
-1-الملحق 

التأهيل المندمجبرنامج عمل

للمؤسسات التعليمية 

أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

المديرية االقليمية بالخميسات



2

المؤسسات التي ستستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق

ميزانية األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة الرباط سال القنيطرة

2017لسنة 



2017تأهيل ثانوية الفتح التأهيلية من ميزانية األكاديمية الجهوية لسنة 

وضعية ثانوية الفتح التأهيلية

األسرة بالداخلية المتالشيات 

المرافق الصحية  الخزانات بالداخلية

السيد الوزير يزور ثانوية الفتح

حجرة الدرس والسبورة



اإلجراءات المتخذة

لجنة مشتركة بين عمالة 

ة  إقليم الخميسات والمديري

تح لمعاينة مرافق ثانوية الف

التأهيلية

تقديم تقرير شامل حول 

التأهيل واألثاث المدرسي 

لمصالح عمالة إقليم 
الخميسات

تكليف مكتب للدراسات 

لحصر حجم اإلصالحات

ح تحديد الحاجيات من اإلصال

وانجاز دفتر التحمالت

اإلعالن عن الصفقة 

ريخ وسيتم فتح األظرفة بتا

2017يونيو 15

التهيئانطالق أشغال 

الخارجي للمؤسسة 

خاصة المساحات 

الخضراء من رصيد 
المؤسسة
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انطالق عمليات االصالح

ي بداية األشغال بثانوية الفتح الت

زارها السيد الوزير
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بعض الموارد المالية المخصصة إلنجاز البرنامج

ضمن المتاح بالمديرية



بعض الموارد المالية المخصصة إلنجاز البرنامج

ضمن المتاح بالمديرية

رصيد جمعيات دعم مدرسة النجاح

رصيد في حساب جمعيات دعم 

ميةمدرسة النجاح بالمؤسسات التعلي

:حوالي

درهم2500000,00

ية رصيد في حساب المديرية اإلقليم

ضمن الباقي أداؤه من السنة المالية

2013والسنة المالية 2012

لجمعيات دعم مدرسة النجاح
:حوالي

درهم7385744,00

ي رصيد مجمد في حساب الفرع اإلقليم

منذالتمدرسللجمعية المغربية لدعم 
2010

اتوالذي كان مخصصا لتزيين الفضاء
:  حوالي

درهم1621000,00

11.506.744,00 المجموع
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المؤسسات التي ستستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق تدخل

التمدرسالجمعية المغربية لدعم 

والرصيد المتبقي في حساب جمعية دعم مدرسة النجاح
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200.000,00المؤسسات التي ستستفيد من دعم 

مؤسسة8

ستباشر عملية التأهيل المندمج
مرافق صحية

الولوجيات

تحسين الفضاء

الصباغة
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المؤسسةالترتيب
رصيد جمعية دعم 

مدرسة النجاح

مساهمة الجمعية 

المغربية لدعم 

التمدرس

حاجيات التأهيل

المرافق 

الصحية
الصباغة اءتحسين الفضالولوجيات

000,00XXX 94,26200-م الشهيد الحارثي1
X

000,00XXX 794,47200 62م محمد بلميلودي2
X

3
م م الساقية 

الحمراء
93 777,47200 000,00XXX

X

000,00XXX 770,57200م التحرير4
X

000,00XXX 24,00200-حودران5
X

000,00XXX 744,05200 8م م التنمية6
X

7
م حفصة بنت 

عمر
26 102,69200 000,00XXX

X

000,00XXX 956,26200 25م بني عمرو8
X
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المؤسسات التي ستستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق

الرصيد المتبقي في حساب 

جمعية دعم مدرسة النجاح للمؤسسة
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45.000,00المؤسسات التي رصيدها أكثر 

مؤسسة35

ستباشر عملية التأهيل المندمج
مرافق صحية

الولوجيات

تحسين الفضاء

الصباغة
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45.000,00المؤسسات التي رصيدها أكثر 

اإلبتدائي

رت
رصيد جمعية دعم مدرسة المؤسسة

النجاح

التأهيلحاجيات 

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

522,60xxxx 76م البحتري1
365,50xxxx 74م م آيت مالك2
654,15xxxx 89م ابن بطوطة3
168,85xxxx 132م الزرقطوني4
488,18xxxx 64م م آيت حمو قسو5

927,12xxxx 49م م حمان الفطواكي6
478,99xxxx 79م العربي بن عمر7
719,14xxxx 77م م خالد بن الوليد8
846,67xxxx 49م م التعاونية9

401,77xxxx 60م م وادي الذهب10
915,40xxxx 65م رابعة العدوية11
794,47xxxx 62م محمد بلميلودي12
371,30xxxx 87م األخوة13

777,47xxxx 93م م الساقية الحمراء14
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المؤسسةرت
رصيد جمعية دعم مدرسة 

النجاح
التأهيلحاجيات 

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

407,26xxxx 88م ادريس األول15

618,64xxxx 48م محمد الكامل16

266,20xxxx 53نونبر18م م 17

501,16xxxx 61م م آيت بومكسى18

366,64xxxx 51م م آيت كراض19

465,94xxxx 45م م بئر أنزران20

480,40xxxx 72م م الحسن اليوسي21

517,60xxxx 48م م األدارسة22

028,70xxxx 56م م الحجامة23

491,05xxxx 72م م سوق السبت24

176,39xxxx 69م م النجدة25

467,54xxxx 52م عائشة الصديقية26

562,83xxxx 48م أنوال27

653,50xxxx 66م م التوزيع28
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45.000,00المؤسسات التي رصيدها أكثر 

الثانوي اإلعدادي

المؤسسةرت
رصيد جمعية دعم مدرسة 

النجاح

التأهيلحاجيات 

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

953,40xxxx 59الجاحظ29

062,00xxxx 57المسيرة30

117,45xxxx 83القدس31

801,00xxxx 83االمام الغزالي32
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45.000,00المؤسسات التي رصيدها أكثر 

الثانوي التأهيلي

المؤسسةرت
رصيد جمعية دعم مدرسة 

النجاح

حاجيات التأهيل

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

952,90xxxx 70عبد هللا كنون33

314,20xxxx 96محمد السادس34

687,60xxxx 47موالي ادريس35

ثانوية عبد هللا كنون نموذجا
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مؤسسة45

ستباشر عملية التأهيل المندمج
مرافق صحية

تحسين الفضاء

الصباغة

المؤسسات التي رصيدها 

45.000,00و 20.000,00ما بين  



45.000,00و 20.000,00المؤسسات التي رصيدها ما بين  

اإلبتدائي

المؤسسةالترتيب
رصيد جمعية دعم مدرسة 

النجاح

حاجيات التأهيل

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

725,33XXX 28م م القنصرة1
377,04XXX 21م م الرمل2
976,08XXX 25م عثمان بن عفان3
170,57XXX 30م ابن بسام4

026,83XXX 36م علي بن أبي طالب5

682,67XXX 41م مريم العذراء6
763,25XXX 38م الشهداء7
704,14XXX 37م م آيت سعيد8
592,44XXX 33م م ولجة السلطان9

369,36XXX 27م م تيزيطين10
963,58XXX 35م م سيدي بوطركة11
333,68XXX 35م أحمد شوقي12
872,61XXX 25م م السمارة13

319,10XXX 21م الشريف االدريسي14

120,00XXX 26م م بومعجون15
162,55XXX 20م م بني زوليط16

991,39XXX 37م م آيت يحيى الحرشة17

908,20XXX 31م م تاميانت18
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المؤسسةالترتيب
رصيد جمعية دعم مدرسة 

النجاح

حاجيات التأهيل

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

048,50XXX 26م م الداخلة19

055,11XXX 28م م تغديوين20

574,95XXX 43م كم والماس21

466,40XXX 27م م عمر بن عبد العزيز22

123,59XXX 21م م عمرو بنو زكري23

038,98XXX 40م م الزويجة24

604,23XXX 31م م أبو بكر الصديق25

292,90XXX 30م م عين السعادة26

070,40XXX 21م م الثكنة27

102,69XXX 26م حفصة بنت عمر28

366,85XXX 42م ابن خلدون29

956,26XXX 25م بني عمرو30

692,85XXX 22م حسان بن ثابت31

703,85XXX 21م جابر بن حيان32

425,72XXX 24م م العرفان33

855,45XXX 40م م أوالد موسى34

348,96XXX 30م م العزازبة35

474,60XXX 41كم النزالة36
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45.000,00و 20.000,00المؤسسات التي رصيدها ما بين  

الثانوي اإلعدادي

المؤسسةالترتيب
رصيد جمعية دعم 

مدرسة النجاح

حاجيات التأهيل

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

893,60XXX 25االمام مالك37

670,20XXX 34سجلماسة38

110,00XXX 25الزيتون39

40
عبد الرحمان بن 

عوف
37 301,77XXX

545,00XXX 22ابن أجروم41

390,55XXX 27زينب النفزاوية42

737,30XXX 41موالي ادريس أغبال43
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45.000,00و 20.000,00المؤسسات التي رصيدها ما بين  

الثانوي التأهيلي

المؤسسةالترتيب
رصيد جمعية دعم 

مدرسة النجاح

حاجيات التأهيل

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

470,12XXX 32الفتح 44

677,20XXX 27ادريس بن زكري45
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مؤسسة36

ستباشر عملية التأهيل المندمج
تحسين الفضاء

الصباغة

المؤسسات التي رصيدها 

20.000,00و 10.000,00ما بين  



20.000,00و 10.000,00المؤسسات التي رصيدها ما بين  

اإلبتدائي

رصيد جمعية دعم مدرسة النجاحالمؤسسةالترتيب
حاجيات التأهيل

الصباغة تحسين الفضاءالولوجياتالمرافق الصحية

933,54XX 19م م آيت بوبكر1

553,29XX 12غشت220

017,50XX 10م م آيت موسى أوبراهيم3

689,10XX 10المغرب العربي4

309,40XX 19م م عبد الرحمان الداخل5

409,00XX 17أحمد الحنصالي6

974,45XX 12م أبي الفداء7

992,21XX 14م م تيفوغالين8

372,50XX 12م م زكيط9

326,30XX 13م م االنبعاث10

052,45XX 15م م آيت بوعزة أوسعيد11

021,51XX 10م أبي القاسم الشابي12

399,65XX 11م الحي الجديد13

862,70XX 12م حليمة السعدية14

260,38XX 14م م ابن الهيثم15

698,23XX 13م عقبة بن نافع16

686,66XX 14م النهضة17

658,85XX 14م م بن رشد18

890,15XX 11م م الهداهدة19

663,95XX 15م م العظم20

857,89XX 14م م أحمد المبلج21

405,44XX 16م م العوينة الحميرة22

661,90XX 9أوالد زيدمم 23

538,99XX 16م االمير موالي عبد هللا24

151,55XX 10م م آيت شعو25

498,72XX 9م م جنتان26

530,76XX 9م م األمل27
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20.000,00و 10.000,00المؤسسات التي رصيدها ما بين  

الثانوي اإلعدادي والتأهيلي

السلكالمؤسسةرت
رصيد جمعية دعم 

مدرسة النجاح

حاجيات التأهيل

المرافق 

الصحية
الصباغة اءتحسين الفضالولوجيات

يناير2811

ثانوي إعدادي

9 164,35X
X

682,92X 16مارس293
X

212,40X 10يوسف بن تاشفين30
X

موسى بن نصير31

يثانوي تأهيل

10 432,90X
X

144,18X 10وادي الذهب32
X

031,89X 10سيدي عبد الرزاق33
X

516,70XX 13عبد الكريم الخطابي34

031,89XX 10عبد الرحمان زكي35

926,16XX 15فاطمة الزهراء36
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بن معاذمدرسة سعد 1

بلميلوديمدرسة تجزئة 2

بن العواممدرسة الزبير 3

ثانوية الخميسات اإلعدادية4

صالح بن العربيمدرسة 5

2012المؤسسات التي أحدثت بعد سنة 

ولم تستفيد من منحة دعم مدرسة النجاح

المديرية اإلقليمية ستتكلف بالتأهيل المندمج بهذه المؤسسات
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انطالق األشغال بالمؤسسات التعليمية
2017ماي 18الصور بتاريخ  
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درهم لكل مؤسسة29.000,00

تكمال التي ستنضاف لرصيد المؤسسات الس

عملية التأهيل المندمج

معيات المديرية اإلقليمية بصدد تحويل المنح لج

دعم مدرسة النجاح للمؤسسات التعليمية

وقدرها
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المؤسسات التي ستستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق تدخل

المجالس الجماعية
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مؤسسة تعليمية45اصالح ما يناهز 

الجماعة

الصفاصيف ايت ميمون خميس سيدي يحيى ايت سيبرن والماس

ايت يدين مةايت بويحيى الحجا سيدي عبد الرزاق مقام الطلبة ايت يكو

زحليكة تيفلت السبيتعين  مرشوش جمعة مول البالد

معاينة السيد 

الوزير ألشغال 

إصالح في إطار 

الشراكة مع 

جماعة خميس 
سيدي يحيى
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المؤسسات المستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق

2016ميزانية االكاديمية 
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م عين سعادة/مركز م-

الوحدة المدرسية ايت حدو ملوك-

الوحدة المدرسية راس كريكرة-

م أبو بكر الصديق/مركز م-

الوحدة المدرسية لعبابريين-

الوحدة المدرسية لخلوة-

الوحدة المدرسية زكارتة-

م بئر انزران/مركز م-

الوحدة المدرسية لغزاونة-

الوحدة المدرسية  الحواشات-

الوحدة المدرسية دار بن حساين-

الوحدة المدرسية ايت قسو-

الوحدة المدرسية  لبيرات-

مدرسة البحتري-

م الحسن اليوسي/مركز م-

2016في إطار ميزانية األكاديمية لسنة مؤسسة تعليمية16اصالح 

م أبي بكر الصديق/اصالح المرافق الصحية  بم

وتوفير الماء
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اإلسراع للتخلص من البناء المفكك

2017 2016

حجرة80 حجرة22

م الحسن اليوسي التي زارها السيد الوزير/م
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المؤسسات المستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق تدخل الجهة
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2017

التكلفة بالدرهم المشروع المؤسسة الجماعة
200 000,00 مياه إصالح مرفق التبريد وقنوات ال

الصالحة للشرب

الرزاقعبدسيديثانويةداخلية الرزاقعبدسيدي

200 000,00 إصالح قنوات الصرف الصحي 

الخارجية

الفتحثانويةداخلية الخميسات

135 000,00 بناء سور شوقيمدرسة  الخميسات

135 000,00 بناء سور بن عفانعثمان مدرسة  الخميسات

135 000,00 بناء سور اوعيسىبوبكر ايت مدرسة  اولحسنايت علي 

135 000,00 بناء سور ازريولالوحدة المدرسية  ايت علي اولحسن

150 000.00 بناء سور لفرايشسعيد ايتوحدة  اوريبلايت 

220 000.00 بناء سور سومرايت وحدة  ايت سيبرين

225.000.00 مرفق صحي15بناء  بنت عمرحفصة وحدة  تيفلت

150.000.00 مرافق صحية 10بناء  الجديدحي وحدة  تيفلت

300.000.00 مرفق صحي20بناء  ثابثبن حسان وحدة  تيفلت

120.000.00 مرافق صحية 8بناء  السعديةحليمة مدرسة  تيفلت

120.000.00 مرافق صحية8بناء  الندلسمدرسة ا تيفلت

2016

مؤسسة تعليمية100مرفق صحي ب 144بناء 
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المؤسسات المستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق 

2017لسنة FDRعن طريق برنامج صندوق التنمية القروية 
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الغالف المالي للتدخل  نوع التدخل المشروع الجماعة

5 100 000,00   
حجرات دراسية 10بناء 

ومرافق إدارية وتهيئة شاملة ب

مجموعة مدارس عالل بن عبد 

جماعتيةمدرسة إلنشاء هللا 

ةبناء مدرسة جماعتي عين السبت

النقل المدرسي   000,00 450 النقل المدرسي أوريبلايت 

النقل المدالرسي   000,00 450 النقل المدالرسي مجمع الطلبة



المؤسسات المستفيد من التأهيل المندمج 

عن طريق 

2016برسم سنة تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية



الكلفة اإلجمالية للمشروعالمشروعالمؤسساتالجماعة

   000,00 000 1إحداث ملعب رياضي للقرببنزكريثانوية ادريس جماعة تيفلت

   000,00 100بناء مرافق صحيةمدرسة فاطمة الفهريةجماعة تيفلت


