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FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DES TRAVAUX PUBLICS 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE 

ET DE L’EAU 

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE - DECRET NO: 2.90.350 

  مؤسسة األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية

 والماء واللوجستيك وزارة التجهيز والنقل

 2.90.350  :المرسوم رقم –معترف بها ذات منفعة عامة 

 بالغ

 2017صيف   االصطياف العـائـلــي
تعلن مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية إلى علم كافة منخرطيها أنها ستفتح 

 28إلى يوليوز  03 من  ابتداء هذه السنة في وجه منخرطيها ،مراكز االصطياف العائلي ل

ذلك بالمراكز ، وأيام للمرحلة الواحدة 7مراحل من  (8) ثمانية، على  2017غشت 

 التالية.

 

 مراكز االصطياف المسيرة من طرف إدارة المؤسسة -1
 

 الخاصية إسم المركز
مساهمة المنخرط في 

ليال 7مرحلة من   
 العدد األقصى لألفراد

أفراد 7 800,00 2 إقامة بالمسبح جوهرة سمير بالمضيق  

 أفراد 7 850,00 3 إقامة بالمسبح "كوديا سمير" بالفنيدق

 أفراد 5 240,00 2 فندق بالمسبح بيتش" بكابو نيكرو"ريفيرا 

 أفراد 7 520,00 2 إقامة بالمسبح "ميرادور كولف" بكابو نيكرو

م عن الشاطئ200 المضيق -عمارة المضيق الجديد  أفراد 7 960,00 1 

 أفراد 6 960,00 1 إقامة بالمسبح "فضاء مكاد" بواد الو

 إقامة بالمسبح "كولف بيتش" أصيلة
 أفراد 5 960,00 1

 أفراد 7 800,00 2

م عن الشاطئ200 موالي بوسلهام  
 أفراد 5 050,00 1

 أفراد 7 400,00 1

 أفراد 4 694,00 1 إقامة بالمسبح أكادير -"لونجا فيالج" إيمي وادار

 أفراد 5 050,00 1 مركز بمسبح أكادير )مركز االستقبال(

 أفراد 7 750,00 1 فندق بالمسبح فندق "فرح إن" بإفران

 مركز بمسبح مركز االصطياف للجمارك بمراكش
 أفراد 7 100,00 2

 أفراد 5 400,00 1
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 المراكز المسيرة من طرف الفروع المحلية .2
 

 إسم المركز
الفرع المكلف 

 بالتسيير

عدد 

 الوحدات

مساهمة 
 المنخرط 

 مالحظات

 

مخيم شامبنيون  

 العيون

فرع المؤسسة 

 بالعيون

 

10 

 

إلى  01/07مراحل من  6 1 000.00

29/08/2017 

 مخيم

 كمبوزياس بالرباط 
فرع مديرية 

 الطرق

 

 خيمة 40

350,00 

 
إلى  10/07مراحل من  6

21/08/2017 

إلى كل من فرع المؤسسة  بالنسبة لهذين المركزين تبعث الطلبات التي تخصهما)*(

 بالعيون، و فرع مديرية الطرق بالرباط.

 االصطياف العائلي مراحل مراكز   .3
 

 عدد الليالي ساعة الخروج تاريخ النهاية ساعة الدخول تاريخ البداية المرحلة

 7 صباحا h 10.00 يوليوز 16.00h 10 يوليوز 03 األولى

 7 صباحا h 10.00 يوليوز 16.00h 17 يوليوز 10 الثانية

 7 صباحا h 10.00 يوليوز 16.00h 24 يوليوز 17 الثالثة

 7 صباحا h 10.00 يوليوز 16.00h 31 يوليوز 24 الرابعة

 7 صباحا h 10.00 غشت 16.00h 07 يوليوز 31 الخامسة

 7 صباحا h 10.00 غشت 16.00h 14 غشت 07 السادسة

 7 صباحا h 10.00 غشت 16.00h 21 غشت 14 السابعة

 7 صباحا h 10.00 غشت 16.00h 28 غشت 21 الثامنة

 مسطرة إيداع الطلبات    .4
مطبوع االستفادة  بواسطة تودع الطلبات لدى الفرع الذي ينتمي إليه المنخرط، -

لكل منخرط الحق في اختيار مركز     نأ مع اإلشارة، معبأ من طرف المنخرط

 واحد فقط ،
وإدراجها حسب تاريخ توصله بها، طلبات ، بترتيب هذه المكتب الفرع  يقوم -

) النموذج   Excelعالميايي النظام اإلوفق بالجداول الخاصة بكل مركز، 

 العنوان اإللكتروني على وبعثها إلى إدارة المؤسسة و المرفق طيه(
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