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 60/60/5602:بتارخي ةاجلديد               
ىل الس يدات والسادة                                         ا 

 الاكتب العام للوزارة

   املفتش العام للشؤون ال دارية              

العام للشؤون الرتبويةاملفتش   

 مديري املصاحل املركزية

املهين مديرات ومديري الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين  

قلمييني  النائبات و النواب ال 

رشاف الس يد  املهين والتكوينالنائب الاقلميي لوزارة الرتبية حتت ا   

عبدة -داكةل   

  5602تنظمي معلية الاصطياف خالل العطةل الصيفية لس نة  :املوضوع    

    5662يونيو  52بتارخي  06املذكرة الوزارية رمق :  املرجع  

 سالم اتم بوجود مولان ال مام املؤيد ابهلل

لهيا أأعاله ويف س ياق تفعيل اتفاقية الرشاكة املربمة بني وزارة  وبعد ، فبناء عىل املذكرة الوزارية املشار ا 

طار متكني خمتلف موظفي وزارة الرتبية  الاجامتعيةالرتبية الوطنية و مؤسسة الأعامل   للتعلمي،و يف ا 

قرار .قضاء فرتة عطلهتم الصيفية يف ظروف مالمئة  الوطنية من  ىل ا  وتنفيذا للتوهجات الرامية ا 

ىل الارتقاء مبس توى اخل متركز  الالمركزية و الال ،يرشفين الاجامتعيةدمات يف تدبري املشاريع الهادفة ا 

قلميي ملؤسسة الأعامل ونيابة اجلديدة  ةأأن أأحيطمك علام بأأنه و بتنس يق بني نياب س يدي بنور و الفرع ال 

بأأقسام املؤسسات التعلميية  5602للتعلمي ابجلديدة سيمت تنظمي معلية الاصطياف لصيف  الاجامتعية

.ائدة أأرس نساء ورجال التعلميلف( الواليدية)بنيابة اجلديدة و نيابة س يدي بنور   
رساهل  الراغبني يف الاس تفادة من هذه العملية تعبئة املطبوع رفقته ات وفعىل الراغب         ىلو ا   العنوان ا 

ىل غاية 2560 يونيو 08خالل املدة املمتدة من  eljadida@hotmail.fr-fose  التايل ال لكرتوين  15 ا 

ىل املركز و عند مغادرته ، غشت ،  كام جيب عىل املعين ابلأمر احلضور خشصيا مع أأفراد أأرسته عند الوصول ا 

ىل زوجته عليه ويف حاةل تعذر                                                                 .ذكل يفوض الأمر كتابة ا 



2 

لن تؤخذ  و الفرتة املتفق علهيا باكملها يف حاةل وصول املس تفيد بعد انرصام الأجل حتتسب -     

 .اعهن املؤدى غري الطلبات الاعتبار بعني

 .املدفوعجاع املبلغ اسرت  طلب يف احلق هل يسل  يديف حاةل عدم حضور املس تف   -     

 .زوالا من اليوم املوايل لهناية فرتة الاس تفادة 05تمت مغادرة مركز الاصطياف قبل الساعة   -    

ل بعد  : ل يعترب صاحب الطلب مس تفيدا ا 

جراءات الاس تفادة بتحويل مبلغ  - متام ا   (البنك الشعيب)لمؤسسة ل البنيكساب احل ىل ا   الاصطياف ا 

حتويل املبلغ  عليه بجي،  ةموالي اتالرغبة يف الاس تفادة من فرت  ى املصطافاكنت دل حال ويف

ل  املناسب للفرتات املطلوبة اكمال ، ول ميكن متديد الفرتة املطلوبة ملن تعذر عنه احلجز سلفا ،ا 

 مبوافقة اللجنة امللكفة ابلتييمي يف حدود ال  ماكانت امل توفر ة مبا يف ذكل  تغيري املؤسسة.

ىل غاية انهتاء الفرتة املس تفاد مهنا ، و يمت اسرتجاعه بعد  مبلغ الضامن  يدفع بعني املاكن و - حيتفظ به ا 

 معاينة وتسلمي الااثث ومفتاح القاعة اىل اللجنة امللكفة،

 للمصطاف تأأجريال الشييص والعائيل ورمق  الامس سجل عليهم ارسال نسخة من وصل الأداء  -

       eljadida@hotmail.fr-fose الالكرتون ىل العنوانا  رمقيا  امصور

fondation des œuvres sociales de  l’enseignement                                          
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 احلساب البنيك

:  ابلأرقام الهاتفية التالية التصاليرىج  الاس تفساراتلال جابة عن اكفة و   
6002600006 6002008020 

6060021560 6000052058 

صطياف  الفرتات احملددة لال 

 معطيات حول نوعية ال قامة والواجبات
 

 

لفرتة واحدة الواجب الضامنمبلغ  قامة   نوعية ال 

درمه 066 566  قاعة جمهزة بأأفرشة ابملؤسسات التعلميية 

درمه 266 566  قاعة غري جمهزة ابملؤسسات التعلميية 
 

ىل       05/60/5602من  50/60/5602ا   الفرتة الأوىل 

ىل       55/60/5602من  10/60/5602ا   الفرتة الثانية 

ىل      5602/ 60/62من  06/62/5602ا  الثالثة الفرتة   

ىل      00/62/5602من  56/62/5602ا   الفرتة الرابعة 

ىل     50/62/5602من  16/62/5602ا   الفرتة اخلامسة 

http://www.oujdacity.net/international-article-12144-ar/international-article-12144-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-12144-ar/international-article-12144-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-12144-ar/international-article-12144-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-12144-ar/international-article-12144-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-11971-ar/international-article-11971-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-11971-ar/international-article-11971-ar.html
mailto:fose-eljadida@hotmail.fr%20%20للمؤسسة
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 بنيابة اجلديدة الاصطيافمن معلية  طلب الاس تفادة
 0( معلومات خشصية عن املس تفيد

 ......................…............…رمق البطاقة الوطنية.......................................................................الاكملالامس 

 ............................................رمق التأأجري...........................................املهمة......................................ال طار

 ..............................................................:....النيابة......................................................………:مقر العمل

 ........................................الثابت وأأ الهاتف احملمول ...........................الأبناءعدد .........................العائليةاحلاةل 

 5( رغبات صاحب الطلب:
قاعة بأأفرشةمثن  املركز املطلوب قاعة بدون أأفرشةمثن   الاصطياففرتة    

.......................اجلديدة  
...........................  .......................  

....:..................................من  

ىل ................................:......ا   
....................الواليدية  

760 درمه  درمه 266   الواجبات 

 1( الزتام املعين ابلأمر
  :مبا ييل أألزتم.................. .........رمق البطاقة الوطنية..............................................(......ة)أأان املوقع أأسفهل الس يد

 احرتام القانون ادلاخيل ملركز الاصطياف. 

  مراعاة رشوط الوقاية و النظافة الصحية. 

 احملافظة عىل أأاثث و جتهزيات و ممتلاكت املركز و حسن اس تعاملها. 

خالل  مع حرماين من الاس تفادة  0881مايو  62بتارخي  22بذكل يعرضين لال جراءات الواردة يف املذكرة الوزارية رمق لك ا 

.مس تقبال  

 مبلغيمت حتديد املؤسسات وأأرقام القاعات حسب اترخي موافقة اللجنة املرشفة عىل الطلبات والأداء ابحلساب البنيك،( 2

ىل غاية انهتاء الفرتة املس تفاد مهنا ، و يمت اسرتجاعه بعد معاينة  ويدفع بعني املاكن درمه    566.66 الضامن حيتفظ به ا 

ب حتويل املبلغ جي،  ةحاةل الرغبة يف الاس تفادة من فرتات موالييف و وتسلمي الااثث ومفتاح القاعة اىل اللجنة امللكفة،

ل  املناسب للفرتات املطلوبة اكمال اىل احلساب البنيك مس بقا،ول ميكن متديد الفرتة املطلوبة ملن تعذر عنه  احلجز سلفا ،ا 

 مبوافقة اللجنة امللكفة عىل الطلب يف حدود الاماكانت املتوفرة مبا يف ذكل تغيري املؤسسة .

 .ترتتب ذعرية عىل الأخوات وال خوة اذلين ل يتوفرون عىل بطاقة الاخنراط من فروعهم الأصلية  -

000  - 170 - 211115217347 0007 46                                           
fondation des œuvres sociales de l’enseignement 

 احلساب البنيك

 

....................................... يف.........................................................:  حرر بتارخي   

 توقيع الرئيس املبارش                                                                           توقيع املعين ابلأمر     

          
  

             . املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين اجلديدة:  مؤسسة الأعامل الاجامتعية للتعلمي  العنوان 

fose-eljadida@hotmail.fr  6002008020            رمق الهاتف :  

http://www.oujdacity.net/international-article-11971-ar/international-article-11971-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-11971-ar/international-article-11971-ar.html

