
ون�ة دل�ل استعمال الخدمات اإلل��ت
ي وزارة االقتصاد والمال�ة

لمؤسسة االعمال االجتماع�ة لموظ�ف

2019أبریل 
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دل�ل استعمال 
الخدمات 

ون�ة  اإلل��ت
للمؤسسة

:للمنخرط�مكنحال�ا 

؛المالیةوضعیتھعلىاالطالع•
العائلي؛االصطیافخدمةطلب•

(Simulateur)الفائدةسعرفيالفارقالسترجاعالمحاكاةخدمةعلىاالطالع•

بالمغرب؛األطفالمخیمخدمةطلب•

بالخارج؛الیافعینمخیمخدمةطلب•

اكادیربمدینةالحضانةدارخدمةطلب•

منخدمةطلبتتبعأولطلباتباعها الملزمالمراحلمختلفبالمتعلقةالتفاص�للدل�لاهذا يوضح

ون�ةالخدمات ي اإلل��ت
ي االجتماع�ةاألعمالمؤسسةوضعتها واليت

إشارةرهنةوالمال�االقتصاد وزارةلموظ�ف

ف  انتع�موقعيها ع�المنخرطني ن�تاألن�ت .واالن�ت

اض المستعمل أل�ة صع��ة، ير�ب االتصال بمركز نداء المؤسسة ع� الرقم  ي حالة اع�ت
03 00 40 30 05و�ف

ي 
ويف �د اإلل��ت contact@fos.finances.gov.maأو ال�ب
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ون�ة للمؤس سةاستعمال الخدمات اإلل��ت

رقم إدخال الدخول إ� موقع المؤسسة ع�ب 
(Captcha)التأج�ي وكلمة المرور وكلمة التحقق 

1

للول�ج إ� " Se connecter"بعدها النقر ع� 
"Espace Adhérent")فضاء المنخرط.(
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ون�ة للمؤسس ةاستعمال الخدمات اإلل��ت

ون�ةالخدماتخاناتتظهرالمنخرط،فضاءشاشةع� اإلل��ت
:و�ي إحداها �ختار أنللمنخرط�مكنبح�ثحال�ا،المتاحة

منالمؤداةالغ�ي مستحقاتهع�لالطالع:المال�ةالوضع�ة1.
ا�ات وعمستحقاتأو الخدمات،ومستحقاتاش�ت الم�ش

ي 
؛"الق��ة"السكيف

االصط�افن�عواخت�ار المعلوماتلم�ئ :العائ�ي االصط�اف2.
ي يرغبالذي

منه؛االستفادة�ف
جاعالمحا�اةخدمة3. ي الفارقالس�ت

"الفائدةسعر �ف
Simulateur"؛

المعلوماتلملء،بالمغرباألطفالمخ�مخدمةطلب4.
مخ�مخدمةمناالستفادةأجلمنالمنخرطبطفلالخاصة
مالذياألطفال ف خاللا�ادير بمدينةتنظ�مهالمؤسسةتع�ت
؛2019يوليوزشهر منالثالثاألسب�ع

ف مخ�مخدمةطلب5. ستفادةاال ترشيحلتقد�م،بالخارجال�افعني
ف مخ�مخدمةمن اطةغرنبمدينةتنظ�مهالمرتقبال�افعني

ةخاللإسبان�ا جنوب ف ما الف�ت ؛2019يوليوز31و22بني
اتالمعلوملتعبئة،ا�ادير بمدينةالحضانةدار خدمةطلب6.

بالطفل؛أساسا والمتعلقةالمطل��ة
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.Iخدمة االطالع ع� الوضع�ة المال�ة

:المال�ةالوضع�ة
اكوضع�ة• بالمؤسسة؛المنخرطاش�ت
الخدمات؛مستحقاتوضع�ة•
وعمستحقاتوضع�ة• ي الم�ش

"الق��ة"السكيف

ي الالمال�ةالوضع�ةع�بالنقر المنخرط�قوم
ف يت تبني

اك،مستحقات الخدمات،مستحقاتاالش�ت
وعمستحقات ي الم�ش

."الق��ة"السكيف
نمللم��د بالمؤسسةاالتصالللمنخرطو�مكن

:المعلومات
04 00 40 30 05برقم الهاتف لمركز النداء
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.II خدمة االصط�اف العائ�ي
تقد�م طلب االصط�اف-1

"  Estivage Familiale" �قوم المنخرط بالنقر ع�  
االصط�اف العائ�ي 

طلب االصط�اف " Demande d’Estivage" ثم 

1
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.II خدمة االصط�اف العائ�ي
تقد�م طلب االصط�اف-1

��ةالمطلالمعلوماتتعبئةمنالمنخرطتمكنأسفلهاللوحة
و�ي 

للمنخرط،العائل�ةالحالة•
األطفال،عدد •
االصط�افمناالستفادةنمطاخت�ار •

الفاتوراتعنالتع��ض-
اة من طرف  المؤسسة         أو- االستفادة من اإلقامات المك�ت

2

111111111

Ahmed Fatima

06789456 ahmed@ggggg.com

Envoyer"ع�النقر �جبالطلبإرسال la Demande à la FOS"،
ي المحددةالمعاي�ي وفقالمستف�دينانتقاءيتمحيت 

.�ةالدور �ف

111111111

Ahmed Fatima

06789456 ahmed@ggggg.com

3
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.II خدمة االصط�اف العائ�ي
تقد�م طلب االصط�اف-1

الطلبإ�صالب�شعار الشاشة،ع�،بعدهاالمنخرطو�توصل
.المؤسسةإ�

طلبعمل�ةأنع�دل�ال اإلشعار هذا �عت�ب :ملحوظة
.بنجاحتمتاالصط�اف

ون�ةبرسالةو�عدها  ،صطیافاالطلبرقمتتضمنإل��ت
.للمؤسسةالطلبإرسالوساعةتاریخوكذا

4
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طرفمنالمكتراةاإلقاماتفيلالصطیافالحجزإجراءأجلومن
Estivage"ع�النقر يتم،المؤسسة Familiale"ثم"Demande

d’estivage نختاربعدهاRéservation

:اخت�ارمنتمكننا نافدةلتفتح
-أص�ال-السع�د�ة-المضيقو�ي المدنهذەإحدى-

ب�سبان�ا؛الوطنخارجأو أ�ادير،
ة- االصط�افف�ت

"chercher" بعدها ننقر ع� 

67

- II خدمة االصط�اف العائ�ي
اة من طرف  المؤسسة-2 ي اإلقامات المك�ت

الحجز �ف
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- II خدمة االصط�اف العائ�ي
اة من طرف  المؤسسة-2 ي اإلقامات المك�ت

الحجز �ف

ز المدن،إلحدىو�اخت�ارنا  وأرقاماإلقاماتأسماءيوضحجدولي�ب
ةهذەوخاللالمدينةبهذەالمتاحةالوحدات .الف�ت

Détail"ع�النقر يتمالمناسب،االخت�ار وإلجراء et Réservation
علىلھاأعطیتبلالحقیقیة،أرقامھالیستالوحدات،ھذهأرقامفإنلإلشارة،
.تدبیرھالتسھیلفقطالمؤسسةمستوى

ف وللمنخرط :االقتطاعط��قعنإما لألداء،إمكانيتني
للمتقاعد؛بالنسبةالمعاشأوالعالوة،من-
.المباشرباألداءأو-

ف إحدىاخت�ار و�عد  ور�ا النمطني .الحجزعمل�ةإلجراء�ف
"Réserver"ع�ننقر الحجز إجراءأجلومن

89
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- II خدمة االصط�اف العائ�ي
اة من طرف  المؤسسة-2 ي اإلقامات المك�ت

الحجز �ف

ز  الإرسع�فعال عزمنا مدىتؤكد رسالةالشاشة،ع�لت�ب
Etes":��ي ما ومضمونها الحجز  vous sûr de vouloir

finaliser cette réservation?"
"Ok"ع�ننقر الحجز ولتأ��د 

.الحجزب�شعار ب��دەع�المنخرطو�توصل
ي تتملنالحجز عمل�ةأنإال 

�قدمممال،العالوةمنباالقتطاعاألداءاختیارحالة�ف
:��ي ما مثلعل�ه،مصادق"باالقتطاعواإلذنالطلب"للمؤسسةالمنخرط

Afin de valider votre réservation, prière d’imprimer ici 
l’autorisation de précompte, la faire légaliser et l’envoyer à la 
Fondation .

.المبا�ش األداءعند األداءوصلأو
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- II   خدمة االصط�اف العائ�ي
اة من طرف  المؤسسة-2 ي اإلقامات المك�ت

الحجز �ف

Estivage"ع�بالنقر طلبهمآلتتبعللمنخرط�مكنكما 
familialeثم"Gestion réservations"

:التال�ةالعمل�اتمن"Détails"وتمكن

:إما�مكنه"Détails"ع�بالنقر 
لدىاعهو��دعل�هوالمصادقةلتوق�عهباالقتطاع،واإلذنطلبطبع-

المؤسسة؛
الحجز؛إلغاءأو -
الرج�عأو -

12
13
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.III ي سعر الفائدة
جاع الفارق �ف Simulateur: خدمة اس�ت

ي سعر الفائدة"Ristourne�قوم المنخرط بالنقر ع� 
جاع الفارق �ف "اس�ت

ي سعر الفائدة " Simulation Ristourneثم  
جاع الفارق �ف "محا�اة اس�ت

1
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.III ي سعر الفائدة
جاع الفارق �ف Simulateur: خدمة اس�ت

ئ المعلومات التال�ة من طرف المنخرط  :تعيب
مقدار السلف•
(%)النسبة السن��ة  •
جاعه باألشهر• مدة اس�ت
تار�ــــخ أول اقتطاع•
الدرجة اإلدار�ة•

بعدها يتم النقر ع� بدء المحا�اة2
"lancer la simulation"

3

ز المبالغ حسب الس نوات ل�ظهر ع� اللوحة جدول ي�ب 4
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IV-خدمة مخ�م األطفال بالمغرب :Colonies de Vacances au Maroc

:ع�ننقر بالمغرب،األطفالمخ�مخدمةلطلب

"Colonies de vacances"نختارثم

Demande Colonie enfants au Maroc"

مدينةباألطفالمخ�مبتنظ�مالمرتبطةالدور�ةع�ولإلطالع1
ف ،2019ص�فأ�ادير  :ع�النقر يتعني

«Voir plus de détails sur la prestation Colonies 
Enfants au Maroc »

2
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IV-خدمة مخ�م األطفال بالمغرب :Colonies de Vacances au Maroc

:�ي و المطل��ةالمعلوماتتعبئةمنالمنخرطتمكننافدةوتظهر 
للطفل؛العائ�ي اإلسم-
؛إسمه- الشخ�ي
ازد�ادە؛تار�ــــخ-
سل Envoyer"ع�بالنقر المؤسسةإ�الطلبل�ي la demande à la
FOS"

ي إرسال الطلب 3
:  لتبدو رسالة تؤكد مدى رغبتنا فعال �ف

êtes vous sûr de vouloir envoyer votre demande de 
colonie enfant au Maroc

" Annuler"مع إمكان�ة اإللغاء بالنقر ع� 

4
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IV-خدمة مخ�م األطفال بالمغرب :Colonies de Vacances au Maroc

."OK"ع�بالنقر الطلبيرسل 5

داعإ�ب�شعار ب��دەع�المنخرطيتوصلالطلب،إرسالو�مجرد 
لنحو اع�إرسالھوتاریخالطلبلرقممتضمناالمؤسسة،لدىالطلب

:التا�ي 
Votre demande de colonie enfant au Maroc est bien
reçue. Le Numéro de la demande est : 13/Col_E/2019. 
Date d'envoi est : avr 8 2019 4:35:27:770PM

مخ�مخدمةطلبعمل�ةأنع�دل�ال اإلشعار هذا �عد :ملحوظة
.بنجاحتمتبالمغرباألطفال

6
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IV-خدمة مخ�م األطفال بالمغرب :Colonies de Vacances au Maroc

ع�قر النيتمالمخ�م،منلالستفادةثانطلبلتقد�مالحاجةوعند 
"Nouvelle demande colonie"و�اتباعجد�د،طلبإلرسال

.الخطواتنفس
ي الطفلأنعلما 

بنسبةتخف�ضمن�ستف�د العائلةنفسمنالثايف
ف عدد يتجاوز أال ع�.المال�ةالمساهمةق�مةمن50% المرشحني

ف التخي�م،منلإلستفادة .العائلةنفسمنطفلني

7
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V - ف بالخارج Colonies:خدمة مخ�م ال�افعني Adolescents à l’Etranger

ف مخ�مخدمةلطلب لمؤ�ش انضعإسبان�ا،جنوببغرناطةال�افعني
"curseur"فوق"Colonies de Vacances" ع�ننقر بعدها
"Colonies Adolescents à l’Etranger"

ف مخ�مبتنظ�مالمرتبطةالدور�ةع�ولإلطالع1 ،2019�فصبغرناطةال�افعني
ف  :ع�النقر يتعني

«Voir plus de détails sur la prestation Colonies Adolescents à 
l’Etranger

.ةلالطالع ع� محتوى دور�ة المؤسسة بخصوص هذە الخدم" Ouvrir" ثم ع� 

2
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Envoyer la demande à"بعد ملء المعلومات المطل��ة، يتم النقر ع� 
la FOS"

V - ف بالخارج Colonies:خدمة مخ�م ال�افعني Adolescents à l’Etranger

:وھيتعبئتھاالمرادللمعلوماتخاناتتتضمنأسفلھ،النافدة
للیافع؛العائلياإلسم-
الشخصي؛إسمھ-
ازدیادهتاریخ-

34
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V - ف بالخارج Colonies:خدمة مخ�م ال�افعني Adolescents à l’Etranger

العبارةر تظهالمؤسسة،إ�الطلبإرسالع�فعال إ�ارنا مدىع�للتأ��د 
Etes:الشاشةع�التال�ة vous sûr de vouloir envoyer votre

demande de Colonie Adolescent à l’Etranger ?
اجع ب�لغاء الطلب "OK"أو إرساله بالنقر ع� "Annuler" بالنقر مع إمكان�ة ال�ت

ي طلبإ�داعب�شعار المنخرطيتوصلإرسالهو�مجرد 5
ويف لدىمةللخدإل��ت

:��ي ما فحواەوالذيالمؤسسة،
 "Votre demande a été prise en compte. Un mail vous 

sera envoyé dans quelques instants. "

6
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V - ف بالخارج Colonies:خدمة مخ�م ال�افعني Adolescents à l’Etranger

وساعةوتاریخالطلبلرقممتضمنةبرسالة،ب��دەع�المنخرطيتوصلبعدها 
:��ي ما مثلإرسالھ

Votre demande de colonie adolescent à l`étranger est bien reçue. Le 
Numéro de la demande est : 3/Col_A/2019. 
Date d'envoi : avr 10 2019 4:45:22:267PM.

ف مخ�مخدمةطلبعمل�ةأنع�دل�ال اإلشعار هذا �عد :ملحوظة ارجبالخال�افعني
.بنجاحتمت

7

الخدمة،ھذهمنلإلستفادةثانطلبتقدیمفيالمنخرطرغبوإذا
Nouvelle"علىینقر demande Colonie"،جدیدمنویتبع
.الخطواتنفس

8
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VI-خدمة دار الحضانة بمدينة ا�ادير

يتما�ادير،بمدينةالمتواجدةالحضانةدار خدمةمنلالستفادة
Prestation"ع�النقر  Crèche"ثم»Crèche Agadir"

1
دار خدماتمنباالستفادةالخاصةالدور�ةع�ولإلطالع

ع�النقر يتما�ادير،بمدينةالحضانة
"Voir plus de détails sur la Prestation Crèche"
.ةالتعرف ع� الم��د من المعلومات المرتبطة بهذە الخدمقصد 

2
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VI -خدمة دار الحضانة بمدينة ا�ادير

ل��ة الشاشة أسفله تمكن المنخرط من تعبئة المعلومات المط
:و�ي 

العائ�ي للطفل؛اإلسم-
؛- اسمه الشخ�ي
.ازد�ادەتار�ــــخ -

3
المؤسسةإ�الطلبيرسلالمطل��ة،المعلوماتملءبعد 

Envoyer la demande à la FOS""

4
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VI -خدمة دار الحضانة بمدينة ا�ادير

ى بعد إرسال الطلب إ� المؤسسة، تظهر رسالة تلح ع� مد
ي ع� إرسال الطلب

 Etes vous sûr de vouloirإ�ار المعيف
envoyer votre demande de crèche

"OK"وإلرساله ننقر ع� 

5
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VI-خدمة دار الحضانة بمدينة ا�ادير

"مضمونهوالذيالطلب،إ�صالب�شعار الشاشة،ع�المنخرطليتوصل
Votre demande a été prise en compte. Un mail vous sera envoyé

dans quelques instants"
تمتالحضانةخدمةطلبعمل�ةأنع�دل�ال اإلشعار هذا �عت�ب :ملحوظة

.بنجاح

6

ون�ةبرسالةو�عدە ي ب��دەع�إل��ت
ويف طلبرقمضمنتتاإلل��ت

لمثللمؤسسةالطلبإرسالوساعةتاریخوكذا،الحضانةخدمة
:��ي ما 

Votre demande de crèche est bien reçue. Le Numéro de la 
demande est : 8/Crêche/2019. Date d'envoi est : avr 9 
2019 1:44:50:873PM

7
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