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    اإلحداث    

أحدثت مؤسسة النهوض باالعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة بالظهيرالشريف 1.16.1 الصادر بتاريخ فاحت ربيع األخر 1437 
)12 يناير 2016( بتنفيد القانون رقم 135.12.

األهداف

تهدف املؤسسة إلى:
تنمية اخلدمات االجتماعية لفائدة املوظفني العاملني مبصالح وزارة الشباب و الرياضة، و عند االقتضاء، مستخدمي الهيئات املوضوعة حتت وصايتها،	 
إحداث و تنمية املنشآت االجتماعية و مرافق اجتماعية و ترفيهية و ثقافية و رياضية لفائدة املنخرطني و أزواجهم و أبنائهم،	 
تشجيع املنخرطني على امتالك محالت مخصصة للسكنى، أو اقتناء األراضي الالزمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية و االستفادة من القروض السكنية 	 

       و نظام التغطية الصحية التكميلية و خدمة النقل.

الهيكلة

اللجنة املديرية
تتألف اللجنة املديرية باإلضافة إلى وزير الشباب و الرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على األكثر يتكونون من:

 ممثلني عن مصالح الوزارة و الهيئات 
التابعة لها

ممثلني عن املنظمات النقابية األكثر 
متثيلية بقطاع الشباب و الرياضة

ممثلني عن القطاعات املالية و 
اإلجتماعية و اإلقتصادية 
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الهيكل التنظيمي

مديرة املؤسسة

الكاتب العام

قسم اخلدمات

املسؤول املالي

مصلحة التواصل و اإلعالم 
و الشؤون القانونية

مصلحة اخلدمات
 الثقافية و الترفيهية

مصلحة اخلدمات 
مصلحة التتبع و املراقبةمصلحة امليزانية و احملاسبةاإلجتماعية و الصحية
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الصحة

التغطية الصحية التكميلية 
توفر مؤسسة النهوض باالعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة ملنخرطيها، تأمينا صحيا تكميليا )AMC( تعزز به النظام األساسي 

للتغطية الصحية التأمني اإلجباري عن املرض و األنظمة التعاضدية بهدف توفير العالج يف أحسن الظروف و بأقل التكاليف و يتضمن هذا التأمني: 

العالجات املرضية	 
التدخالت الطبية	 
التحليالت الطبية	 
 	)Scanner, IRM...( الكشوفات الطبية باألشعة
التكاليف الصيدلية	 
األمراض املزمنة	 
اإلقامة باملستشفيات أو العمليات اجلراحية داخل و خارج املغرب	 

خدمة االجناد

يف إطارخدماتها اإلجتماعية، عملت املؤسسة على إبرام عقدة مع املتعهد اجلديد وفا إما )WAFA-IMA-Assistance( لإلجناد ابتداء من فاحت يناير 2021 لتقدمي خدمة 
اإلجناد الطبي و القانوني و التقني داخل املغرب و يف العالم بأسره، باستثناء اململكة العربية السعودية خالل فترة احلج. 

خدمات املؤسسة
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التمدرس

منحة الدخول املدرسي
يستفيد من منحة الدخول املدرسي املنخرطون املصنفون ضمن السالليم من 6 إلى 9 و قدرها 500 درهم،

 لفائدة األطفال املتراوحة أعمارهم بني 6 و 21 سنة مبعدل طفليني اثنني )02( لكل أسرة.

املنحة اجلامعية
يستفيد من املنحة اجلامعية أبناء املنخرطات و املنخرطني املتفوقني يف اإلمتحانات النهائية لنيل شهادة البكالوريا بقيمة 

1000 درهم شهريا ملدة عشر أشهر على مدى ثالث سنوات لفائدة ثالثني مستفيدا )30( خالل السنة.

دعم السكن
يستفيد املنخرط )ة( الغير املتوفر على سكن يف ملكيته من دعم مالي قدره 20.000,00 عشرون ألف درهم يف حدود 50 مستفيد كل سنة.

النقل

اإلدارة املركزية
تؤمن املؤسسة خدمة النقل عبر حافالت من النوع املمتاز لضمان نقل املوظفني و العاملني باإلدارة املركزية من و إلى مقرات عملهم.

املكتب الوطني للسكك احلديدية و شركة سيبراتور
توفر اإلتفاقية املبرمة بني مؤسسة النهوض باالعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة و املكتب الوطني للسكك احلديدية و شركة 

سيبراتور تخفيضات هامة لفائدة املنخرطني و املنخرطات و أزواجهم و أبنائهم إلى حدود بلوغ سن 21.
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السياحة و الترفيه

برامج الترفيه و االصطياف

االصطياف العائلي
متكن املؤسسة منخرطيها من إمكانية قضاء عطلهم مبجموعة من املراكز التابعة للوزارة كمركزي آزال و أصيلة و مجمع موالي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة   

و كذا بشقق بإقامات ممتازة و التي يتم توفيرها لهذه الغاية.
مركز االصطياف آزال

يتواجد املركز بالقرب من شاطئ آزال و يتكون من 12 شاليها مكونا من غرفتني
و مرافق صحية مندمجة و صالون و مطبخ.

يوفر املركز إمكانية االصطياف ل 120 أسرة خالل صيف كل سنة.

مركز االصطياف أصيلة
يتواجد املركز بالقرب من شاطئ أصيلة يف موقع متميز يتكون من 16 شاليها مكونة

من غرفتني، صالون، مطبخ و مرافق صحية و يوفر إمكانية إصطياف 160 أسرة 
خالل صيف كل سنة.

مجمع موالي رشيد للشباب و الطفولة

يتوفر املركز على مجموعة من الشاليهات و األستوديوهات كما يتوفر على مسابح و مرافق للترفيه
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الشقق بإقامات ممتازة
تقوم املؤسسة خالل كل سنة بتقدمي عروض مدعمة بإقامات ممتازة لفائدة منخرطيها مبدن مختلفة

من بينها أصيلة و املضيق و أكادير

برامج التخييم
املخيمات الشتوية لليافعني 

تقوم املؤسسة بتظيم مخيم شتوي كل سنة لفائدة أبناء املنخرطني البالغ أعمارهم ما بني 14 و 17 سنة.

املخيمات الصيفية لألطفال
تعمل املؤسسة على تنظيم مخيم صيفي كل سنة لفائدة أبناء املنخرطات و املنخرطني املتراوحة أعمارهم

 ما بني 8 و 14 سنة.



11

السياحة
الرحالت الداخلية و اخلارجية

تنظم املؤسسة كل سنة رحالت و أسفار لفائدة املنخرطني
و ذويهم داخل و خارج املغرب.

أسفار الشباب
حترص املؤسسة على دعم رحالت الشباب التي تنظمها الوزارة يف إطار البرنامج الوطني ألسفار الشباب و ذلك بتخصيص دعم مالي لفائدة أبناء املنخرطات و املنخرطني

املستفيدين من هذا البرنامج.

خدمات أخرى

منحة احلج
تخصص املؤسسة دعما ماليا للمنخرطات و املنخرطني ملساعدتهم على أداء مناسك احلج، يف حدود عشرين ألف درهم 20.000,00 درهم لكل مستفيد.

منحة عيد األضحى
يستفيد كل منخرط )ة( باملؤسسة من منحة عيد األضحى مببلغ 600 درهم.

منحة التعزية
يستفيد املنخرط )ة( الذي فقد أحد األصول أو الفروع من منحة التعزية:

وفاة الزوج )ة( : 2500 درهم	 
وفاة اإلبن )ة( : 2500 درهم	 
وفاة الوالدين )ة( : 2000 درهم	 
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العمرة
تقدم املؤسسة دعما ماليا للمنخرطات و املنخرطني بقيمة 5000 درهم  ملساعدتهم على أداء العمرة.

دعم ذوي االحتياجات اخلاصة
تقدم املؤسسة لكل منخرط )ة( عن كل ابن )ة(
يف حالة إعاقة دعما ماليا، حسب حالة و درجة

اإلعاقة:

خدمات نادي املنظر اجلميل
وضعت وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة قطاع الشباب و الرياضة رهن إشارة املؤسسة نادي املنظر اجلميل الذي سيقدم لفائدة منخرطات و منخرطي املؤسسة 

و  ذويهم عدة خدمات إجتماعية رياضية و ترفيهية من قبيل األنشطة الرياضية )السباحة، الرياضات اجلماعية، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم املصغرة، كرة 
القدم...( و اإلقامة و املطعم.









0537671078

 0537673670 - 0537673596

 contact@fonsafjs.ma 

www.fonsafjs.ma


