المملكة المغربية
مؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم
المكتب الوطني

مراكز االستقبال بفروع المؤسسة
الفرع

مكان االصطياف

المكتب
الوطني

إقامة مقر النادي الوطني
بالربـاط

المواصفات
 غرف مفروشة بأربعة أسرةأو سريرين وأغطية
 +مرافق صحية مشتركة
 +صالون لالستراحة

العنوان

زنقة شالة
(مدرسة باب شالة سابقا)

الفرع

مكان االصطياف

المواصفات

العنوان

أكادير
إداوتنان

إقامة نساء ورجال
التعليم
بتالبورجت

غرف بسريرين أو بثالثة أسرة
(أغطية وجهاز تلفاز)
( مطبخ مشترك المرافق الصحية
ورشاشات)
 +صالون لالستراحة
مقهى ونادي فضاء مخضر

مدرسة اليوسفية
تالبورجت

الفرع

مكان االصطياف

المواصفات

العنوان

انزكـان

إقامة نساء ورجال
التعليم

غرف بأربعة أسرة
أو بثالثة أسرة وأغطية
( مطبخ مشترك
المرافق الصحية ورشاشات)
مقهى ونادي فضاء مخضر

ثانوية حمان الفطواكي
الدشيرة الجهادية

الفرع

مكان االصطياف

المواصفات

العنوان

مراكش

إقامة المدرس

 غرف مفروشة بثالثة أسرةأو سريرين وأغطية
 +مرافق صحية
 +مطبخ مشترك

الحي المحمدي الداوديات
بجانب مدرسة المحمدية الجديدة
وراء المطبعة الوطنية المقابلة
لألكاديمية الجهوية بمراكش
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الثمن وكيفية األداء
 150,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
 100,00درهم لليلة للغرفة بسريرين
 50,00درهم لليلة للسرير
ـ األداء نقدا بعين المكان
الثمن وكيفية األداء
 200,00درهم للغرفة بأربعة أسرة لليلة
 150,00درهم للغرفة بثالث أسرة لليلة
 100,00درهم لليلة للغرفة بسريرين
 50,00درهم لليلة للسرير
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

الهاتف

الفاكس

0537724748

0537730092

الهاتف
0528842823
0528847388
0666125288
0668393929
0674904429
0666890219

الفاكس

0528842823

الهاتف

الفاكس

الثمن وكيفية األداء
 120,00درهم للغرفة بأربعة أسرة لليلة
 90,00درهم للغرفة بثالث أسرة لليلة
 30,00درهم لليلة للسرير
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

0528334188
0668670957
0662122011
0661629372

0528838651

الثمن وكيفية األداء

الهاتف

الفاكس

0524300747

0524302425

0527710339

0524307532

 200,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
 150,00درهم لليلة للغرفة بثالث أسرة
 50,00درهم للفرد ولليلة الواحدة
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

0524292437

0528334188

الفرع

مكان االصطياف

الصويرة

إقامة نساء ورجال
التعليم

المواصفات

العنوان

الثمن وكيفية األداء

الهاتف

الفاكس

0524475902

غرف بأربعة أسرة وأغطية
(المرافق الصحية ورشاشات)
 +مطبخ مشترك
 +صالون لالستراحة

 120,00درهم للغرفة لليلة للمنخرطين
 150,00درهم لليلة لغير المنخرطين
 -األداء نقدا بعين المكان

0641083256
عتيقة

0524784545

0546625628
الفرع

مكان االصطياف

المواصفات

وجدة

إقامة المدرس

 غرف مفروشة بأربعة أسرةأو ثالثة أسرة وأغطية
 +مرافق صحية
 +صالون لالستراحة

الفرع

مكان االصطياف

مكناس
الفرع

المركب السوسيوثقافي
للتربية والتكوين
مكان االصطياف

بني مالل

العنوان

الثمن وكيفية األداء
 200,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

شارع محمد الخامس

المواصفات
 غرف مفروشة بأربعة أسرةوأغطية
 +مرافق صحية

شارع الجيش الملكي _ زنقة طنجة
حمريه,المدينة الجديدة  /مكناس المنزه

المواصفات

العنوان

الثمن وكيفية األداء
 200,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
 150,00درهم لليلة للغرفة بثالث أسرة
 50,00درهم للفرد ولليلة الواحدة
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

العنوان

الثمن وكيفية األداء
 200,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
 150,00درهم لليلة للغرفة بثالث أسرة
 50,00درهم للفرد ولليلة الواحدة
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

 غرف مفروشة بثالثة أسرةأو سريرين وأغطية
 +مرافق صحية
 +مطبخ مشترك

خنيفرة

الفرع

العنوان

الثمن وكيفية األداء
 200,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
 150,00درهم لليلة للغرفة بثالث أسرة
 50,00درهم للفرد ولليلة الواحدة
ـ األداء بالحساب البنكي
أو نقدا بعين المكان

مكان االصطياف

المواصفات
 غرف مفروشة بثالثة أسرةأو سريرين وأغطية
 +مرافق صحية
 +مطبخ مشترك
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الهاتف

الفاكس

0536706657

0536706657

الهاتف

الفاكس

0535402764
0535523555
الهاتف

0535402764
الفاكس

053383070
0535588074

الهاتف

0523489618

الفاكس

الفرع

مكان االصطياف

الجديدة

المواصفات
 غرف مفروشة بثالثة أسرةأو سريرين وأغطية
 +مرافق صحية
 +مطبخ مشترك

العنوان

الفرع

مكان االصطياف

المواصفات

العنوان

البيضاء

دار المدرس
مركز التضامن الجامعي
المغربي

 28غرفة

رقم  11زنقة ادريس بنعبد السالم؛
شارع بئر انزران ـ المعاريف ـ
(أمام عمارة خريبكة السكنية للفوسفاط)
الدار البيضاء.

الفرع

مكان االصطياف

ورزازات

مركز تكوين أساتذة
التعليم االبتدائي

المواصفات
 غرف مفروشة بثالثة أسرةأو سريرين وأغطية
 +مرافق صحية

الفرع

مكان االصطياف

المواصفات

العنوان
شارع محمد الخامس

العنوان

الثمن وكيفية األداء
 200,00درهم لليلة للغرفة بأربعة أسرة
 150,00درهم لليلة للغرفة بثالث أسرة
 50,00درهم للفرد ولليلة الواحدة
ـ األداء نقدا بعين المكان
الثمن وكيفية األداء

(  60.00درهم للسرير)
شريطة الحجز المسبق
واإلدالء ببطاقة االنخراط
بالمؤسسة.

الهاتف

مركز في طور مركز في طور
اإلصالح
اإلصالح
الهاتف

الفاكس

0522251375
0522253594
0522252729

الثمن وكيفية األداء
 90,00درهم للغرفة بثالث أسرة لليلة
 30,00درهم لليلة للسرير
ـ األداء نقدا بعين المكان
الثمن وكيفية األداء

الهاتف
0524883013
0668730061
الهاتف

مالحظات:
اإلدالء ببطاقة بطاقة االنخراط في مؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم ضروري لالستفادة.
بعد إرسال طلب االستفادة يجب االتصال هاتفيا بمكتب الفرع قصد التأكد من قبول الطلب وتحديد إجراءات األداء.
تتم األداءات مسبقا وفق الطريقة المعتمدة من طرف كل فرع ( نقدا بمركز االيواء أو بالتحويل البنكي  +التأمين) وال تسترجع المبالغ المؤدات.
يتعين عل المستفيد الحضور شخصيا مع أفراد عائلته عند الوصول للمركز وعند المغادرة وفي حالة تعذر ذلك يفوض األمر كتابة للزوجة أو الزوج.
يتحمل المستفيد مسؤولية تأمين نفسه ومرافقيه عن جميع الحوادث.
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E-mail :
sumaroc@menara.ma
sum .sum@hotmail.fr

للمزيد من المعلومات يُرجى االتصال مباشرة بالفرع اإلقليمي المعني أو بالمكتب الوطني على الرقم التالي0537724748 :
-

الفاكس

الفاكس
0524882324
الفاكس

أرقام الحسابات البنكية الخاصة
الفرع المنظم

رقم الحساب

اسم الوكالة البنكية

المكتب الوطني بالرباط

021.810.0000060015608505.39

مصرف المغرب وكالة عبد المومن  -الرباط

أكـادير

ُيرسل عند قبول الطلب

انزكان

ُيرسل عند قبول الطلب
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