
3





3بالتضامن رنتيق

3

احملتويات

1-افتتاحية ................................................................................5

2-املؤسسة يف أرقام ........................................................................6

4-أنشطة املؤسسة .........................................................................7

5-مشاركات ................................................................................25

6-مواعيد قادمة ..........................................................................26



3بالتضامن رنتيق

4



3بالتضامن رنتيق

5

1- افتتاحية

إن أسرة مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة، 
إذ تقدم العدد الثالث من مجلتها نصف السنوية التي تعرض من خاللها حصيلة األسدس الثاني من 
سنة 2019، فإنها تعبر عن اعتزازها بثقة موظفات و موظفي قطاع الشباب و الرياضة املتجسدة من 
جهة يف اإلقبال على االنخراط يف املؤسسة و من جهة ثانية يف املشاركة املكثفة يف مختلف العروض 
املقدمة لفائدة املنخرطني و ذويهم، و هو األمر الذي يحفزنا على االجتهاد من أجل تطوير مواردنا 

لإلستمرار يف جتويد اخلدمات و األنشطة و توسيع شبكة املستفيدين منها. 

و قد عرف هذا األسدس تعزيز إدارة املؤسسة مبسؤولني جدد، و تنظيم لقاءين تكوينيني يف مجالي 
تقوية روح الفريق و كذا يف القانون اإلداري.

بنيات  لتعزيز  بالنسبة  األبرز  احلدث  للمؤسسة،  اجلميل  املنظر  ملركز  النهائي  التسليم  شكل  كما 
لفائدة  الرياضية  و  الثقافية  و  االجتماعية  لألعمال  نواة  سيشكل  الذي  و  اخلدمات،  و  االستقبال 

املنخرطني عبر التراب الوطني.

مديرة املؤسسة       
نعيمة بن يحيى       

بالتضامن رنتيق
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2- المؤسسة في أرقام
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3- أنشطة المؤسسة

مسؤولون جدد يعززون فريق المؤسسة

في إطار التعزيز التدريجي إلدارة المؤسسة وفق الهيكل التنظيمي المصادق عليه من 
موظفي               لفائدة  االجتماعية  باألعمال  النهوض  مؤسسة  قامت  المديرية،  اللجنة  طرف 
و أعوان وزارة الشباب و الرياضة و طبقا للمساطر المعمول بها، بالتعيين في بعض مناصب 

المسؤولية و ذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019:

السيد عبد الحنين المشاور: مسؤوال ماليا بالمؤسسة ٭ 

السيد محمد كيلي: رئيسا لمصلحة التتبع و المراقبة ٭ 

و قد تم حفل التنصيب بمقر المؤسسة، قدمت خالله مديرة المؤسسة إستراتيجية هذه 
األخيرة في بناء المشاريع و البرامج، انطالقا من القوانين التي تؤسس لعملها و كذا مجموع 
قرارات اللجنة المديرية في مختلف دوراتها مع مراعاة اإلمكانيات المالية المتاحة أمام 
المؤسسة لالستجابة النتظارات المنخرطات و المنخرطين و مختلف الفاعلين، مثنية في 
ذات السياق على الكفاءة التي يتمتع بها المسؤوالن و تجربتهما في المجال التي تشكل نقطة 

قوة للمؤسسة.
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المديرية،    اللجنة  لقرار  تفعيال  و 
تعيين  قرارات  على  تأسيسا  و 
إدارة  عملت  الجهويين،  المنسقين 
مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية 
لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب    
المنسقين  تنصيب  على  الرياضة  و 
الكاتب  السادة  بإشراف  الجهويين 
للمؤسسة     المالي  المسؤول  و  العام 
و رئيس مصلحة الخدمات االجتماعية 
المديرين  مع  بتنسيق  و  والصحية 
الجهويين لوزارة الشباب و الرياضة.  



3بالتضامن رنتيق

9

دعم قدرات فريق المؤسسة

األساسي  القانون  تفعيل  إطار  في 
لموظفي و أعوان المؤسسة، و رغبة في 
بهدف  البشرية  مواردها  قدرات  تقوية 
دورتين  تنظيم  تم  المردودية،  تحسين 

تكوينيتين:

وكان   2019 يوليوز  و25   24 يومي  نظمت  التي   Team Building الفريق  بناء  دورة  ٭ 
يرفع من  التفاعلية بشكل  و  التواصلية  وتنمية قدراته  الفريق  روح  تقوية  الهدف منها هو 
مردودية كل عناصر الطاقم، و ذلك من خالل تطبيقات وتمارين أشرف عليها خبير متخصص 

في المجال.
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دورة القانون اإلداري: ٭ 

 نظرا للوضعية اإلدارية لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لموظفي و أعوان وزارة الشباب 
و الرياضة، و لتمكين فريق المؤسسة من التمكن من المعارف اإلدارية بغية تحقيق التعامل اإلداري 
السليم مع باقي المكونات التي تتعامل معها، نظمت المؤسسة يومي 11 و 12 دجنبر 2019 بمجمع 
موالي رشيد للشباب و الرياضة ببوزنيقة دورة تكوينية همت في اليوم األول مجال القانون اإلداري 

و تناولت المحاور التالية:

● مفهوم الموظف العمومي في التشريع الوطني و واجباته تجاه الدولة و المرتفق

● وضعيات الموظف العمومي

● وضعية القيام بالوظيفية

● وضعية اإللحاق

● وضعية التوقيف المؤقت عن العمل
-  اإليداع واالستيداع

-  الوضع رهن اإلشارة

و تم تخصيص اليوم الثاني لعرض مقترحات برامج جهوية تقدم بها السادة المنسقون الجهويون 
مع مراعاة احتياجات و متطلبات كل جهة على حدة.
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اجتماع اللجنة المديرية برئاسة وزير الشباب والرياضة

تفعيال لمقتضيات قانونها األساسي و السيما المادة 11 منه ترأس السيد الوزير راشيد الطالبي 
موظفي         لفائدة  االجتماعية  باألعمال  النهوض  رئيس مؤسسة  و  الرياضة  و  الشباب  وزير  العلمي 
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر   2019 26 يونيو  و أعوان وزارة الشباب و الرياضة يوم 
الوزارة اجتماعا للجنة المديرية لهذه المؤسسة، هذا االجتماع الذي انعقد بحضور السادة أعضاء 
اللجنة المديرية للمؤسسة و مديرة المؤسسة و مسؤوليها، و قد تضمن جدول أعمال هذه الدورة 

نقطة فريدة تتعلق بالبت في نتائج السنة المالية لسنة 2018.

و بعد الكلمة االفتتاحية للسيد الوزير، رئيس المؤسسة تقدمت مديرة المؤسسة بعرض شمل 
المحاور التالية: االنخراطات- الخدمات- التواصل- الميزانية و نقط القوة و آفاق التجويد.

و في تفاعله مع هذا العرض نوه السيد الوزير 
ببرامج المؤسسة التي تم إنجازها و التي كان لها 
االنخراطات  منحى  تطور  في  إيجابي  انعكاس 
بالمؤسسة مؤكدا في ذات الحين على استمرار 
تجويد  و  تنويع  بهدف  االيجابي  التطور  هذا 
الخدمات و تطوير الموارد، و تجدر اإلشارة أنه 
القرارات                       اتخاد  االجتماع  هذا  خالل  تم 
و التوصيات أهمها تسليم مركز المنظر الجميل 
المؤسسة و عقد شراكات مع مؤسسات      لفائدة 
و هيئات مماثلة من شأنها تنويع و تجويد عروض 
السنوية  المنحة  تعزيز  و  المؤسسة  برامح  و 
الرفع من سن االستفادة من منحة  و  للمؤسسة 

التعزية. 
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ا
تنظيم مخيم صيفي ألبناء المنخرطين تحت شعار:

" المخيم فضاء للتواصل و اإلبداع"

منخرطي  و  منخرطات  ألبناء  الصيفي  المخيم  بالمحمدية  الترفيه  و  الرياضة  مركز  احتضن 
مؤسسة النهوض باألعمال الجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة و ذلك في 
الفترة الممتدة ما بين 12 و 23 يوليوز 2019، هذا النشاط حمل شعار "المخيم فضاء للتواصل و 
اإلبداع" واستفاد منه 112 طفال و طفلة مثلوا مختلف جهات المملكة و تراوحت أعمارهم ما بين 8 

و 14 سنة من العمر. 

و تميزت مرحلة هذه السنة باإلقبال المكثف 
للراغبين في االستفادة من هذا النشاط التربوي    
تشكيل  على  المؤسسة  عملت  حيث  الترفيهي  و 
لجنة مشتركة بين مسؤولي المؤسسة و أعضاء 
النقابات، األكثر تمثيلية  اللجنة المديرية ممثلي 
بالقطاع، حيث عملت على تحديد مسطرة الختيار 
الطاقة  محدودية  مع  تماشيا  المستفيدين 

االستيعابية للمركز. 

اعتماد  اللجنة على  السياق ركزت  و في هذا 
القانوني  بالسن  االلتزام  و  لالستفادة  الجدد  األطفال  أمام  المجال  فسح  و  التوزيع  في  الجهوية 
للمخيمات في أفق إيجاد فضاءات قادرة على إتاحة الفرصة ألكبر عدد من الراغبين في االستفادة 

من المخيمات من بين أبناء المنخرطين في السنوات القادمة.  
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و عرف برنامج هذه السنة تنوعا مهما في محاوره و التي شهدت تنظيم خرجات إلى مدن الدار 
البيضاء و المحمدية و بوزنيقة، و زيارات لحدائق األلعاب المجاورة و التي خلفت ارتياحا كبيرا في 
صفوف األطفال، كما شمل البرنامج سهرات داخلية يومية و أعياد الميالد و ورشات ثقافية و فنية 
استضافة  السنة  كما سجل مخيم هذه  التخييم.  فترة  يوما من  االثنتي عشرة  متنوعة على مدى 
لعقد  المشاركين  أمام  الفرصة  أتاح  مما  التشكيلي  الفن  و  السينما  و  المسرح  مجال  في  فنانين 

لقاءات مباشرة مع هؤالء المدعوين.

و لتزامن المخيم الصيفي مع ذكرى عيد العرش المجيد، تم تنظيم يوم احتفالي تضمن فقرات  
المواطنة              قيم  ترسيخ  و  المجيد،  العلوي  بالعرش  التعلق  و  الوطنية  تجسيد  إلى  ترمي  أنشطة  و 

و التضامن و اإلخاء. 

المخيم  هذا  من  المستفيدون  األطفال  فقراته  قدم  فني  بحفل  التخييمية  المرحلة  اختتمت  و 
حضرها أعضاء اللجنة المديرية للمؤسسة و طاقمها اإلداري و آباء و أولياء المشاركين و عدد من 

المدعوين توج بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع األطفال.
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فضاءات جديدة لالصطياف العائلي ورفع سقف عدد األسر 
المستفيدة

عملت مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة 
خالل صيف 2019 على إستفادة 411 أسرة من منخرطاتها و منخرطيها عبر مختلف ربوع المملكة 

من برنامج االصطياف العائلي. 

و قد تم فتح خمسة مراكز لهذه الغاية بكل من 
المضيق أزال و أصيال و  بوزنيقة و  أكادير، و هو 
صفوف  في  كبيرا  ارتياحا  خلف  الذي  النشاط 
المستفيدين، و على غرار باقي األنشطة الصيفية 
كثيرة،  طلبات  العائلي  االصطياف  عرف  فقد 
النتقاء  موضوعية  مقاييس  اعتماد  تم  حيث 
ممثلي  من  مكونة  لجنة  فشكلت  المستفيدين 
النقابات باللجنة المديرية و مسؤولي المؤسسة 
تم خاللها اعتماد مبدأ األسبقية لألسر التي لم 
خالل  النشاط  هذا  من  االستفادة  لها  يسبق 
الجهوي         التوزيع  احترام  و  المنصرم،  الموسم 
و مقاربة النوع في أفق إعداد دراسة تمكن من 
توسيع قاعدة االستفادة في السنة المقبلة بإضافة 

مراكز و وجهات جديدة.
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قد تميزت هذه السنة بخلق فضاء للتنشيط بمركزي أزال و أصيال يتم فيه تنظيم حفالت تنشطه 
التعارف بين المشاركين، بحضور أطر         التواصل و  مجموعات فلكلورية كان الغرض منه هو خلق 

و مسؤولي المؤسسة خالل كل مراحل الصيف.
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تتويج أبناء المنخرطين المتفوقين في امتحانات الباكالوريا

باألعمال  النهوض  التي تخصصها مؤسسة  الدراسي  التفوق  الثانية من جائزة  النسخة  تميزت 
االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة ألبناء منخرطاتها و منخرطيها بارتفاع 
عدد المتفوقين إلى 31 متفوقا و متفوقة مقارنة مع السنة المنصرمة التي حصر فيها العدد في 14 
شابا و شابة في امتحانات الباكالوريا، و تراوحت معدالت هذه السنة مابين 16 و18.75 نقطة كأعلى 

معدل شملت شعب العلوم الرياضية و الفيزيائية و العلوم التجريبية و كذا العلوم التقنية.

    

و نظم بالمناسبة حفل احتضنه مقر وزارة الشباب و الرياضة في ال 20 من شتنبر 2019 على 
شرف مختلف المتفوقين و حضره أعضاء من اللجنة المديرية و مسؤولي الوزارة و المؤسسة و آباء 
و أولياء المتوجين و جميع المعنيين بحفل التتويج هذا، و الذي عرف توزيع الجوائز النقدية على 

مختلف المتميزين.
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تنظيم النسخة الثانية من رحلة عمرة الديار المقدسة

في إطار برنامجها الديني نظمت مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان 
لقضاء  المقدسة  الديار  إلى  رحلة   2019 العام  من  دجنبر  الرياضة خالل شهر  و  الشباب  وزارة 
مختلف جهات  مثلوا  المؤسسة  منخرطي  من  معتمرة  و  معتمرا   40 منها  استفاد  العمرة  مناسك 

المملكة على مدى اثنتي عشرة 
يوما.

و نظرا للطلبات العديدة التي 
توصلت بها إدارة المؤسسة فقد 
تم اعتماد نفس مساطر االنتقاء 
السابقة  البرامج  في  المعتمدة 
حتى يتم تلبية طلبات الراغبين 

وفق شروط محددة و مقبولة.

كما عملت المؤسسة على تحديد اختيارات تراعي إمكانيات المنخرطين من خالل توفير ثالثة 
عروض للرحلة تمحورت بين العرض االقتصادي و المتوسط والسياحي.
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و من جانب أخر و تسهيال إلمكانية مرافقة المعتمرين ألحد أفراد أسرهم خالل الرحلة، فقد 
حرصت المؤسسة على السماح بهذه العملية في حدود عشرين مقعدا يتم التنسيق بينهم و بين 

الشركة التي تكلفت بهذه الرحلة. 

و قد تم تنظيم حفل شاي على شرف المشاركين و المشاركات حضره كل من السيد وزير الثقافة 
و الشباب و الرياضة، و السيدة الكاتبة العامة لقطاع الشباب و الرياضة و السادة أعضاء اللجنة 

المديرية و مسؤولون و مسؤوالت من قطاع الشباب و الرياضة.
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الدعم المباشر: منح عيد األضحى، الدخول المدرسي،
ا لتعزية و دعم الحج

قامت مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة 
العديد من  المباشر لمجموعة من منخرطاتها و منخرطيها في  الدعم  2019 بتقديم  خالل سنة 
المناسبات و هو الدعم الذي يدخل في سياق التضامن و التآزر مع مختلف المنخرطين سواء منهم 

الممارسون لعملهم أو المتقاعدون أو ذوو الحقوق.

 و هكذا و تفعيال لقرار اللجنة المديرية للمؤسسة و القاضي بتعميم منحة عيد األضحى على 
جميع موظفي القطاع، فقد تم توزيع منحة استفاد منها جميع المنخرطات و المنخرطين عبر أقاليم 

وجهات المملكة ليرتفع الرقم بأكثر من الثلثين مقارنة مع سنة 2018.

و في إطار التخفيف من العبء المادي للدخول المدرسي، عملت المؤسسة على توزيع المنحة 
السنوية على المنخرطين، و قد استفاد من هذا الدعم أبناء المنخرطات و المنخرطين المرتبين ما 

بين السلم السادس و السلم التاسع.

  و تنفيذا لبرنامج دعم الحج لهذه السنة وفق الشروط المعمول بها في هذا الباب، وزعت منحة 
محددة في 15 ألف درهم  على كل حاج  و حاجة.

أحد  فقدوا  الذين  المنخرطين  و  للمنخرطات  الوالدين  أحد  في  التعزية  دعم  تم صرف  كما   
والديهم ، و كذا لذوي الحقوق عند وفاة منخرط أو منخرطة.
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اكادير وفاس و الراشيدية و وجدة تحتضن اللقاءات التواصلية 
الجهوية 

استكماال لسلسلة حمالتها التواصلية الجهوية، 
مجموع  من  خدماتها  تقريب  إلى  منها  سعيا  و 
الرياضة،  و  الشباب  قطاع  موظفي  و  موظفات 
االجتماعية  باألعمال  النهوض  مؤسسة  عملت 
لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة 
خالل النصف األخير من سنة 2019 على تنظيم 
العيون-  لقاءات تواصلية جهوية بكل من جهات 
الساقية الحمراء والداخلة- واد الذهب و درعة 

تافياللت  و سوس ماسة و فاس-مكناس.

هذه اللقاءات التي حضرها أعضاء من اللجنة 
اإلقليميون               و  الجهويون  المدراء  و  المديرية 
أطر  و  بالجهات  المنخرطون  و  المنخرطات  و 
المؤسسة و تمت برئاسة مديرة المؤسسة، كانت 
فرصة لتقديم عروض حول المؤسسة و مختلف 
برامجها و كيفية االستفادة من جميع الخدمات 
أو  النشطين  سواء  للمنخرطين  المقدمة 

المتقاعدين أو ذوي الحقوق.

لالقتراب  كذلك  فرصة  اللقاءات  كانت  و 
إلى  االستماع  و  المنخرطين  من  أكثر 
مالحظاتهم  و مقترحاتهم حسب خصوصيات 
غرار  على  الخمس  الجهات  من  جهة  كل 

اللقاءات السابقة مع الجهات األخرى.
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 و في معرض تدخالتهم ثمن المشاركون 
مؤسسة  إخراج  مبادرة  اللقاءات  هذه  في 
النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي 
و أعوان وزارة الشباب و الرياضة و التي ظلت 
لمدة طويلة مطمح كل أطر الوزارة، و وقفوا 
عند أهمية الخدمات التي تقدمها بالرغم من 
على  المداخالت  مختلف  عملت  كما  فتوتها 
تقديم مجموعة من المقترحات و المالحظات 
التي تهدف إلى تجويد الخدمات و تنويعها و 
العمل على تعميمها حتى يستفيد منها جميع 

المنخرطين عبر التراب الوطني.
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كما تميزت هذه اللقاءات التواصلية بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة سواء في المجال 
المجال  أو  التسوق  و  البنكية  القروض  أو  الدعم  و  اللغات  في  التكوين  أو  السياحي  أو  الصحي 
الرياضي و الترفيه. و قد حضر ممثلو هذه المؤسسات مختلف اللقاءات للتوقيع على هذه االتفاقيات 

مع المؤسسة.

زيارات تفقدية لفضاءات االصطياف العائلي

في إطار التتبع المباشر لعملية االصطياف العائلي لصيف 2019 قام طاقم إدارة مؤسسة النهوض 
لمختلف  متعددة  بزيارات  والرياضة  الشباب  وزارة  أعوان  و  لفائدة موظفي  االجتماعية  باألعمال 
الفضاءات التي تم اعتمادها باالصطياف أصيال- أزال- المضيق- أكادير- بوزنيقة، و ذلك للوقوف 
األخذ  و  الفضاءات  لهذه  استحسانهم  مدى  و  المنخرطين  و  المنخرطات  حاجيات  مختلف  على 

بالمالحظات و االقتراحات للعمل بها في البرامج المقبلة. 
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نادي المنظر الجميل

التابعة  االستقبال  بنيات  تعزيز  إطار  في 
للمؤسسة، و بناء على قرار اللجنة المديرية 
االجتماعية  باألعمال  النهوض  لمؤسسة 
الشباب             وزارة  أعوان  و  موظفي  لفائدة 
الجميل  المنظر  فضاء  بوضع  الرياضة  و 
التابع لوزارة الشباب و الرياضة رهن إشارة 
من  مجموعة  المؤسسة  اتخذت  المؤسسة، 
اإلجراءات اإلدارية منها استكمال إجراءات 
المركز      حراسة  خدمات  ضمان  و  التسليم، 
بالنيابة لإلشراف  تعيين مدير  النظافة و  و 

على مختلف مراحل تهيئ الفضاء.

كما تم إعداد مشروع خطة انطالق 
أشغاله، و حصر حاجيات الفضاء في 
مجال المعدات   و التجهيزات الخاصة 
بالمسبح و المطعم و اإلقامة و النظام 
في  الحاجيات  حصر  و  المعلوماتي 
والمادية               البشرية  الموارد  مجال 

و إعداد خطة التواصل.
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مشروع المركب المتعدد الخدمات بإفران

في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز بنيات االستقبال، و بناء على قرارات اللجنة المديرية في 
شأن مشروع إعداد مركب متعدد الخدمات بالقطعة األرضية بمدينة إفران الموضوع رهن إشارة 
وزارة الشباب و الرياضة من قبل السلطات اإلقليمية بإفران، عملت إدارة مؤسسة النهوض باألعمال 
االجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة على عقد عدد من االجتماعات مع 
السلطات المعنية بالجهة، و ذلك بهدف التعجيل لتسوية وضعية العقار المذكور في أفق استغالله 

لفائدة المنخرطات و المنخرطين بالمؤسسة. 
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4- مشاركات

بدعوة من وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، حضرت مديرة المؤسسة مرفوقة بالكاتب العام 
حفل توزيع األوسمة الملكية على متقاعدي و موظفي الوزارة و الذي نظم بمقر هذه األخيرة بتاريخ 

07 دجنبر 2019.
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5- مواعيد قادمة

٭ اجتماع اللجنة المديرية المؤجلة /دورة دجنبر 
شهر يناير

٭ دورة تكوينية لفائدة أبناء المنخرطين - مستوى
 الباكالوريا
شهر مارس 

٭ اللقاءات التواصلية الجهوية
● اللقاء التواصلي الجهوي - كلميم واد نون   -

     األسبوع األول - شهر أبريل
● اللقاء التواصلي الجهوي - مراكش الحوز -

األسبوع الرابع - شهر أبريل

٭ المخيم الربيعي لفائدة اليافعين 
شهر ماي

٭ اجتماع اللجنة المديرية للمؤسسة  
شهر يونيو

 





0537671078

 0537673670 - 0537673596

 contact@fonsafjs.ma 

www.fonsafjs.ma


