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بالتضامن رنتيق

افتتاحية

من  والرياضة  الشباب  وزارة  وأعوان  ملوظفي  االجتماعية  باألعمال  النهوض  مؤسسة  جعلت  لقد 
التواصل، سواء مع املنخرطات واملنخرطني أوالشركاء أوالفاعلني يف املجال االجتماعي ، ركيزة أساسية 

لعملها، وذلك نظرا ألهميته القصوى يف تعزيز عالقتها مع محيطها والرقي مببادراتها.

و عملت املؤسسة منذ منتصف سنة 2018 على إعداد عدد من الوسائط التواصلية يتم من خاللها 
التعريف باملؤسسة وبخدماتها، كما تستعد إلعطاء االنطالقة للموقع االلكتروني للمؤسسة بداية سنة 

.2019

و رغبة يف حتقيق طموحها يف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من املعنيني عبر تنويع وسائل التواصل، 
تطلق املؤسسة مجلتها الدورية النصف سنوية، تعطي من خاللها تقدميا للمؤسسة وخدماتها ، و توثق 
لألنشطة التي مت القيام بها يف الستة أشهر السابقة، كما تقدم عددا من املعلومات املفيدة للمنخرطات 

و املنخرطات.

و إن املؤسسة، إذ تطلق العدد األول من هذه املجلة، فإنها تلتزم بتطويرها بشكل مستمر، لتصبح 
فضاء للتعبير ولإلبداع تفتحه يف وجه املنخرطات و املنخرطني و ذويهم، بإطالالت ثقافية أو شعرية    

أو إبداعات فنية متنوعة.

مديرة املؤسسة       
نعيمة بن يحيى       
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ميثاق املؤسسة
يف إطار ترجمة رؤيتها من أجل تقدمي خدمات ذات جودة عالية، أعدت املؤسسة ميثاقا له حمولة 
قيمية و توجيهية يسترشد به كل العاملني يف املؤسسة من أجل حتقيق أحسن النتائج لفائدة املنخرطات 

و املنخرطني.

بالتضامن رنتيق
رغبة يف حتقيق خدمات ذات جودة عالية، ترقى النتظارات املنخرطات و املنخرطني يف مؤسسة 
الرياضة و تساهم يف تعزيز  النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و 
الشعور باالنتماء للقطاع، تتعهد إدارة املؤسسة بالعمل بجدية من أجل حسن التدبير و التميز يف البرامج 
و التطوير املستمر للعمل، مستندة يف ذلك على قيم التضامن و تكافؤ الفرص و مبادئ احلكامة اجليدة.

نقط قوتنا 

طموح كبير إلدارة وفريق املؤسسة لتحقيق خدمات ذات جودة عالية؛	 
قطاع له خبرة طويلة يف املجال االجتماعي؛	 
قوة اقتراحية كبيرة للمنخرطات و املنخرطني؛	 
تواجد واسع عبر تراب اململكة.	 

قيمنا و مبادؤنا 

االلـتــزام: االلتزام بالتطوير املستمر لألعمال االجتماعية املقدمة من طرف املؤسسة؛  	
على  	 باالعتماد  اخلدمات  من  واملستفيدين  للمستفيدات  الفرص  نفس  ضمان  الفـــرص:   تكافـــؤ 

مقاييس موضوعية مع استحضار بعد التضامن وترتيب األولويات؛
الشفـــافيــة : ضمان توفير املعلومة املتعلقة باخلدمات واملساطر بكل الوسائل املتاحة؛ 	
احلكــامة : حسن تدبير املوارد املتوفرة بتناغم مع اخلدمات املعروضة؛ 	
االنفتـــاح : االنفتاح على جميع اجلهات التي ميكن أن تقدم خدمة مضافة للمؤسسة. 	

مقارباتنا 

املباشرين و فتح باب احلوار وتبادل  	 املباشرين وغير  املعنيني  املـــقاربة التشـــاركية: االستشارة مع 
الرأي من أجل اتخاذ القرارات السليمة واملالئمة؛

املقــــــاربة التــــرابية: حتقيق العدالة املجالية وترجمة سياسة القرب و احلرص على إيصال اخلدمات  	
إلى الفئة املستهدفة على املستوى الوطني؛

مقــــــــــاربة النـــــوع: استحضار احلاجيات اخلاصة لكل من الفتيان و الفتيات و الرجال و النساء. 	
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تقديم المؤسسة
1.16.1 صادر يف فاحت ربيع اآلخر 1437 )12 يناير 2016(  ⇦ أحدثت مبوجب ظهير شريف رقم 
املتعلق بتنفيد القانون رقم 135.12 و املتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية 

لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة. 
⇦ ال تهدف إلى حتقيق الربح، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي.

⇦ تهدف إلى تنمية اخلدمات االجتماعية لفائدة املوظفني العاملني مبصالح وزارة الشباب والرياضة، 
املنشآت  وتنمية  إحداث  إلى  وكذا  وصايتها.  حتت  املوضوعة  الهيئات  مستخدمي  االقتضاء،  وعند 

االجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
⇦ حتى نهاية دجنبر 2018 بلغ عدد منخرطي املؤسسة: 3591 منخرطا و منخرطة. 

توزيعها كاآلتي:
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أنشطة المؤسسة

وزير الشباب و الرياضة يترأس حفل تنصيب مديرة المؤسسة

النهوض باألعمال  الرياضة ورئيس مؤسسة  و  الشباب  العلمي وزير  الطالبي  السيد راشيد  ترأس 
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة االثنين 7 مايو 2018 حفل تنصيب السيدة 
نعيمة بن يحيى على إثر اإلعالن عن تعيينها كمديرة للمؤسسة خالل اجتماع المجلس الحكومي المنعقد 

يوم الخميس 3 ماي 2018.

موجز من السيــرة الذاتيــة للسيدة نعيمة بن يحيى، مديرة المؤسسة
حاصلة على ماستر في العالقات الدولية والقانون الدبلوماسي وتقنيات التفاوض الحديثة و إجازة في القانون.

عينت مديرة لشؤون المرأة و األسرة و الطفولة بوزارة التنمية االجتماعية و األسرة و التضامن سنة 2006، بعد أن تدرجت في 
المسؤوليات اإلدارية انطالقا من مؤسسة التعاون الوطني واشتغلت كمكلفة بالدراسات في قطاعات التشغيل والتكوين المهني والصحة 

و التنمية االجتماعية.
المناصفة  للجنة  ،كما كانت أول رئيسة  القطاعات االجتماعية  النواب ، عضوة في لجنة  انتخبت عضوة في مجلس   ،  2011 سنة 

والمساواة بالمجلس.
أدارت عددا من المشاريع الوطنية والدولية في إطار شراكات مع منظمات دولية وإقليمية.

رئيسة لمركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية  ونائبة رئيسة جمعية حماية األسرة المغربية،ساهمت في تأطير 
عدد من الدورات التكوينية  داخل المغرب وخارجه .

المرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   بالمغرب،  اإلنسان  حقوق  لحماية  االتفاقية  "الممارسة  إصدار  صاحبة  
نموذجا".

عينت مديرة للمؤسسة بتاريخ 3 ماي 2019.
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تسليم المهام بين المديرة بالنيابة ومديرة المؤسسة

تحت إشراف السيد الحسين الجباري، المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضة، تم يوم 
الجمعة 25 ماي 2018 تسليم المهام بين السيدة سميرة باينة ،المديرة بالنيابة،والسيدة نعيمة بن 

يحيى التي تم تعيينها في هذا المنصب ابتداء من 3 ماي 2003.

خالل جلسة التسليم، شكر السيد المفتش العام السيدة سميرة باينة على المجهودات التي بذلتها 
هذه  تحملها  على  يحيى  بن  نعيمة  السيدة   هنأ  كما  تعيينها،  منذ  المؤسسة  سير  حسن  أجل  من 
المؤسسة  طاقم  ولكل  لها  متمنيا  و  االجتماعية  القطاعات  في  اإلداري  بمسارها  مذكرا  المسؤولية، 

التوفيق لما فيه خير المنخرطين والمنخرطات.

استمارة لمعرفة أولويات المنخرطين و المنخرطات

الشباب  وزارة  وأعوان  موظفي  لفائدة  االجتماعية  باألعمال  النهوض  مؤسسة  إدارة  من  حرصا 
والرياضة على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ذات جودة ومستجيبة لحاجيات المنخرطات 
والمنخرطين، و رغبة في تطويرها المستمر ألدائها، أعدت المؤسسة استمارة وجهتها للمعنيين بهدف 
العمل وفق األولويات المعبر  االستعانة من المعطيات المستقاة منها لتوجيه االستراتيجية ومخطط 

عنها، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة كما هو منصوص عليها في القانون رقم 135.12.
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الفاكس         عبر  المؤسسة  وتوصلت  اإلقليمية  و  الجهوية  المديريات  إلى جميع  االستمارة  ارسال  تم 
إلى  باألولويات  يتعلق  فيما  التفريغ  وأفضى  معبأة،  استمارة   225 مجموعه  بما  االلكتروني  البريد  و 

النتائج التالية:

انعقاد االجتماع العادي للجنة المديرية للمؤسسة 
بناء على المادة 11 من القانون األساسي للمؤسسة التي تنص على عقد أحد اجتماعيها العاديين 
نهاية شهر يونيو من كل سنة، عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة 
موظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة اجتماعها العادي يوم الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة السيد 
راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة رئيس المؤسسة وبحضور السيدة مديرة المؤسسة، 
وممثلي  الحكومية  القطاعات  ممثلي  و  للوزارة  المركزيين  المدراء  السادة  المديرية  اللجنة  وأعضاء 

النقابات األكثر تمثيلية في القطاع.
تضمن جدول أعمال هذا االجتماع البت في نتائج السنة المالية 2017، وكذا تقديم الهيكل التنظيمي 

للمؤسسة.
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هيكلة اللجنة المديرية للمؤسسة

باألعمال  النهوض  لمؤسسة  المديرية  اللجنة  تتألف 
االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب والرياضة 
باإلضافة إلى السيد وزير الشباب و الرياضة رئيسا، من 15 

عضوا موزعين على الشكل التالي:

عن وزارة الشباب و الرياضة:

	 مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية؛
	 مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة؛
	 مدير الرياضة؛

	 مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية؛
	 مديرة الموارد البشرية.

عن القطاعات الحكومية: 

	 ممثل وزارة االقتصاد والمالية؛
	 ممثل وزارة الصحة؛

	 ممثل ممثل وزارة السكنى وسياسة المدينة؛
	 ممثل وزارة التربية والتعليم العالي الوطنية والتكوين؛

	 ممثل المندوبية السامية للمياه و الغابات.

عن النقابات األكثر تمثيلية:

	 النقابة الوطنية للشبيبة  والرياضة؛
	 االتحاد النقابي للشبيبة و الرياضة؛

	 الرياضة الجامعة الوطنية لقطاع الشباب؛
	 الجامعة الوطنية لموظفي الشبيبة و الرياضة.

باإلجماع  المصادقة  إلى  االجتماع  خلص  و 
واصدار  للمؤسسة  التنظيمي  الهيكل  على 
مختلف  تحسين  نحو  تدفع  هامة  توصيات 
استقبل  وقد  للمنخرطين.  المقدمة  الخدمات 
إشارة  رهن  الجميل  المنظر  مركز  وضع  خبر 
أعضاء  طرف  من  كبير  باستحسان  المؤسسة 
بالمناسبة  نوهوا  ،الذين  المديرية  اللجنة 
بالمجهودات التي يقوم بها السيد وزير الشباب 

والرياضة من أجل ترقية خدمات المؤسسة.
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انعقاد اجتماع استثنائي للجنة المديرية

بناء على المادة 11 من القانون األساسي للمؤسسة التي تنص على امكانية عقد اجتماع اللجنة المديرية  كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك، عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان 
وزارة الشباب والرياضة اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 11 أكتوبر2018 برئاسة السيد بوعزة المراحي النائب 
الثاني لرئيس المؤسسة وبحضور السيدة نعيمة بن يحيى مديرة المؤسسة، وأعضاء اللجنة المديرية والمدراء 

المركزيين للوزارة و ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي النقابات وكذا األطر العاملة بالمؤسسة.

تضمن جدول أعمال هذا االجتماع الدراسة والمصادقة على النظام األساسي لمستخدمي المؤسسة والنظام 
الخاص بالصفقات، والنظام الداخلي المعدل. وخلص االجتماع إلى:

	 المصادقة باإلجماع على النظام األساسي لمستخدمي المؤسسة ؛
	 تحديد النظام الخاص بالصفقات العمومية للمؤسسة؛

	 االتفاق على التعديالت التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمؤسسة الذي سيتم عرضه على السيد 
الوزير للمصادقة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 9 من القانون األساسي للمؤسسة.

المصادقة باإلجماع على البرنامج التوقعي وميزانية 2019

بناء على المادة 11 من القانون األساسي لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة 
الشباب و الرياضة و المتعلق باجتماعات اللجنة المديرية، عقدت هذه األخيرة اجتماعها السنوي األخير في  
19 دجنبر 2018 ترأسه السيد راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة ورئيس المؤسسة وحضره أعضاء 

اللجنة المديرية بمقر الوزارة.

و تمحور جدول أعمال االجتماع حول:
	 عرض مشروع البرنامج التوقعي وميزانة سنة 2019؛
	 عرض تشكيلة اللجان الوظيفية والمصادقة عليها. 

البرنامج  تناول  المؤسسة  مديرة  عرض  تالها  الوزير  للسيد  التوجيهية  بالكلمة  اللقاء  تميز  و 
التوقعي ومشروع الميزانية لسنة 2019 و التي تمت المصادقة عليهما باإلجماع.
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و خلص االجتماع إلى خمس قرارات مهمة و هي كالتالي: 
	 تعميم منحة عيد األضحى على كافة المنخرطات و المنخرطين؛ 

	 تعزيز البرنامج العام ببرامج ذات خصوصية جهوية ؛
	 إحداث المكاتب الجهوية لتمثيل المؤسسة عبر كافة التراب الوطني ؛

	 اطالق باقة خدمات جديدة تشمل مجاالت النقل والصحة واألبناك و السكن ؛
	 دعم فئة ذوي االحتياجات الخاصة من المنخرطات و المنخرطين وأبنائهم. 

الثالث و هي لجنة  الوظيفية  اللجان  المديرية على مقترح تشكيلة  اللجنة  و قد صادقت  هذا 
اإلسكان ولجنة االستثمار وتنمية الموارد ولجنة الخدمات االجتماعية.

تشكيلة اللجان

 جلنة االستثمارجلنة اإلسكان
وتنمية املوارد

 جلنة اخلدمات
االجتماعية

 السيد محمد أوزيان ، مدير التعاون
و التواصل و الدراسات القانونية؛

 السيد حميد بكار، ممثال عن وزارة
الصحة

ممثال عن بوغنيم،  اجلياللي   السيد 
وزارة السكنى وسياسة املدينة

عن ممثال  حربل،  محمد   السيد 
االحتاد النقابي للشبيبة والرياضة

 السيد محمد فريد اجلديدي، ممثال
الشباب لقطاع  الوطنية  اجلامعة   عن 

والرياضة

مدير املسعودي،  مصطفى   السيد 
الدولة ومرافق  والتجهيز   امليزانية 

املسيرة بصورة مستقلة
مدير حميمز،  محمد   السيد 

الرياضة
عن ممثال  بوزفور،  محمد   السيد 

وزارة االقتصاد واملالية
ممثال لعباري،  الدين  جمال   السيد 
للمياه السامية  املندوبية   عن 

والغابات

الشباب مدير  كاير،  عثمان   السيد 
والطفولة والشؤون النسوية

املوارد مديرة  باينة،  سميرة   السيدة 
البشرية

عن ممثال  املراحي،  بوعزة   السيد 
النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة

 السيد عبد املجيد املجدوب، ممثال عن
وزارة وأعوان  ملوظفي  الوطنية   اجلامعة 

الشباب والرياضة
ممثال دادوشي،  فريد  محمد   السيد 
والتكوين الوطنية  التربية  وزارة   عن 

املهني
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انطالق خدمة النقل بأسطول جديد يوم فاتح أكتوبر 2018
نظرا لتركز عدد مهم من المنخرطات والمنخرطين في اإلدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة 
بالرباط ، و وعيا منها بأهمية توفير ظروف جيدة لنقلهم من والى مقر عملهم ، عملت مؤسسة 
النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب والرياضة على إعطاء االنطالقة 
لخدمة  جديدة  للنقل ابتداء من فاتح أكتوبر 2018، من خالل توفير حافالت من النوع الممتاز 

للعاملين عبر محور الرباط سال و تمارة .

جائزة التفوق الدراسي - المؤسسة تحتفي بالفوج األول من المتفوقين من أبناء 
المنخرطين  و المنخرطات

باألعمال  النهوض  مؤسسة  ومنخرطي  منخرطات  أبناء  من  والمتفوقين  بالمتفوقات  إحتفاء 
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة، نظمت األخيرة يوم األربعاء 10 أكتوبر 
2018 بمقر الوزارة حفال على شرف التلميذات والتالميذ المتميزين من أبناء المنخرطين والذين 

حصلوا على معدالت عالية خالل امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017 ـ 2018.
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ترأست حفل التفوق السيدة نعيمة بن يحيى مديرة المؤسسة وحضره كل من السيد عثمان كاير 
مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، والسيدة سميرة باينة مديرة الموارد البشرية، والسيدين 
بوعزة المراحي وعبد المجيد المجدوب عضوي اللجنة المديرية للمؤسسة  وعدد من مسؤولي 

وأطر القطاع.
تراوحت قيمة الجوائز بين 10.000 درهم بالنسبة للرتبة األولى و 3500 درهما للرتبة العاشرة.
و قد لقيت هذه المبادرة األولى من نوعها في القطاع استحسانا كبيرا لكونها تشكل عنصرا مهما 
االلتزام         الكبير على تشجيع  و ألثرها  الجيد  العلمي  التحصيل  القطاع على  بنات  و  أبناء  لتحفيز 

و الجدية.
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المصباحيات تحتضن المخيم الصيفي للمؤسسة برسم سنة 2018
استفاد 136 طفال و طفلة تتراوح أعمارهم ما بين 07 و 15 سنة في الفترة الممتدة ما بين 25 يوليوز       
و 05 غشت 2018 من البرنامج التخييمي المنظم من قبل مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة 

موظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة وبتمثيلية عريضة لمختلف جهات و أقاليم المملكة. 
المخيم الذي احتضنه مركز الرياضات المصباحيات بمدينة المحمدية حمل شعار " المخيم فضاء 

للتواصل و اإلبداع ".
تضمن برنامج المخيم عدة أنشطة ذات أبعاد فنية وثقافية وسياحية وترفيهية ، و تخللته العديد من 
الورشات لإلبداع الفني و الجوالت السياحية في مواقع أثرية في كل من الرباط و سال ، كما استفاد 

المشاركون و المشاركات من جوالت بحرية و حصص استئناس في بعض الرياضات كالغطس.
و نظرا لتزامن المخيم مع احتفاالت عيد العرش المجيد ،فقد خلد المشاركون أطفاال وأطرا هذه 
الغالية، و تمت بالمناسبة قراءة برقية والء وإخالص لصاحب الجاللة الملك محمد السادس  الذكرى 

حفظه اهلل.
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بَرْقِيةُ الوَالءِ

اللَة
َ
الي صاحَِب الج

ْ
و
َ
م

الملك محمد السادس حفظه الله

بمناسبة ذكرى تربع جاللتكم على عرش أسالفكم المنعمين، 

من طرف  المنظم  الصيفي  المخيم  في  المشاركون  األطر  و  األطفال  نحن  يشرفنا، 

مؤسسة النهوض باألعمال واالجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب والرياضة، 

أن نتقدم إليكم يا موالي، بأصدق التهاني و أسمى آيات اإلجالل و اإلكبار، معبرين لكم 

عن تعلقنا بالعرش العلوي المجيد، و راجين من العلي القدير، أن يعيد أمثال هذا العيد 

عليكم بموفور الصحة وتمام العافية، و أن يقر عينكم يا موالي، بولي عهدكم صاحب 

السمو الملكي األمير المحبوب موالي الحسن، و بصاحبة السمو الملكي األميرة الجليلة 

لال خديجة، و أن يشد أزركم بسائر أفراد األسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

و السالم على المقام العالي بالله، و رحمة الله و بركاته.

و حرر بالرباط بتاريخ 30 يوليو 2018
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الفنية، و بحضور  التخييمية بأمسية فنية كبرى تميزت بعرض إلبداعات األطفال  التجربة  اختتمت 
السادة عامل عمالة المحمدية ورئيس مجلسها الجماعي و مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية 
بالوزارة و المدير اإلقليمي للمحمدية و مدير مركب محمد الخامس بالدار البيضاء و القاعدة البحرية 

بالمحمدية و عدد من أطر المؤسسة و الوزارة و آباء و أولياء األطفال المشاركين. 
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عرض جديد في برنامج االصطياف العائلي 
حرصا من مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة على ترقية 
خدماتها و توسيع عروضها لتشمل أكبر عدد من المنخرطين، و في إطار تمكين المنخرطين و المنخرطات 
من االصطياف العائلي ، قامت المؤسسة بإعطاء االنطالقة لعرضين جديدين لصيف 2018، أحدهما  

في المضيق و ثانيهما بأصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
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ببوزنيقة،  للطفولة  رشيد  موالي  ومجمع  ازال  من  بكل  العائلي  االصطياف  من  االستفادة  تمت  كما 
التابعين للوزارة، الشيء الذي مكن من رفع عدد العائالت المستفيدة من االصطياف العائلي من 320 سنة 

2017 إلى 390 سنة 2018.

دعم أسفار الشباب 
تقوم المؤسسة بدعم رحالت الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة 

وذلك بنسبة خمسين بالمائة من قيمة المشاركة في الرحلة.
و قد استفاد من هذا الدعم 28  شاب و شابة برسم سنة 2018.

دعم مباشر بمناسبة عيد األضحى
تدعم مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة 
الشباب المرتبين في الساللم ما بين  6  و 9  سنة 2018 منحة  لعيد األضحى 
بقيمة 600.00 درهم، وهي المنحة التي تسعى المؤسسة إلى تعميمها على 

كافة المنخرطات والمنخرطين.

منحة الحج 
تقدم المؤسسة دعما ماليا بقيمة 15000 درهما، للمنخرطين لمساعدتهم 
على أداء مناسك الحج، و في هذا السياق، خصصت المؤسسة تسعة عشر 
منحة لفائدة المنخرطين برسم موسم 2018 بعد فوزهم بقرعة المشاركة في 
حج هذه السنة. و تجدر االشارة أنه يتم االستفادة من هذه المنحة مرة واحدة 

لكل منخرط أو منخرطة.  

منحة الدخول المدرسي ألبناء المنخرطين   
تقدم المؤسسة منحة لتمدرس أبناء المنخرطين المصنفين ما بين السلم السادس و السلم التاسع .

وقد استفاد من هذه المنحة ، التي يبلغ قدرها 500 درهما لكل مستفيد/ة، 
2018 كمساعدة  برسم سنة  ومنخرطة  وثمانون منخرطا  وثالثة  مائة  ثالثة 

القتناء اللوازم المدرسية ألبنائهم المتمدرسين.

وحددت شروط االستفادة من هذه الخدمة في طفل واحد متمدرس يتراوح عمره بين ست سنوات 
وواحد وعشرين سنة عن كل منخرط أو منخرطة.  
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تنظيم أول عمرة للمؤسسة
أعطت السيدة نعيمة بن يحيى مديرة المؤسسة، يوم الخميس 13 دجنبر 2018، االنطالقة ألول رحلة 

عمرة نظمتها مؤسسة  األعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة.
شارك في هذه الرحلة 40 مستفيدا و مستفيدة من منخرطي المؤسسة، و شكلت مناسبة أمام ممثلين 
عن مختلف الجهات لالنخراط في هذه التجربة التي دعمتها المؤسسة بمبلغ مهم لالستفادة من هذه 

الرحلة الدينية إلى البقاع المقدسة.
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اإلصدارات
أصدرت المؤسسة سنة 2018 إصدارين يمكن تحميلهما من الموقع الإللكتروني للمؤسسة

www.fonsafjs.ma
	 المطوية: 

	 دليل المؤمن: يرمي هذا الدليل إلى تقديم إجابات عن عدد من التساؤالت، و توفير المعلومات 
المتعلقة باالستفادة من نظامي التغطية الصحية التكميلية و خدمة إسعاف بعد أن تعزز بهما النظام 
على  المالي  العبء  وتخفيف  التكاليف  بأقل  و  الظروف  أحسن  في  العالج  بهدف ضمان  األساسي 

المستفيدات و المستفيدين. 
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االستعداد إلعطاء االنطالقة لمنحة دعم األشخاص في وضعية إعاقة من أبناء 
المنخرطين بداية سنة 2019

في إطار تطوير و تنويع الخدمات الموجهة للمنخرطين و المنخرطات في مؤسسة النهوض باألعمال 
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة، و رغبة منها في التخفيف من العبء الملقى 
على عاتق األسر التي يوجد أحد أفرادها في وضعية إعاقة، بادرت المؤسسة إلى إعداد استمارات وزعت 

على األسر المعنية ،في أفق دعمها ماديا. 
تجدر اإلشارة أن هذه العملية يتم االستعداد لها بتنسيق مع مصالح القطاع المعني باألشخاص في 

وضعية إعاقة.

مشاركات

حضور حفل األوسمة الملكية برئاسة السيد وزير الشباب والرياضة  
أشرف السيد راشيد الطالبي العلمي على حفل تسليم األوسمة الملكية على الموظفات و الموظفين 

الذين أنعم عليه صاحب الجاللة الملك محمد السادس بأوسمة ملكية .
باإلعمال  النهوض  مؤسسة  مديرة  يحيى  بن  نعيمة  السيدة  الحفل  هذا  في  المؤسسة  مثلت  قد  و 
االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة و السيد عبد الحنين المشاور المسؤول 

المالي للمؤسسة.
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لقاء مفتوح مع مديرة المؤسسة في أشغال الجامعة الصيفية للجامعة الوطنية لموظفي 

و أعوان وزارة الشباب و الرياضة 30-29-28 يونيو 2018 

في إطار برنامج  الجامعة الصيفية  للجامعة الوطنية لموظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة، التي 
تم تنظيمها بمجمع موالي رشيد للطفولة و الشباب ببوزنيقة أيام 28-29-30 يونيو 2018، تمت برمجة 
لقاء مفتوح مع مديرة المؤسسة للتعرف على الرؤية االستراتيجية لإلدارة الجديدة للمؤسسة و الخدمات 
التي تقدمها و كذا لالستماع القتراحات الموظفات و الموظفين المنضوين تحت لواء الجامعة من أجل 

تطوير المؤسسة.
حضر هذا اللقاء من المؤسسة أيضا السيد عبد الحنين المشاور، المسؤول المالي للمؤسسة.

تجدر اإلشارة أن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة ممثلة في اللجنة المديرية للمؤسسة 
في شخص السيد عبد المجيد المجدوب.

الجلسة االفتتاحية للمنتدى الوطني األول للشباب الكونفدرالي  

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أيام  02 و 03 و 04 نونبر  2018 بمركز اإلستقبال البشير 
بالمحمدية المنتدى الوطني األول للشباب الكونفدرالي، وقد شاركت المؤسسة في الجلسة االفتتاحية 
لهذا المنتدى، يوم 02 نونبر 2018، بكلمة للمديرة السيدة نعيمة بن يحيى، و بحضور السيد المسؤول 

المالي عبد الحنين المشاور.
جدير باإلشارة أن النقابة الوطنية للشباب والرياضة ممثلة في اللجنة المديرية للمؤسسة في شخص 

السيد بوعزة المراحي.
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معلومات مفيدة

التغطية الصحية 

توفر مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة لمنخرطيها،  
تأمينا صحيا تكميليا )AMC( تعزز به النظام األساسي للتغطية الصحية: التأمين اإلجباري عن المرض 

و األنظمة التعاضدية. بهدف توفير العالج في أحسن الظروف و بأقل التكاليف.

االستفادة من المسابح التابعة للوزارة بأثمنة تفضيلية

تحدد قيمة الولوج إلى المسابح بملكية القطاع في 1000 درهم سنويا بناء على القرار المشترك بين 
وزير الشباب و الرياضة و وزير االقتصاد و المالية رقم 2918.29 الصادر في 7 محرم 1440 الموافق    
ل 17 شتنبر 2018، كما تم تصنيف المسابح إلى "أ" و "ب" حسب قرار وزير الشباب و الرياضة لرقم 

18.2928 الصادر في 7 محرم 1440 الموافق  ل 17 سبتمبر 2018. 

الصنف "ب" الصنف "أ"
مسبح عبد اهلل الشفشاوني تطوان مسبح مراكش المسيرة

مسبح األدارسة فاس مسبح العبدي الجديدة
مسبح لال عائشة وجدة مسبح المدينة العليا القنيطرة

مسبح موالي الحسن بوجدة مسبح يعقوب المنصور الرباط
مسبح لمحامد مراكش

مسبح سيدي يوسف بنعلي مراكش
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أفاق للتعاون

شراكات في مجاالت النقل واالستشفاء واألبناك  في األفق

فتحت المؤسسة عدة قنوات اتصال مع مؤسسات للنقل سواء منه السككي أو البري أو الجوي في أفق 
عقد اتفاقيات شراكة. كما عقدت إدارة المؤسسة عدة لقاءات واجتماعات  تروم تطوير خدماتها وتقريبها 
من المنخرطين استهدفت عددا من المؤسسات البنكية و الفندقية و المستشفيات الخاصة قصد إبرام 
اتفاقيات شراكة لفائدة المنخرطين والمنخرطات وتمكينهم من االستفادة من هذه الخدمات الضرورية 

لهم و لذويهم.

مواعيد قادمة

⇦ يناير:
	 المخيم الشتوي 2019 

من 20 إلى 26 يناير 2019 بميشليفن و أوكايمدن

⇦ فبراير:
	 اللقاء التواصلي الجهوي لجهة درعة تافياللت

يوم 21 فبراير 2016 بمدينة الرشيدية 

⇦ مارس:
	 الرحلة الترفيهية النسوية 

أيام 10-09-08 مارس 2019 بمدينتي آزرو و إفران 

⇦ أبريل:
	 اللقاء التواصلي الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء 

يوم 10 أبريل 2019 بمدينة العيون
	 اللقاء التواصلي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب 

 يوم 11 أبريل 2019 بمدينة الداخلة
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