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وكالة بيت مال القدس الشريف
وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف،
مؤسســة اجتماعيــة إنســانية تابعــة للجنــة
القــدس ،المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون
اإلســامي .ويرعاهــا صاحــب الجاللــة
الملــك محمــد الســادس ،ملــك المملكــة
المغربيــة.
تعمــل الوكالــة علــى تنفيــذ مشــاريع
اجتماعيــة فــي القــدس للمســاهمة
فــي حمايــة المدينــة المقدســة والحفــاظ
علــى موروثهــا الدينــي والحضــاري ودعــم
ســاكنتها.
وتتــوزع مشــاريعها علــى قطاعــات التعليم
والصحــة واإلســكان والثقافــة والرياضــة
وتمكيــن المــرأة والعنايــة بالشــباب
والطفولــة ،فضــا عــن برامــج المســاعدة
االجتماعيــة لألشــخاص فــي وضعيــة
صعبــة وللفئــات مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة.

الهيئات التقريرية لوكالة بيت مال القدس الشريف:
تسير الوكالة هيئتان وهما:
لجنــة وصايــة مشــكلة مــن وزراء خارجيــة خمــس دول برئاســة المغــرب وبعضويــة فلســطين
بشــكل دائــم ثــم ثــاث وزراء يمثلــون المنطقــة العربيــة واألســيوية واألفريقيــة.
ترفــع لجنــة الوصايــة التقاريــر المحاســبية وخطــة عمــل الوكالــة برســم خمــس ســنوات للمجلس
اإلداري الــذي يصــادق عليها.
المجلــس اإلداري يتشــكل مــن وزراء ماليــة الــدول الســتة عشــر األعضــاء فــي لجنــة القــدس،
ويرأســه وزيــر الماليــة للمملكــة المغربية.

التقارير المالية وتدقيق الميزانية:
للوكالــة نظــام أساســي مالــي ينظــم ميزانيتهــا ويضبــط معاييــر صرف هــذه الميزانية ،وتصدر
الوكالــة تقريــر الحســابات الختاميــة للســنة الماليــة التــي تبــدأ مــن فاتــح ينايــر وتنتهــي فــي
 31دجنبــر ( ،)www.bmaq.orgويتــم تدقيــق الحســابات الختاميــة للوكالــة مــن قبــل مدقــق
حســابات خارجــي يعتمــده المجلــس اإلداري.

مصادر التمويل:
تعتمــد الوكالــة فــي تمويلهــا علــى التبرعــات التــي تردهــا مــن ( )1الــدول والحكومــات
( )2المؤسســات االقتصاديــة الخاصــة والعامــة ( )3األفــراد.

منهجية عمل الوكالة:
يوجــد المقــر الرئيســي
للوكالــة فــي الربــاط،
عاصمــة المملكة المغربية،
وينتظــم عملهــا فــي بلــد
المقــر بموجــب اتفاقيــة
مقــر موقعــة مــع حكومــة
المملكــة المغربيــة تُ مكنهــا
من الحصانــات واالمتيازات
المنصــوص عليهــا فــي
ميثــاق منظمــة التعــاون
اإلســامي.
ينحصــر نطــاق عمــل الوكالة
بحكــم أنظمتهــا األساســية
فــي مدينــة القــدس.
وهــي تنفــذ مشــاريعها
مباشــرة مــن مقرهــا فــي الربــاط ،معتمــدة فــي ذلــك علــى آليــات العمــل الحديثــة وعلــى
منصــات التواصــل االلكترونــي مــن خــال موقعهــا علــى الشــبكة.
وتقــوم الوكالــة بتحويــل األموال المســتحقة للموردين والمقاولين وللجمعيات والمؤسســات
المســتفيدة مباشــرة إلــى حســاباتهم المفتوحــة فــي األبنــاك المرخصة ،وفــق المعايير الدولية
المتعــارف عليها.

إدارة الوكالة:
للوكالــة إدارة تنظيميــة وماليــة برئاســة مديــر عــام ،يقــوم بإعــداد خطــة العمــل وتقاريــر الوكالــة
ويرفعهــا للجنــة الوصايــة.
يســاعد إدارة الوكالــة علــى أداء عملهــا فــي القــدس طاقــم تنفيــذي وإداري برئاســة منســق
برامــج ومشــاريع الوكالــة فــي المدينــة المقدســة.
وعلــى غــرار الهيئــات الدوليــة ،تعتمــد الوكالــة معاييــر المحاســبية والتقويــم والتتبــع لقيــاس
مشــاريعها ،بأثــر قبلــي وبعــدي .وأقامــت مرصــدا فــي القــدس يقــوم بتتبــع الحالــة االجتماعية
التــي تفرضهــا خصوصيــة المدينــة ،ويصــدر تقاريــر منتظمــة فــي هــذا الشــأن ،تســاعد الوكالــة
علــى بلــورة مشــاريعها وفــق أولويــات ُمحــددة.

المؤسسة لوكالة بيت مال القدس الشريف:
المشاريع
ِّ
 .1دعــم القطاعــات االجتماعيــة :تمكنــت الوكالــة بمــا راكمتــه مــن خبــرة وتجربــة وحضــور
ميدانــي علــى األرض ،مــن تعزيــز صمــود ســكان القــدس وتيســير ســبل إيصــال الدعــم إليهــم
مــن خــال آليــة عمليــة تــم وضعهــا ،ممــا مكنهــا مــن تحقيــق العديد مــن االنجازات الملموســة،
مكنتهــا مــن حيــازة ثقــة المؤسســات الشــريكة داخــل القــدس وخارجهــا.
وقد شملت برامج ومشاريع الوكالة كافة القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وإسكان.

يتــم تنفيــذ مشــاريع فــي قطــاع
الصحــة مــن خــال:
 ترميم المستشفيات؛ تجهيــز المستشــفيات بالمعــداتواألجهــزة الطبيــة؛
 شراء سيارات اإلسعاف؛ دعم شراء األدوية والمستلزماتالطبية.

تتلخص أهم األنشطة في قطاع
التعليم في ما يلي:
بناء المدارس وتجهيزها؛ ترميم المدارس؛ شــراء مبانــي وتحويلهــا إلــىمــد ا ر س ؛
 تقديم منح دراسية لطلبة القدسالذين يدرسون بالجامعات المحلية
والمغربية.

 .2المجمــع الخيــري واالجتماعــي :يشــمل جميــع برامــج المســاعدة االجتماعيــة ،منهــا
برنامــج العيــش الكريــم ،وبرنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي ،برنامــج المســاعدات اإلنســانية
لألرامــل وزوجــات األســرى والمســنين وذوي االحتياجــات الخاصــة والفئــات فــي وضعيــة
صعبــة.

برنامــج العيــش الكريــم:
تــوزع الوكالــة بمقتضــاه  29ألــف
رغيــف خبــز يوميا لفائــدة  2900عائلة
مســتفيدة ،ويخلــق دورة اقتصاديــة
هامــة ال تقــل عــن  130ألــف دوالر
شــهريا يســتفيد منهــا حوالــي
 20مخبــزا.

برنامج الطرود الغذائية:
مــن خــال توزيــع  3000حصــة غذائيــة
علــى العائــات المحتاجــة ومــن بينهــا
العائــات المســتفيدة مــن برنامــج
كفالــة اليتيــم المقدســي وذلك خالل
شــهر رمضــان.

 .3مبــادرات أهليــة لبرنامــج مســتدام لمشــاريع التنميــة البشــرية فــي

القــدس  :BMAQ-CISdepمشــروع قائــم الــذات يهتــم بتمويــل مشــاريع الجمعيــات
فــي مجــاالت المهــن والتدريــب وتمكيــن المــرأة والمشــاريع المــدرة للدخــل وتدعيــم القــدرات
واإلدمــاج المجتمعــي.

 .4منظومــة «بيــت مــال القــدس» للتعليــم والتدريــب بالقــدس :BMAQ-ETS

هــي إطــار مؤسســاتي للتعليــم األساســي العالي والتدريــب المهنــي يتضمــن حزمــة مــن
الكفايات التــي تســمح للمتدربيــن ،تشــمل محتويــات متنوعــة ومندمجــة فــي شــكل دروس
يســتفيد منهــا المتدربــون مجانــا ،أو مقابــل رســوم ُمحــددة ،ويمكــن أن تُ ؤمــن للمســتفيدين
فــي شــكل حصــص دوريــة وجاهيــة أو عــن ُبعــد.
 .5مركــز «بيــت المقــدس» للبحــوث والدراســات  :BMAQ-CfR&Sمقــره فــي الربــاط.
يهتم بمشــاريع البحوث والدراســات العلمية والنشــر والمنح الدراســية والمســابقات والخزانة
المتخصصــة فــي تاريــخ القــدس وفلســطين ،والمكتبــة الوســائطية.
 .6نــادي أطفــال مــن أجــل القــدس  :BMAQ-C’sCfAمقره في الرباط .يضم األنشــطة
الموجهــة لفئــات األطفــال واليافعيــن بمــا فــي ذلــك تعزيــز وعــي الناشــئة برمزيــة مدينــة
القــدس ومكانتهــا الروحيــة والحضاريــة واألنشــطة الالمنهجيــة والمخيمــات وانفتــاح الناشــئة
وينظــم النــادي ســنويا جائــزة ألــوان القدس.كمــا ينظــم «نمــوذج
علــى التقنيــات الحديثــةُ .
محــاكاة القمــة العالميــة للطفولــة» بمشــاركة أطفــال مــن مختلــف الجنســيات.
 .7مرصــد «الربــاط» للمالحظــة والتتبــع والتقويــم  :BMAQ-AM&Eoمقــره فــي
القــدس .يقــوم برصــد الحالــة فــي القــدس وإعــداد الدراســات القطاعيــة واإلعــام والتوثيــق
والمســاهمة فــي رســم سياســات الوكالــة فــي القــدس.
 .8منصــة «الداللــة» للتجــارة والتســويق  :Dlala BMAQ-Marketplaceهــي
منصــة خاصــة بوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف تضعهــا رهــن إشــارة الجمعيــات والهيئــات
المهنيــة والتجــار فــي القــدس لتســويق منتجــات التــراث الفلســطيني والصناعــات التقليديــة
والحــرف اليدويــة ،فضــا عــن منتجــات الســياحة الدينيــة والتراثيــة فــي المدينــة المقدســة.
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