مؤسسة األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
معترف بها ذات منفعة عامة – المرسوم رقم 2.90.350 :

FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DES TRAVAUX PUBLICS
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE - DECRET NO: 2.90.350

بالغ
حول تنظيم رحلة للديار المقدسة من أجل العمرة
تتشرف إدارة المؤسسة باإلعالن عن تنظٌم رحلة إلى الدٌار المقدسة من أجل العمرة لفائدة
منخرطٌها وذوٌهم ،وذلك لمدة ٌ 12وما ( 10لٌالً مبٌت) منها  4لٌالً بالمدٌنة المنورة و 6
لٌالً بمكة المكرمة ،على مرحلتٌن؛ ( خمسٌن مستفٌد فً كل مرحلة)
 المرحلة األولى< من  24إلى  35أبرٌل ،4236 المرحلة الثـانٌة< من  2:إلى ; 3أبرٌل ،4236الفنادق واألثمنة
المدٌنة المنورة
الفنـــــــادق
عدد اللٌالً
ثمن الفرد فً الغرفة المزدوجة
ثمن الفرد فً الغرفة الثالثٌة
ثمن الفرد فً الغرفة الرباعٌة

مكة المكرمة

دار الخلٌل ( 772متر عن الحرم)
مشعل المدٌنة ( 622متر عن الحرم)
 8لٌالً
 6لٌالً
 32,222.22درهم
 ;,322.22درهم
 :,:22.22درهم

وستعطى األسبقٌة فً االستفادة من هذه العملٌة حسب تارٌخ تسجٌل المستفٌدٌن.
لذا أهٌب بالسادة المنخرطٌن الراغبٌن فً المشاركة فً هذه العمرة اتباع المسطرة التالٌة :
 -3أداء واجب المشاركة ،حسب اإلختٌار ،فً حساب المؤسسة المفتوح لدى البنك
الشعبً،وكالة محمد الخامس بالرباط:
2111616644570041
RIB : 181 810 2111616644570041 53
 -4مأل الطلب الخاص بهذه العملٌة،
 -5إٌداع وصل األداء ) (Reçuلدى مكتب الفرع الذي ٌنتمً إلٌه المنخرط ،مع ضرورة
اإلشارة فٌه إلى رقم اإلنخراط فً المؤسسة ورقم الهاتف.
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 -6اإلدالء بجواز السفر البٌومتري لمكتب الفرع ،مصحوبا بصورتٌن فوتوغرافٌتٌن
خاصتٌن بالتأشٌرة للعربٌة السعودٌة +،صورة من الحجم الصغٌر من أجل (البادج)،
 -7بالنسبة للمنخرطٌن الذٌن ٌرغبون فً مرافقة أزواجهم ٌلزمهم إرفاق جوازاتهم بنسخة
من عقد الزواج وشهادة الرفٌق وفق النمودج المرفق مصادق علٌها،
 -8بالنسب ة للمنخرطات المتزوجات الراغبات فً أداء العمرة بدون رفقة الزوجٌ ،لزمهن
أرفاق جوازاتهن باإلضافة لعقد الزواج ،بإذن الزوج  ،وشهادة الرفٌق وفق النمودج المرفق،
 -9بالنسبة لغٌر المتزوجاتٌ ،لزم اإلدالء بجواز السفر مرفقا بشهادة العزوبة بالنسبة
للعازبات أو شهادة الطالق أوالترمل بالنسبة للمطلقات واألرامل ،وكذا شهادة الرفٌق.
ٌ -:قوم مكتب الفرع ببعث الجوازات وإٌصاالت األداء مع الوثائق المطلوبة ،إلدارة
المؤسسة بالرباط  ،قبل  45مارس  4236بالنسبة للرحلة األولى ،وقبل  52مارس  4236بالنسبة
للرحلة الثانٌة.
وللمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال بقسم الرخاء اإلجتماعً بإدارة المؤسسة:
 محمد لسمر على الهاتف 2882374293 عبد اإلله العمري على الهاتف 2882374294والسالم,

إدارة المؤسسة

ADMINISTRATION DE LA FONDATION

الرباط –الزيتون– ص .ب – 6236 : .الفاكس  – 0527777533 :الهاتف RABAT - Avenue Azzaitoune - B.P. :6326- FAX : 0537717522 - TEL : 0537576990 /27576987 :

Site web : www.fostp.ma / Email : fostp@mtpnet.gov.ma

