلة
دعم مهام اجملالس العلمية و 
 الرابطة احملمدية للعلماء

191170000,00 ----- ------ 191170000,00 

التوعية من خالل الوسائل 
 السمعية البصرية

17 000 000,00 ----- ------ 17 000 000,00 

 

 

 تأطير الحجاج:  2مشروع  

إن مهمة اإلشراف على احلجاج يقوم هبا قسم احلج والشؤون االجتماعية، الذي يتوفر صفة مرفق الدولة املسرية 
مبوجب القرار املشرتك بني وزارة املالية واالستثمارات اخلارجية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  مستقلةبصفة 

. وهكذا، تعمل الوزارة بتنسيق تام أثناء مجيع املراحل مع اإلدارات 1996مايو،  16الصادر  96.988رقم 
الشعرية والتغلب على الصعوبات اليت  املعنية وكذلك يف إطار اللجنة امللكية للحج، لتعزيز مستوى وتنظيم هذه

تعرقل تقدمها. كل عام، تبذل جهود ملحوظة يف تنظيم احلج. ويتطلب هذا األمر دعما لوجستيكيا وبشريا 
للحجاج، على مستوى السكن والنقل والتغطية الطبية والتوجيه، لتمكينهم من أداء هذه الشعرية يف أفضل 

 لتحسني التأطري ونوعية اخلدمات املقدمة للحجاج، وخنص بالذكر:الظروف. وستتخذ الوزارة عدة تدابري 
 .تأطري احلجاج من خالل دروس الوعظ واإلرشاد مبختلف اللغات الوطنية يف خمتلف مساجد اململكة 
  .تنظيم دورات تدريبية للحجاج باستخدام جمسمات الكعبة يف اجملالس العلمية احمللية باململكة 
  توزيع جهازMP3 .على احلجاج حيتوي على دروس الوعظ باللغات الوطنية املختلفة 
  ."نشر كتيب دليل احلاج ومطوية "إفعل وال تفعل 
   احلفاظ على نوعية السكن يف األماكن املقدسة )يف مكة املكرمة واملدينة املنورة( من حيث القرب ونوعية

 الفنادق.
 ملشاعر املقدسة.ضمان تقدمي وجبات األكل للحجاج أثناء إقامتهم با 
 .توفري البطانيات وأغطية املراتب لكل حاج من خالل ختصيص خيام كافية 
 .توفري مياه الشرب املربدة لكل حاج مبىن وعرفات 
  مت توقيع اتفاقية مع شركة معتمدة من قبل احتاد النقل العام لتوفري حافالت من الدرجة األوىل لنقل احلجاج

إىل مطار جدة( وكذا باملشاعر املقدسة )مىن، عرفات  واملدينة إضافةاملكرمة بني املدينتني املقدستني: مكة 
 ومزدلفة(.

 توفري اخلدمات اللوجستيكية لنقل احلجاج وأمتعتهم يف أفضل الظروف. 
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وباإلضافة إىل ذلك، ووعيا باألمهية الكربى اليت يكتسيها تأطري احلجاج، ستحدث بعثات إدارية وطبية )مدنية 
 ان تتبع هذه الشعرية.وعسكرية( لضم

مرفق الدولة املسري  املزانية العامة 
 بصورة مستقلة

احلسابات 
 اخلصوصية

 اجملموع

 20000000,00 ------ 20000000,00 ----------- تأطري احلجاج املغاربة 

 

 طباعة القرآن الكريم ونشره وتعليمه : 3مشروع  

 49.800.000,00نظرا لألمهية الكربى اليت توليها للقرآن الكرمي، ختصص الوزارة ميزانية سنوية قدرها 
درهم كإعانة ملؤسسة حممد السادس لنشر املصحف الشريف لضمان نسخ وطباعة وتوزيع املصحف الشريف 

 .ن نسخ كافية من القرآن الكرميالكرمي وفق القواعد املعتمدة يف علم النسخ والتالوة واستفادة أماكن العبادة م
 وستكون اإلجراءات الرئيسية يف هذه املرحلة على النحو التايل:

 ،24/17نسخة من القرآن الكرمي حجم  995،000طباعة  -
 نسخة من القرآن الكرمي بطريقة برايل، 2000إجناز وطباعة  -
 ،35/25نسخة من القرآن الكرمي للمكفوفني حجم  5000إجناز وطباعة  -
 نسخة من سورة ياسني )ختليد ذكرى وفاة امللك الراحل احلسن الثاين(، 1000 طباعة -
 نسخة من حزيب عم وسبح ، 20000طباعة  -
 نسخة من مخسة أحزاب من القرآن الكرمي، 20000طباعة  -
 نسخة من القرآن الكرمي اجملزأ، 50000طباعة  -
 تسجيل تالوات قرآنية على وسائط إلكرتونية -
 مجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية،نسخة من تر  500طباعة  -
 إجناز تطبيق معلومايت للقرآن الكرمي خاص باهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية، -
 .إعادة هيكلة موقع املؤسسة على اإلنرتنيت -

 ويف السياق ذاته، وتشجيعا حلفظ وتعليم وتالوة القرآن الكرمي ستواصل الوزارة تنظيم خمتلف جوائز حممد
 السادس الوطنية والدولية للقرآن الكرمي وخنص بالذكر:

 جائزة حممد السادس الوطنية يف حفظ القرآن الكرمي وجتويده وترتيله؛ -
 جائزة حممد السادس الدولية يف حفظ القرآن الكرمي وجتويده وترتيله.  -
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 .كما ستواصل تنظيم واالحتفال بليلة القرآن الكرمي
 

الدولة املسري مرفق  املزانية العامة 
 بصورة مستقلة

احلسابات 
 اخلصوصية

 اجملموع

طبع ونشر وحتفيظ القرآن 
 الكرمي 

50466200,00 ------- ------ 50466200,00 

 

 إحياء التراث الثقافي والديني والحفاظ عليه:  4مشروع  

سيحرص هذا املشروع على إحياء الرتاث الثقايف الديين ونشر الثقافة اإلسالمية على نطاق أوسع من خالل 
استخدام التكنولوجيات احلديثة وإحياء الرتاث الثقايف والديين من خالل ترمجة املصنفات اليت تصدر باللغات 

ولإلشارة، ستعمل  .ة أو حتقيق املخطوطاتفضال عن نشر وتوزيع منشورات الوزار  األجنبية يف اجملال الديين، 
نسخة  2500نسخة ما بني كتاب ودورية مبا يف ذلك  24،000على  إصدار حوايل  2018الوزارة يف سنة 

 .من الدروس احلسنية املرتمجة إىل  خمتلف اللغات األجنبية
 :منها ويف هذا اإلطار، ستنظم الوزارة عدة جوائز مرتبطة بإحياء الرتاث الديين نذكر  

 جائزة الكتاب املغريب للدراسات اإلسالمية  -
 جائزة حممد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية: -

o جائزة حممد السادس التنويهية التكرميية 
 جائزة حممد السادس لفن الزخرفة املغربية على الورق:  -

o جائزة حممد السادس للتفوق 
o .جائزة حممد السادس التكرميية 
o -  التنويهية التكرمييةجائزة حممد السادس 

 جائزة حممد السادس لفن اخلط املغريب. -
 جائزة حممد السادس لألذان والتهليل. -
 جائزة حممد السادس لفن احلروفية. -

ويف السياق ذاته، وحىت تكون الوزارة يف قلب حركة النشر والكتاب، ستقوم بتنظيم معارض وطنية وجهوية هتدف 
وستنظم  .. وهكذا، ستشارك الوزارة يف املعرض الدويل للنشر والكتابإىل تعريف اجلمهور مبختلف إصداراهتا

 .معارض بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل وزارة الثقافة ومعهد الدراسات واألحباث للتعريب
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من جهة أخرى، ويف إطار اجلهود الرامية إىل تعزيز الثقافة اإلسالمية، حترص الوزارة على إنشاء الفضاءات  املواتية 
 .ادل املعرفة وتشجيع البحث العلمي وتنظيم التظاهرات الدينية والثقافيةلتب

وحتقيقا هلذه الغاية، ستويل الوزارة أمهية خاصة للخزانات احلبسية وكذا ملراكز التوثيق واألنشطة الثقافية، اليت تضم 
وسيعمل هذا  .فيةمكتبات كبرية تشتمل على عدة قاعات للمطالعة، وقاعات للمؤمترات واالجتماعات الثقا

اإلجراء على متكني هذه املكتبات من التوفر على الوسائل التقنية الالزمة لتنفيذ العمليات التوثيقية وعمليات 
األرشيف هبدف احلفاظ على مجيع أوعية املعلومات اليت ستكون موضوعة رهن إشارهتا من خالل  الفهرسة 

 .الدوليةوالتصنيف ووضع املكانز طبقا للمعايري املكتبية 
 
للوسائط املعلوماتية، تقوم الوزارة بتنفيذ نظام مندمج لتدبري املكتبات ملراكز  ورغبة يف القيام بتدبري رقمي جيد 

التوثيق واألنشطة الثقافية يف وجدة والدار البيضاء ومكناس. وسيتم تعميمه يف وقت الحق على املكتبات 
 األخرى.

 
املسري مرفق الدولة  املزانية العامة 

 بصورة مستقلة
احلسابات 
 اخلصوصية

 اجملموع

الرتاث الديين والثقايف   712000,00 ------- ------ 712000,00 
 

 

 الخارج في التأطير الديني :  5مشروع  

ومن بني املهام املوكولة للوزارة، احلرص على أن توفر للجالية املغربية باخلارج اإلرشاد الديين، هبدف احلفاظ على 
هويتها اإلسالمية وحتصينها ضد كل االحنرافات واألفعال املتطرفة. وهكذا، ختصص الوزارة غالفا ماليا سنويا قدره  

جلالية املغربية يف اخلارج. وسيتم إرسال وفد من املشفعني درهم للتأطري الديين ألفراد ا 14.000.000,00
درهم لعدد من   117.000.000,00والوعاظ للقيام هبذه املهمة. ويف السياق ذاته، ستقدم إعانات مببلغ 

اجلمعيات واملراكز اإلسالمية اليت تشارك أيضا يف التأطري الديين للجالية املغربية يف اخلارج، وتعمل على نشر 
 وذج املغريب يف التدين وتساهم يف إشعاعه.النم
  100.000.000,00ويف إطار التعاون وتعزيز العالقات التارخيية مع الشعوب األفريقية، ختصص إعانة مببلغ   

درهم ملؤسسة حممد السادس للعلماء األفارقة اليت أحدثت مؤخراً ملواجهة التيارات اليت ميكن أن تشكل خطراً على 
 ئه السمحة.اإلسالم ومباد
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مرفق الدولة املسري  املزانية العامة 
 بصورة مستقلة

احلسابات 
 اخلصوصية

 اجملموع

تأطري اجلالية املغربية يف  
 اخلارج

231000000,00 ------- ------ 231000000,00 

 

 

 االماكن الروحية والثقافية :  805برنامج 

 

   والثقافيةتوسعة الشبكة الوطنية لألماكن الدينية :  1مشروع  

 توسعة وتعميم المركبات الثقافية والدينية على جميع عماالت وأقاليم المملكة .1

 ببناء: 2018ستشرع الوزارة سنة 

 * مخس مركبات بأقاليم : القنيطرة، الرشيدية، الصويرة، أكادير ووزان
 * مركب ديين وثقايف بتشاد 

 مليون درهم 285بغالف مايل إمجايل قدره 
 مواصلة املشاريع اجلارية  التالية: باإلضافة إىل

 * مركب تنغري
 *   مركب سيدي بنور

 * مركب تاوريرت
 * مركب العرائش
 * مركب بنجرير

 * مركب احلسيمة
 * مركب قلعة السراغنة

وتضم هذه املركبات، عموما، مسجدا ومرافقه وجناحا إداريا يتضمن مقرات لكل من اجمللس العلمي احمللي، 
اجلهوية أو اإلقليمية للشؤون اإلسالمية، ونظارة األوقاف، ومرفقا للمراقب املايل، وكذا جناحا ثقافيا واملندوبية 

 ع فضاء للقراءة وقاعة للمعلومياتيضم قاعة للمحاضرات ومكتبة م

 بناء مساجد جديدة .2
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أشغال  2018سنة ملواكبة وترية النمو الدميوغرايف والتوسع العمراين مبختلف جهات اململكة، برجمت الوزارة 
مشروعا يف  22مليون درهم وتدعيم االعتمادات اخلاصة ب  281مسجدا بتكلفة مالية وصلت  24بناء 

 مليون درهم. 84طور اإلجناز مببلغ 

 مليون درهم لتمويل مشاريع بناء مساجد بإفريقيا. 185كما خصصت اعتمادا ماليا قدره    

 ية:وتتوزع املساجد اجلديدة حسب العمليات التال

 :بناء مساجد باملناطق احلضرية والقروية 

ويهدف إىل سد اخلصاص احلاصل من املساجد باملناطق احلضرية والقروية وتلبيةاحلاجيات اجلديدة واملتزايدة 
 باملناطق اجلديدة املفتوحة للتعمري.

اصلة مليون درهم ومو  163مسجدا جديدا بتكلفة تناهز  11انطالقة أشغال بناء  2018وستشهد سنة 
 مليون درهم. 71مساجد بتكلفة  08أشغال بناء 

 : بناء املساجد باألحياء اهلامشية 

يتعلق األمر بربنامج استعجايل لبناء عدة مساجد كل سنة باألحياء اهلامشية بكربيات املدن، حىت يتم القضاء 
 املعايري املعمول هبا.هنائيا وبصفة تدرجيية على ظاهرة األماكن غري الصاحلة للعبادة واليت ال حترتم 

 مليون درهم. 118مسجدا بتكلفة تناهز  13وسيهم الربنامج انطالقة أشغال بناء 

  : بناء املساجد باألقطار اإلفريقية 

يف إطار الزيارات امللكية اليت قام هبا موالنا أمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل لبعض  
، أعطى حفظه اهلل انطالقة أشغال املشاريع الكربى 2017وخالل سنة  2016ية سنة األقطار اإلفريقية هنا

 التالية:

  مليون درهم؛ 115بناء مسجد حممد السادس بدار السالم جبمهورية تانزانيا اإلحتادية مببلغ 
  مليون درهم؛ 90بناء مسجد حممد السادس بكوناكري جبمهورية غينيا كوناكري مببلغ 
  مليون درهم. 200السادس بأبيدجان جبمهورية كوت ديفوار مببلغ بناء مسجد حممد 
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كما أعطى حفظه اهلل تعليماته السامية لرتميم مسجد السالم بياموسوكرو جبمهورية كوت ديفوار بتكلفة 
 ماليني درهم. 10تناهز 

انطالقة أشغال بناء مسجد حممد السادس بأبيدجان و ترميم مسجد السالم  2018وستعرف سنة 
ماليني درهم، كما ستواصل إجناز أشغال بناء  210اموسوكرو جبمهورية كوت ديفوار بتكلفة إمجالية تبلغ بي

مسجد حممد السادس بدار السالم جبمهورية تانزانيا اإلحتادية ومسجد حممد السادس بكوناكري جبمهورية 
 ماليني درهم. 205غينيا كوناكري بتكلفة مالية قدرها 

الدراسات اخلاصة مبشروع بناء مسجد جبامعة شنكيط بنواكشوط جبمهورية موريتانيا باإلضافة إىل برجمة 
 مليون درهم. 20بتكلفة 

 
 

 صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية :  2مشروع  

 ستعمل الوزارة على مواصلة برنامج عملها مع الرتكيز على التدابري التالية:

 والوقائية للمساجد:تحسين تدبير الصيانة العالجية  .1
 :الصيانة العالجية أو تأهيل املساجد املتضررة 

حجم املساجد املتضررة واليت حتتاج إىل تأهيل عرب  2010أظهرت االفتحاصات واملعاينات املنجزة منذ سنة 
 مسجدا. 1672عمليات اهلدم وإعادة البناء والرتميم واإلصالح ومت إغالق 

يهدف كمرحلة أولية لتأهيل املساجد املغلقة بتعاون مع الفعاليات احمللية وقد وضعت الوزارة برناجما مهما 
 واحملسنني.

 .2017-2010مسجدا خالل الفرتة املمتدة ما بني  891أسفر تنفيذ هذا الربنامج عن تأهيل وفتح 

 121.14.1رقم لكن املراقبة والتتبع املستمرين حلالة بنايات املساجد يف إطار تنفيذ مقتضيات الظهري الشريف 
يوليوز واملتعلق مبراقبة حالة بنايات املساجد، أدت إىل إغالق  24بتاريخ  6276الصادر باجلريدة الرمسية عدد 

 .2017-2010مسجدا إضافيا خالل نفس الفرتة  821
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 مليون درهم،منها: 193.7، رصدت الوزارة اعتمادا ماليا قدره 2018خالل سنة 

 132.7 مسجدا يف طور اإلجناز؛ 53عتمادات تأهيل مليون الدرهم لتدعيم ا 
 مليون درهم لتمويل مشاريع جديدة وكذا العمليات املتعلقة بالتدخالت االستعجالية اليت يتكلف  61و

 .121.14.1هبا السادة الوالة والعمال طبقا للظهري الشريف رقم 
 :الصيانة الوقائية للمساجد 

الجية، تركز الوزارة اهتمامها على عمليات الصيانة الوقائية جلزء كبري من نظرا للتكلفة املرتفعة لعمليات الصيانة الع
 املساجد، وتسمح الصيانة الوقائية ب:

 الزيادة يف عمر البنايات؛  -
 احلد من تدهور البنايات؛  -
 جتنب تكاليف غري اعتيادية ناجتة عن عدم التدخل املبكر؛  -
 خفض تكاليف الصيانة العالجية؛  -
 ألسباب اليت قد تؤدي إىل أضرار خطرية.جتنب ا -

 ويشمل مشروع الصيانة الوقائية اإلجراءات التالية:
 جرد تقين للمساجد؛  -
 إجناز افتحاص تقين حلالة بناية املساجد؛  -
 حتديد العمليات اليت جيب أن حتظى باألولوية يف اإلجناز حسب اإلمكانيات املتاحة؛ -
 بإعداد برامج معلوماتية.حتديث وسائل تدبري الصيانة   -

 2000مسجد، ويهدف إىل تعميمه على  600، بتشخيص كفاءة بناية 2016انطلق هذا الربنامج سنة 
 مسجد خالل اخلمس سنوات املقبلة.

 مليون درهم. 20الشروع يف أشغال صيانة بعض املساجد املعنية بغالف مايل قدره  2018وستعرف سنة 

 تسيير المساجد  .2

باألماكن املخصصة إلقامة الشعائر الدينية، ستساهم امليزانية  أكرب قدر ممكن من الراحة والسالمةهبدف توفري 
 مليون درهم منه: 61.5العامة للدولة بغالف مايل قدره 

 38.4 مليون درهم ألداء فواتري املاء والكهرباء ؛ 
 14.5 مليون درهم ألداء مصاريف حراسة ونظافة املساجد ؛ 
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 5 مداد املساجد مبختلف املستلزمات؛مالين درهم إل 
 3.6.مليون درهم لصيانة املعدات الصوتية والكهربائية باملساجد 

 تجهيز المساجد : .3

مرت مربع، والقتناء  328000مسجد على مساحة  1150مليون درهم لتفريش  50,2خصصت الوزارة مبلغ 
 التجهيزات واملعدات الالزمة .

 افحة مختلف اآلفات وقاية المساجد ضد مخاطر الحريق ومك .4

أبرمت الوزارة مع مديرية الوقاية املدنية اتفاقية شراكة من أجل اختاذ التدابري الضرورية للوقاية ومكافحة خمتلف 
ماليني  5اآلفات اليت هتدد سالمة املصلني داخل املساجد خاصة منها احلريق واهللع. وخصص غالف مايل قدره 

املعدات الالزمة ضد احلرائق بكل من جهة الداخلة وادي الذهب وجهة درهم  لتجهيز جمموعة من املساجد ب
 الشرق وجهة بين مالل خنيفرة وجهة درعة  تافياللت.

 التأهيل البيئي للمساجد : .5

أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة مع الوزارة املنتدبة لدى وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة إلعطاء 
 طالقة الربنامج الوطين للتأهيل البيئي للمساجد والذي يهدف إىل:ان

  التأهيل البيئي للمساجد وجتهيزها بالبنيات التحتية الضرورية لتزويدها باملاء و توفري الصرف الصحي هبا
 باالعتماد على تقنيات حديثة؛

  .إدماج الرتبية البيئية والتنمية املستدامة مبدارس التعليم العتيق 

مسجدا مستهدفا  8425مساجد من بني  2305إطار تنفيذ هذا الربنامج مت بناء املرافق الصحية ألزيد من ويف 
مسجدا من عمليات  بناء مرافق صحية وإنشاء  124سيستفيد  2018(.  و برسم السنة املالية %27)نسبة 

 ماليني درهم. 10أشغال الصرف الصحي مببلغ 

 تعزيز النجاعة الطاقية بالمساجد  .6

ولكون  تعزيز النجاعة الطاقية باململكة أصبح التزاما وطنيا، فقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة والوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ووكالة االستثمارات الطاقية، تروم التأهيل الطاقي للمساجد 
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يف أفق سنة   %12طاقية الوطنية املتمثلة يف تقليص استهالك الطاقة بيف إطار األهداف اليت حددهتا اخلطة ال
 .2030يف أفق سنة  15%و  2020

مسجد من  100وقد مت الشروع يف تنفيذ هذه املبادرة الطموحة عرب مرحلتني، حيث عرفت املرحلة األوىل تأهيل
ت طاقية للمساجد املعنية وإعداد منوذج احلجم الصغري واملتوسط والكبري. وقد شرع يف هذه املرحلة بوضع افتحاصا

لتقدير تكلفة الرتشيد الطاقي املرتبطة به. يف حني ستتمحور املرحلة الثانية حول تعميم هذا النموذج على كافة 
 مساجد الرتاب الوطين.

ح ستمكن هذه االتفاقية من إطالق عملية تركيب نظام إنارة اقتصادي ذي استهالك منخفض، وكذا تركيب األلوا 
الكهروضوئية وسخانات املاء تعمل بالطاقة الشمسية باملساجد .مما سيمكن من ترشيد استهالك الطاقة والسماح 
للمصلني باالستفادة من املاء الساخن للوضوء.كما سيتم األخد بعني االعتبار، عند االقتضاء، تكييف قاعات 

 الصالة.

 فيما يلي: 2020وسنة  2017سنة تتمثل أهداف هذا الربنامج خالل الفرتة املمتدة بني 

  استبدال املصابيح العادية مبصابيح اقتصادية من نوعLED   مسجد بتكلفة مالية  5000ب
 مليون درهم؛ 40قدرها

  مليون درهم؛ 15مسجد بسخانات املاء تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة مالية قدرها  2000جتهيز 
  مليون درهم. 30مالية قدرها مسجد باأللواح الكهروضوئية بتكلفة 1000جتهيز 

، جتهيز عدد من املساجد مبعدات النجاعة الطاقية بكل من جهة طنجة تطوان 2018وتعتزم الوزارة خالل سنة 
 30احلسيمة وجهة الدارالبيضاء سطات وجهة فاس مكناس و جهة الرباط سال القنيطرة وذلك بغالف مايل قدره 

 مليون درهم .

 

 المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية :  3مشروع  

 يتطرق هذا املشروع للمحافظة على الرتاث الديين والثقايف التارخيي من خالل:
 جرد الرتاث الديين: -

 ستعمل الوزارة على إعطاء االنطالقة لعملية جرد تقين للرتاث الديين املنقول وغري املنقول.
 ترميم املساجد التارخيية: -
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مسجد  20انطالق األشغال لرتميم  2018ستواصل الوزارة برنامج ترميم املساجد التارخيية وذلك بربجمة سنة 
مليون درهم لتدعيم املبالغ امللتزم هبا بالنسبة  46مليون درهم وختصيص مبلغ  137,4بغالف مايل يصل إىل 

 مساجد. 8ملشاريع ترميم املساجد التارخيية واليت يبلغ عددها 
 :يم الزوايا واألضرحةترم  -

انطالقة اشغال ترميم جمموعة من الزوايا واالضرحة مبدن مراكش ،مكناس، سال والقصر  2018ستعرف سنة 
 مليون درهم. 20الكبري بغالف مايل 

 :وكذا مواصلة اشغال ترميم
 ضريح موالي إمساعيل مبكناس ) بتعليمات ملكية سامية( *
  بنعاشر بسال  ضريح سيدي *
 

 

 التكوين والتعليم الديني :  806برنامج 

 

 تطوير التعليم العتيق :  1مشروع  

  ختصيص مكافآت للمشرفني واملدررين حسب مردودية الكتاب الذي يزاولون فيه مهمة اإلشراف أو
 مليون درمها؛  13,870التدرير، وتنظيم جائزة حممد السادس للكتاتيب القرآنية باعتماد مايل يناهز 

  متمدرس، ويف هذا اإلطار  2200قاعدة املستفيدين من التعليم األويل العتيق لبلوغ هدف توسيع
درهم من أجل تزويد هذه املؤسسات بالعتاد الالزم  800.000ستخصص الوزارة اعتماد مايل يبلغ 

 لتحقيق مردودية جيدة واحلرص على املساواة بني مجيع األطفال يف سن التمدرس هبذه املؤسسات؛
 البنية املادية ملؤسسات التعليم العتيق من خالل: تأهيل 

مقعدا بيداغوجيا )  660بطاقة استيعابية إمجالية تبلغ  -مؤسسات للتعليم العتيق  4الشروع يف بناء  -
بكل من إقليم الداخلة، القنيطرة والرشيدية  -سريرا 572مبا فيها جناح خاص بالتعليم األويل العتيق(، و 

 مليون درمها؛ 90يناهز  مببلغ مايل إمجايل
مدارس بكل ما يضمن السري العادي للعملية الرتبوية من  7مليون درهم لتجهيز  3,3ختصيص مبلغ  -

 العتاد املعلومايت والسمعي البصري وأثاث الداخليات واملكتبات واألثاث املدرسي.
 :تعويض وتأهيل العاملني مبؤسسات التعليم العتيق 

من العاملني مبؤسسات التعليم العتيق بغالف مايل إمجايل قدره  5460ختصيص مكافآت لفائدة  -
 ؛ 2018-2017ألف درهم برسم املوسم الدراسي  904مليون و 145
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تأهيل العاملني مبؤسسات التعليم العتيق من خالل برنامج تكوين مستمر مالئم ميكن من الرقي  -
ملؤسسات وتطوير آليات املراقبة الرتبوية. وقد رصد باملدارك املعرفية واملؤهالت املهنية للعاملني هبذه ا

 ألف درهم. 30ماليني درهم و 3هلذه العملية غالف مايل قدره 
 :حتسني ظروف التمدرس لفائدة تالميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق 

 مليون درهم، مع 55تعميم املنح الدراسية على التالميذ والطلبة املغاربة واألجانب بغالف مايل  -
 2017العلم أن عدد املتمدرسني املستفيدين من املنح الدراسية عرف تطورا ملحوظا خالل سنة 

 وذلك وفق اجلدول أسفله: 2014مقارنة مع سنة 
 

 2014 الوحدة 
 منجزات

2015 
 منجزات

2016 
 منجزات

2017 
 منجزات

2018 
 توقعات 

 21858 21.946 19.085 15.857 14.102 عدد المسجلين بالطور االبتدائي

 6607 6.390 5.367 4.737 4.464  عدد المسجلين بالطور االعدادي

 3520 3.397 2.959 2.901 2.708  عدد المسجلين بالطور الثانوي

 296 297 249 186 154  عدد المسجلين بالطور النهائي

 32281 32.030 27.660 23.681 21.428  المجموع 

 

التعليم العتيق، وذلك من خالل اقتناء املواد الغذائية واللوازم املكتبية تقدمي الدعم املادي ملؤسسات  -
واملدرسية واملقررات الدراسية واملصادر واملراجع لفائدة التالميذ والطلبة، ومواد التطهري والتنظيف والغاز 

واألنشطة  وأداء مستحقات املاء والكهرباء واهلاتف اخلاصة هبـا، والصحة املدرسية والدعم البيداغوجي
مليون  15املوازية داخل مؤسسات التعليم العتيق. وقد رصد هلذه العملية اعتمادات مالية سنوية قدرها 

  درهم.
  مليون درمها ملراجعة الربامج املدرسية واملناهج وإعداد الوثائق املرجعية املؤطرة  1,176ختصيص مبلغ

 للشأن الرتبوي للتعليم العتيق؛
 مليون درمها. 3سري االمتحانات اإلشهادية مببلغ مايل يناهز  تنظيم والسهر على حسن 

 

 تطوير التعليم والتكوين بالمؤسسات التابعة لجامعة القرويين :  2مشروع  

 جزافية وتعويضات للموظفني التابعني ملؤسسات  التعليم العايل العتيق ختصيص مكافئات -
 العايل العتيق حسب اجلدول أسفله:الزيادة يف عدد الطالب املستفيدين من التعليم  -
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 2014 الوحدة 
 منجزات

2015 
 منجزات

2016 
 منجزات

2017 
 منجزات

 196 192 176 157 العلمية اإلجازة
 78 54 36 20 القراءات والدروس القرانية
 84 85 83 73 دار الحديث الحسنية

 - - - - القراءات والدروس القرانية الماستر
الحسنيةدار الحديث   70 91 96 95 

 67 73 69 42 دار الحديث الحسنية الدكتوراه

 520 500 455 362  المجموع 

 
 تعميم املنح لفائدة طالب مؤسسات التعليم العايل العتيق -
 .الربامج الرتبوية وتأهيل موظفي مؤسسات التعليم العايل العتيقيف تطوير  االستمرار -

 تأهيل القيمين الدينيين :  3مشروع  

 التكوين - أ
 معهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات :

 .%25( بزيادة 1000)عوض  1250عدد األئمة املستهدفني للتكوين :  -
 ؛250األئمة واملرشدين املغاربة :  -
 (؛750)عوض  1000األئمة واملرشدين األجانب :  -
 ؛%32( بزيادة 38 )عوض 50عدد األساتذة غري الدائمني :  -
( بزيادة 79.500.000,00درهم )عوض  103.130.000,00االعتماد املخصص  -

 ؛33,5%

 لالستجابة للمتطلبات التالية :
 درهم؛ 29.200.000,00منح الطلبة  -
 درهم؛ 8.000.000,00تعويضات األساتذة عن الساعات اإلضافية  -
 درهم؛ 36.740.000,00اإلقامة واإلطعام واالستقبال  -
 درهم؛ 13.200.000,00البعثات األجنبية نقل  -
 درهم؛ 6.000.000,00األمن واملراقبة واحلراسة والنظافة  -
 درهم؛ 4.350.000,00فواتري املاء والكهرباء  -
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 درهم؛ 8.640.000,00مصاريف أخرى لتسيري املعهد  -
 تأهيل القيمني الدينيني : - ب

ماء ويرتقب أن يشمل مجيع أئمة املساجد وعددهم يواصل برنامج تأهيل أئمة املساجد يف إطار خطة ميثاق العل
 إماما. 49000

 وستواصل الوزارة : 
 صرف التعويضات لقاء حضور لقاءات تأهيل أئمة املساجد؛ -
 ؛ اللجنة العلمية املختصةطباعة كراسات التأهيل املعدة من طرف  -
 ؛القيمني الدينيني املتعاقدين وإعادة تكوين تأهيل  -

 درهم يشمل املصاريف التالية : 106.000.000,00االعتماد املخصص هو 
 تعويضات عن حضور لقاءات التأهيل؛ -
 طباعة كراسات وكتب التأهيل؛ -
 .القيمني الدينيني املتعاقدين وإعادة تكوين تأهيل -

 

 محاربة األمية في مساجد المملكة :  4مشروع  

  إىل  950للدروس ومؤطر  8000إىل  7500مستفيد بالربنامج، وتكليف  300.000تسجيل
منسق ومستشار تربوي. يرصد ألداء تعويضات مؤطري الربنامج بكل أصنافهم ما يقدر بــ  1000

 مليون درهم. 160
  ،تزويد املستفيدين ومؤطري الربنامج باملقررات التعليمية واألدوات املدرسية والدالئل الرتبوية باجملان

ية، وكذا جتهيز املساجد بالوسائل الديداكتيكية واملعدات لضمان السري العادي للعملية التعليمية التعلم
 مليون درهم. 9.8املعلوماتية والسمعية البصرية. ويقدر املبلغ املرصود سنويا هلذه العملية بــ 

  مراجعة وجتويد العدة الرتبوية وفق مقاربات مالئمة، وتطوير وحتسني الربامج واملناهج التعليمية، وكذا تعزيز
عة والتقومي والتكوين. واستثمار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وإبداع برامج تعليمية موازية لفائدة نظم املتاب

 4.5الفئة النشيطة املستفيدة من الربنامج وإرساء مشروع التعلم مدى احلياة. رصد هلذه العملية ما يناهز 
 مليون درهم.

  مية والتأهيل املهين والتعلم مدى احلياة بغالف دعم الربنامج التلفزي بربامج حيوية هتم السياسات العمو
 ماليني درهم. 8مايل يقدربــ 
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  منح جائزة حممد السادس لربنامج حمو األمية باملساجد لفائدة اخلمس األوائل على املستوى الوطين
وتنظيم حفالت يف هناية املوسم القرائي على مستوى كل أقاليم وجهات اململكة وتسليم جوائز التميز 

مليون  1هادات النجاح لفائدة مؤطري الربنامج واملستفيدين املتفوقني. ويرصد هلذه العملية ما جمموعه وش
 درهم.

  مليون درهم إلجناز دراسة ميدانية لتقومي أثر التعلم على املستفيدين. 1.5رصد غالف مايل يقدربــ 

 

 دعم وقيادة :  810برنامج 

 

 دعم المهام :  1مشروع  

معدات مكتبية  منالوحدات اإلدارية للوزارة خمتلف  حتتاجهايسهر هذا املشروع على تأمني املوارد اليت 
باإلضافة إىل حتسني  بالوزارة،وتطوير ودعم جاهزية خمتلف مكونات أنظمة املعلومات اخلاصة  ومعلومياتية،

 املوارد.استعمال هذه 

 من اخلارجية. وتستفيد الوحدات اإلدارية درهم 17.346.250،00لدعم املهام  تبلغ االعتمادات املرصودة
، فيما تستفيد مصاحل اإلدارة املركزية من مبلغ إمجايل قدره 3.624.000,00مبلغ إمجايل قدره 

13.722.250,00. 
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 مساعدات وأعمال إجتماعية :  2مشروع  

والعمل على تطوير مواردها من أجل حتسني املداخيل تتمثل مهمة الوزارة يف ضمان استمرارية األوقاف 
والتأكد من استخدامها يف األعمال النبيلة اليت أنشأ من أجلها نظام الوقف وخاصة يف جمال األعمال 

 .االجتماعية

ويف هذا السياق، يستند العمل االجتماعي للوزارة على تطوير آلية الشراكة مع اجلمعيات ذات االهتمام 
املشرتك، وذلك من خالل "إبرام العقد" والذي يعترب تقنية جديدة للسياسة االجتماعية، مع األخذ بعني 

لي؛ والرابط االجتماعي "كهدف نظام القرب" باعتباره نظاما جديدا لشرعية العمل العمومي احمل "االعتبار 
والتماسك االجتماعي اإلقليمي" الذي يؤسس "احلكامة" كطريقة جديدة للتدبري؛ "؛ و » للتدخل االجتماعي

 .اإلدماج" الذي حيل حمل املساعدة يف اسرتاتيجيات التدخل"لرهانات التماسك على املستوى احمللي؛ مث 

 درهم مفصلة على الشكل التايل: 2.570.000,00الجتماعية وتبلغ قيمة االعتمادات املخصصة لألعمال ا

 درهم؛ 1.500.000,00مجعية األعمال االجتماعية ملوظفي الوزارة:   ·

 درهم؛ 350.000,00 اجلمعية املغربية ملساعدة األشخاص ذوي التثلث الصبغي:  ·

 درهم؛  100.000,00املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني باملغرب:  ·

 درهم. 620.000,00 مجعيات أخرى:  ·
 

 تحديث االدارة :  3مشروع  

املديري لنظام املعلومات، الذي تعمل  خططامل تتمثل يفلتطوير برناجمها املعلومايت، تتبىن الوزارة اسرتاتيجية 
على تعزيزه وتطويره، ورهاهنا يف ذلك ضمان جودة واستمرارية اخلدمات املقدمة للمستعملني من كافة املصاحل 

 املركزية واخلارجية، مع تقوية أمن النظام املعلومايت وفقا للتوجيهات احلالية.

 علومايت للوزارة تتمحور حول احملاور الرئيسية التالية:وهكذا، فإن السياسة املعتمدة يف تطوير النظام امل
 .حتسني تنظيم وإدارة نظام املعلومات 
 .تعزيز محاية وأمن نظام املعلومات 
 .الرفع من معدل مكننة املدارج 
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 .الرفع من مستوى البنية التحتية املعلوماتية 
 .ضمان تدبري فعال وكفء حلظرية املعدات املعلوماتية 
  الداخلية وشبكة االنرتنت للوزارة.حتديث الشبكة 
 التزود بنظام إدارة فعال ومتطور. 

 بنايات إدارية :  4مشروع  

 تتوخى الوزارة من سياستها العقارية بلوغ األهداف التالية :

السماح للوزارة بالتوفر على حظرية عقارية أكثر مالئمة ملهامها وتطور هيكلتها، خاصة تأمني ولوج     ·
واملواطنني للمرفق العمومي، مع األخذ بعني االعتبار كل املعايري الواجب توفرها يف مثل املوظفني 

 هذه البنايات )من بينها سهولة الولوج والسعي لبلوغ أهداف النجاعة الطاقية والبيئية( ؛

مساحات التوفر على حظرية عقارية غري مكلفة ، ال سيما خفض التكاليف املرتبطة بالعقار، وتأمني        ·
 معقولة ملصاحلها وموظفيها .

هذه األهداف ترمي إىل حتسني تدبري الرصيد العقاري للوزارة ومالئمته لنشاطها )أي حتسني نسبة النجاعة 
مرت مربع لكل موظف(، وحتسني جناعة التدبري العقاري )أي التحكم  2  العقارية بالنسبة للهدف املتوخى وهو

عرب عنها بـالدرهم عن كل مرت مربع( ، واحملافظة على الرصيد العقاري بانتهاج يف تكلفة التدبري العقاري امل
سياسة الصيانة الوقائية ، والتحكم يف تطور السومة الكرائية : تكلفة الصيانة اجلارية تضم املبالغ امللتزم هبا 

من األمان والراحة ، كما لصيانة املباين واملقرات يف حالة تضمن السري العادي لنشاط الوزارة يف ظروف مرضية 
 الوقائية أو غريها .  تضم التدخالت العادية للصيانة واإلصالحات الصغرية ، سواء

، منه   ، رصدت الوزارة مبلغا إمجاليا لكراء البنايات اإلدارية 2018بالنسبة للسنة املالية 
درهم  11.466.000,00ودرهم لكراء البنايات اإلدارية لفائدة مقراهتا املركزية ،  5.950.000,00

درهم سنويا بالنسبة لكل موظف ، علما بأن  3.136,89لفائدة وحداهتا اإلدارية اخلارجية ، مما يعطي مبلغ 
للميزانية اخلاصة( .  466تابعني للميزانية العامة و  5.086موظفا ) 5.522عدد موظفي الوزارة يبلغ 

 درهم . 2.500,00وستعمل الوزارة على أن تستقر هذه التكلفة يف 
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 موارد بشرية و تكوين :  5مشروع  

هذا املشروع يهدف إىل السهر على تزويد مجيع الوحدات اإلدارية للوزارة باملوارد البشرية الالزمة آلداء مهامها، 
 إضافة إىل حتسني وتطوير استغالل وتدبري هذه املوارد.

عمدة األساسية يف جمال تدبري املوارد البشرية ويعترب إعداد الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات أحد األ
 بالوزارة.

وهذا النظام يتميز بنوع من اخلصوصية مع احرتامه للخطوات الواجب اتباعها يف التدبري التوقعي، وهو يتمثل 
يف دليل يدرس، يف آن واحد، الوظائف مبا فيها بعض الوظائف اخلاصة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 ات املطلوبة لشغل هذه الوظائف.والكفاء

هذا الدليل حيدد، للمرة األوىل، الوظائف عن طريق وصف املهام واألنشطة املزاولة والناشئة، وربط الكفاءات 
 املطلوبة هبذه الوظائف.

موظفا  466موظفا بامليزانية العامة للدولة،  5086موظفا) 5552يبلغ العدد اإلمجايل ملوظفي الوزارة 
 بامليزانية اخلاصة لألوقاف( موزعة كاآليت:

 2982  موظفا باملصاحل اخلارجية، فضال عن  1473موظفا باإلدارة املركزية،  763موظفا من بينهم
 موظفا باملؤسسات التابعة للوزارة. 746

 2570  لسادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات، خرجيي معهد حممد  2389مرشدا ومرشدة منهم
مرشدا  145من القيمني الدينيني املكلفني الذين متت تسوية وضعيتهم عن طريق التعاقد، و كذا  36و

 موضوعني رهن إشارة احلاميات العسكرية.

من االستفادة هذا وقد قامت الوزارة بإعداد خمطط ثالثي للتكوين، يهدف إىل متكني املوظفني، مبن فيهم اجلدد، 
 من تكوينات هتدف إىل إمدادهم باملعارف النظرية الالزمة ملزاولة مهامهم واكتشاف حميط العمل.

فيما خيص التكوين املستمر، فهو يهدف إىل حتسني كفاءات موظفي وأعوان الوزارة خالل مسارهم املهين، 
ة املزاولة، من جهة أخرى إضافة إىل وضمان تكيفهم مع منصب عملهم من جهة، ومع التطور احملتمل يف املهن

 تطوير مؤهالهتم واملسامهة يف اكتساهبم ملؤهالت جديدة.
 موظف يف السنة.   400وعدد املوظفني املستهدف  1.200.000,00يبلغ االعتماد املخصص للتكوين 
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من فعالية وجناعة وحيث إن توجهات الوزارة تساهم يف تطوير مجيع احملاور السياسية للحكومة، وحىت يتم الرفع 
هذه التوجهات، فإن الوزارة دأبت على إعداد اإلحصائيات الالزمة إلعطاء توضيحات ، كمية وكيفية، حول 

 املشاريع واإلجنازات املستقبلية.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


