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افتحېئبالتضاٿ نرتيق

دأبت مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة إىل إصدار مجلة نصف سنوية 
منذ سنة 2018.ونظرا لكون الظروف االستثنائية التي عرفها املغرب عىل غرار كل دول العامل سنة 2020بسبب جائحة 
كورونا قد حالت دون صدور عدد األسدس األول من السنة، فإننا نضع رهن إشارة متتبعات ومتتبعي املؤسسة العدد 

الرابع للمجلة املذكورة واملتضمن ألخبار املؤسسة خالل سنة 2020.
الوطنية  الجهود  يف  واملساهمة  االجتامعية  والربامج  اإلداري  التدبري  مستوى  عىل  تحول  بتسجيل  سنة 2020  متيزت  لقد 

ملواجهة جائحة كوفيد19-.
فعىل مستوى التدبري اإلداري، وحرصا منها عىل مواكبة املرحلة الجديدة وما تتطلبها من تغيري يف أساليب العمل، وضامنا 
الستدامة التواصل مع املنخرطات واملنخرطني، قامت املؤسسة مبجرد اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، عىل تكوين فريق 
عملها من أجل التدبري اإلداري عن بعد واعتمدت عىل وسائل التواصل اإللكرتونية لضامن استمرارية الخدمات من جهة 

،وللتوعية والتحسيس بخطورة الجائحة من جهة أخرى. 
األعباء  تخفيف  إىل  ترمي  التي  املهمة  االجتامعية  الربامج  من  عدد  انطالق  املؤسسة  سجلت  الربامج،  مستوى  وعىل 
االجتامعية واالقتصادية أهمها برنامج "مسكني" املوجه لدعم السكن لفائدة املنخرطات واملنخرطني الذين ال يتوفرون عىل 

سكن، ثم برنامج املنحة الجامعية املتمثل يف تقديم الدعم للطلبة املتفوقني تشجيعا لهم عىل العلم واملعرفة.
والشباب  الثقافة  وزير  السيد  قرار  عىل  بناء  املؤسسة  إدارة  سهرت  فقد  كوفيد19-  جائحة  مكافحة  مستوى  عىل  أما 
لتحاليل  اللوجيستييك  التتبع  عىل  والرياضة،  الشباب  لقطاع  املركزية  املصالح  مع  وبتعاون  املؤسسة،  رئيس  والرياضة 
كوفيد19- لفائدة املوظفني واملوظفات بقطاع الشباب والرياضة، اليشء الذي نعتربه َمْدعاًة لالعتزاز لكونه يجسد انخراط 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  كورونا  جائحة  ملواجهة  الوطنية  الجهود  يف  مكوناته  بكل  القطاع 

السادس حفظه الله.

مـــــــــــديرة املـــــــــــــــــؤسسة
نعــــــيمة بـــــن يحيـــــــــــــى
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االجتامعية  باألعامل  النهوض  مؤسسة  يف  واملنخرطني  املنخرطات  النتظارات  ترقى  عالية،  جودة  ذات  خدمات  تحقيق  يف  رغبة 
لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة وتساهم يف تعزيز الشعور باالنتامء للقطاع، تتعهد إدارة املؤسسة بالعمل بجدية 
من أجل حسن التدبري والتميز يف الربامج والتطوير املستمر للعمل، مستندة يف ذلك عىل قيم التضامن وتكافؤ الفرص ومبادئ 

الحكامة الجيدة.

نقطة قوت
طموح كبري إلدارة وفريق املؤسسة لتحقيق خدمات ذات جودة عالية؛

قطاع له خربة طويلة يف املجال االجتامعي؛
قوة اقرتاحية كبرية للمنخرطات واملنخرطني؛

تواجد واسع عرب تراب اململكة.

قيم ومدؤنا 
االلــتزام             : االلتزام بالتطوير املستمر لألعامل االجتامعية املقدمة من طرف املؤسسة؛

تكافؤ الفرص            : ضامن نفس الفرص للمستفيدات واملستفيدين من الخدمات باالعتامد عىل مقاييس موضوعية مع
                                   استحضار بعد التضامن وترتيب األولويات؛

: ضامن توفري املعلومة املتعلقة بالخدمات واملساطر بكل الوسائل املتاحة؛ الشفافة    
الحكامة               : حسن تدبري املوارد املتوفرة بتناغم مع الخدمات املعروضة؛

: الحرص عىل احرتام قيمنا ومبادئنا والوفاء بالتزاماتنا. املصداقية   

مقاربات 
االستشارة مع املعنيني املبارشين وغري املبارشين و فتح باب الحوار وتبادل الرأي من أجل اتخاذ

                                     القرارات السليمة واملالمئة؛
لتحقيق العدالة املجالية وترجمة سياسة القرب و الحرص عىل إيصال الخدمات إىل الفئة املستهدفة

                                   عىل املستوى الوطني؛
استحضار الحاجيات الخاصة لكل من الفتيان والفتيات و الرجال و النساء.
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اىل غاية نهايةمنتصف شهر دجنرب 2020، بلغ اجاميل عدد منخرطي املؤسسة 4267 منخرطة ومنخرط، توزيعها كاآليت:
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اوال-اجتامعات الدورات العادية للجنة املديرية للمؤسسة: 

1 - اجتامع اللجنة املديرية ليوم االثنني 10 فرباير 2020

 تفعيال ملقتضيات املادة 11 من القانون االسايس للمؤسسة، ترأس السيد لحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة رئيس 
املؤسسة، اجتامع اللجنة املديرية بتاريخ 10 فرباير 2020، متحور حول الربنامج التوقعي وميزانية املؤسسة لسنة 2021.

 وقد جاءت قرارات هذا االجتامع كاآليت: 
*    الرفع من املنحة السنوية للمؤسسة، 

*    رصف جزء اويل من املنحة السنوية للمؤسسة للرشوع يف تنفيذ الربنامج السنوي،
*    تشكيل لجنتني مفتوحتني امام جميع اعضاء اللجنة املديرية، يعهد اليهام مبراجعة القوانني و وضع تصور لتعزيز الرشاكات

      و تنمية موارد املؤسسة.
واللجنتان هام:   

          -   لجنة الشؤون القانونية و الرشاكات           
          -    لجنة الربامج االجتامعية         

*     تقديم برنامج و تصور خاص بفضاء املنظر الجميل، 
*     تطوير خدمتي الحج والعمرة، 

*     دعم التمدرس (الدخول املدريس – املنحة الجامعية) ، 
*    االعتامد يف التنسيق الجهوي للمؤسسة عىل بنيات قطاع الشباب والرياضة املتمثلة يف املديريات االقليمية والجهوية.
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-2 اجتامع اللجنة املديرية ليوم الثالثاء 30 يونيو 2020
والشباب  الثقافة  وزير  الفردوس  عثامن  السيد  تراسه   ،2020 يونيو   30 الثالثاء  يوم  للمؤسسة  املديرية  اللجنة  اجتامع  انعقد 

والرياضة رئيس املؤسسة، وقد تضمن جدول االعامل عىل الخصوص:
              تقديم برنامج و حصيلة سنة 2019   

              دراسة وحرص امليزانية والربنامج التوقعي لسنة 2020.   

 

   
 وقد جاءت قرارات هذا االجتامع كاآليت :

اىل  درهم   15.000,00 من  الحج  منحة  من  الرفع    
20.000,00 درهم،

   تحويل صيغة الدعم بالنسبة للعمرة من خدمة مبارشة 
منظمة من طرف املؤسسة اىل تقديم   دعم مبارش بقيمة   
السنوية  املنحة  حدود  يف  مستفيد  لكل  درهم   5.000,00

املخصصة لهده الغاية ، 
اضافة الطفل الثاين بالنسبة للدعم املدريس،   

ادراج التعزية يف االزواج واالبناء مببلغ 2.500,00 درهم، 
 تخصيص دعم السكن مببلغ 20.000,00 درهم للمنخرطني 

غري ماليك السكن يف حدود 50 مستفيدا عن كل سنة، 
 1.000,00 مببلغ  العليا  الدراسات  ملتابعة  املنحة  تخويل 
ثالث  مدى  عىل  السنة  يف  اشهر  عرش  ملدة  شهريا  درهم 
امتحانات  يف  املتفوقني  املنخرطني  ابناء  لفائدة  سنوات، 

البكالوريا يف حدود 30 مستفيدا عن كل سنة،  
التخييم  برنامج  اىل  الخارجية  و  الداخلية  الرحالت  اضافة 

التي تنظمها املؤسسة، 
امتام تجهيز نادي املنظر الجميل واطالق خدماته يف اقرب 

اآلجال،   
 اعتامد تعريفة خدمات نادي املنظر الجميل.

 
 

10



-3 اجتامع   اللجنة املديرية ليوم االثنني 07 دجنرب 2020  
تراس السيد عثامن الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة رئيس مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة موظفي وأعوان 
نقطتني  االعامل  جدول  تضمن  وقد  للمؤسسة،  املديرية  للجنة  اجتامعا   2020 دجنرب   07 االثنني  يوم  والرياضة،  الشباب  وزارة 

أساسيتني هام:
        تقديم   مرشوع برنامج وميزانية سنة 2021 وعرضه للمصادقة من طرف اللجنة املديرية،   

        تقديم   تقرير لجنة القوانني واملصادقة عليه وحرص الئحة املنخرطني واملنخرطات باملؤسسة من طرف اللجنة املديرية، والبت 
      يف طلبات إيقاف االنخراط باملؤسسة. 

  وقد تقرر ما ييل:   
          تكليف لجنة الخدمات االجتامعية بإعادة ترتيب اولويات برنامج سنة 2021 وذلك بالنظر اىل املالحظات التي تم إبداؤها 

         يف شان امليزانية املرصودة للمؤسسة برسم سنة 2021.
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ثانيا اجتامعات اللجان املتفرعة عن اللجنة املديرية 
     اللجان املؤقتة: 

-1ا لجنة الربامج االجتامعية 
تفعيال لقرارات اجتامع اللجنة املديرية املنعقدة بتاريخ 10 فرباير 2020، يف شان تشكيل اللجان الفرعية، عقدت اللجنة االجتامعية 
التي يرتأسها السيد عبد اللطيف العبدالوي االمني العام ملؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين عضو 

اللجنة املديرية، أربعة اجتامعات متتالية يف التواريخ التالية:

14 فرباير 2020  
19 فرباير 2020  
25 فرباير 2020   
04 مارس 2020  

كان الهدف منها اعداد برنامج توقعي عىل املدى القصري (ثالث سنوات) ووضع ميزانية توقعية لنفس الفرتة الزمنية.
وقد جاءت نتائج هاته االجتامعات عىل النحو اآليت: 

* مراجعة وتحيني السياق القانوين لبعض الخدمات و اعتامدها بالقانون االسايس للمؤسسة بدل محارض اللجنة املديرية فقط.
* مراجعة عقود الخدمات (االسعاف والنقل الطبي، النقل املركزي، املطعمة)،

*   الرفع من منح بعض الخدمات و تطوير بعضها (الحج-العمرة-الدخول املدريس -الرحالت و االسفار) ، 
*   اقرتاح خدمات جديدة (دعم السكن – منحة التفوق الدرايس – الرحالت و االسفار). 
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-2 لجنة الشؤون القانونية و الرشاكات:
تفعيال كذلك لقرارات اجتامع اللجنة املديرية بتاريخ 10 فرباير 2020 يف شأن تشكيل اللجان الفرعية، عقدت لجنة الشؤون القانونية 
والرشاكات التي يرتأسها السيد محمد أوزيان مدير مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية لقطاع الشباب والرياضة عضو 

اللجنة املديرية، اجتامعا لها بتاريخ 08   يوليوز   2020.
 جاءت نتائجه كاآليت: 

*   تحيني تسمية املؤسسة، 
*   توسيع نطاق اختصاصات املؤسسة ،

*   تجويد صياغة بعض الفصول و املواد يف النظام االسايس للمؤسسة، 
*   اعادة النظر يف الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

اللجان الدامئة: 
-3 لجنة الخدمات االجتامعية:

الخدمات  لجنة  اجتامع  عقد  رضورة  عىل  نص  الدي   ،2020 دجنرب   04 بتاريخ  للمؤسسة  املديرية  اللجنة  اجتامع  قرار  عىل  بناء 
االجتامعية وتكليفها بإعادة ترتيب اولويات برنامج 2021.

عقدت هاته االخرية اجتامعا لها بتاريخ 16 دجنرب 2020 تم من خالله انتخاب السيد عبد املجيد املجدوب رئيســا لهاته اللجنة. 
صعوبة    للجميع  تبني  املؤسسة،  ادارة  طرف  من  املقرتح   2021 سنة  برنامج  مرشوع  فقرات  مختلف  يف  والتداول  املناقشة  وبعد 

االستغناء عن بعض فقراته ألهميتها االيجابية عىل املنخرطات واملنخرطني،
فتقرر ما ييل:

 *   اعداد رسالة من طرف السيد رئيس اللجنة باسم لجنة الخدمات االجتامعية ، موجهة اىل السيد وزير الثقافة والشباب و الرياضة 
من اجل طلب عقد لقاء مع سيادته لتوضيح حيثيات هدا القرار.
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ثالتا - االجتامعات التشاورية    
يف إطار التحضري لتنفيذ برامجها املسطرة، وسعيا منها إلرشاك مختلف مكونات اللجنة املديرية، خاصة ممثلو النقابات األكرث متثيلية 
بقطاع الشباب والرياضة اعضاء اللجنة املديرية، قامت ادارة املؤسسة بعقد لقاءين تشاوريني معهم، األول بتاريخ 03 يونيو 2020 

والثاين بتاريخ 06 يوليوز 2020. 
تناقش خاللهام الجميع حول كيفية تطوير بعض الخدمات الحالية (التامني الصحي-االسعاف والنقل الطبي-املطعم والنقل) واقرتاح 
اخرى جديدة (دعم السكن). ثم الغاء خدمات اخرى (مخيامت االطفال واليافعني) نظرا للظرفية الصحية االستثنائية التي متر بها 

بالدنا وسائر دول العامل إثر تفيش فريوس كورونا املستجد.
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رابعا – املؤسسة وجائحة كورونا     
اتخذت املؤسسة  الحجر الصحي،  من قبل السلطات الصحية واالدارية يف شأن تطبيق  املعلن عنها  مع القرارات   متاشيا 

سلسلة من التدابري االحرتازية واالجراءات الوقائية يف املجاالت التالية: 
    مجال   التحسيس و التوعية 

    التحسيس عن طريق امللصقات و املناشري.
    مجال التعقيم 

    اقتناء التجهيزات وادوات التعقيم 
    تعقيم مختلف فضاءات ومرافق املؤسسة (االدارة –املطعم- حافالت نقل املوظفني) 

    مجال الفحص و الكشف الطبي 
بناء عىل قرار السيد عثامن الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، رئيس املؤسسة، تكلفت مؤسسة النهوض باألعامل 
االجتامعية لفائدة موظفي واعوان وزارة الشباب والرياضة، بتدبري عملية اجراء الفحوصات للكشف عن فريوس كورونا 

بالنسبة ملوظفي قطاع الشباب والرياضة. العائدين من الرخص االدارية واملرضية االستثنائية. 

15



*  مجال التكوين ، تنظيم  دورة حول تقنيات العمل عن بعد
  

تبعا للمستجدات الصحية " كوفيد 19-" التي أعلنت عنها السلطات املختصة. و بناء عىل املدكرات اإلدارية الصادرة يف شأن إعتامد 
نظام العمل عن بعد لتاليف تفيش الوباء، نظمت إدارة املؤسسة دورة تكوينية لفائدة الطاقم اإلداري للمؤسسة وذلك يومي 16 و 

17 يوليوز 2020.  يف موضوع تقنيات وآليات العمل عن بعد، 

             

وقد كانت محاور هذه الدورة التكوينية موزعة ما بني الشق النظري والشق التطبيقي، عرب استعامل مختلف التطبيقات والتقنيات 
للعمل عن بعد (كيفية تسيري االجتامعات، كيفية املشاركة يف االجتامعات، كيفية الدعوة لالجتامعات، مرفوقة مبختلف التقنيات 

الستعامل الصوت والصورة والتسجيل).
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 يف إطار سعيها الدائم من اجل تجويد خدماتها املقدمة لفائدة منخرطيها، قامت املؤسسة بإحداث خدمات جديدة وتحيني أخرى 
من اجـل نجاعة أكــــــرث.

أوال-الخدمات الجديدة:

*  املنحة الجامعية   
وعيا منها بأهمية االستثامر يف العنرص البرشي   وتحفيزا منها للمتفوقني واملتفوقات من أبناء املنخرطني يف املؤسسة الحاصلني عىل 
معدالت متميزة يف امتحانات البكالوريا برسم سنة 2020، عملت املؤسسة عىل إطالق خدمة جديدة تتمثل يف تخصيص منحة 

جامعية قدرها 1000,00 درهم ملدة عرش أشهر عىل مدى ثالث سنوات لفائدة 30 مستفيدا من املتفوقني.

    منحة  دعم  السكن
 يف إطار الربنامج االجتامعي "مسكني ”واستجابة لطلبات املنخرطني واملنخرطات، عملت املؤسسة عىل برمجـة خدمة جديدة هي 

دعم السكن بالنسبة لغري املالكني من املنخرطني، ودلك يف حدود 20.000,00 درهم لــفائدة 50 مستفيدا عن كل سنة.   

*  منحة   التعزية لفائدة األزواج واألبناء
يف اطار التضامن االجتامعي و تنفيذا لربنامجها السنوي عملت املؤسسة عىل توسيع شبكة املستفيدين من منحة التعزية لتشمل 

عالوة عىل اآلباء، االبناء مببلغ   2.500,00  درهم و الزوج (ة)  2.500,00  درهم . 
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ثانيا – الرشاكــــــــــــــــــــــات
  اتفاقيات جديدة 

قامت املؤسسة بإبرام مجموعة من اتفاقيات رشاكة مع أطباء من القطاع الخاص وكذا مختربات للتحليالت الطبية وأخصائيي 
البرصيات، باإلضافة إىل رشاكات أخرى (أنظر الجدول املرفق)
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  *   تجديد عقود الخدمات
تنفيذا لقرار   اللجنة املديرية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  30 يونيو 2020 يف شأن مراجعة عقود الخدمات، عملت املؤسسة عىل 
املتعلقة  االمثان  عروض   و  استشارات  طلب  عن  لإلعالن  بها  الخاص  الصفقات  نظام  وفق   املسطرية   اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

بالخدمات التالية  :

1.خدمة النقل املركزي
بتاريخ 10 دجنرب 2020 تم فتح طلبات العروض الخاصة بنقل املوظفني قامت اللجنة املشكلة لهذا الغرض بدراسات العروض 

التي توصلت بها وتم عىل إثر هذه الدراسة قبول عرض متعهد جديد  لهذه الخدمة.

2.خدمة االسعاف والنقل الطبي  
استكامال لسلسلة مراجعة عقود الخدمات، عملت املؤسسة عىل االعالن عن طلب عروض جديد لخدمة االسعاف والنقل الطبي، 
حيت عقدت جلسة فتح األظرفة يوم 18 دجنرب 2020، تم خاللها قبول عرض متعهد جديد يرشع يف االستفادة من هذه الخدمة 

ابتداء من فاتح يناير 2021.
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    املسبح 
متهيدا للرشوع يف خدمات املسبح عملت املؤسسة عىل اجراء تجارب عىل 
تخزين  االلكرتونية،  املعدات  الضخ،  كآالت  للمسبح  التقنية  املعدات 
املحروقات، تكييف وتهيئة املستودعات، إعداد الهوية البرصة عىل مستوى 
الشكل الخارجي والداخيل للمسبح. تهيئة الحوض وتجربة مضخات املاء، 
االساسية  الرياضية  التجهيزات  اقتناء  ثم  االستقبال،  فضاء  وإعداد  تهيئة 

الخاصة باملدارس الرياضية.

استمرارا يف التهيء والتحضري إلطالق خدمات نادي املنظر الجميل، عملت املؤسسة عىل عقد عدة اجتامعات داخلية تنظيمية 
لتحديد االولويات واتخاذ االجراءات لتنفيذ املتعني، وهكذا تم اتخاذ االجراءات التالية:

-1 عىل مستوى البنيات التحتية

وتيسريا لعمليات الولوج والتنظيم واملراقبة، عملت املؤسسة عىل اعداد مدخل الكرتوين من شانه ان يساعد يف عمليات الولوج 
والضبط والتنظيم

تالثا -  تعزيز بنيات املؤسسة
* نادي املنظر الجميل:
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*  اإلقامة التابعة لنادي املنظر الجميل
قامت املؤسسة   بتهيئة فضاء استقبال مكون من 25 غرفة مجهزة بأحسن التجهيزات، موضوعة رهن إشارة منخرطات ومنخرطي 
املؤسسة الراغبني يف استعاملها واإلقامة بها. كام ميكن للجمعيات واملؤسسات و الهيآت استغاللها واالستفادة من خدماتها وذلك 

وفقا لرشوط وضوابط محددة سيتم اإلعالن عنها الحقا. 

*  الفضاءات الرياضية:
عملت املؤسسة بتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب 
املغطاة  القاعة  لتجهيز  األساسية  والتجهيزات  املعدات  توفري  عىل  والرياضة، 

ومالعب كرة القدم وكرة السلة.

* قاعة التكوين 
تهيئة  عىل  املؤسسة  عملت  املستمر،  والتكوين  التكوين  بأهمية  منها  إميانا   
وإعداد فضاء للتكوين بكل معداته وتجهيزاته وبطاقة استيعابية يف حدود 40 
مشاركا، يفتح لالستغالل من قبل املؤسسة وكل الراغبني يف ذلك وفق اجراءات 

مسطرية قبلية.

*  املطعم املركزي
تم تكييف فضاء املطعم من الداخل ومن الخارج حتى يتناسب مع املعايري 

املعمول بها يف هدا املجال، وقد رشع يف استغالله فعليا من قبل املنخرطني.

21



-2 عىل مستوى املوارد البرشية:
يف إطار توفري املوارد البرشية الالزمة لتدبري فضاءات نادي املنظر الجميل، قامت املؤسسة بإجراء مقابالت انتقائية لشغل مهام 
املنشطني الرياضيني، وقد تم وضع هاته االطر   رهن اشارة املؤسسة من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب 

والرياضة.
وفقا  ذلك،  امكانية  عن  املختصة  السلطات  اعالن  فور  الجميل  املنظر  مركز  فضاءات  مبختلف  العمل  يف  الرشوع    يتم  وسوف 

للظروف الصحية االستثنائية الحالية.

رابعا:  تعزيز آليات التواصل  للمؤسسة

* املنظومة املعلوماتية الخاصة باملؤسسة

 استكامال لإلجراءات التنظيمية إلعداد املنظومة املعلوماتية التي تعتزم املؤسسة اعتامدها، تم عقد مجموعة من االجتامعات 
التقنية مع مكتب رشكة الدراسات وتطوير املنظومات املعلوماتية املكلف باألمر،      

 ودلك إلرساء القواعد التقنية واخراج املنظومة املعلوماتية يف القريب العاجل، بهدف تيسري عملية معالجة البيانات واملعلومات 
التي تستخدم يف أرشفة وإدارة وتنظيم البيانات الخاصة باملنخرطات واملنخرطني وكذا الخدمات والربامج التي تقدمها املؤسسة. 
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* اصدرت  املؤسسة وصلة  إعالمية  واخبارية عبارة عن  " فيديو "، لفائدة  املنخرطني و املنخرطات تتضمن  باقة الخدمات لسنة 
2020  ، التي عرفت إضافة خدمات جديدة مثل : املنحة الجامعية ، دعم السكن و تطوير خدمات قامئة مثل : الرفع من منحة 

الحج ، استفادة الطفل الثاين للمنخرط من منحة الدخول املدريس ، منحة التعزية ...

* اصدرت املؤسسة كذلك دليال مرجعيا للعمل ”دليل كوفيد 19 " يرشح فيه بشكل مبسط و سلس اإلجراءات االحرتازية التي 
يتعني عىل املرتفقني واملستفيدين من خدمات املؤسسة اتباعها و العمل بها واحرتام تنفيذها للحفاظ عىل سالمة الجميع ومحاربة 

تفيش وباء كورونا.
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