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افتتاحية

يسعدنا يف مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة 
األنشطة             ملختلف  املتضمنة  السنوية  نصف  مجلتنا  من  الثاني  العدد  عبر  ومعكم  معكن  نتواصل  أن 
و املبادرات التي قامت بها املؤسسة يف األسدس األول من سنة 2019، و نغتنم هذه الفرصة لنتقدم لكم 

مبناسبة حلول السنة امليالدية اجلديدة 2019 بأخلص تهانينا و أجمل متمنياتنا.

لقد متيزت املرحلة الفاصلة بني يناير و يونيو 2019 بتعزيز التواصل مع اجلهات، حيث مت تنظيم 
عدد من اللقاءات التواصلية يف كل من جهة درعة - تافياللت مبدينة الرشيدية و جهة العيون - الساقية 
احلمراء مبدينة العيون و جهة الداخلة - واد الذهب مبدينة الداخلة، كما مت توسيع عالقات التعاون مع 
املؤسسات املشابهة للقطاعات األخرى لتبادل التجارب يف املجال بهدف الرقي بأداء املؤسسة و تقدمي 

خدمات و أنشطة تستجيب النتظارات املنخرطات و املنخرطني.

املركزي                   املستويني  على  مسؤولني  تعيني  و  اإلداري  الفريق  تعزيز  بفضل  املؤسسة،  متكنت  كما 
و اجلهوي، من نشر تواجدها على املستوى الوطني و رفع وتيرة أدائها، حيث مت تنظيم عدد من األنشطة 
التي مت فيها احلرص على توسيع شبكة األنشطة و اخلدمات لتشمل أكبر عدد من اجلهات و تستهدف 

املنخرطات و املنخرطني من مختلف الفئات اإلدارية و العمرية يف حدود اإلمكانات املتاحة.

مديرة املؤسسة       
نعيمة بن يحيى       
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المؤسسة في أرقام

منخرطا            3868 بلغ  ملحوظا حيث  تطورا   2019 بداية سنة  منذ  باملؤسسة  املنخرطني  عدد  عرف 
و منخرطة يف نهاية شهر يونيو 2019 موزعة حسب السلم و اجلنس و الفئات و اجلهات على الشكل 
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أنشطة المؤسسة

اللقاءات التواصلية

قطاع  موظفي  و  موظفات  مجموع  من  خدماتها  لتقريب  و  التواصلية  حمالتها  لسلسلة  استكماال 
الشباب و الرياضة، عملت مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب 
الحمراء           الساقية  العيون  و  تافياللت  درعة  جهات  من  بكل  تواصلية  لقاءات  تنظيم  على  الرياضة  و 

و الداخلة واد الذهب.
تم خالل هذه اللقاءات تقديم عروض من طرف مديرة المؤسسة حول مختلف الخدمات التي تقدمها 
هذه األخيرة و كيفية اإلستفادة منها، موجهة في ذات الوقت الدعوة إلى الموظفات و الموظفين قصد 

اإلنخراط بالمؤسسة لالستفادة من هذه الخدمات الموضوعة رهن إشارتهم. 

و في معرض تفاعلهم، ثمن الحاضرون مبادرة إخراج مؤسسة أحدثت خصيصا لتقديم الخدمات 
اإلجتماعية للموظفين. كما قدموا مجموعة من المقترحات و المالحظات الهدف منها تحسين الخدمات  

وتنويعها و كذا تعميمها على مجموع المنخرطين و المنخرطات عبر جهات المملكة.

و قد تميزت هذه اللقاءات بحضور مكثف للموظفين سواء منهم المنخرطين أو غير المنخرطين.

اللقاء التواصلي لجهة درعة تافياللت

حضر اللقاء التواصلي لجهة درعة تافياللت المنظم يوم الخميس 21 فبراير 2019 بعاصمة الجهة 
- الرشيدية، كل من السيدة نعيمة بن يحيى مديرة المؤسسة و السادة أعضاء اللجنة المديرية: بوعزة 
لمراحي و محمد حربل و فريد الجديدي و عبد المجيد المجدوب و السيد عبد العزيز باعزيز المدير 
الجهوي لوزارة الشباب و الرياضة و مسؤولو و أطر المؤسسة و عدد من الفعاليات في مجال السياحة 

و الصحة و التعليم و الخدمات، و تم خالله التوقيع على شراكات في مجاالت:
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المجال السياحي

العروض التفضيلية موضوع االتفاقية الطرف الشريك

االستفادة من خدمات الوحدة 
الفندقية بأثمان تفضيلية 

)اإلقامة - التغذية(

االستفادة من اإلقامة بالوحدة 
الفندقية

 
HOTEL KENZI RISSANI

HOTEL KENZI RISSANI ٭ مؤسسة

المجال الصحي

العروض التفضيلية موضوع االتفاقية الطرف الشريك

من   20% بنسبة  تخفيض  ٭ 
شريطة  بها  المعمول  التعريفة 
االنخراط  ببطاقة  االدالء 

بالمؤسسة
المستفيدين  بنقل  التكفل  ٭ 
مع  الدم  تصفية  حصص  من 
أثناء  التغذية  جبات  و  توفير 

إجراء هذه الحصص.

حصص لتصفية الدم لفائدة 
المنخرطات والمنخرطين 

المعنيين باألمر
٭ مركز تصفية الدم »الفاروق«

مجال التعليم

مركز أكاديميا للغات بتخفيض نسبة %25 فيما يخص التكوين في جميع اللغات المتاحة.
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اللقاء التواصلي لجهة العيون الساقية الحمراء

العيون             بمدينة  المؤتمرات  قصر  احتضنه  و   2019 أبريل  شهر  من  العاشر  األربعاء  يوم  اللقاء  هذا  انعقد 
السيد محمد  الجهوي  المدير  و  المديرية  اللجنة  و أعضاء  المؤسسة،  إدارة  و فريق  و حضره كل من مديرة 

بولسان.

و قد كان هذا اللقاء فرصة للموظفين و الموظفات لتقديم عدد من االقتراحات ترمي جميعها إلى النهوض 
باألعمال االجتماعية لفائدة المنخرطين داخل الجهة.

و بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقيات في مجاالت: التعليم و الصحة و الفندقة  و األسفار.

موضوع االتفاقية الطرف الشريك
الشراءات ٭ سوق ممتاز وني
التعليم ٭ مدرسة الحورية الذهبية

تعلم اللغة اإلسبانية ٭ جمعية الناطقين باإلسبانية بالجنوب 
    )شريك المعهد الثقافي اإلسباني(

توزيع و بيع المواد الطبية ٭ شركة فورلي فارما
التحاليل و األشعة الطبية ٭ مختبر مديسينا

التعليم ٭ مؤسسة األعمال االجتماعية )العيون(
الترويض الطبي ٭ عيادة الليلي

الرحالت الداخلية و الخارجية ٭ وكالة األسفار صحريانو
سياحة ٭ شركة صحراء هسطالتي )فندق المسيرة(
سياحة ٭ شركة صحراء هسطالتي )فندق البارادور(
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اللقاء التواصلي لجهة الداخلة واد الذهب

انعقد اللقاء يوم الخميس 11 أبريل 2019 بمدينة الداخلة و عرف مشاركة موظفي القطاع بالجهة و حضور 
السادة أعضاء اللجنة المديرية للمؤسسة: السيد بوعزة لمراحي و السيد محمد حربل و السيد فريد الجديدي 
و السيد عبد المجيد المجدوب و السيد المدير الجهوي للوزارة السيد الحبيب الحتحات و بعض الفاعلين 
بالجهة، تم خالله تقديم عرض من طرف السيدة المديرة بسطت فيه أهداف و اختصاصات مؤسسة النهوض 
باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة و كذا كيفية تحقيق هذه األهداف الرامية 

إلى اإلستجابة لمتطلبات و طموحات المنخرطات و المنخرطين.

العروض التفضيلية موضوع االتفاقية الطرف الشريك

تخفيض بنسبة %20من التعريفة 
المعمول بها

استفادة منخرطات و منخرطي 
الجهة من خدمات الفندق

٭ مؤسسة الفندقية 
HOTEL DAKHLA – SUR MER
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المخيمات الشتوية لليافعين )ميشليفن / أوكايميدن(
في إطار البرنامج السنوي 2019/2018 لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة 
الشباب و الرياضة، احتضن كل من مركز االستقبال آزرو و مركز االستقبال اوكايمدن التابعين على التوالي 
للمديرية االقليمية إفران و المديرية اإلقليمية الحوز، المخيم الشتوي 2019 ألبناء المنخرطين فئة اليافعين من 

14 إلى 17 سنة   و ذلك خالل الفترة الممتدة ما بين 20 و26 يناير 2019.

وقد استفاد من مخيم ميشليفن  24 مستفيدة و مستفيدا و من مخيم أوكايمدن 46، يمثلون مختلف أقاليم  
جهات المملكة.
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تخليد اليوم العالمي للمرأة

تخليدا لليوم العالمي للمرأة 08 مارس لسنة 2019، نظمت مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة 
موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة رحلة ترفيهية لفائدة 31 من النساء المنخرطات، وذلك أيام 10-09-08 

من مارس 2019، بفضاء Vallon vert بمدينة آزرو.

و قد تضمن البرنامج خرجات إيكولوجية في مدارات سياحية بمنطقة عين فيتيل و النواحي و خرجات أخرى 
لكل من مركز إفران و أرز كورو و مركز مدينة آزرو، و تضمن البرنامج كذلك سهرة الفلكلور المحلي.

و قد عرف هذا النشاط مشاركة موظفات منخرطات من مختلف أقاليم المملكة.
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استكمال الهيكل التنظيمي للمؤسسة

في إطار تنزيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، و بناء على اإلعالن الذي تم نشره بتاريخ 04 مارس 2019 تم 
اإلعالن عن نتائج عمل لجنة االنتقاء، و تعيين كل من السادة:

الحسين مرصان: كاتبا عاما للمؤسسة؛  ٭ 

عبد الحنين المشاور: رئيس مصلحة الميزانية و المحاسبة؛  ٭ 

محمد الورضي: رئيس مصلحة الخدمات االجتماعية و الصحية. ٭ 

و قد عرف حفل التنصيب الذي نظم يوم األربعاء سادس مارس 2019 و ترأسته السيدة مديرة المؤسسة، 
حضور كل من السيد الحسين الجباري، المفتش العام للوزارة و السيدين بوعزة لمراحي و محمد حربل عضوي 
على  الجميع  أكد  حيث  البشرية،  الموارد  مديرية  عن  رضا  الدين  بدر  السيد  و  للمؤسسة  المديرية  اللجنة 
االنتظارات الكبيرة و المهام الجسيمة التي من شأنها تعزيز و تقوية المؤسسة في بعديها التنظيمي و الخدماتي.

حفل تنصيب السادة الكاتب العام ورئيس مصلحة الخدمات االجتماعية والصحية ورئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة
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الحسين مرصان: الكاتب العام للمؤسسة

متصرف الدرجة األولى

دبلوم الدراسات العليا المتخصصة - حقوق االنسان - جامعة عبد  ٭ 
      المالك السعدي - كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة ٭ 
مدير إقليمي بالنيابة لمديرية شفشاون ٭ 

مدير إقليمي سابق بكل من مديرية العرائش و مديرية طنجة أصيلة من   ٭ 
      2003 إلى 2014

محمد الورضي

رئيس مصلحة الخدمات االجتماعية والصحية
محرر من الدرجة األولى

 
خريج المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة  ٭ 

حاصل على اإلجازة المهنية في تربية الطفولة  ٭ 
      الصغرى 

جامعي في األدب اإلنجليزي  ٭ 
مكلف باألسئلة البرلمانية بمديرية الشباب والطفولة  ٭ 

      و الشؤون النسوية 2018
مكلف بمصلحة األنشطة التكوينية 2017  ٭ 

عبد الحنين المشاور

رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة
تقني من الدرجة األولى 

حاصل على دبلوم المحاسبة المعلوماتية  ٭ 
مسؤول عن مالية مؤسسة النهوض باألعمال  ٭ 

      االجتماعية منذ 2016/06/27
رئيس مصلحة حضيرة السيارات سابقا من 2016  ٭ 

      إلى 2018
شاسع بوزارة الشباب والرياضة من 2004 إلى   ٭ 

2016      
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تعيين المنسقين الجهويين

اإلثنين                           يوم  تم  الجهوية،  المكاتب  تشكيل  أفق  في  و  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  لمقتضيات  تفعيال 
27 مايو 2019 اإلعالن عن أسماء المرشحين الذين تم انتقاؤهم لشغل مهمة منسق جهوي لمؤسسة النهوض 

باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة. 

و في كلمة لها أثناء حفل االستقبال الذي أقيم بمناسبة هذه التعيينات و بحضور السيد النائب األول لرئيس 
اللجنة  السيد محمد حربل عضوي  و  المجدوب  المجيد  السيد عبد  و كل من  كاير  السيد عثمان  المؤسسة 
من  المنتظرة  المهام  و  األدوار  على  المديرة  السيدة  أكدت  للمؤسسة،  اإلداري  الطاقم  و  للمؤسسة  المديرية 
المنسقين الجهويين في إشارة منها إلى مهام المبادرة و االقتراح و تقريب خدمات المؤسسة من المنخرطين   

و تفعيل البعد الجهوي في البرامج و األنشطة المقترحة من قبل المنخرطات و المنخرطين. 
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مهام المنسقين الجهويين

وفقا ألحكام المادة 16 من القانون األساسي للمؤسسة؛  -
وفقا ألحكام المواد 43-44-45 و 46 من النظام الداخلي للمؤسسة؛  -

 

 مهام تمثيلية إدارة المؤسسة بالجهات:

القيام بالتنسيق والتواصل بهدف تشجيع االنخراط وتمكين المنخرطات والمنخرطين من   -
       االستفادة من خدمات المؤسسة؛

تتبع تنفيذ برامج عمل المؤسسة على المستوى الترابي؛  -
تمثيل المؤسسة أمام القطاعات العمومية والمؤسسات الخاصة الشريكة بالدائرة الترابية للجهة؛  -

اقتراح برامج وأنشطة لفائدة المنخرطين على المستوى الجهوي والمحلي تعرض على اللجنة   -
       المديرية قصد المصادقة؛

السعي نحو تنمية الموارد المالية للمؤسسة؛  -
اقتراح كافة المبادرات الكفيلة بدعم عمل المكتب الجهوي للمؤسسة محليا.  -
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األطر الذين تم انتقاؤهم لشغل مهمة منسق جهوي لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي 
و أعوان وزارة الشباب و الرياضة

أعلي بعيدوس 
متصرف الدرجة 1 

٭ دبلوم المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة 
-  سلك المفتشين -

٭ اإلجازة في القانون الخاص   
٭ شهادة تكوين المكونين    

٭ مدير مركز حماية الطفولة بوجدة 2005 إلى 
2019/05/27    

٭ مقتصد بمركز حماية الطفولة من 1996 إلى 2005
٭ مربي فريق بمركز حماية الطفولة من 1991 إلى 1996     

الشــــــرق

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

سعيد سود
متصرف الدرجة 1 

٭ مدرب الدرجة 2
٭ مؤطر الرياضة للجميع

٭ دبلوم المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضة
٭ الباكالوريا علوم تجريبية

٭ مدير إقليمي بالصويرة من 2016 إلى 2019
٭ مدير اإلقليمي بأكادير من 2014إلى 2016
٭ مكلف بتسيير نيابة طنجة أصيلة 2014 

طنجة - تطوان - الحسيمة

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

عبد النبي عامر  
متصرف الدرجة 1 

 
٭ خريج المعهد الملكي لتكوين األطر سلك المربيين

٭ شهادة في االعالميات
   

٭ مكلف باإلحصاء بمصلحة ادماج الطفولة من 2018 
     إلى 2019/05/27

مسؤول إقليمي للشباب بمديرية الصخيرات تمارة  ٭ 
من 2016 إلى 2018

٭ مدير دار الشباب عين عودة من 2012 إلى 2016    

الرباط - سال - القنيطرة

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

إلياس الرحيوي 
متصرف الدرجة 3 

سلك  األطر  لتكوين  الملكي  المعهد  خريج  ٭ 
المفتشين 

خريج جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل إجازة في  ٭ 
علم االجتماع

٭ إطار بالمديرية الجهوية فاس مكناس من 2018 إلى 
2019/05/27    

البشرية  الموارد  مديرية  التكوين  بهندسة  مكلف  ٭ 
الرباط  من 2016 إلى 2018

٭ مسؤول إقليمي للشباب بمديرية موالي يعقوب من 
    2013 إلى 2016

فـــاس مكنـــــاس

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة
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عبد القادر إيداوتني
متصرف الدرجة 3 

٭ اإلجازة في علم النفس 
٭ باكالوريا التعليم الثانوي 

٭ مكلف بالشؤون العامة والموارد البشرية بالمديرية 
     الجهوية أكادير من 2013 إلى 2019.

٭ مكلف بتسيير المديرية الجهوية أكادير 2013.
٭ مسؤول إقليمي للشباب والطفولة بالمديرية الجهوية 

    كلميم واد نون من 2009 إلى 2013.

سوس - ماسة

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

جمال الناصري
متصرف الدرجة 1 

دبلوم المعهد الملكي للشبيبة والرياضة سلك  ٭ 
       المفتشين 

ماستر متخصص تنشيط الطفولة ٭ 

بالمديرية  والرياضة  الشباب  بمصلحة  موظف  ٭ 
الجهوية البيضاء سطات منذ 2018

إلى   2007 من  المحمدي  الحي  الشباب  دار  مدير  ٭ 
2008

٭ مدير المؤسسة الوطنية لحماية الطفولة عبد السالم 
بناني من 2005 إلى 2007

الدار البيضاء - سطات

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

عبد الهادي مهداوي 
محرر من الدرجة األولى 

٭ خريج المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة 
السوسيو  التنشيط  المهنية في  ٭ حاصل على اإلجازة 

ثقافي 

مكلف بالتواصل واالعالم بالمديرية الجهوية  ٭ 
        بالرشيدية من 2016 إلى 2019/05/27

مكلف بالشؤون االدارية والحسابات بالمديرية  ٭ 
       الجهوية منذ 2016

مدير دار الشباب الخنك بالرشيدية منذ 2016 ٭ 

درعة تافياللت

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

مبارك منصور
متصرف الدرجة 3 

االجازة المهنية في التنشيط السوسيوثقافي، ٭ 
ماستر التربية والتنشيط في مجال الطفولة، ٭ 

تقني محاسب مقاوالتي ٭ 

٭ مسؤول شؤون الموارد البشرية بجهة كلميم وادنون 
    من 2017 إلى 2019/05/27

٭ مسؤول اقليمي للطفولة من 2014 إلى 2017
٭ مدير دار الشباب من 2005 إلى 2014

كلميم واد نون 

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة
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نور الدين المامي
متصرف الدرجة 3 

٭ اإلجازة.
٭ دبلوم من المعهد الثقافي اإلسباني

٭ إطار بالمديرية الجهوية  بجهة العيون الساقية 
     الحمراء منذ 2019/07/01

العيون - الساقية الحمراء

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة

أحمد سومري
متصرف الدرجة 3 

٭ دبلوم المعهد الملكي لتكوين األطر تخصص أنشطة 
    الشباب

٭ مدير دار الشباب السالم من 2011 إلى 2019/05/27
٭ مكلف بالتواصل ونقطة االرتكاز بالمديرية الجهوية 

    الداخلة وادي الذهب من 2016 إلى 2019/05/27
٭ مقتصد بمخيم تاورطة   صيف 2018

الداخلة و اد الذهب

الشهادات او الدبلومات المحصل عليها

المهام األخيرة باإلدارة
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اتفاقيات شراكة

اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية واتفاقية شراكة مع شركة سوبراتور

في إطار التعاون بين مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة 
و المكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة  وشركة سوبراتور من جهة أخرى، تم إبرام اتفاقيتي شراكة يستفيد 
بموجبهما منخرطات و منخرطو المؤسسة من تخفيضات تفضيلية في سعر التذاكر للسفر على متن القطارات 
التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية و الحافالت التابعة لشركة سوبراتور، وفق البيانات المشار إليها في 

الجدول رفقته.

المكتب الوطني للسكك الحديدية

٭ المنخرطون/ات في المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين
   04 و 21 سنة؛

٭ بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 04 و 16 سنة فيمكنهم االستفادة 
   من تعريفة األطفال التي يمنحها م و س ح بتخفيض قدره %30 مع سقف محدد 
   بالدرجة 1 و الدرجة 2، شريطة أن يكون الطفل مصحوبا بأحد والديه خالل السفر.

المستفيدون 

الحجز  وقت  في  المتوفر  العمومي  التذكرة  ثمن  على    30% بنسبة  تخفيض  ٭ 
بالدرجتين 1 و 2 على متن:

� جميع القطارات فائقة السرعة "البراق" ذات الحجز المسبق؛
� جميع قطارات الخط بما فيها القطارات ذات الحجز المسبق؛

� القطارات المكوكية باستثناء القطارات التي تسير خالل فترات الذروة 
   الممتدة من الساعة 6 إلى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 3 إلى 7 مساء، 
    من االثنين إلى الجمعة، بالنسبة لمحور الدار البيضاء- الرباط-القنيطرة.
٭ تخفيض بنسبة %30 ثمن التذكرة العمومي لعربات النوم )مقصورة النوم األحادية، 

   عربات األفرشة(.

التعريفات 
التفضيلية

يمنح م و س ح بطاقات سير شخصية على محوري الدار البيضاء-الرباط و القنيطرة 
منخرطي/ات المؤسسة بتخفيض قدره %10 من  ثمن بطاقات االنخراط العمومي. بطاقات االنخراط

تمنح التخفيضات بشبابيك محطات القطار فقط بعد اإلدالء ببطاقة المنخرط )ة(
أو الزوج)ة( أو االبن)ة( التي تمنحها المؤسسة.

كيفية منح 
التخفيضات
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شركة سوبراتور

المنخرطون/ات في المؤسسة و أزواجهم و أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 04 و 21 سنة المستفيدون 

تخفيض بنسبة %30  على ثمن التذكرة للعموم على متن حافالت سوبراتور . التعريفات 
التفضيلية

تمنح التخفيضات بشبابيك بمحطات القطار و سوبراتور بعد اإلدالء ببطاقة المنخرط )ة( 
أو الزوج )ة( أو االبن )ة( التي تمنحها المؤسسة.

كيفية منح 
التخفيضات

الزيارات اإلعدادية

زيارة عمل للمديرية اإلقليمية لوزارة الشباب و الرياضة بإفران بتاريخ 16 يوليوز 2019

وزارة  أعوان  و  موظفي  لفائدة  االجتماعية  باألعمال  النهوض  لمؤسسة  المديرية  اللجنة  لقرارات  تنفيذا 
إفران                         بمدينة  المتوفر  العقار  ملف  تتبع  شأن  في   ،2019 يونيو   26 بتاريخ  المنعقدة  الرياضة  و  الشباب 
و المخصص لفائدة وزارة الشباب و الرياضة، عقدت مديرة المؤسسة اجتماعا في هذا الشأن مع السيد عامل 
استئناف  على  الوزارة  على حرص  فيه  أكدت  الوجود،  حيز  المشروع  بإخراج  التعجيل  أجل  من  إفران  إقليم 
اإلجراءات اإلدارية و التقنية الستكمال ملف العقار المخصص لفائدة وزارة الشباب و الرياضة، إلحداث مركز 
سوسيوتربوي متعدد التخصصات لفائدة المنخرطات و المنخرطين في مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية 

لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة.
خدمة  به  تقوم  الذي  الدور  و  االجتماعية  األعمال  مؤسسات  أهمية  على  اإلقليم  عامل  السيد  أكد  كما 
للمستفيدين منها، كما عبر عن االستعداد التام للسلطات اإلقليمية على حسن التعاون من أجل إخراج المشروع 

إلى حيز الوجود على غرار القطاعات األخرى.
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الزيارات اإلعدادية لالصطياف العائلي صيف  2019
تحضيرا لعملية االصطياف العائلي لصيف 2019، برمجت إدارة المؤسسة مجموعة من الزيارات الهدف 
منها تفقد حاجيات المراكز المعدة لالصطياف العائلي و الختيار فضاءات جديدة تستجيب لطلبات المنخرطات 

و المنخرطين في حدود اإلمكانيات المالية المتوفرة للمؤسسة.
و قد تمت زيارة في هذا اإلطار كل من مدينة أكادير بتاريخ 18 أبريل 2019 و آزال و المضيق بتاريخ 24 أبريل 

2019، حيث استقر الرأي على دعم تجهيزات مركز آزال وتثمين اختيار مراكز المضيق وأصيلة وأكادير.
كما سهرت المؤسسة على إثر هذه الزيارات على تأهيل المراكز التابعة للوزارة و الموضوعة رهن إشارة 
المؤسسة الصطياف عائالت المنخرطات و المنخرطين بكل من آزال و أصيلة، و تم كذلك توفير عروض جديدة 

لالصطياف العائلي بمدينة أكادير باإلضافة إلى إقامات من المستوى الجيد بالمضيق.

الزيارة اإلعدادية لمخيم األطفال صيف 2019
في إطار االستعداد لتنظيم المخيم الصيفي لألطفال تم القيام بزيارة تفقدية لمركز الرياضات المصباحيات 

بالمحمدية، الستقبال حوالي 130 طفال و طفلة.
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اجتماع اللجنة المديرية
بناء على المادة 11 من القانون األساسي لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة 
الشباب            بوزارة  العاشرة صباحا  الساعة  من  ابتداء   2019 يونيو   26 األربعاء  يوم  انعقد  الرياضة،  و  الشباب 
و الرياضة، اجتماع اللجنة المديرية للمؤسسة ترأسه السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المؤسسة، و قد 

حضر هذا االجتماع كل من:

٭ السيد عثمان كاير، عضو اللجنة المديرية، مدير مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية؛
٭ السيدة سميرة باينة: عضوة اللجنة المديرية، مديرة الموارد البشرية؛

٭ السيد محمد أوزيان: عضو اللجنة المديرية، مدير مديرية التعاون و الدراسات القانونية؛
٭ السيد محمد حميمز: عضو اللجنة المديرية، مدير الرياضة؛

٭ السيد بوعزة لمراحي: عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، ممثال للنقابة الوطنية للشبيبة و الرياضة؛
٭ السيد محمد حربل: عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، ممثال لالتحاد النقابي للشبيبة و الرياضة، 

    المنضوي تحت لواء االتحاد المغربي للشغل؛
٭ السيد فريد الجديدي: عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، ممثال عن الجامعة الوطنية لقطاع الشباب         

    و الرياضة المنضوية تحت لواء االتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
٭ السيد عبد المجيد المجدوب: عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، ممثال عن لجامعة الوطنية لموظفي 

    الشبيبة و الرياضة؛
٭ السيد محمد بوزفور: عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، ممثال وزارة االقتصاد؛

٭ السيد حسن اإلحساسي: عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، ممثال عن وزارة الصحة؛

وعن إدارة المؤسسة حضر كل من:
 

٭ السيدة نعيمة بن يحيى، مديرة المؤسسة؛
٭ السيد الحسين مرصان كاتب عام المؤسسة؛

٭ عبد الحنين المشاور المسؤول المالي؛
٭ محمد الورضي: رئيس مصلحة الخدمات االجتماعية والصحية.
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و قد تضمن جدول أعمال هذا االجتماع نقطة فريدة تتعلق بالبت في نتائج السنة المالية 2018، و بعد الكلمة 
االفتتاحية للسيد وزير الشباب و الرياضة، رئيس المؤسسة تقدمت السيدة مديرة المؤسسة بعرض تناولت فيه 

المحاور التالية:

٭ اإلنخراطات؛
٭ الخدمات؛
٭ التواصل؛
٭ الميزانية؛

٭ نقط القوة وآفاق التجويد.

لفائدة  المؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  و  باألعمال  المؤسسة،  رئيس  الوزير،  السيد  نوه  ذلك،  بعد 
في  األرقام  عنه  عبرت  الذي  و  المؤسسة  عرفته  الذي  النوعي  التحول  و سجل  المنخرطين،  و  المنخرطات 
العرض، مقدما في نفس الوقت توجيهاته إلدارة المؤسسة من اجل العمل على استثمار هذه األرقام في االتجاه 

اإليجابي بهدف تطوير و تنويع الخدمات و تنمية الموارد.
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مشاركات

عرض تجربة مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي                  
و أعوان وزارة الشباب و الرياضة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

بدعوة من السيد مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، قامت السيدة مديرة مؤسسة النهوض باألعمال 
االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة يوم األربعاء 27 مارس 2019 بإلقاء عرض حول 
اختصاصات و مجاالت تدخل المؤسسة و كذا هيكلتها اإلدارية و التنظيمية و المالية، حيث ثمن الحضور عمل 

هذه المؤسسة في أفق االستفادة من خبرتها في المجال االجتماعي.

 
تمثيل المؤسسة في بعض األنشطة والتظاهرات

تخليدا لليوم العالمي للمرأة 08 مارس و استجابة لدعوة المشاركة في األمسية التي نظمت بالمناسبة من 
قبل وزارة الشباب و الرياضة، حضر السيد الكاتب العام للمؤسسة اإلحتفال الذي تم فيه تكريم مجموعة من 
األطر النسائية العاملة بالوزارة و كذا بعض الفعاليات الرياضية التي حصلت على تتويجات في مختلف المسابقات 

الدولية و الوطنية.
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تخليد الذكرى 63 لتأسيس األمن الوطني

العام  الكاتب  مرصان  الحسين  السيد  شارك  الوطني  األمن  لتأسيس  والستين  الثالثة  الذكرى  بمناسبة  و 
للمؤسسة في االحتفاالت التي أقيمت بالمناسبة.

 
17 ماي المعهد الملكي للشرطة - القنيطرة

زيارة معرض الفنان التشكيلي بدر الدين اجباري
بدعوة من إدارة قاعة النادرة و بتاريخ الجمعة 17 ماي 2019 حضر السيد محمد الورضي معرضا للفنون 

التشكيلية المنظم من قبل الفنان التشكيلي بدر الدين اجباري.
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مواعيد قادمة

٭ مخيم األطفال صيف 2019 
من 12 إلى 23 يوليوز 2019

٭ االصطياف العائلي صيف 2019
انطالقا من فاتح غشت إلى غاية نهاية شتنبر 2019 

٭ اجتماع اللجنة المديرية 
26 يونيو 2019 

٭ دورة تدريبية في بناء الفريق
من 24 إلى 25 يوليوز 2019

٭ العمرة
من 05 إلى 17 دجنبر 2019

٭ اللقاءات التواصلية الجهوية
● اللقاء التواصلي الجهوي - جهة سوس ماسة -

      30 شتنبر 2019
● اللقاء التواصلي الجهوي - جهة الشرق -

      08 أكتوبر 2019
● اللقاء التواصلي الجهوي - جهة فاس مكناس -

      21 أكتوبر 2019

 





0537671078

 0537673670 - 0537673596

 contact@fonsafjs.ma 

www.fonsafjs.ma


