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 5103صُف ن  

 
 

رؼِٖ ٓؤسسخ األػٔبٍ االجزٔبػ٤خ ُألشـبٍ اُؼ٤ٓٞٔخ إ٠ُ ػِْ ًبكخ ٓ٘خشط٤ٜب أٜٗب سزلزح  

 10إنً َىنُىص  51 يٍ ابخذاء ٜزٙ اُس٘خ ك٢ ٝجٚ ٓ٘خشط٤ٜب ،ٓشاًض االطط٤بف اُؼبئ٢ِ ُ

 : ، ٝرُي ثبُٔشاًض اُزب٤ُخأَاو نهًشحهت انىاحذة 5يشاحم يٍ  (4) سخت، ػ٠ِ  5103غشج 

 

 يشاكض االصطُاف انًسُشة يٍ طشف إداسة انًؤسست -0
 

 مركزال
 عدد

 الشقق

مساهمة 
المنخرط فً 

 7مرحلة من 
 لٌال

 مالحظــــــــات

داأفر 7عن ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة  880,00 2 10 جوهرة سمٌر بالمضٌق  

 أفراد 5أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن ٌجب  420,00 2 10 رٌفٌرا بٌتش بكابو نٌكرو

 أفراد 7ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  520,00 2 10 مٌرادور كولف بكابو نٌكرو

 أفراد 7ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  968,00 1 7 المضٌق -عمارة المضٌق الجدٌد

 أفراد 7أفراد العائلة عن ٌجب أن ال ٌزٌد عدد  880,00 1 9 المضٌق-عمارة البحر

 أفراد 5ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  420,00 2 2 سٌدي بوزٌد"السييندا"المركب السياحي 

 داأفر 7عن ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة  880,00 2 8 المركب السٌاحً بن زروال بالولٌدٌة

 داأفر 8عن دد أفراد العائلة ٌجب أن ال ٌزٌد ع 520,00 2 4 فٌال جبٌر بالولٌدٌة 

داأفر 8عن ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة  960,00 1 6 مٌر اللفت )تٌزنٌت(  

 أفراد 5ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  400,00 1 8 أكادٌر )مركز االستقبال(

 رادأف 7ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  750,00 1 8 فندق "فرح إن" بإفران

 أفراد 7ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  100,00 2 4 مركز االصطٌاف للجمارك بمراكش

 أفراد 5ٌجب أن ال ٌزٌد عدد أفراد العائلة عن  400,00 1 3



   

 
 

 

 

 

  FONDATION ADMINISTRATION DE LA                                                                                       إداسة انًؤسست                
     B.P. :6326- FAX : 0537717522 - TEL :  - - Avenue Azzaitoune RABAT 0537576990 /27576987اُٜبرق :    – 0527777533اُلبًس :  – 6236ص. ة. :  –اُض٣زٕٞ–اُشثبط 

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

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 

  ًىيُتنألشغال انع االجخًاعُتيؤسست األعًال 

 واللوجستيك وزارة التجهيز والنقل

 2.90.350  :انًشسىو سلى –يعخشف بها راث يُفعت عايت 

 انًشاكض انًسُشة يٍ طشف انفشوع انًحهُت -5
 

 إسم المركز
انفشع انًكهف 

 بانخسُُش
 عذد انشمك

مساهمة 
 المنخرط 

 مالحظات

 

خُى شايبُُىٌ  ي

 انعُىٌ

فشع انًؤسست 

 بانعُىٌ

 

01 

 

أَاو ابخذاء  01يشاحم يٍ  4  411011

 يٍ فاحح َىنُىص 

 

كًبىصَاط بانشباط 

 )خُاو(

فشع يذَشَت 

 انطشق
40 

350,00 

 

 أَاو 5يشاحم يٍ  4  

 

 
ٔذ٣ش٣خ اُطشم ثٝ ،أُؤسسخ ثبُؼ٤ٕٞ ٢إ٠ُ كشػ ٜز٣ٖ أُشًض٣ٖأُزؼِوخ ثرجؼش اُطِجبد 

 بط.ثبُشث

 

 يشاحم يشاكض االصطُاف انعائهٍ -1
 

 عذد انهُانٍ ساعت انخشوج حاسَخ انُهاَت ساعت انذخىل حاسَخ انبذاَت انًشحهت

 5 صباحا h 10 َىنُىص 16.00h 55 َىنُىص 51 األونً

 5 صباحا h 10 غشج 16.00h 11 َىنُىص 55 انثاَُت

 5 صباحا h 10 غشج 16.00h 01 غشج 11 انثانثت

 5 صباحا h 10 غشج 16.00h 05 غشج 01 انشابعت

 5 صباحا h 10 غشج 16.00h 52 غشج 05 انخايست

 5 صباحا h 10 غشج 16.00h 10 غشج 52 انسادست

 
 

 يسطشة إَذاع انطهباث -2
 

ٓطجٞع االسزلبدح ٓؼجأ ٖٓ  ثٞاسطخ رٞدع اُطِجبد ُذٟ اُلشع اُز١ ٣٘ز٢ٔ إ٤ُٚ أُ٘خشط، -

 ؛انحك فٍ اخخُاس يشكض واحذ فمظ  نكم يُخشط ٕأ ٓغ اإلشبسح، طشف أُ٘خشط

ٝثؼثٜب إ٠ُ إداسح حست ربس٣خ رٞطِٚ ثٜب، طِجبد، ثزشر٤ت ٛزٙ آٌُزت اُلشع  ٣وّٞ -

     Excelالنظام اإلعالمٌائً وفك ٓظحٞثخ ثبُجذاٍٝ اُخبطخ ثٌَ ٓشًض،  ،أُؤسسخ
اُؼ٘ٞإ  ٝ ًزا ػ٠ِ ًذ ٖٓ ٝطُٜٞب،زأٝرُي ػجش اُلبًس ٓغ اُ، )انًُىرج انًشفك طُه(



   

 
 

 

 

 

  FONDATION ADMINISTRATION DE LA                                                                                       إداسة انًؤسست                
     B.P. :6326- FAX : 0537717522 - TEL :  - - Avenue Azzaitoune RABAT 0537576990 /27576987اُٜبرق :    – 0527777533اُلبًس :  – 6236ص. ة. :  –اُض٣زٕٞ–اُشثبط 

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

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 

  ًىيُتنألشغال انع االجخًاعُتيؤسست األعًال 

 واللوجستيك وزارة التجهيز والنقل

 2.90.350  :انًشسىو سلى –يعخشف بها راث يُفعت عايت 

انزٌ َعخبش  5103َىَُى  51ورنك لبم  ،estivage2015@gmail.comاإلٌُزش٢ٗٝ 

 ؛كآخش أجم نمبىل انطهباث
س٤زْ اإلػالٕ ػٖ اُالئحخ ، 5103 َُىَى ٣11ّٞ اُخ٤ٔس ثؼذ ػ٤ِٔخ اُلشص اُز٢ سزجشٟ  -

ٝ ثبُلبًس أإشؼبس أُسزل٤ذ٣ٖ ثبُٜبرق، زْ ٤ٔسزل٤ذ٣ٖ، ٝ ساُشئ٤س٤خ ًٝزا الئحخ االٗزظبس ُِ

 0   ساعت 26فٍ أجم ال َخعذي  وبعثه إنً إداسة انًؤسست واجب االسخفادةلصذ حسذَذ 
ثؼذ اٗظشاّ ٛزا األجَ دٕٝ رٞطَ أُؤسسخ ثٔب ٣ل٤ذ األداء، ٣زْ اُِجٞء إ٠ُ الئحخ 

 االٗزظبس.

 هاو       
ك٢ ٝضؼ٤خ هب٤ٗٞٗخ إصاء دح ٖٓ ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ إٔ ٣ٌٞٗٞا ٣شزشط ك٢ اُشاؿج٤ٖ ك٢ االسزلب -

  ؛أُؤسسخ

، إال إرا ًبٗذ خالٍ اُثالس س٘ٞاد األخ٤شحرؼط٠ األسجو٤خ ُِٔ٘خشط٤ٖ اُز٣ٖ ُْ ٣سزل٤ذٝا  -

 ؛شبؿشحٛ٘بى أٓبًٖ 

ٌٓزت اُلشع ٛٞ أُسؤٍٝ ػٖ جٔغ اُطِجبد ٝإسسبُٜب إ٠ُ أُؤسسخ، ح٤ش ال روجَ   -

 ؛غ ُذٟ إداسح أُؤسسخ ٓجبششحاُطِجبد اُز٢ رجؼش أٝ رٞض

ًَ ٓؼِٞٓخ خبطئخ أٝ ٗبهظخ ثبُطِجبد |أٝ اُجذاٍٝ، ٣زشرت ػٜ٘ب إهظبء طبحجٜب ٖٓ  -

 االسزلبدح،

ُٖ ٣وجَ أ١ رح٣َٞ ُٞاجت االسزلبدح ك٢ حسبة أُؤسسخ إال ثؼذ إخجبس أُؼ٢٘ ثوجٍٞ  -

 ؛طِجٚ

ِزحن ثٔشًض ال ٣ٌٖٔ اسزشجبع أُجِؾ أُؤدٟ أل١ ٓسزل٤ذ رْ هجٍٞ طِجٚ، ٝ ُْ ٣ -

 االطط٤بف،

mailto:estivage2015@gmail.com
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 إلى
 السادة رؤساء المكاتبالسٌدات و

 للمؤسسةوالقطاعٌة  المحلٌة 
 

 

 

 

 3075: االطط٤بف اُؼبئ٢ِ ُٔٞسْ انًىضىع

 ثــــالؽ   -: انًشفمـاث 

  .االطط٤بفطِت ٗٔٞرج   -

 ٗٔٞرج جذٍٝ.   -

    

    

 ،سـالو حـاو بىجـىد يىالَـا اإليـاو

 

سكوزٚ ٗض اُجالؽ أُزؼِن ثؼ٤ِٔخ االطط٤بف ُظ٤ق  ٝثؼذ، ٣ششك٢٘ إٔ أثؼش إ٤ٌُْ

 ، طبُجب ٌْٓ٘ اُؼَٔ ػ٠ِ إشؼبس ًبكخ أُٞظل٤ٖ اُزبثؼ٤ٖ ُلشػٌْ ثلحٞاٙ.2015

 

ٝك٢ ٛزا اُظذد، أطِت ٌْٓ٘ ٓٞاكبر٢ ثأسٔبء أُ٘خشط٤ٖ اُشاؿج٤ٖ ك٢ االسزلبدح ٖٓ ٛزٙ 

 .٤ٗٞ٣3075ٞ  30رُي هجَ ربس٣خ اُؼ٤ِٔخ، ٝاُز٣ٖ رزٞكش ك٤ْٜ اُششٝط أُشبس إ٤ُٜب ك٢ اُجالؽ، ٝ

    

 أصكً انخحُاث، وانســـــــالو0  وحفضهىا بمبىل     

 


