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تقديـم
بفضل الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية وجمعيات املجتمع املدين لرعاية وحامية األشخاص يف وضعية صعبة أو غري مستقرة أو
يف وضعية احتياج ،سواء كانت هذه الوضعيات دامئة أو ظرفية مؤقتة ،متت بلورة ووضع العديد من السياسات والربامج االجتامعية وسن القوانني
الضامنة للحقوق واملحددة للواجبات وإحداث بنيات االستقبال والتكفل.
وقد ساهمت الجمعيات ،منذ العقد األول من القرن املايض ،يف االضطالع بأدوار مهمة يف مجال اإلرشاف عىل التكفل املؤسسايت أطرت فيها أجيال
متتالية ،من خالل توفري أوجه الرعاية االجتامعية الصحية والنفسية واملعيشية والخدمية الرتبوية منها واالجتامعية والرتفيهية ،وتوفري الرعاية
والعالج والتأهيل وفقا للمتطلبات والحاجيات الرضورية لكل فئة من املستفيدات واملستفيدين.
إال أن هذه املؤسسات ،رغم مهامها النبيلة ،فقد اتسمت ،يف الفرتة السابقة لتقنني كيفيات إحداث وفتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية،
بصعوبات متعددة األبعاد من حيث األعداد والتدبري واملدى والتغطية الجغرافية والفئات املستهدفة ،ومن حيث األهداف ومحصالت اإلنجازات
وصعوبة تقييم األثر واملردود عىل الفرد واملجتمع.
كام ظلت متارس مهامها ،وبنسب متفاوتة ،عىل إيقاع عدم توفر املقومات األساسية الكفيلة بجعلها هياكل محدثة وفق منظومة معيارية تراعي
املتطلبات األساسية للعيش الكريم مبا يتالءم مع الحقوق املنصوص عليها يف الدستور من جهة ،وما ينسجم مع التزامات بلدنا عىل الصعيد الدويل،
سواء يف مجال حامية الطفولة أو حقوق كبار السن أو حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة أو متكني النساء.
وعىل إثر الزيارة امللكية التي قام بها صاحب الجاللة لدار األطفال بعاملة مقاطعة عني الشق بتاريخ  02أبريل  ،2005والتي مكنت من الوقوف
عىل مجموعة من االختالالت والتجاوزات ،والكشف عن الظروف الصعبة التي يعيشها املستفيدون من خدمات العديد من هذه املؤسسات ،سواء
من حيث ظروف استقبالهم وإيوائهم وإطعامهم أو من حيث جودة الخدمات املقدمة لهم التأطريية منها أو الرعائية.
وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية بخصوص إصالح وتطوير مجال الرعاية االجتامعية املؤسساتية ،وبهدف سد الفراغ القانوين يف مجال التكفل
بالغري ،قامت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،بتعاون مع القطاعات الحكومية املعنية ،وبعد املشاورات التي تم القيام بها،
ببلورة جهود مشرتكة سعيا منها إلرساء بنيات قادرة عىل املشاركة الفاعلة يف كل مناحي الحياة ،وتقوية النسيج املجتمعي وترسيخ ثقافة التكافل
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االجتامعي وتوطيد أوارصه ،وعيا منها برضورة النهوض باألوضاع املعيشية واالجتامعية للفئات الهشة ببالدنا.
وهكذا عرفت بالدنا ،ألول مرة ،إصدار نص قانوين للتكفل املؤسسايت بالغري ،هذا املجال الذي كان يتسم بالعفوية واإلرتجالية وعدم الضبط ،وغياب
اآلليات القانونية للقياس والتتبع والتقييم.
وقد مكنت مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية من وضع تصور واضح حول مؤسسات الرعاية االجتامعية ،كان من بني أهم عنارصه تحديد املفهوم
القانوين لهذا النوع من املؤسسات ،والفئات التي تشملها الخدمات وفرض تنظيم وتدبري عقالين لها من حيث سن قواعد للحكامة الجيدة بها.
كام ساهمت هذه املنظومة القانونية يف وضع معايري وطنية ،سواء تعلق األمر بالبنايات ومرافقها أو برشوط السالمة والوقاية والنظافة أو بالرشوط
الواجب توفرها يف مجال التأطري ،ووضع دالئل للمساطر اإلدارية واملالية والرتبوية واالجتامعية ،أو بسن نظام للتتبع واملراقبة لهذه املؤسسات من
طرف أجهزة الدولة ،كل ذلك من أجل ضامن حرفية يف التسيري وتدبري عقالين ملالية املؤسسات مع االهتامم بعنرص الجودة يف الخدمات الواجب
تقدميها للمستفيدين حفاظا عىل كرامتهم.
وقد كان من بني املهام املوكولة لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف شأن تطبيق هذا القانون ثالث مهام أساسية:
• إصدار رخص فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية.
• مواكبة عمل مختلف املراكز االجتامعية.
• مراقبة هذه املؤسسات وتقييم عملها ووضع السياسات والربامج الالزمة لحسن سريها.
وتجسيدا السرتاتيجيتها « ،»4+4خاصة يف الشق املتصل بالتواصل وتداول املعلومة ،تضع الوزارة رهن إشارة الفاعلني االجتامعيني ،من جمعيات
ومؤسسات وإدارات متدخلة مركزية وترابية يف الشأن املؤسسايت ،الطبعة الثانية للدليل الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية حسب نوعيتها
والجهات واألقاليم املوجودة بها وفق التقسيم اإلداري الجديد ،مع اإلشارة إىل رقم الرخصة وتاريخ الحصول عليها ،وأسامء الجمعيات املرشفة عىل
تدبريها ،وكذا طبيعة الخدمات والفئات املستهدفة منها.
يتضمن هدا الدليل مجموع الرخص املسلمة إىل غاية غشت  ،2015وأمل الوزارة كبري يف أن يساهم هذا املجهود يف التعرف عىل معطيات رقمية
ومجالية للنسيج املؤسسايت للتكفل بالغري باملغرب ،ستعقبه مراجعات دورية لتحيني معطياته.
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مدخل إىل الدليل
جاء هذا الدليل تتويجا لعمل اللجنة التقنية املحدثة مبوجب القانون  14.05ومرسومه التطبيقي ،حيث مكنت وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية من إصدار مجموعة من قرارات الرتخيص بفتح وتدبري مجموعة من مؤسسات الرعاية االجتامعية ،بلغ عددها مجموعه1011
رخصة مسلمة إىل غاية غشت .2015
وتهم هذه الطبعة الثانية واملحينة من الدليل مؤسسات حصلت عىل قرار الرتخيص بالفتح ،سواء كانت تلك املؤسسات موجودة قبل دخول
القانون  14.05ومرسومه التطبيقي حيز التطبيق أو بعد ،أو كانت تتعلق بتعديل يف الرخصة األصلية بهدف توسيع طاقتها االستيعابية أو غريها
من التعديالت.
وتتوزع مؤسسات الرعاية االجتامعية ،كام يتبني ذلك من الدليل ،إىل دور لألطفال والفتيات ،ودور للطالبة والطالب ،ودور لألمومة ،ودور لألشخاص
املسنني ،ومراكز للنساء يف وضعية صعبة ،ومراكز لرعاية األطفال املهملني ،ومراكز للطفولة يف وضعية صعبة ،ووحدات حامية الطفولة ،ومراكز
لألشخاص يف وضعية إعاقة ،ومراكز اجتامعية متعددة الوظائف ،ومراكز إليواء طلبة املدارس العتيقة.
تغطي مؤسسات الرعاية االجتامعية كل جهات وأقاليم اململكة ،ويتمركز أغلبها بالعامل القروي بنسبة تفوق  55باملائة ،مام يبني املجهود املستمر
للدولة يف التصدي للعجز االجتامعي يف الوسط القروي ،خاصة مع انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ودورها املتميز يف سبيل توفري الرشوط
الكفيلة بتشجيع متدرس األطفال يف الوسط القروي والحيلولة دون انقطاعهم املبكر عن الدراسة ،ومتكني الفئات االجتامعية الهشة عموما من
الولوج إىل الخدمات األساسية.
وتقوم هذه املؤسسات بدور حيوي يف تلبية احتياجات فئات اجتامعية واسعة من املواطنات واملواطنني يصل عددهم إىل  87132مستفيدا
ومستفيدة ،مام يشكل دعامة كربى تنضاف إىل مجهودات املؤسسات العمومية يف مجال محاربة الفقر والهشاشة وتحسني الولوج للخدمات
االجتامعية.
وتقدم هذه الشبكة من املؤسسات خدمات متنوعة ،إما كلية أو جزئية حسب نوع املؤسسة والفئات املستهدفة من خدماتها ووفق األنظمة التي
تحكمها ،والتي تتمثل ،أساسا ،يف االستقبال واإليواء واإلطعام والتتبع النفيس وشبه الطبي والرتبوي.
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ويوثق هذا الدليل ،الذي جاء تنفيذا ملخطط وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية إلصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية
املهتمة بالتكفل بالغري ،ملؤسسات الرعاية االجتامعية املرخصة قانونا ،مام سيمكّن مختلف الرشكاء من معطيات صحيحة حول مؤسسات الرعاية
االجتامعية ومتييزها عن غريها من املؤسسات غري املرخصة.
وتتوخى الوزارة ،من خالل إصدارها لهذا الدليل ،تيسري الولوج للمعلومة املرتبطة مبؤسسات الرعاية االجتامعية وتعزيز التواصل بشأنها ،واملساهمة
يف التعرف عىل اإلحصائيات واملعطيات الخاصة بها ،وكذا متكني واضعي السياسات العمومية والفاعلني االجتامعيني ،من جمعيات ومؤسسات
وإدارات مركزية وترابية وباحثني وخرباء ومهتمني ،من املعطيات الكمية والنوعية الخاصة مبؤسسات الرعاية االدجتامعية ،ونوعيتها والفئات
املستفيدة من خدماتها وأماكن وجودها ،ورقم وتاريخ حصولها عىل الرخصة والجمعيات املرشفة عىل تدبريها ،وطبيعة الخدمات املقدمة بها،
وذلك من أجل تيسري عملهم وإيالئها العناية الالزمة ومواكبتها وضامن دميومتها واستمرارية الخدمات املقدمة بها ،والرفع من جودة خدماتها نحو
األفضل.
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توزيع مؤسسات الرعاية االجتامعية وطاقاتها االستيعابية املرخصة حسب الجهات
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

الجهة
جهة الرشق

57

5089

جهة الدار البيضاء سطات

95

10274

جهة الرباط سال القنيطرة

85

7030

جهة العيون الساقية الحمراء

8

804

جهة بني مالل خنيفرة

85

6066

جهة فاس مكناس

151

12280

جهة طنجة تطوان الحسيمة

98

7134

جهة مراكش آسفي

155

13917

جهة سوس ماسة

122

12238

جهة كلميم واد نون

46

4152

جهة درعة تافياللت

107

7929

2

273

1011

87186

جهة الداخلة واد الذهب
املجموع

9
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جهة الدار البيضاء سطات
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العمالة/اإلقليم
عاملة الدارالبيضاء

22

3334

إقليم سطات

21

1772

إقليم النوارص

4

549

إقليم مديونة

5

1 087

إقليم بنسليامن

2

345

إقليم سيدي بنور

16

1018

إقليم برشيد

6

728

إقليم الجديدة

13

992

عاملة املحمدية

6

449

اجملموع

95

10274
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إقليم النوارص
املؤسسة

12

املؤسس

رقم
الرخصة

مركز املساعدة
النفسية واإلدماج
االجتامعي فتيان

جمعية آباء وأصدقاء
األطفال املعاقني ذهنيا

09/208

تاريخ
الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دوار لحرش أوالد جرار ،دار األشخاص يف وضعية إعاقة
19/12/2011
ذهنية
بوعزة ،النوارص

(*)

(*)

300

قرية األطفال دار
بوعزة

الجمعية املغربية لقرى
األطفال املسعفني

11/477

دوار الفقراء ،دار بوعزة،
13/06/2011
النوارص

األشخاص يف وضعية صعبة

(**)

(**)

99

فضاء العيش sos

الجمعية املغربية لقرى
األطفال املسعفني

11/478

دوار الفقراء ،دار بوعزة،
13/06/2011
النوارص

األطفال املهملون

معهد رشوق

جمعية إغاثة األطفال
التوحديني

13/845

دار أوالد بن عمر ،20181
24/10/2013
بوسكورة ،النوارص

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية.

60
25

75
(**)

100

إقليم مديونة
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

جمعية أيادي الخري
دار الطالبة املجاطية
لألعامل االجتامعية
جمعية األعامل
دار الطالبة سيدي
االجتامعية لدار الطالبة
حجاج واد حصار
سيدي حجاج واد حصار
مركز استقبال األطفال
املتخىل عنهم ودار جمعية رعاية ابن السبيل
امليمة

الذكور اإلناث املجموع

09/03

الجامعة القروية املجاطية،
30/01/2009
مديونة

الطالبات

-

59

59

11/470

دوار أوالد بوعزيز ،سيدي
19/05/2011
حجاج واد حصار ،مديونة

التلميذات املتمدرسات

-

88

88

11/476

دوار العريصات والطريق
13/07/2011
 ،3016الهراويني

األطفال املهملون

32

72

104

الجامعة القروية سيدي
13/07/2011
حجاج واد حصار ،مديونة

األشخاص املسنون واملرىض
عقليا ،األطفال والنساء يف
وضعية صعبة ،املتسولون
واملترشدون ،األطفال يف
وضعية إعاقة ذهنية

املركب االجتامعي
الجهوي دار الخري
تيط مليل

جمعية دعم املركز
االجتامعي تيط مليل

11/502

دار الطالبة مديونة

جمعية األعامل
االجتامعية دار الطالبة
مديونة

12/639

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية.

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

 02/01/2013بلدية مديونة ،مديونة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

(**)

(**)

(*)

(*)

-

100

736

100

13

عاملة الدار البيضاء
املؤسسة

دار البنات موالي
إدريس

املؤسس
جمعية نور للرعاية
االجتامعية ،أنفا عني
الشق

املركز الطبي الرتبوي جمعية آباء وأصدقاء
األطفال املعاقني ذهنيا
املبكر

14

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

09/407

09/408

مؤسسة لال حسناء
وملحقتها بوايف

جمعية اإلحسان

11/491

مركز اإلسعاف
االجتامعي املتنقل

جمعية اإلسعاف
االجتامعي املتنقل

11/514

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

العنوان

رقم  ،103شارع موالي
إدريس األول عاملة
22/10/2010
مقاطعات الدار البيضاء،
أنفا

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

التلميذات املتمدرسات

-

272

272

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

80

234

82

316

(**)

(**)

32

رقم  ،68شارع  9أبريل،
22/10/2010
املعاريف الدار البيضاء ،أنفا
رقم  ،8زنقة أورادور
سوركالن ،الوازيس ،الدار
البيضاء ،أنفا إضافة إىل
األطفال املهملون
13/06/2011
امللحقة الكائنة بشارع
الناظور ،زنقة لريو بولو،
مرس السلطان الفداء

رقم  ،5زنقة يفرن ،شارع
 21/11/2011عني توجطاط بوركون ،الدار األشخاص يف وضعية صعبة
البيضاء ،أنفا

مؤسسة منى لألطفال الجمعية املغربية
لألطفال الصم
الصم
الجمعية الوطنية
ملستقبل غري املندمجني
مدرسيا ()ANAIS

 4زنقة الضمري الكبري زاوية
 21/11/2011شارع الزيراوي ،الدار
البيضاء  ،آنفا

األشخاص يف وضعية إعاقة

09/154

11/515

(*)

(*)

308

رقم  ،27زنقة حجاج بن
08/10/2009
أرطأة ،البيضاء

األشخاص يف وضعية صعبة

160

-

160

09/76

زنقة أبناء الشهداء ،رقم
 ،6 24/09/2009الحي املحمدي ،الدار
البيضاء

األشخاص يف وضعية إعاقة

205

-

205

مؤسسة إنصاف

جمعية إنصاف

09/213

املجموعة السكنية رقم
 10 15/10/2009سيدي الخدير ،الحي
الحسني ،الدار البيضاء

النساء يف وضعية صعبة

-

20

20

مؤسسة إدماج
األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية إدماج لألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة
الذهنية

09/75

مدرسة عبد الله بن ياسني،
األطفال يف وضعية إعاقة
 24/09/2009زنقة  3مازوال ،الحي
الحسني ،الدار البيضاء

مؤسسة الرعاية
االجتامعية الحي
الحسني

نادي اليونسكو للتواصل
الثقايف واالجتامعي

13/683

زنقة موالي بوشعيب الرداد
 04/04/2013سيدي الخدير  ،الحي
الحسني ،الدار البيضاء

أناييس

مركز تأهيل املعاقني جمعية دعم مركز تأهيل
املعاقني والتكوين املهني
والتكوين املهني

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

التالميذ املتمدرسون

21

-

21

96

-

96

15

مؤسسة دار املسنني
النسيم

الجمعية املغربية لحامية
الطفولة والعائلة

13/913

مأوى أطفال اإلمام
نافع

جمعية االمام نافع بن
أيب نعيم املدين لتحفيظ
القران الكريم

12/647

مركز استقبال األطفال
يف وضعية صعبة

جمعية بيتي

13/761

جمعية النور للرعاية
دار املسنني عني الشق االجتامعية أنفا عني
الشق

16

تجزئة النسيم الحي
26/12/2013
الحسني

األشخاص املسنون

(**)

(**)

الزنقة  50رقم  1مكرر حي
 02/01/2013الرميلة ،عني الشق ،الدار
البيضاء
شارع القدس وباب األندلس
 23/07/2015الطابق األريض ،عني الشق ،األطفال يف وضعية صعبة )*( 15 )*( 35
الدار البيضاء
التالميذ املتمدرسون

32

-

13/762

شارع الدورة ،عني الشق،
23/07/2015
الدار البيضاء

األشخاص املسنون

مركز إدماج األطفال
الثاليث الصبغي

الجمعية الوطنية إلدماج
الثاليث الصبغي 21

13/763

املجمع السكني جنان
كاليفورنيا زنقة  14حي
04/06/2013
الرشيفة ،عني الشق ،الدار
البيضاء

األشخاص يف وضعية إعاقة )*( 50 )*( 50

مركز املساعدة
النفسية واإلدماج
االجتامعي فتيات

جمعية آباء وأصدقاء
األطفال املعاقني ذهنيا

13/764

 158حي االنارة رقم  ،1عني الفتيات يف وضعية إعاقة
11/12/2014
ذهنية
الشق ،الدار البيضاء

دار األطفال سيدي
الربنويص

الجمعية الخريية سيدي
الربنويص

09/05

كلم  12.5طريق عني
 30/01/2009حرودة حي القدس ،الدار
البيضاء

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

األطفال

42

22

50

32
50
64

100

-

100
(*)

100

360

-

360

املركب االجتامعي أم جمعية املركب
االجتامعي أم كلثوم
كلثوم
مركز بيتي إلعادة
جمعية بيتي
إدماج األطفال يف
وضعية صعبة
جمعية األعامل الخريية
دار الطالبة
ابن مسيك سيدي عثامن

09/06

30/01/2009

13/784

02/08/2013

09/122

08/10/2009

مركز بسمة

العصبة املغربية لحامية
الطفولة

09/96

24/09/2009

مركب األعامل
الخريية ابن مسيك
سيدي عثامن ودار
األطفال

جمعية األعامل الخريية
ابن مسيك سيدي عثامن

09/97

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية.

حي التشارك مقاطعة
سيدي مومن ،الدار البيضاء
طريق الرباط القديم كلم
األطفال يف وضعية صعبة
 12.5الربنويص ،الدار
البيضاء
شارع رضا كديرة ،حي
التلميذات املتمدرسات
السالمة  ،1الدار البيضاء
 400شارع الجوالن،
األشخاص يف أوضاع صعبة
مقاطعة سيدي عثامن،
الدار البيضاء

األشخاص يف وضعية صعبة

شارع املعطي بن زياد ،حي
التالميذ املتمدرسون
24/09/2009
السدري،الدار البيضاء

-

200
(**)

200

64

-

64

-

230

230

(*)

(*)

26

548

-

548

17

عاملة املحمدية
املؤسسة

املؤسس

املركز االجتامعي
جمعية مساعدة األطفال
إلعادة إدماج األطفال
يف وضعية صعبة ،القصبة
يف وضعية صعبة
مركز التضامن
جمعية التضامن للطفل
للطفل املعاق ذهنيا
املعاق ذهنيا
باملحمدية
الجمعية الخريية
دار الطالبة سيدي
اإلسالمية سيدي موىس
موىس بن عيل
بن عيل
باملحمدية
املركز االجتامعي لألم جمعية مواساة لدعم
النساء األرامل
والطفل
مؤسسة ميلود الشعبي
دار الطالبة املحمدية لألعامل االجتامعية
والتضامن
املركز االجتامعي
الجمعية الخريية
لألشخاص املسنني
اإلسالمية باملحمدية
باملحمدية

18

رقم
الرخصة

تاريخ الرتخيص

09/291

القصبة (ص.ب  ،)542املحمدية األطفال يف
21/11/2011
وضعية صعبة
املحطة ،املحمدية

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع
90

09/40

األطفال يف
حي الحسنية  IIبلوك د العاليا،
وضعية إعاقة
29/06/2009
املحمدية
ذهنية

40

-

40

09/41

مركز الجامعة القروية لسيدي التلميذات
29/06/2009
املتمدرسات
موىس بن عيل  ،املحمدية

-

40

40

13/768

 04/06/2013حي الفرح ،العالية ،املحمدية

النساء واألطفال
يف وضعية صعبة

-

139

139

13/799

حي األمل ،العالية ،بلدية
02/08/2013
املحمدية

التلميذات
املتمدرسات

-

96

96

14/963

حي ليكريت العالية (ص.ب
11/12/2014
 )361املحمدية

األشخاص املسنون

22

22

44

إقليم سطات
املؤسس

رقم الرخصة

تاريخ الرتخيص

املؤسسة
دار الطالب لوالد

الجمعية الخريية اإلسالمية
لوالد

09/233

15/10/2009

دار الطالب والطالبة
بدار الشافعي

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب بقصبة
الشافعي

09/234

15/10/2009

دار األطفال الربوج

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار األطفال الربوج

09/235

15/10/2009

الجمعية الخريية اإلسالمية
املركب االجتامعي
املتعدد االختصاصات سطات

09/65

11/12/2014

الجمعية الخريية اإلسالمية
ألوالد سعيد

09/66

21/11/2011

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار األطفال ابن أحمد
دار األطفال ابن أحمد

09/68

24/09/2009

الجمعية الخريية اإلسالمية
ألوالد امراح

09/69

21/11/2011

دار األطفال أوالد
سعيد

دار األطفال بسيدي
حجاج

العنوان
جامعة لوالد سطات
مركز دار الشافعي
قيادة بني مسكني
الغربية ،الربوج،
سطات
ساحة  3مارس (ص.ب
 ،)23الربوج ،سطات
شارع األمرية اللة
عائشة ،رقم ،167
سطات
مركز جامعة أوالد
سعيد ،سطات
قرب خزان املاء ،الحي
اإلداري ،ابن أحمد،
سطات
طريق سطات ،بلدية
أوالد أمداح،سطات

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

48

96

التالميذ املتمدرسون

38

-

38

التالميذ املتمدرسون

140

20

160

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

44

44

88

التالميذ املتمدرسون

116

-

116

التالميذ املتمدرسون

94

-

94

19

دار الطالب والطالبة
بكيرس

الجمعية الخريية اإلسالمية
بكيرس

09/70

24/09/2009

مركز كيرس ،سطات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

دار الطالب الربوج

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب الربوج

09/71

24/09/2009

الحي اإلداري ،الربوج،
سطات

التالميذ املتمدرسون

112

-

112

دار الفتاة ابن احمد

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الفتاة ابن احمد

09/72

24/09/2009

الحي اإلداري ،قرب
الخزان ،ابن احمد،
سطات

التلميذات
املتمدرسات

-

148

148

دار الطالب والطالبة
سيدي امحمد بن
رحال

الجمعية الخريية أوالد
بوزيري

09/73

24/09/2009

مركز سيدي امحمد
بن رحال ،سطات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

48

96

دار الطالب والطالبة
اكدانة

الجمعية الخريية اإلسالمية
اكدانة

09/74

23/07/2015

مركز جامعة أخميس التلميذات والتالميذ
املتمدرسون
اكدانة ،سطات

32

64

96

دار الطالب والطالبة
سيدي الذهبي

الجمعية الخريية اإلسالمية
سيدي الذهبي

11/468

19/05/2011

مركز جامعة سيدي
الذهبي ،سطات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة أوالد مراح لدار الطالبة أوالد مراح،
سيدي حجاج

11/479

24/07/2014

مركز أوالد مراح،
سطات

الجمعية الخريية اإلسالمية
الخزازرة

11/480

13/07/2011

الجامعة القروية
الخزازرة ،سطات

دار الطالب والطالبة

20

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

40

40

80

دار الطالبة لوالد

الجمعية الخريية اإلسالمية
لوالد

11/481

13/07/2011

بلدية لوالد ،سطات

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

دار الطالبة أوالد
فريحة

الجمعية الخريية اإلسالمية
أوالد فريحة

12/671

02/01/2013

جامعة أوالد فريحة،
دائرة الربوج ،سطات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

دار الطالب القراقرة

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب القراقرة

12/672

02/01/2013

جامعة القراقرة ،دائرة
الربوج ،سطات

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

دار الطالب والطالبة
مبرشع بن عبو

الجمعية الخريية دار
الطالب مبرشع بن عبو

13/822

13/08/2013

جامعة مرشع بن
عبو ،سطات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

40

40

80

دار الطالب والطالبة
بني يكرين

الجمعية الخريية لدار
الطالب لبني يكرين

13/823

13/08/2013

جامعة بني يكرين،
سطات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

24

48

14/925

03/06/2014

مركز جامعة أوالد
اسعيد ،سطات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

الدار العائلية القروية
الدار العائلية القروية للرتبية والتكوين والتوجيه
بأوالد سعيد

21

إقليم بنسليامن
املؤسسة

املؤسس

املركز الرتبوي اإلجتامعي العصبة املغربية لحامية
الطفولة
لال آمنة ،دار الطالبة
دار الطالب والطالبة
بنسليامن

22

الجمعية الخريية اإلسالمية
بنسليامن

رقم
الرخصة

تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

09/116

08/10/2009

شارع لالعائشة،
بنسليامن

األطفال يف وضعية
صعبة – التلميذات
املتمدرسات

67

84

151

09/36

29/06/2009

التلميذات والتالميذ
شارع الجيش
املليك ،ببنسليامن املتمدرسون

98

96

194

إقليم برشيد
املؤسسة

املؤسس

دار الطالب والفتاة
بالكارة
دار الطالب والطالبة
الغنيميني

جمعية دار الطالب
والفتاة بالكارة
الجمعية الخريية
اإلسالمية الغنيميني

املركب االجتامعي
برشيد

الجمعية الخريية دار
األطفال برشيد

جمعية دار الطالب
دار الطالب والطالبة
لجامعة قصبة بن
قصبة بن مشيش
مشيش
الجمعية الخريية دار
دار الطالب والطالبة
الطالب سيدي رحال
سيدي رحال الشاطئ
الشاطئ
دار الطالب والطالبة
أوالد عبو

الجمعية الخريية
اإلسالمية ألوالد عبو

رقم
الرخصة

تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

32

32

64

40

40

80

288

160

448

13/755

جامعة قصبة بن
24/07/2014
مشيش ،برشيد

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

13/824

طريق أزمور سيدي
13/08/2013
رحال الشاطئ ،برشيد

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

13/873

التلميذات والتالميذ
 21/11/2013جامعة أوالد عبو ،برشيد
املتمدرسون

20

20

40

09/64
11/455
13/750

التلميذات والتالميذ
الحي اإلداري الكارة،
24/09/2009
املتمدرسون
برشيد
مركز جامعة الغنيميني ،التلميذات والتالميذ
19/05/2011
املتمدرسون
دائرة برشيد ،برشيد
زاوية محج موالي
التلميذات والتالميذ
 24/07/2014الحسن وزنقة ميشليفن،
املتمدرسون
برشيد

23

إقليم الجديدة
املؤسس

رقم
الرخصة

تاريخ الرتخيص

مركز اإليواء أوالد
حمدان

جمعية النهضة لتنمية املرأة
بإقليم الجديدة

09/324

22/02/2010

دار الطالبة

جمعية دار الطالبة الجديدة

09/325

22/02/2010

09/329

22/02/2010

09/333

22/02/2010

09/334

22/02/2010

11/474

19/05/2011

املؤسسة

دار الطالب الجديدة

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب أزمور
الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب الجدديدة
الجمعية الخريية اإلسالمية
سيدي إسامعيل

دار الطالبة لغديرة

جمعية دار الطالبة لغديرة

دار الطالب أزمور

دار الطالب والطالبة
سيدي إسامعيل

دار الطالبة أوالد غانم
دار الطالبة

24

جمعية أوالد غانم لألعامل
االجتامعية والتنمية
املستدامة
جمعية دار الطالبة البرئ
الجديد

العنوان
مركز أوالد حمدان،
الجديدة
شارع بن تومرت،
الجديدة
طريق البحر أزمور،
الجديدة
شارع لويس باستور،
الجديدة
مركز سيدي إسامعيل،
الجديدة
الغديرة أربعاء هشتوكة
البرئ الجديد ،الجديدة

11/475

جامعة أوالد غانم،
19/05/2011
الجديدة

11/510

مدينة البرئ الجديد،
13/06/2011
الجديدة

الفئة املستهدفة
التلميذات
املتمدرسات
التلميذات
املتمدرسات

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث

املجموع

-

60

60

-

100

100

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

120

48

168

-

56

56

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون
التلميذات
املتمدرسات
التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

التلميذات
املتمدرسات

-

72

72

جامعة زاوية سايس
 13/06/2011قيادة سيدي إسامعيل ،التالميذ املتمدرسون
الجديدة

مؤسسة الرعاية
الجمعية الخريية اإلسالمية
االجتامعية دار الطالب
السايسية
زاوية سايس

60

-

60

11/512

13/721

 2015/06/15شارع املسرية ،الجديدة األطفال املهملون

(**)

(**)

96

الجمعية املغربية لقرى
قرية األطفال املسعفني
األطفال املسعفني
مركز دار األمل
بالجديدة

الجمعية املغربية ملساعدة
الطفل واألرسة

989/15

رقم  ،62شارع باستور ،األشخاص يف وضعية
2015/03/19
صعبة
الجديدة

(*)

(*)

48

دار املسنني

جمعية األعامل االجتامعية
لدار املسنني بالجديدة

15/993

زنقة  ،118ساحة موالي
2015/03/19
الحسن سيدي الضاوي

األشخاص املسنون

24

24

48

مركز اإليواء زاوية
سايس

جمعية النهضة لتنمية املرأة

15/1000

مركز اإليواء زاوية
23/07/2015
سايس

التلميذات
املتمدرسات

-

-

32

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

25

إقليم سيدي بنور
املؤسسة

املؤسس

الجمعية الخريية دار الطالب
دار الطالب العونات
العونات
جمعية رعاية وتسيري دار
دار الطالبة الواليدية
الطالبة الواليدية
مركز إيواء الفتاة أوالد جمعية النهضة لتنمية املرأة
بإقليم الجديدة
عمران
جمعية رعاية وتسيري دار
دار الطالب الواليدية
الطالبة بالواليدية
الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة بني هالل
دار الطالب بني هالل
الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب سيدي
دار الطالب سيدي بنور
بنور
الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة سيدي
لدار الطالب سيدي بنور
بنور

26

رقم
الرخصة

تاريخ الرتخيص

09/322

 22/02/2010مركز العونات ،سيدي بنور التالميذ املتمدرسون

09/323

22/02/2010

09/326

22/02/2010

09/327

22/02/2010

09/328

22/02/2010

09/330

22/02/2010

09/331

22/02/2010

دار الطالبة الزمامرة

جمعية دار الطالبة الزمامرة

09/332

22/02/2010

دار الطالب أوالد
عمران

جمعية الخري لدار الطالب

09/335

22/02/2010

العنوان

الفئة املستهدفة

التلميذات
مركز الواليدية ،سيدي بنور
املتمدرسات
قيادة أوالد عمران ،دائرة التلميذات
سيدي بنور ،سيدي بنور املتمدرسات
مركز الوليدية طريق
التالميذ املتمدرسون
آسفي ،سيدي بنور
التلميذات
بني هالل املركز ،سيدي
املتمدرسات
بنور
شارع األمري سيدي محمد،
التالميذ املتمدرسون
سيدي بنور
التلميذات
 1شارع الداخلة ،سيدي
املتمدرسات
بنور
التلميذات
الحي اإلداري الزمامرة،
املتمدرسات
سيدي بنور
أوالد عمران املركز إقليم
التالميذ املتمدرسون
سيدي بنور

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

92

-

92

-

52

52

-

50

50

60

-

60

-

50

50
72

72
-

56

56

-

100

100

60

-

60

دار الطالب الزمامرة

الجمعية الخريية لدار
الطالب الزمامرة

11/503

الحي اإلداري ،الزمامرة،
13/07/2011
سيدي بنور

دار الطالبة سانية
بركيك

جمعية دار الطالبة سانية
بركيك

13/680

دوار أوالد يعقوب ،سيدي التلميذات
04/04/2013
املتمدرسات
بنور

-

دار الطالبة اثنني
الغربية

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة اثنني الغربية

13/746

حي بام اثنني الغربية،
23/05/2013
سيدي بنور

التلميذات
املتمدرسات

-

دار الطالبة املرشك

جمعية دار الطالبة املرشك

13/752

مركز الطويلعات ،جامعة
 04/06/2013املرشك دائرة بني هالل،
سيدي بنور

دار الطالبة العونات

الجمعية الخريية لدار
الطالبة العونات

دار الطالبة لحكاكشة الجمعية الخريية للحكاكشة

دار الطالبة أوالد
اسبيطة

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة أوالد اسبيطة

التالميذ املتمدرسون

72

-

72

50

50

64

64

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

13/766

أربعاء العونات ،سيدي
04/06/2013
بنور

التلميذات
املتمدرسات

-

80

80

13/806

مقر جامعة لحكاكشة
الطريق الغربية ،قيادة
02/08/2013
أوالد عمران سيدي بنور،
سيدي بنور

التلميذات
املتمدرسات

14/983

التلميذات
 25/12/2014مركز جامعة أوالد اسبيطة
املتمدرسات

-

40

40

60

60

27

28

جهة الرباط سال القنيطرة
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
عاملة الرباط

13

1695

عاملة سال

3

437

عاملة الصخريات متارة

4

401

إقليم الخميسات

19

1048

إقليم سيدي سليامن

4

411

إقليم سيدي قاسم

30

2042

إقليم القنيطرة

12

996

املجموع

85

7030

29

عاملة الرباط
رقم
الرخصة

تاريخ الرتخيص

املركز املهني
االجتامعي هدف

جمعية آباء وأصدقاء
األشخاص املعاقني ذهنيا،
هدف

09/386

حي النهضة اإلضايف  3زنقة األشخاص يف وضعية
13/07/2011
إعاقة ذهنية
ورفل ،الرباط

إبني

جمعية إبني

مدرسة التوحيد حي املالح ،املترشدون
10 22/02/20 09/387
واملتسولون
الرباط

املؤسس

املؤسسة

مركز اللة مريم لرعاية العصبة املغربية لحامية
الطفولة ،مكتب الرباط سال
األطفال املهملني

 2 21/11/2011شارع سوكارنو ،الرباط

األطفال املهملون

 17سيدي برزوق الجزاء ،التلميذات
املتمدرسات
الرباط
شارع اإلمام مالك كلم  ،8األشخاص يف وضعية
إعاقة ذهنية
الرباط
زاوية زنقتي وجدة وتونس ،األشخاص يف وضعية
إعاقة
حسان ،الرباط
شارع احمد رىض كديرة
األشخاص املسنون
حي النهضة  ،2الرباط

دار الفتيات املواساة

جمعية املواساة

09/389

22/10/2010

مركز املنار

جمعية مركز املنار للمعاقني
ذهنيا

09/390

22/10/2010

نادي األسود الرباط العميد

09/391

26/06/2012

جمعية تسيري املركز
االجتامعي لألشخاص املسنني

09/392

22/10/2010

09/393

زنقة الزاوية البنانية املدينة املترشدون
22/10/2010
واملتسولون
القدمية ،الرباط

مؤسسة لال أسامء
لألطفال الصم
املركز االجتامعي
للرعاية االجتامعية

مركز املحمدية للرعاية الجمعية املحمدية للرعاية
االجتامعية
االجتامعية

30

09/388

العنوان

الفئة املستهدفة

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

(**)

(**)

64

(*)

(*)

245

(**)

(**)

200

-

120

120

(*)

(*)

100

(*)

(*)

102

24

24

48

68

52

120

مركز البسمة

الجمعية املغربية ملساندة
األطفال غري املندمجني

09/394

 33شارع دكالة حي
13/07/2011
الطائرات ،الرباط

األشخاص يف وضعية
إعاقة

(*)

(*)

74

دار األطفال العكاري

الجمعية الخريية ملدينة
الرباط دار األطفال العكاري

09/395

شارع سيدي محمد بن عبد
2015/06/15
الله ،زنقة املجازر ،الرباط

التالميذ املتمدرسون

248

-

248

دار الطالب ديور
الجامع

جمعية الرعاية االجتامعية
ديور الجامع

11/444

 ،168شارع الحسن الثاين
2015/06/15
ديور الجامع ،الرباط

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

مركز املستقبل
للرتبية وتأهيل ذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية املستقبل للرتبية
والتأهيل

11/501

شارع املستقبل ،أمل 4
 2015/06/15مكرر رقم  157يعقوب
املنصور ،الرباط

األشخاص يف وضعية
إعاقة

120

املركب االجتامعي
األمل لألطفال
واملسنني الرباط

جمعية تسيري مؤسسات
الرعاية االجتامعية األمل

13/908

شارع األلفة ،أمل  3إضايف ،األشخاص املترشدون
26/12/2013
واملتسولون
حي يعقوب املنصور

158

31

عاملة سال
املؤسسة

املؤسس

دار األطفال سال

جمعية الرعاية واإلسعاف

09/121

املركب االجتامعي
الرتبوي

جمعية األمل لدعم
املركب االجتامعي
الرتبوي

مركز استقبال املسنني جمعية فدراليات
الوكاالت الدولية للتنمية
بوقنادل

32

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

شارع سيدي بلعباس
2015/03/19
تابريكت ،سال

الفئة املستهدفة
التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

10/425

 24/07/2014الحي املليك ،سال

األشخاص يف وضعية صعبة

13/905

دوار أوالد العيايش زردال
26/12/2013
سيدي أيب القنادل ،سال

األشخاص املسنون

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
120

32

152

208

48

256

-

-

29

عاملة الصخريات متارة
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

دار الطالبة سيدي
يحيى زعري

جمعية املبادرة للتنمية
والعمل االجتامعي

09/396

دار املبدعون

جمعية املبادرة للتضامن
االجتامعي

09/397

دار األطفال متارة

الجمعية الخريية
اإلسالمية متارة

12/642

دار األمان

جمعية سنابل الخري
للتنمية االجتامعية
والثقافية

998/15

العنوان

الفئة املستهدفة

سيدي يحيى زعري
21/11/2011
الصخريات ،متارة
املسرية  1قرب املحافظة
 22/10/2010العقارية ،عاملة الصخريات ،التالميذ املتمدرسون
متارة

التلميذات املتمدرسات

 ،149زنقة  ،2حي األندلس،
02/01/2013
متارة
2015/06/15

مؤسسة أحمد بن زايد
آل نهيان لألعامل الخريية
واإلنسانية بعني عتيق

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
-

44

44

57

-

57

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

األطفال يف وضعية صعبة

84

120

204

33

إقليم الخميسات
املؤسسة
دار الطالبة
الخميسات

الذكور اإلناث املجموع

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/206

زنقة شان عامر ،حي السالم،
13/07/2011
الخميسات

التالميذ املتمدرسون

-

76

76

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية أفوس
آيت اوريبل

09/207

آيت اوريبل الجامعة،
15/10/2009
الخميسات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

16

16

32

09/266

الحي اإلداري واملاس،
15/10/2009
الخميسات

التالميذ املتمدرسون

56

-

56

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
الصفاصيف

09/272

الصفاصيف املركز،
02/12/2009
الخميسات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

20

20

40

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية التكافل
الغوامل

09/273

 02/12/2009الغوامل املركز ،الخميسات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

20

40

60

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية الرماين
الرماين

09/274

حي املسجد الرماين،
02/12/2009
الخميسات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

32

96

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/336

حد الرباشوة املركز،
22/02/2010
الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

دار الطالب واملاس

دار الطالبة حد
الرباشوة
34

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

الجمعية الخريية واملاس

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة موالي
الطالبة موالي إدريس
ادريس أغبال
أغبال
الجمعية الخريية
دار الفتاة اييل واملاس اإلسالمية دار الفتاة اييل
واملاس

13/748

موالي ادريس أغبال،
26/03/2015
الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

13/749

مقر الجامعة القروية
23/05/2013
واملاس ،الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

64

64

13/817

عني السبيت املركز دائرة
13/08/2013
الرماين ،الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

13/818

حي الدالية تيفلت،
13/08/2013
الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

13/833

 24/10/2013آيت واحي ،الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

دار الطالبة تيداس

الجمعية الخريية
اإلسالمية بتيداس

13/834

 24/10/2013املركز تيداس ،الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

دار الطالبة مبقام
الطلبة

الجمعية االجتامعية
املزورفية لتسيري شؤون
دار الطالب

13/859

مركز جامعة مقام الطلبة،
14/11/2013
الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

60

60

13/860

 14/11/2013آيت ايكو ،الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

دار الطالبة عني
السبيت
دار الطالبة تيفلت
دار الطالبة آيت
واحي

جمعية دار الطالبة
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
تيفلت
الجمعية الخريية
اإلسالمية للمحسنني آيت
واحي

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية املشعل
لدار الطالب والطالبة
آيت ايكو

35

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
سيدي عبد الرزاق اإلسالمية

36

13/861

مركز سيدي عبد الرزاق،
14/11/2013
الخميسات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

24

80

دار الطالبة آيت
يدين

الجمعية الخريية
اإلسالمية بآيت يدين

13/862

مقر الجامعة القروية آيت
14/11/2013
يدين ،الخميسات

التلميذات املتمدرسات

-

44

44

دار األطفال
الخميسات

الجمعية الخريية
اإلسالمية الخميسات

14/928

 03/06/2014شارع ابن سينا ،الخميسات التالميذ املتمدرسون

80

-

80

مؤسسة ابن البيطار
لألطفال املعاقني
حركيا

جمعية دعم مؤسسة ابن
البيطار لألطفال املعاقني
حركيا

14/956

كلم  4طريق ضاية الرومي،
11/12/2014
آيت أوربيل

64

32

96

االشخاص يف وضعية إعاقة

إقليم سيدي سليامن
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

الجمعية الخريية
اإلسالمية سيدي يحيى
الغرب

11/561

حي الوحدة سيدي يحيى
19/12/2011
الغرب ،سيدي سليامن

التالميذ املتمدرسون

80

-

80

دار الطالبة عامر
الجمعية الخريية لدار
السفلية سيدي يحيى
الطالبة عامر السفلية
الغرب

13/795

شارع محطة القطار سيدي
 02/08/2013يحيى الغرب ،سيدي
سليامن

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

بستان العجزة سيدي الجمعية الخريية
اإلسالمية سيدي سليامن
سليامن

13/826

 07/08/2013حي الليمون ،سيدي سليامن األشخاص املسنون

20

22

42

الجمعية الخريية
اإلسالمية بسيدي سليامن

13/827

100

141

241

دار الطالب سيدي
يحيى الغرب

املركب االجتامعي
بسيدي سليامن

24/07/2014

شارع املغرب العريب ،سيدي التلميذات والتالميذ
املتمدرسون
سليامن

37

إقليم سيدي قاسم
املؤسسة

38

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الطالب ابن رشد الجمعية الخريية دار
الطالب ابن رشد
بسيدي قاسم

09/50

حي الصياد قرب ثانوية ابن
29/06/2009
رشد ،سيدي قاسم

التالميذ املتمدرسون

52

52

دار الطالب جرف
امللحة

جمعية دار الطالب
جرف امللحة

09/196

قرب باشاوية جرف امللحة،
15/10/2009
سيدي قاسم

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

دار الطالب
الخنيشات

الجمعية الخريية دار
الطالب الخنيشات

09/197

مركز جامعة الخنيشات،
15/10/2009
سيدي قاسم

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

دار الطالب سيدي
عمر الحايض

جمعية دار الطالب
سيدي عمر الحايض

09/198

مركز جامعة سيدي عمر
15/10/2009
الحايض ،سيدي قاسم

التالميذ املتمدرسون

60

-

60

دار الطالب زكوطة

جمعية دار الطالب
زكوطة سلفات

09/199

مركز الجامعة القروية
 23/07/2015زكوطة طريق فاس ،سيدي التالميذ املتمدرسون
قاسم

64

-

64

دار الطالب دار
الكداري

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
دار الكداري

09/282

بلدية دار الكداري ،سيدي
02/12/2009
قاسم

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالبة زيرارة

جمعية دار الطالبة
زيرارة

09/283

مركز الجامعة القروية
02/12/2009
زيرارة ،سيدي قاسم

التلميذات املتمدرسات

-

72

72

دار الطالب حد
كورت

الجمعية الخريية
اإلسالمية أحد كورت

09/285

حي املجد ،مركز أحد
02/12/2009
كورت ،سيدي قاسم

التالميذ املتمدرسون

دار الطالبة جرف
امللحة

الجمعية الخريية دار
الطالبة جرف امللحة

دار الطالب مرشع
بلقصريي
دار الطالب
الحوافات

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
مرشع بلقصريي
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
الحوافات
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
سيدي عمر الحايض

120

120

09/286

تجزئة ملجاعرة ،جرف
02/12/2009
امللحة ،سيدي قاسم

التلميذات املتمدرسات

-

60

60

09/287

شارع لالمريم مرشع
02/12/2009
بلقصريي ،سيدي قاسم

التالميذ املتمدرسون

72

-

72

09/366

قيادة الحوافات ،سيدي
22/02/2010
قاسم

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

09/367

مركز جامعة سيدي عمر
 22/02/2010الحايض طريق شفشاون،
سيدي قاسم

التلميذات املتمدرسات

-

68

68

09/38

مركز جامعة زكوطة ،سيدي
29/06/2009
قاسم

التلميذات املتمدرسات

-

56

56

دار الطالبة صحراوة جمعية دار الطالبة
صحراوة سيدي قاسم
سيدي قاسم

09/39

 29/06/2009حي صحراوة ،سيدي قاسم التلميذات املتمدرسات

-

64

64

دار الطالبة صفصاف جمعية دار الطالبة
صفصاف
بسيدي قاسم

09/42

التلميذات املتمدرسات

-

52

52

دار الطالبة سيدي
عمر الحايض
دار الطالبة زكوطة
بسيدي قاسم

جمعية دار الطالبة
زكوطة

 29/06/2009مركز جامعة صفصاف

39

دار الطالبة دار
الكداري بسيدي
قاسم

جمعية دار الطالبة دار
الكداري

الجمعية الخريية
دار الطالبة بلقصريي
اإلسالمية مرشع
بسيدي قاسم
بلقصريي
الجمعية الخريية
دار األطفال سيدي
اإلسالمية لدار األطفال
قاسم
سيدي قاسم

40

دار الطالبة أوالد
نوال بسيدي قاسم

جمعية دار الطالبة أوالد
نوال

09/43

 21/11/2011بلدية دار الكداري

التلميذات املتمدرسات

09/44

شارع الحرية مرشع
29/06/2009
بلقصريي

التلميذات املتمدرسات

-

09/51

الحي الجديد شارع الحسن
29/06/2009
الثاين

التالميذ املتمدرسون

48

09/52

 29/06/2009الجامعة القروية أوالد نوال التلميذات املتمدرسات

مؤسسة الرعاية
االجتامعية لألطفال
الصغار

جمعية أطفالنا

11/507

تجزئة الفايس ،حي صحراوة،
األطفال املهملون
13/07/2011
سيدي قاسم

-

-

60
64

60
64
48

60

60

(**)

(**)

24

دار الطالب عني
الدفايل

الجمعية الخريية لدار
الطلب عني الدفايل

11/562

عني الدفايل املركز ،سيدي
19/12/2011
قاسم

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

مركز ذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية الغرب للمعاقني

11/591

مدخل مدينة حد كورت،
19/12/2011
سيدى قاسم

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

56

دار الطالبة عني
الدفايل

الجمعية الخريية دار
الطالبة عني الدفايل

13/879

عني الدفايل املركز ،سيدى
27/12/2013
قاسم

التلميذات املتمدرسات

-

56

56

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

جمعية دار الطالب
العسلوجي

13/880

جامعة دار العسلوجي،
27/12/2013
سيدى قاسم

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

دار الطالب
العسلوجي

جمعية دار الطالب
دار الطالب توغيلت
توغيلت

13/899

 26/12/2013مركز توغيلت

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

جمعية مؤسسة حد
دار الفتاة حد كورت
كورت للثقافة و التنمية

13/900

 26/12/2013مركز حد كورت

التلميذات املتمدرسات

-

306

306

الجمعية الخريية
دار الطالبة النويرات
النويرات

13/901

 26/12/2013الجامعة القروية النويرات

التلميذات املتمدرسات

-

50

50

دار املسنني بسيدي الجمعية الخريية لدار
املسنني بسيدي قاسم
قاسم

13/902

تجزئة القاسمي حي
23/07/2013
صحراوة

األشخاص املسنون

-

-

40

املركز االجتامعي
جمعية بسمة إلدماج
لألشخاص ذوي
األطفال ذوي االحتياجات
اإلحتياجات الخاصة
الخاصة
بلقصريي
املركز االجتامعي
جمعية األطلس للتنمية
لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة سيدي قاسم
بسيدي قاسم

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

14/930

 03/06/2014حي بيطات مرشع بلقصريي األطفال يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

80

15/1004

األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة

(*)

(*)

90

 23/07/2015حي صحراوة سيدي قاسم

41

إقليم القنيطرة
املؤسس

املؤسسة

الذكور اإلناث املجموع

مجمع الرحمة ،رقم8
 11/12/2014زنقة  2برئ الرامي الغربية،
القنيطرة

التلميذات املتمدرسات

-

56

56

11/499

بلوك ج 1رقم  34أوالد
13/06/2011
أوجيه ،القنيطرة

التلميذات املتمدرسات

-

16

16

املركب االجتامعي
الدار الكبرية لألعامل
لألشخاص يف وضعية
االجتامعية والثقافية
صعبة

11/500

حي املنزه برئ الرامي
26/03/2015
الرشقية ،القنيطرة

األشخاص املرشدون
واألشخاص يف وضعية
صعبة

64

48

112

املركب االجتامعي الجمعية الخريية
املتعدد االختصاصات اإلسالمية بالقنيطرة

11/524

دار املسنني :شارع البساتني ،التلميذات و التالميذ
القنيطرة
املتمدرسون و األشخاص
26/03/2015
املسنون و األطفال يف
دار الفتيات :برئ رامي
وضعية صعبة
الرشقية ،القنيطرة

13/805

حي املغرب العريب املنطقة
02/08/2013
 ،14000القنيطرة

13/856

 24/07/2014تجزئة جوهرة ،القنيطرة

دار الرائدات

جمعية املبادرة للتضامن
االجتامعي

11/498

دار الطالبة

جمعية املودة للتكامل
ورعاية األرسة

املركز الجهوي
للمعاقني الكرامة

جمعية الكرامة للمعاقني
بالغرب

مركز استقبال وتأهيل الجمعية املغربية لحياة
أفضل
األطفال املعاقني

42

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

(**)

(**)

األشخاص يف وضعية إعاقة )*( 50 )*( 50
التالميذ املتمدرسون

(**)

(**)

330

100
60

دار الطالبة قرية
بنعودة
دار الطالبة عرباوة
دار الطالبة سوق
أربعاء الغرب
دار األطفال سوق
أربعاء الغرب
دار الفتاة سوق
أربعاء الغرب
مركز طيور الجنة
لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية النور لدار
الطالبة بقرية بنعودة
املركز
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
عرباوة
جمعية دار الطالبة سوق
األربعاء الغرب
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار األطفال
سوق أربعاء الغرب
جمعية ناوص للنساء
واألطفال يف وضعية
صعبة
جمعية مركز طيور
الجنة لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة

13/864

قرية بنعودة املركز ،دائرة
21/11/2013
سوق أربعاء الغرب

التلميذات املتمدرسات

-

28

28

13/865

عرباوة املركز ،دائرة سوق
21/11/2013
أربعاء الغرب

التلميذات املتمدرسات

-

60

60

13/884

زنقة املدارس ،سوق أربعاء
26/12/2013
الغرب

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

14/923

الحي الجديد بام (ص.ب
03/06/2014
 )275سوق األربعاء الغرب

التالميذ املتمدرسون

84

-

84

14/950

حي الهند ،سوق أربعاء
16/10/2014
الغرب

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

 302برئ الرامي الرشقية،
26/03/2015
القنيطرة

األطفال يف وضعية إعاقة

996/15

(*)70

-

70

43

44

جهة الرشق
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
عاملة وجدة أنجاد

13

1863

إقليم فكيك

8

602

إقليم جرادة

6

437

إقليم بركان

6

515

إقليم تاوريرت

10

722

إقليم الناظور

2

224

إقليم الدريوش

6

356

إقليم جرسيف

6

370

املجموع

57

5089

45

عاملة وجدة أنجاد
املؤسسة

46

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

مركز تأهيل املعاق

جمعية الشبيبة املعوقة
وأصدقاؤها

09/409

زاوية شارع أحفري وشارع
13/07/2011
التقدم

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

760

املركز االجتامعي
للمرأة

جمعية عني الغزال
 2000وجدة

09/410

 22/10/2010ظهر ملحلة الزاري ،وجدة

النساء يف وضعية صعبة

-

40

40

دار الطالب النعيمة

جمعية الخدمات
الرتبوية االجتامعية
النعيمة

09/411

الحي التجاري النعيمة،
13/07/2011
وجدة

التالميذ املتمدرسون

36

-

36

دار الفتاة وجدة

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/412

شارع الحرية حي الحكمة،
22/10/2010
وجدة

التلميذات املتمدرسات

-

128

128

مؤسسة لالأسامء
للصم

جمعية لالأسامء للصم
بوجدة

09/413

 22/10/2010شارع الحسن الثاين ،وجدة األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

62

املركز االجتامعي
لألطفال ظهر املحلة

جمعية األمل لرعاية
وتأهيل الطفل

09/414

شارع قدور الورطايس ظهر
22/10/2010
املحلة الزاري ،وجدة

املترشدون واملتسولون

(**)

(**)

36

دار األطفال ألحواز
وجدة

الجمعية الخريية
اإلسالمية ألحواز وجدة

09/415

حي النجد سيدي يحيى،
22/10/2010
وجدة

التالميذ املتمدرسون

80

-

80

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

مؤسسة الوفاء للطفل جمعية الوفاء للطفل
املعاق
املعاق
مركز الطفولة
السعيدة

09/416

 21/11/2011حي الزغاميم ،وجدة

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

105

09/417

 22/10/2010حي املصىل ،وجدة

األطفال املهملون

34

24

58

جمعية صفاء

10/421

حي النجد سيدي يحيى،
14/02/2011
وجدة

العصبة املغربية لحامية
الطفولة فرع وجدة

املركز النفيس الرتبوي

األطفال يف وضعية إعاقة
ذهنية

(*)

(*)

130

دار الطالبة إسيل

جمعية املستقبل للتعليم
األويل والتنمية بوجدة

13/844

طريق جرادة بني وكيل،
24/10/2013
وجدة

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

دار املسنني

الجمعية الخريية
اإلسالمية وجدة

14/978

املركب االجتامعي النجد،
11/12/2014
حي سيدي يحيى ،وجدة

األطفال املتمدرسون

228

دار األطفال

الجمعية الخريية
اإلسالمية وجدة

14/979

املركب االجتامعي النجد،
11/12/2014
حي سيدي يحيى ،وجدة

األشخاص املسنني

160

صفاء لألطفال
املعاقني ذهنيا

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

47

إقليم فكيك
املؤسسة

48

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
بوعرفة
بوعرفة

09/375

شارع موالي رشيد رقم ،1
22/02/2010
بوعرفة ،فكيك

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

62

122

دار الطالب بني
تجيت

الجمعية الخريية
اإلسالمية بني تجيت

09/376

شارع جرادة بني تجيت،
22/02/2010
بوعرفة ،فكيك

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

دار الطالب بوعنان

الجمعية الخريية
اإلسالمية بوعنان

09/377

طريق بوعرفة بوعنان
22/02/2010
املركز ،فكيك ،بوعرفة

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

دار الطالب فكيك

الجمعية الخريية
اإلسالمية

11/440

التالميذ املتمدرسون

140

-

140

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تندرارة
تندرارة

11/449

التلميذات والتالميذ
 19/05/2011شارع الجيش املليك ،تندرارة
املتمدرسون

74

-

74

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية لدار
الطالب تالسينت
تالسينت

13/753

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

19/05/2011

الحي اإلداري ،فكيك

 04/06/2013جامعة تالسينت ،فكيك

الجمعية الخريية
دار الطالب بوشاون اإلسالمية لدار الطالب
بوشاون

13/778

 02/08/2013أنوال املركز ،فجيج ،بوعرفة التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب والطالبة جمعية بومريم لدار
الطالب
بومريم

13/819

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

28

76

 13/08/2013جامعة بومريم ،فجيج

إقليم جرادة
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

دار الطالب

الجمعية الخريية
اإلسالمية عني بني مطهر

09/157

رشق ثانوية عبد الكريم
 08/10/2009الخطايب اإلعدادية عني بني التالميذ املتمدرسون
مطهر ،جرادة

مؤسسة املسرية
لرعاية الطفولة

جمعية طفولة وتضامن

09/158

حي الرازي (ص.ب )196
08/10/2009
جرادة

دار الطالبة

جمعية كفايت للثقافة
والتنمية

09/159

دوار الزاوية السفىل،
 08/10/2009الجامعة القروية كفايت،
جرادة
الجامعة القروية ملريجة،
15/10/2009
جرادة

الذكور اإلناث املجموع
50

-

50

األشخاص يف وضعية صعبة

90

60

150

التلميذات املتمدرسات

-

24

24

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

(*)

(*)

21

64

-

64

الجمعية الخريية
دار الطالب بلمريجة
اإلسالمية بلمريجة

09/201

دار الطالب املختلطة جمعية دار الطالب
والطالبة قنفودة
قنفودة

13/684

 04/04/2013قنفودة املركز ،جرادة

دار األمومة جرادة

جمعية دار األمومة لعني
بني مطهر

13/792

زنقة  16غشت عني بني
02/08/2013
مطهر ،جرادة

النساء الحوامل والرضع

دار الطالب جرادة

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب

998/15

حي سيدي محمد بن عبد
2015/06/15
الله ،جرادة

التالميذ املتمدرسون

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

الطاقة االستيعابية املرخصة

49

إقليم بركان
املؤسسة

50

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار اآلشخاص املسنني الجمعية الخريية
اإلسالمية بركان
بركان

09/156

 08/10/2009حي املجد ،بركان

األشخاص املسنون

25

25

50

دار الطالب أحفري

الجمعية الخريية
اإلسالمية أحفري

09/31

زنقة تلمسان (ص.ب )21
29/06/2009
أحفري ،بركان

التالميذ املتمدرسون

39

-

39

دار األطفال بركان

الجمعية الخريية
اإلسالمية بركان

09/32

 29/06/2009حي املجد ،بركان

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

دار الطالب ودار
الفتاة تافوغالت

الجمعية الخريية
اإلسالمية تافوغالت

09/33

التالميذ املتمدرسون

32

24

56

مركز املرأة يف وضعية جمعية أمي للرتبية
والتأهيل االجتامعي
صعبة

14/942

شارع محمد الدرة ،حي
24/07/2014
املجد ،بركان

النساء يف وضعية صعبة

-

)*(154

154

مركز املبادرة للمعاق جمعية البدر لألشخاص
ذوي اإلعاقة
بربكان

15/1005

 23/07/2015الحي اإلداري ،حي املجد

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

120

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

30/10/2014

تافوغالت املركز ،بركان

إقليم تاوريرت
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

املركب اإلجتامعي
لرعاية األشخاص
املسنني

الجمعية الخريية لرعاية
املسنني

09/297

حي موالي عيل الرشيف
02/12/2009
تاوريرت

األشخاص املسنون

(*)

(*)

64

دار الطالبة العيون

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/349

الحي املحمدي (ص.ب )03
22/02/2010
العيون ،تاوريرت

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

11/437

زنقة تازة حي النهضة،
19/05/2011
تاوريرت

التلميذات املتمدرسات

-

84

84

11/441

 19/05/2011مستكامر املركز ،تاورير

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

13/744

طريق جرادة جامعة عني
23/05/2013
لحجر ،العيون ،تاوريرت

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

13/800

ملقى الويدان ،سطات،
02/08/2013
تاوريرت

التلميذات املتمدرسات

24

-

24

13/801

شارع محمد الخامس دبدو
02/08/2013
(ص.ب  ،)27تاوريرت

التالميذ املتمدرسون

56

-

56

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة تاوريرت
الطالبة تاوريرت
الجمعية الخريية
دار الطالب مستكامر
اإلسالمية مستكامر
الجمعية الخريية
دار الطالب عني
اإلسالمية دار الطالب
الحجر
عني الحجر
الجمعية الخريية
دار الطالب ملقى
اإلسالمية دار الطالب
الويدان
ملقى الويدان
دار الطالب دبدو

الجمعية الخريية
اإلسالمية دبدو

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

51

الجمعية الخريية
دار الطالب تاوريرت
اإلسالمية تاوريت

13/802

حي التقدم زنقة الفالحة،
02/08/2013
تاوريرت

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

فضاء األشخاص ذوي جمعية دعم األشخاص
االحتياجات الخاصة دوي االحتياجات الخاصة

13/803

املركب االجتامعي موالي
02/08/2013
عيل الرشيف ،تاوريرت

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

250

املركب االجتامعي موالي
 02/08/2013عيل الرشيف جامعة واد زا ،األشخاص يف وضعية صعبة
تاوريرت

-

فضاء متعدد
الوظائف للنساء

جمعية األمل للتنمية
والرتبية والبيئة لدوار
أوالد رمضان

13/804

20

20

إقليم الناظور
املؤسسة

52

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

دار األطفال

الجمعية الخريية
اإلسالمية بالناظور

09/160

 08/10/2009حي سيدي عيل ،الناظور

التالميذ املتمدرسون

دار الرب للطالبات

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الرب بزايو

09/161

شارع النرص دار الرب زايو،
24/07/2014
الناظور

التلميذات املتمدرسات

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
132

-

132

-

92

92

إقليم الدريوش
املؤسسة

املؤسس

جمعية دار الطالبة
دار الطالبة الدريوش
الدريوش

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

12/611

 23/07/2015جامعة الدريوش ،الدريوش التلميذات املتمدرسات

-

104

104

دار الطالبة عني
الزهرة

جمعية اإلخالص للتنمية
االجتامعية والثقافية
والرياضية

12/612

جامعة عني الزهرة،
26/06/2012
الدريوش

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

داخلية مدرسة عثامن
بن عفان للتعليم
العتيق

جمعية عثامن بن عفان
لتحفيظ القرآن الكريم

12/646

 02/01/2013شارع الفارايب ،الدريوش

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

-

48

التلميذات املتمدرسات

-

80

80

14/961

 11/12/2014بلدية ميضار

التلميذات املتمدرسات

-

56

56

15/1001

دار الطالب ،جامعة اتركوت
23/07/2015
املركز

األطفال يف وضعية صعبة

36

-

36

دار الطالبة بودينار
دار الطالبة ميضار

جمعية دار الطالبة
بودينار
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
مبيضار

دار الطالب لرتوكوت دار الطالب

14/918

20/02/2014

جامعة بودينار ،الدريوش

53

إقليم جرسيف
املؤسسة

املؤسس

الجمعية الخريية
دار الطالب ملريجة اإلسالمية لدار الطالبة
ملريجة
الجمعية الخريية
املركز االجتامعي
اإلسالمية لألشخاص
لألشخاص املسنني
املسنني بجرسيف
بجرسيف
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
جرسيف
والطالبة جرسيف
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة بصاكة عاملة
بصاكة
إقليم جرسيف
دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية ملزكيتام
مزكيتام
دار الطالب تادرت

54

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
والطالبة تادرت

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

09/256

دار الطالب ملريجة ،مركز
 15/10/2009ملريجة ،دائرة جرسيف،
جرسيف

التالميذ املتمدرسون

26

-

26

09/26

 29/06/2009حي النكد ،جرسيف

األشخاص املسنون

6

6

12

09/263

شارع الدار البيضاء،
15/10/2009
جرسيف

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

128

20

148

التالميذ املتمدرسون

54

-

54

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

40

58

98

15/1007

15/1008
15/1009

23/07/2015

الجامعة القروية صاكة

 23/07/2015الجامعة القروية مزكيتام
 23/07/2015الجامعة القروية تادرت

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

جهة العيون الساقية الحمراء
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
العيون

3

544

بوجدور

5

260

املجموع

8

804

55

إقليم العيون
املؤسسة

املؤسس

املركب االجتامعي
الجمعية الخريية
املتعدد االختصاصات
اإلسالمية العيون
بالعيون

56

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

09/49

شارع الفرسان ،حي القدس،
2015/03/19
العيون

التالميذ املتمدرسون

املركب االجتامعي
الرتبوي ألطفال
األقاليم الجنوبية

العصبة املغربية لحامية
الطفولة

13/815

 13/08/2013حي األمل  ،1العيون

األطفال الرضع املتخىل
عنهم واألطفال املتخىل
عنهم يف وضعية صعبة

مؤسسة الرعاية
االجتامعية صاحبة
السمو املليك األمرية
لالحسناء للمعاقني

جمعية مؤسسة صاحبة
السمو املليك األمرية
لالحسناء للمعاقني
بالعيون

987/15

 2015/03/19حي الراحة ،العيون

األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
168

84

252

192

100

إقليم بوجدور
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

جمعية التضامن ملساندة
مركز الرتويض الطبي
األشخاص املعاقني

12/617

 26/06/2012شارع توكوياس ،بوجدور

األشخاص يف وضعية إعاقة

جمعية حي العودة
دار املسنني بوجدور للتنمية من أجل
املستقبل

12/618

 26/06/2012حي العودة ،بوجدور

األشخاص املسنون

مركز بسمة لحامية
الطفولة

العصبة املغربة لحامية
الطفولة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
(*)

(*)

)*( 40 )*( 40

12
80

12/619

 26/06/2012تجزئة العودة ،بوجدور

األطفال املهملون

50

38

88

جمعية دار الطالب
دار الطالب بوجدور
بوجدور

12/620

شارع األنصار ،حي لال
26/06/2012
مريم ،بوجدور

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

جمعية دار الطالب
بوجدور

12/641

 02/01/2013بلدية بوجدور ،بوجدور

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

30

30

دار الطالبة بوجدور

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

57

58

جهة بني مالل خنيفرة
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
إقليم أزيالل

25

1632

إقليم الفقيه بنصالح

4

670

عاملة بنى مالل

13

1074

إقليم خنيفرة

20

1560

إقليم خريبكة

23

1 130

املجموع

85

6066

59

إقليم أزيالل
املؤسسة

املؤسس

الجمعية الخريية
مركب دار الطالب
اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة فم الجمعة
والطالبة فم الجمعة

11/469

الذكور اإلناث املجموع

التلميذات والتالميذ
 26/06/2012جامعة فم الجمعة ،أزيالل
املتمدرسون

36

96

132

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية بابزو
أبزو

11/519

 21/11/2011جامعة أبزو املركز ،أزيالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

24

48

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية آيت محمد
آيت محمد

11/520

 21/11/2011مركز آيت محمد ،أزيالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

24

80

الجمعية الخريي
اإلسالمية بني الويدان

11/521

 21/11/2011مركز بني الويدان ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

11/522

 21/11/2011مركز واويزغت ،أزيالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

44

92

دار الطالب أفورار

الجمعية الخريية
اإلسالمية أفورار

11/523

 21/11/2011جامعة أفورار ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

دار الطالب تاونزة

الجمعية الخريية
اإلسالمية تاونزة

11/574

 19/12/2011جامعة تاونزة ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار الطالب بني
الويدان

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية لواويزغت
لواويزغت

60

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

دار الطالب آليت
تكال

الجمعية الخريية
اإلسالمية آليت تكال

11/575

 19/12/2011جامعة آليت تكال ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار الطالب تدييل

الجمعية الخريية
اإلسالمية بتدييل

11/576

 19/12/2011جامعة تدييل ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

42

-

42

دار الطالب واويل

الجمعية الخريية
اإلسالمية واويل

11/577

 19/12/2011جامعة واويل ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

دار الطالب تفرت
نآيت حمزة

الجمعية الخريية
اإلسالمية تفرت نآيت
حمزة

11/578

جامعة تفرت نايت حمزة ،التلميذات والتالميذ
19/12/2011
املتمدرسون
أزيالل

24

24

48

الجمعية الخريية
دار الطالب متوليلت
اإلسالمية متوليلت

11/579

 19/12/2011جامعة متوليلت ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

الجمعية الخريية
دار الطالب تلوكيت
اإلسالمية بتلوكيت

11/580

 19/12/2011جامعة تلوكيت ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

11/581

 23/07/2015جامعة آيت بوكامز ،أزيالل التالميذ املتمدرسون

90

-

90

13/786

 02/08/2013الحي اإلداري ،أزيالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

96

156

13/835

 24/10/2013جامعة آيت متليل ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

46

-

46

دار الطالب آيت
بوكامز

الجمعية الخريية
اإلسالمية آيت بوكامز

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية بأزيالل
أزيالل
دار الطالب آيت
متليل

الجمعية الخريية
اإلسالمية آيت متليل

61

جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية لدار الطالب
بتسقي

13/849

 12/11/2013جامعة تيسقي ،أزيالل

التميذات املتمدرسات

-

48

48

دار الطالب موالي
عيىس بن ادريس

جمعية دار الطالب
موالي عيىس بن ادريس

13/857

جامعة موالي عيىس بن
14/11/2013
إدريس

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

دار الطالبة فطواكة

جمعية دار الطالبة
فطواكة

13/906

 26/12/2013مركز جامعة تيديل

التلميذات املتمدرسات

-

96

96

جمعية التضامن ودعم
مأوى الطالب أزيالل
التمدرس بأزيالل

13/907

 26/13/2013حي تشبيت ،أزيالل

التالميذ املتمدرسون

120

-

120

دار األطفال أزيالل

جمعية األطلس لرعاية
الطفولة بأزيالل

14/934

 30/06/2014شارع الحسن الثاين ،أزيالل دار األطفال

68

-

68

دار الطالبة موالي
عيىس بن ادريس

جمعية الرعاية
االجتامعية بالفتاة
القروية موالي عيىس بن
إدريس

14/935

دار الطالبة تبانت

جمعية آيت بوكامز
لدعم التمدرس

دار الطالبة تيسقي

دار الطالب دمنات
دار الطالبة دمنات
62

جمعية العمل
االجتامعي والخريي
بدمنات
جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالبة
دمنات

موالي عيىس بن إدريس
30/06/2014
املركز

التلميذات املتمدرسات

-

64

64

14/936

 30/06/2014مركز تبانت ،أزيالل

التلميذات املتمدرسات

-

70

70

14/937

حي آيت اكنون دمنات،
30/06/2014
أزيالل

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

14/938

حي آيت اكنون دمنات،
30/06/2014
أزيالل

التلميذات املتمدرسات

-

108

108

إقليم الفقيه بنصالح
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

املركب االجتامعي الجمعية الخريية
املتعدد االختصاصات اإلسالمية الفقيه بنصالح

09/12

زنقة بنعمران ،الفقيه
23/07/2015
بنصالح ،بني مالل

الطلبة والطالبات

(*)

(*)

340

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية سوق
السبت
سوق السبت

09/15

الحي اإلداري سوق السبت
28/04/2009
أوالد النمة ،بني مالل

الطلبة والطالبات

(*)

(*)

130

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالبة
بدار ولد زيدوح
بدوار أوالد زيدوح

13/858

شارع الحسن األول ،الفقيه
14/11/2013
بنصالح

التالميذ املتمدرسون

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية أوالد
سيدي عيىس بن عيل أعريف

13/909

الحي اإلداري سيدي عيىس
26/12/2013
بن عيل ،الفقيه بنصالح

التالميذ املتمدرسون

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

80
120

-

120

63

عاملة بنى مالل
املؤسسة
دار الطالبة القصيبة

املؤسس
الجمعية الخريية لدار
الطالبة القصيبة

الذكور اإلناث املجموع

09/124

 08/10/2009جامعة القصيبة ،بني مالل التلميذات املتمدرسات

-

52

52

09/125

التلميذات والتالميذ
 08/10/2009جامعة تاكزيرت ،بني مالل
املتمدرسون

48

48

96

دار الطالبة أوالد
سعيد

الجمعية الخريية
اإلسالمية أوالد سعيد
الواد

09/13

مركز أوالد سعيد الواد،
28/04/2009
بني مالل

-

100

100

املركب االجتامعي
بني مالل

الجمعية الخريية
اإلسالمية بني مالل

09/14

الطالبات والطلبة
شارع محمد الخامس ،بني
املتمدرسون واألشخاص
03/06/2014
مالل
املسنون

(*)

(*)

202

باب الخري لألطفال
املتخىل عنهم

جمعية باب الخري
لألطفال املتخىل عنهم

12/603

املستشفى اإلقليمي ،بني
26/06/2012
مالل

األطفال املهملون

(*)

(*)

30

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية زاوية الشيح
زاوية الشيخ

12/635

 24/07/2014زاوية الشيخ ،بني مالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

96

192

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية قصبة تادلة
قصبة تادلة

12/636

حي بودراع بلوك 1قصبة
02/01/2013
تادلة ،بني مالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

34

94

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تاكزيرت
تاكزيرت

64

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

الطالبات

الجمعية الخريية
دار الطالب القصيبة اإلسالمية دار الطالب
القصيبة

12/637

 02/01/2013القصيبة ،بني مالل

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية اغبالة
اغبالة

12/638

 02/01/2013جامعة اغبالة ،بني مالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

30

30

60

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
تيزي نيسيل
والطالبة تيزي نيسيل

13/757

جامعة تيزي نيسيل ،بني
04/06/2013
مالل

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

26

26

52

دار الطالبة أوالد
مبارك

الجمعية الخريية
اإلسالمية أوالد مبارك

14/926

 20غشت أوالدج مبارك،
03/06/2014
بني مالل

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

جمعية بيت بهية
لألطفال املتخىل
عنهم املعاقني

جمعية بيت بهية

14/984

مركز القدس املتعدد
25/12/2014
االختصاصات ،بني مالل

األطفال يف وضعية إعاقة

12

08

20

دار الطالبة أوالد
يوسف

جمعية أوالد يوسف
للرعاية االجتامعية لدار
الطالبة

995/15

ثانوية أوالد يوسف
 2015/03/26اإلعدادية ،جامعة أوالد
يوسف

التلميذات املتمدرسات

-

80

80

65

إقليم خريبكة
املؤسسة

الذكور اإلناث املجموع

الجمعية الخريية
دار األطفال خريبكة
اإلسالمية خريبكة

09/45

 29/06/2009شارع الزالقة ،خريبكة

التالميذ املتمدرسون

100

-

100

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
الكفاف بخريبكة
والطالبة الكفاف

09/46

مركز جامعة الكفاف،
29/06/2009
خريبكة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

28

52

الجمعية الخريية
دار األطفال وادي زم
اإلسالمية وادي زم

09/47

زنقة بني حسان ،وادي زم ،التلميذات والتالميذ
29/06/2009
املتمدرسون
خريبكة

56

28

84

الجمعية الخريية
اإلسالمية خريبكة

09/48

طريق الفقيه بنصالح،
29/06/2009
خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

60

60

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية املفاسيس
املفاسيس

09/53

مركز جامعة املفاسيس،
24/09/2009
خريبكة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

28

82

110

الجمعية الخريية
دار الطالب برئ مزوي
اإلسالمية برئ مزوي

09/54

مركز جامعة برئ مزوي،
24/09/2009
خريبكة

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

09/55

مركز جامعة الفقراء،
24/09/2009
خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

28

28

إقامة الطالبة
الجامعية بخريبكة

دار الطالبة الفقراء

66

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

الجمعية الخريية
اإلسالمية الفقراء

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
أوالد بوغادي
والطالبة بني خريان

09/56

مركز جامعة أوالد بوغادي ،التالميذ والتلميذات
24/09/2009
املتمدرسون
خريبكة

44

28

72

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية أوالد عزوز
أوالد عزوز

09/57

سوق الخميس ،جامعة أوالد التالميذ والتلميذات
24/09/2009
املتمدرسون
عزوز ،خريبكة

32

32

64

جمعية دعم التمدرس
دار الطالبة بني بتاو
والتنمية اإلجتامعية

09/58

بني بتاو دائرة أيب الجعد،
24/09/2009
خريبكة

-

40

40

التلميذات املتمدرسات

الجمعية الخريية
دار الطالبة تارشافت اإلسالمية دار الطالبة
تارشافت

09/59

 11/12/2014جامعة ترشافت ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

20

20

الجمعية الخريية
اإلسالمية بني زرنتل

09/61

مركز جامعة بني زرنتل،
24/09/2009
خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

36

36

09/62

 24/09/2009جامعة الشكران ،خريبكة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

44

44

88

11/482

 13/07/2011الكناديز املركز ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

11/483

 13/07/2011جامعة الكفاف ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

24

24

دار الطالبة بني
زرنتل

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية الشكران
الشكران
دار الطالبة الكناديز
دار الطالبة الكفاف

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
الكناديز
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
الكفاف

67

الجمعية الخريية
دار الطالبة الرباكسة اإلسالمية لدار الطالبة
الرباكسة

11/484

 13/07/2011مركز الرباكسة ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

44

44

الجمعية الخريية لدار
الطالبة الطرش

11/485

 13/07/2011قصبة الطرش ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

36

36

دار الطالبة الطرش
دار الطالبة املعادنة
دار الطالبة بني
يخلف
دار الطالبة أوالد
عبدون

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
املعادنة
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
بني يخلف
الجمعية الخربية
اإلسالمية أوالد عبدون

الجمعية الخريية
دار الطالبة أوالد فنان اإلسالمية لدار الطالبة
أوالد فنان
الجمعية الخريية
دار الطالبة وادي زم اإلسالمية لدار الطالبة
واد زم
جمعية اإلسعاف
مركز األشخاص بدون
والرعاية االجتامعية
مأوى وادي زم
لألشخاص بدون مأوى

68

11/486

 13/07/2011مركز املعادنة ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

24

24

12/657

 02/01/2013جامعة بني يخلف ،خريبكة التلميذات املتمدرسات

-

28

28

13/754

جامعة أوالد عبدون،
04/06/2013
خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

13/775

الجامعة القروية أوالد فنان،
02/08/2013
خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

13/776

شارع محمد الخامس ،واد
02/08/2013
زم ،خريبكة

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

13/777

شارع برئ انزران ،طريق
02/08/2013
الفقيه بنصالح ،خريبكة

األشخاص يف وضعية صعبة

32

-

32

إقليم خنيفرة
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية بوحسوسن
بوحسوسن موالي
موالي بوعزة
بوعزة

09/135

التلميذات والتالميذ
 08/10/2009موالي بوعزة املركز ،خنيفرة
املتمدرسون

68

32

100

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية كهف النسور
كهف النسور

09/136

كهف النسور املركز ،قيادة
08/10/2009
كهف النسور ،خنيفرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

دارالطالبة سبت آيت جمعية مبادرات للتنمية
القروية موالي بوعزة
رحو

09/304

سبت آيت رحو املركز
02/12/2009
موالي بوعزة ،خنيفرة

التلميذات املتمدرسات

64

64

دار التلميذ القروي
عروست

جمعية مبادرات للتنمية
القروية

09/305

دوار آيت ايش عروست،
 02/12/2009جامعة سبت آيت رحو،
قيادة موالي بوعزة ،خنيفرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

28

56

املركب االجتامعي
للفتاة بخنيفرة

الجمعية الخريية
اإلسالمية خنيفرة

09/34

 29/06/2009حي ليىل ،خنيفرة

التلميذات املتمدرسات

112

112

الجمعية الخريية
دار الطالب موحى
اإلسالمية موحى وحمو
وحمو الزياين بخنيفرة
الزياين

09/35

 29/06/2009شارع الشفشاوين ،خنيفرة

التالميذ املتمدرسون

100

دار الطالب والطالبة جمعية تيغزي أطلس
للتنمية
تيغزي

09/356

 22/02/2010جامعة الحامم ،خنيفرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

104

28

100
68

172
69

الجمعية االجتامعية
مأوى الفتاة القروية
للتنمية بتغسالني

09/357

 22/02/2010تيغسالني املركز ،خنيفرة

التلميذات املتمدرسات

دار الطالب سبت
آيت رحو

الجمعية الخريية
اإلسالمية سبت آيت رحو

09/358

جامعة سبت آيت رحو،
22/02/2010
خنيفرة

التالميذ املتمدرسون

96

96

دار الطالبة لقباب

جمعية واد رسو

10/424

 14/02/2011لقباب املركز ،خنيفرة

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

دار الطالب القباب

الجمعية الخريية لقباب

11/438

 19/05/2011القباب املركز

التالميذ املتمدرسون

84

-

84

دار الطالبة لهري

جمعية األمل للتنمية
املستدامة والرعاية
االجتامعية

11/442

 19/05/2011لهري املركز

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

11/542

الحي اإلداري مريرت،
19/12/2011
خنيفرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

48

96

13/679
13/745

ساحة الربيد حي السعادة
23/05/2013
آيت إسحاق ،خنيفرة

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية مريرت
مريرت
املركب االجتامعي
جمعية تيغزى أطلس
دار التلميذة والتلميذ
للتنمية
آيت عثامن
الجمعية الخريية
دار الطالب آيت
اإلسالمية دار الطالب
إسحاق
آيت إسحاق

70

54

54

آيت عثامن أمصور ،جامعة التلميذات والتالميذ
04/04/2013
املتمدرسون
لحامم ،خنيفرة

49

49

98

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية حد بوحسوسن
حد بوحسوسن

13/788

حد بوحسوسن املركز ،قيادة التلميذات والتالميذ
02/08/2013
املتمدرسون
موالي بوعزة ،خنيفرة

مركز استقبال
االشخاص املسنني

الجمعية الخريية
اإلسالمية خنيفرة

13/796

 02/08/2013الحي الفالحي خنيفرة

دار الطالب كروشن

جمعية آيت عتامن
للتنمية القروية كروشن

13/807

 02/08/2013مركز كروشن إقليم خنيفرة التالميذ املتمدرسون

دار التلميذ ويوان

جمعية أطلس ويوان
للتنمية والسياحة

13/848

آيت بلامج ويوان ،جامعة
 24/13/2013أم الربيع ،قيادة الحامم،
خنيفرة

التميذات التالميذ
املتمدرسون

دار التلميذ سيدي
اعمرو

الجمعية أجيال للتنمية
والرعاية االجتامعية

14/964

 11/12/2014جامعة سيدي اعمرو

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

األشخاص املسنون

32

32

64

44

12

56

44

-

44

40

40

80

50

50

100

71

72

جهة سوس ماسة
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
عاملة أكادير إداوتنان

13

1812

اشتوكة آيت باها

16

1462

عاملة إنزكان آيت ملول

6

324

تارودانت

41

3406

طاطا

15

1 458

تيزنيت

31

3776

املجموع

122

12238

73

عاملة أكادير إداوتنان
املؤسسة

74

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الطالب أكادير

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
أكادير

10/426

زنقة بعلبكة حي النهضة،
14/02/2011
أكادير

التالميذ املتمدرسون

128

-

128

دار الطالب إميوزار

جمعية دار الطالب
اميوزار

10/427

زنقة بعلبكة حي النهضة،
14/02/2011
أكادير

التالميذ املتمدرسون

88

-

88

دار الطالب التامري

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
التامري

10/428

 14/02/2011التامري املركز ،أكادير

التالميذ املتمدرسون

160

-

160

دار الراحة

جمعية دار الراحة

10/429

شارع عبد الرحيم بوعبيد،
14/02/2011
أكادير

األشخاص املسنون

20

24

44

دار الطالب أورير

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
أورير

10/430

 14/02/2011حي أسكرير أورير ،أكادير

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

الجمعية الخريية لدار
دار الطالب أمسكرود
الطالب أمسكرود

10/431

 14/02/2011أمسكورد املركز ،أكادير

التالميذ املتمدرسون

160

-

160

الجمعية الخريية
دار الطالبة أمسكرود اإلسالمية لدار الطالبة
أمسكرود

11/465

 19/05/2011جامعة أمسكورد ،أكادير

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

جمعية دار الطالب
دار الطالب إمسوان
إمسوان

11/495

دوارأساكا إمسوان ،قيادة
13/06/2011
التامري

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

جمعية دار الطالبة إسك
دار الطالبة إسك تقي
تقي

11/496

دوار تاوريرت إسك
 13/06/2011تقي ،جامعة تقي قيادة
إميوزارإدونتان ،أكادير

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

إقامة الطالبة
الجامعية

جمعية إقامة الطالبة
أكادير

12/645

 02/01/2013حي الداخلة ،أكادير

الطالبات الجامعيات

-

736

736

قرية األطفال
املسعفني بأكادير

الجمعية املغربية لقرى
األطفال املسعفني

13/793

زنقة واد زير رياض السالم،
02/08/2013
أكادير

األطفال املهملون

112

-

112

مركب اإليواء
واإلدماج تليال

جمعية تكمينو ملساعدة
األطفال يف وضعية صعبة

13/797

 02/08/2013حي تليال ،أكادير

األطفال يف وضعية صعبة
واألطفال املهملون

(**)

(**)

83

مركز وردة الجنوب

جمعية آباء وأصدقاء
األطفال املعاقني ذهنيا
بسوس

14/920

األشخاص يف وضعية إعاقة
ذهنية

(*)

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

 366 20/02/2014حي النجاح ،أكادير

(*)

45

75

إقليم اشتوكة آيت باها
املؤسسة

املؤسس

الذكور اإلناث املجموع

دار الطالبة إنشادن

جمعية دار الطالبة
إنشادن

09/151

جامعة إنشادن ،اشتوكة
23/07/2015
آيت باها

االتلميذات املتمدرسات

-

56

56

دار الفتاة بيوكرى

جمعية رياض الطالبة
بيوكرى

09/152

 08/10/2009بيوكرى ،اشتوكة آيت باها

االتلميذات املتمدرسات

-

68

68

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
سيدي بيبي
سيدي بيبي

09/153

مركز جامعة سيدي بيبي،
08/10/2009
اشتوكة آيت باها

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

28

60

09/236

بلفاع املركز ،اشتوكة آيت
15/10/2009
باها

التلميذات املتمدرسات

-

70

70

09/237

تنالت املركز ،اشتوكة آيت
15/10/2009
باها

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

94

94

188

دار الطالب ماسة

الجمعية الخريية
اإلسالمية ماسة

12/660

دوار تيكمي الجديد سيدي
02/01/2013
واساي ،اشتوكة آيت باها

التالميذ املتمدرسون

60

-

60

دار الطالب آيت
اعمرية

جمعية دار الطالب آيت
اعمرية

12/661

مركز خميس آيت اعمرية،
02/01/2013
اشتوكة آيت باها

التالميذ املتمدرسون

116

-

116

دار الطالبة آيت
اعمرية

جمعية دار الطالبة آيت
اعمرية

12/662

مركز خميس آيت اعمرية،
02/01/2013
اشتوكة آيت باها

التلميذات املتمدرسات

-

78

78

دار الطالبة بلفاع

جمعية دار الطالبة بلفاع

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
والطالبة تنالت
تنالت

76

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

12/669

آيت ميلك املركز ،اشتوكة
02/01/2013
آيت باها

التالميذ املتمدرسون

80

-

80

دار الطالب آيت
ميلك

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
إمي مقورن
والطالبة إمي مقورن

13/681

مركز إمي مقورن ،اشتوكة
2015/06/15
آيت باها

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

72

44

116

الجمعية الخريية
دار الطالب آيت باها اإلسالمية دار الطالب
آيت باها

13/747

السيد الحسن مكرم

مركز آيت باها ،اشتوكة
23/05/2013
آيت باها

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

دار الطالب بيوكرى

جمعية دار الطالب
بيوكرى

990/15

شارع محمد الخامس رقم
2015/03/19
 ،10بيوكرى

التالميذ املتمدرسون

70

-

70

دار الطالب سيدي
بوسحاب

جمعية دار الطالب
لسيدي بوسحاب

991/15

مركز جامعة سيدي
19/03/2015
بوسحاب ،قيادة إمي مقورن

التالميذ املتمدرسون

52

-

52

دار الطالبة سيدي
بوسحاب

جمعية دار الطالب
لسيدي بوسحاب

994/15

مركز جامعة سيدي
26/03/2015
بوسحاب ،قيادة إمي مقورن

التلميذات املتمدرسات

-

128

128

دار الطالب بلفاع

الجمعية الخريية
اإلسالمية

997/15

 26/03/2015بلفاع املركز قرب القيادة

التالميذ املتمدرسون

-

128

128

مؤسسة الرعاية
فدرالية جمعيات ذوي
االجتامعية مركز ذوي
االحتياجات الخاصة
االحتياجات الخاصة
باشتوكة آيت باها
ببيوكرى
(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

15/1011

23/07/2015

تجزئة التوامي بيوكرى

األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة

(*)

(*)

96

77

عاملة إنزكان آيت ملول
املؤسسة

املؤسس

املركز الرتبوي
االجتامعي للطفل
املعاق
مركز ملزار آيت ملول
جمعية نظرة واحدة
لألطفال يف وضعية
طفل واحد
صعبة

جمعية الطفولة املعاقة

دار الطالب أوالد
داحو

الجمعية الخريية أوالد
داحو

الجمعية الخريية
دار الطالب التمسية
اإلسالمية التمسية

78

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

08/02

شارع بن النفيس ،الدشرية
10/10/2008
الجهادية ،إنزكان

األطفال يف وضعية إعاقة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
-

09/203

ملزار آيت ملول ،عاملة
15/10/2009
إنزكان آيت ملول

األطفال يف وضعية صعبة

36

-

36

09/204

دوار الخرارزة جامعة أوالد
23/07/2015
داحو ،إنزكان آيت ملول

التالميذ املتمدرسون

80

-

80

09/205

دوار عني سيدي بلقاسم
(جوار اإلعدادية الثانوية
التالميذ املتمدرسون
15/10/2009
اإلمام الجزويل) ،جامعة
التمسية ،إنزكان آيت ملول

64

-

64

دار التكافل لألشخاص
املسنني

جمعية دار التكافل

09/399

 22/10/2010حي املزار ،آيت ملول

األشخاص املسنون

-

-

64

دار الطالب إنزكان

جمعية الخريية اإلسالمية
إنزكان

11/448

 19/05/2011زنقة املدارس ،إنزكان

التلميذات املتمدرسات

-

80

80

إقليم تارودانت
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الطالبة والطالب الجمعية الخريية
اإلسالمية أولوز
أولوز

11/526

 21/11/2011أولوز املركز ،تارودانت

دار الطالب إغرم

الجمعية الخريية
اإلسالمية بإغرم

11/527

 21/11/2011مركز بلدية إغرم ،تارودانت التالميذ املتمدرسون

104

دار الطالب أرزان

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب بأرزان

11/528

مركز جامعة أرزان،
21/11/2011
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

32

-

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية سيدي احساين
سيدي احساين

11/529

مركز جامعة سيدي
21/11/2011
احساين ،تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

24

56

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية أوالد تامية
أوالد تامية

11/530

الحي اإلداري أوالد تامية،
21/11/2011
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

68

28

96

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية أكادير ملول
أكادير ملول

11/531

مركز جامعة أكادير ملول،
21/11/2011
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

62

126

دار الطالب أوالد
برحيل

الجمعية الخريية
اإلسالمية أوالد برحيل

11/532

مركز بلدية أوالد برحيل،
21/11/2011
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

84

-

84

دار الطالب أهل
الرمل

الجمعية الخريية دار
الطالب أهل الرمل

11/533

جامعة أهل الرمل،
21/11/2011
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

التلميذات املتمدرسات

128

128

-

104
32

79

11/534

مركز جامعة سيدي وعزيز،
21/11/2011
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

52

-

52

دار الطالب سيدي
وعزيز

الجمعية الخريية دار
الطالب سيدي وعزيز

11/535

جامعة سيدي موىس
21/11/2011
الحمري ،تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

54

86

11/536

الجامعة القروية الكدية
21/11/2011
البيضاء ،تارودانت

التلميذات املتمدرسات

-

50

50

11/537

 11/12/2014شارع ويل العهد ،تارودانت األطفال املهملون

(*)

(*)

92

11/582

الفايض مركز الجامعة،
19/12/2011
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

24

56

11/583

مركز جامعة إيوزة،
19/12/2011
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

56

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية الكردان
الكردان

11/584

الحي اإلداري الكردان،
19/12/2011
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

(*)

جمعية دار الطالب
دار الطالب تازمورت
تازمورت

12/604

جامعة تازمورت قيادة
26/06/2012
لفريحة ،تارودانت

التالميذ املتمدرسون

108

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية دار
الطالب أوناين
اونابن

12/605

جامعة اونابن دوار
26/06/2012
متسولومت ،تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

دار الطالب والطالبة الجمعية خريية اإلسالمية
سيدي موىس الحمري سيدي موىس الحمري
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
الكدية البيضاء
والطالبة الكدية البيضاء
العصبة املغربية لحامية
مركز الطفولة لال آمنة الطفولة ،املكتب
اإلقليمي
دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية الفايض
الفايض
دار الطالب أوزيوة

80

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
والطالبة

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

56
(*)

88
108

32

88

مركز التكوين املهني
يف الصناعة التقليدية
جمعية أهيل بتارودانت
إلدماج األطفال يف
وضعية صعبة

12/606

 24/07/2014حي القصبة ،تارودانت

األطفال يف وضعية صعبة

40

-

40

جمعية دار الطالب آيت
أكاس

12/607

مركز جامعة آيت أكاس،
26/06/2012
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

12/608

دوار آيت الطالب جامعة
26/06/2012
متالوكت ،تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

100

48

148

12/609

مركز جامعة أسايك،
26/06/2012
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

52

32

84

املركب االجتامعي جمعية الرأفة لرعاية
املتعدد االختصاصات األطفال واألشخاص
املسنني
الرأفة

12/610

الحي اإلداري بأوالد تامية،
26/06/2012
تارودانت

األطفال يف وضعية صعبة
واملسنون

(*)

(*)

100

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تالوين
تالوين

12/613

الحي اإلداري تالوين،
26/06/2012
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

124

32

156

دار الطلب أوالد
عيىس

الجمعية الخريية
اإلسالمية أوالد عيىس

12/614

مركز جامعة أوالد عيىس،
26/06/2012
تارودانت

التالميذ املتمدرسون

32

دار الطالب والطالبة
أسكاون

الجمعية الخريية اسكاون

12/615

مركز جامعة اسكاون،
26/06/2012
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

80

دار الطالب آيت
أكاس

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
متالوكت
متالوكت
دار الطلب والطالبة
اسايك

الجمعية الخريية
اإلسالمية أسايك

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

32
18

98

81

مركز جامعة تافنكولت،
26/06/2012
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

دار الطالب
تافنكولت

الجمعية الخريية
اإلسالمية تافنكولت

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
توغمرت
والطالبة

12/624

مركز جامعة توغمرت،
02/01/2013
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

32

88

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية لدار
الطالب والطالبة أركانة
أركانة

12/625

 02/01/2013أركانة ،تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

92

24

116

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
إسن
والطالبة إسن

12/626

مركز جامعة إسن،
02/01/2013
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

52

76

املركز االجتامعي آيت الجمعية الخريية
اإلسالمية آيت إيعزة
إيعزة

12/627

حي بام ،بلدية إيعزة،
02/01/2013
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون واألشخاص
املسنون

56

56

112

جمعية املركب
دار الطالب والطالبة
االجتامعي الرتبوي
سيدي أحمد أوعمر
سيدي أحمد أوعمر

12/628

مركز جامعة سيدي أحمد
02/01/2013
أوعمر ،تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

54

12/629

مركز جامعة أحمر
02/01/2013
الكاللشة ،تارودانت

التالميذ املتمدرسون

32

12/630

 02/01/2013املحايطة ،تارودانت

التلميذات املتمدرسات

-

دار الطالب أحمر
الكاللشة

جمعية دار الطالب
والطالبة أحمر الكاللشة

الجمعية الخريية
دار الفتاة تارودانت
اإلسالمية تارودانت

82

12/616

32

96

46

100
32

64

64

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالب املهارة
املهارة

12/631

مركز جامعة املهارة،
02/01/2013
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
والطالبة بآيت عبد الله
آيت عبد الله

13/723

مركز آيت عبد الله ،جامعة
 23/05/2013آيت عبد الله ،دائرة اغرم،
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

84

13/724

 20زنقة الخريية فرق
23/05/2013
االحباب ،تارودانت

املركب االجتامعي
الرتبوي دار الخري
دار الطالب والطالبة
تالكجونت
دار الطالب والطالبة
ازغارنريس
دار الطالب زاكموزن
دار الطالب والطالبة
تنزرت
املركب االجتامعي
دار الطالب والطالبة
إكيدي

الجمعية الخريية
اإلسالمية لتارودانت
ونواحيها
الجمعية الخريية
لدار الطالب والطالبة
تالكجونت
جمعية مركب دار
الطالب والطالبة
بأزغارنريس
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
لزاكموزن
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة بجامعة تنزرت
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
والطالبة إكيدي

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

28
40

84
124

التالميذ املتمدرسون
واألشخاص املسنون
واألشخاص يف وضعية
إعاقة ذهنية

(*)

(*)

220

13/789

جامعة تالكجونت،
02/08/2013
تارودانت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

46

16

62

13/910

جامعة ازغارنيس ،قيادة
26/12/2013
اضار

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

14/951

 16/10/2014مركز جامعة زاكموزن

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

14/962

التلميذات والتالميذ
 11/12/2014دوار أمناش ،جامعة تنزرت
املتمدرسون

32

32

64

14/981

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

جامعة إكيدي ،قيادة
25/12/2014
اسكاون ،دائرة تالوين

83

إقليم طاطا
املؤسسة

84

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار األطفال طاطا

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار األطفال
طاطا

10/422

 14/02/2011شارع الحسن الثاين ،طاطا

التالميذ املتمدرسون

160

-

160

دار الطالب والطالبة
أديس

جمعية الوحدة الخريية

11/471

 30/06/2014مركز قيادة أديس ،طاطا

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

36

64

100

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية دار
الطالب والطالبة تسينت
تسينت

11/487

دوار أكادري تسينت املركز ،التلميذات والتالميذ
13/07/2011
املتمدرسون
طاطا

60

32

92

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية لدار
الطالب تكموت
تكموت

11/488

 13/07/2011تكموت املركز ،طاطا

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

-

128

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب فم
فم لحصن
لحصن

11/489

 13/07/2011مركز فم لحصن ،طاطا

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

96

156

دار الطالبة إسافن

الجمعية الخريية دار
الطالبة إسافن

11/504

 13/07/2011مركز إسافن ،طاطا

التلميذات املتمدرسات

دار الطالبة ألوكوم

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة ألوكوم

11/505

جامعة ألوكوم ،دائرة فم
13/07/2011
زكيد ،طاطا

التلميذات املتمدرسات

96
-

64

64

مركز إيواء وإطعام جمعية الفتح لتسيري
طلبة املدرسة العتيقة شؤون املدرسة العتيقة
أمغيميمة
أمغيميمة
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
دار الطالب أقا
أقا
الجمعية الرعاية
دار الطالب والطالبة
االجتامعية لدار الطالب
فم الزكيد
والطالبة
مركز إيواء وإطعام
جمعية اإلحسان لتنمية
طلبة املدرسة العتيقة
شؤون املسجد
سيدنا دنيال
مركز إيواء وتغذية
جمعية املدرسة العتيقة
طلبة املدرسة العتيقة
سيدي ولكناس إسافن
سيدي ولكناس
الجمعية الخريية
دار الطالب أقا يغان
اإلسالمية بأقا يغان
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار طالب
متنارت
والطالبة متنارت
جمعية الرب لتنمية
مركز إيواء وإطعام
شؤون املسجد واملدرسة
طلبة املدرسة العتيقة
العتيقة

11/538

دوار أمغيميمة ،جامعة
21/11/2011
وقيادة تسينت ،طاطا

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

11/585

 19/12/2011ص.ب  ،9باشوية أقا ،طاطا التالميذ املتمدرسون

96

-

96

11/586

 19/12/2011بلدية فم الزكيد ،طاطا

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

90

90

11/587

 19/12/2011دوار تزكورت تكموت ،طاطا التالميذ املتمدرسون

120

-

120

12/621

آيت فيد ،جامعة وقيادة
26/06/2012
إسافن ،طاطا

التالميذ املتمدرسون

92

-

92

12/650

 02/01/2013أقا يغان املركز ،طاطا

التالميذ املتمدرسون

56

-

56

13/678

 04/04/2013متنارت ،طاطا

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

36

36

72

13/751

 23/05/2013دوار أكادير الهنا ،طاطا

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

85

إقليم تيزنيت
املؤسسة
دار الطالب ازويكا
املعذر
دار الطالبة املعذر
دار الطالب املعذر
دار الطالبة آيت
الربع الساحل
دار الطالب آيت
أحمد
دار الطالبة آيت
أحمد

املؤسس
جمعية الخري لتسيري دار
الطالب ازويكا املعذر
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
املعذر
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
املعذر
الجمعية الخريية لرعاية
وتسيري دار الطالبة آيت
الربع الساحل
جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالب آيت
أحمد
جمعية الخري لتسيري دار
الطالبة آيت أحمد

جمعية الخري للفضاء
دار الطالب رسموكة
االجتامعي الرتبوي
86

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

13/696

ازويكا جامعة املعذر الكبري،
04/04/2013
تيزنيت

13/697

 04/04/2013املعذر الكبري املركز ،تيزنيت التلميذات املتمدرسات

التالميذ املتمدرسون

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع
32

-

32

-

120
(*)

120

13/698

دوار آيت همو ،جامعة
04/04/2013
املعذر ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

176
(*)

176

13/699

دوار بوزرز ،جامعة
04/04/2013
الساحل ،تيزنيت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

90

60

150

13/700

مركز جامعة آيت أحمد،
04/04/2013
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

13/701

مركز جامعة آيت أحمد،
04/04/2013
تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

13/702

مركز جامعة أربعاء
04/04/2013
رسموكة ،تيزنيت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

132
(*)

)*( 56

188

املركب االجتامعي
لفائدة ذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية تحدي االعاقة

 04/04/2013قصبة أوعمو ،تيزنيت

األشخاص يف وضعية إعاقة

13/704

مركز جامعة بونعامن،
26/03/2015
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

13/705

الحي اإلداري تافراوت،
04/04/2013
تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

13/706

 04/04/2013مركز أحد نتهالة ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

)*( 86

13/707

 04/04/2013مركز جامعة أكلو ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

32

-

13/708

الحي االداري تافراوت،
04/04/2013
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

)*( 88

-

88

دار الطالبة أكلو

جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالبة أكلو

13/709

 04/04/2013مركز جامعة أكلو ،تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

-

30

30

دار الطالب آيت
وافقا

جمعية الخري لتسيري دار
الطالب آيت وافقا

13/710

طريق ايزريب آيت وافقا،
04/04/2013
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

184
(*)

-

184

الجمعية الخريية
دار الطالب بونعامن اإلسالمية دار الطالب
بونعامن
جمعية الخري لتسيري
دار الطالبة تافراوت ورعاية دار الطالبة
تافراوت
جمعية الخري لتسيري
دار الطالب اريغ
ورعاية دار الطالب اريغ
نتهالة
نتهالة
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
دار الطالب أكلو
أكلو
جمعية الخري لرعاية
دار الطالب تافراوت وتسيري دار الطالب
تافراوت

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

13/703

100

(*)

(*)

120
و220
(*)

-

360

-

56

56

-

86
32

87

دار الطالبة أنزي

جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالبة أنزي

13/711

الحي اإلداري أنزي ،قيادة
04/04/2013
دائرة أنزي ،تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

دار الطالب أنزي

جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالب أنزي

13/712

شارع برئ نزران ،حي درع
04/04/2013
السوق أمزميز ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

دار الطالبة وجان

جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالبة وجان

13/713

سوق السبت جامعة وجان،
04/04/2013
تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

دار الطالب أوالد
جرار

جمعية الخري للفضاء
االجتامعي الرتبوي

13/714

مركز جامعة أوالد جرار،
04/04/2013
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

100

مأوى الطالب سيدي جمعية مأوى الطالب
سيدي أحمد أوموىس
أحمد أوموىس

13/715

مركز جامعة سيدي أحمد
04/04/2013
أوموىس ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

34

-

13/716

اداو سمالل جامعة
04/04/2013
تيزوعزان ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

142
(*)

-

13/717

جامعة تيغمي املركز
04/04/2013
(ص.ب  ،)203تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

116
(*)

-

116

13/718

مركز جامعة بونعامن،
04/04/2013
تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

-

)*( 42

42

دار الطالب اداو
سمالل

جمعية دار الطالب اداو
سمالل

الجمعية الخريية
دار الطالب تيغمي اإلسالمية لدار الطالب
تيغمي
الجمعية الخريية
دار الطالبة بونعامن اإلسالمية دار الطالبة
بونعامن

88

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

-

28

28

157
(*)

-

157

-

44

44

-

100
34
142

دار الطالبة تيغمي

جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالبة
تيغمي

دار الطالبة والطالبة جمعية دار الطالب
والطالبة أربعاء الساحل
أربعاء الساحل
جمعية الخري لتسيري
دار الطالب والطالبة
ورعاية دار الطالب
تيزنيت
تيزنيت
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
دار الطالب وجان
وجان
جمعية الخري للتضامن
دار الطالبة أوالد
االجتامعي دار الطالب
جرار
أوالد جرار
جمعية الخري لتسيري
دار الطالب اثنني
ورعاية دار الطالب اثنني
أداي
أداي
دار الطالب آيت
داود

الجمعية الخريية آليت
داود

جمعية دار الطالب
دار الطالب افال اغري
افال اغري

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

13/719

مركز جامعة تيغمي،
04/04/2013
تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

13/720

مركز جامعة أربعاء
23/07/2015
الساحل ،تيزنيت

التلميذات و التالميذ
املتمدرسون

490
(*)

)*( 64

554

13/828

حي أفراك اليوسفية،
24/10/2013
تيزنيت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

212

52

264

13/829

 24/10/2013مركز جامعة وجان ،تيزنيت التالميذ املتمدرسون

(*)

،

114

13/830

مركز جامعة أوالد جرار،
24/10/2013
تيزنيت

التلميذات املتمدرسات

-

56

56

13/831

اثنني أداي دائرة أنزي،
24/10/2013
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

(*)

،

126

13/832

 24/10/2013دوار آيت داود ،تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

(*)

41

13/863

مركز جامعة أفال اغري،
14/11/2013
تيزنيت

التالميذ املتمدرسون

(*)

180

89

90

جهة طنجة تطوان
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
عاملة طنجة أصيلة

7

742

إقليم تطوان

7

1482

عاملة املضيق الفنيدق

2

106

إقليم العرائش

5

414

إقليم الفحص أنجرة

5

470

إقليم شفشاون

23

1330

إقليم وزان

22

1146

إقليم الحسيمة

27

1444

املجموع

98

7134

91

عاملة طنجة أصيلة
املؤسسة

92

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الكرامة إلدماج
النساء يف وضعية
صعبة

جمعية الكرامة لتنمية
املرأة

09/140

زنقة الزيزفون رقم  ،6تجزئة
 08/10/2009الرنجس الرشف السواين،
طنجة

النساء يف وضعية صعبة

-

230
(*)

230

مركز الرعاية
االجتامعية

جمعية التضامن للعمل
اإلحساين

09/141

زنقة امليتزو ،حي
08/10/2009
مسرتخوش ،طنجة

األشخاص املتسولون
واملترشدون

19

14

33

مؤسسة دار الهناء
لرعاية األطفال
املعاقني املعوزين

جمعية دار الهناء

09/142

 3شارع محمد التازي
08/10/2009
مرشان ،طنجة

األشخاص يف وضعية إعاقة

35

-

35

مركز الرتبية والتعليم
وتأهيل الصم

جمعية العون واإلغاثة

09/143

زنقة القايض عياض وتجزئة
08/10/2009
النزاهة حي السوريني طنجة

األشخاص يف وضعية إعاقة

(*)

(*)

152

دار األطفال أصيلة

الجمعية الخريية
اإلسالمية أصيلة

09/238

حي موىل إدريس ،زنقة 8
15/10/2009
رقم  ،6أصيلة

التالميذ املتمدرسني

32

-

32

دار املسنني طنجة

الجمعية الخريية
اإلسالمية طنجة

09/264

 15/10/2009دار املسنني ،طنجة

األشخاص املسنون

28

88

116

دار األطفال لألمرية

جمعية الخري للفضاء
االجتامعي الرتبوي

13/702

مركز جامعة أربعاء
04/04/2013
رسموكة ،تيزنيت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

132
(*)

)*( 56

188

لال حسناء

الجمعية الخريية
اإلسالمية طنجة

09/265

 ،43طريق سيدي عمر،
15/10/2009
طنجة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

80

64

144

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

إقليم تطوان
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الطالبة تطوان

الجمعية الخريية
اإلسالمية التطوانية

09/91

شارع السامرة ،حي األطلس،
24/09/2009
تطوان

التلميذات املتمدرسات

-

72

72

دار املسنني

الجمعية الخريية
اإلسالمية التطوانية

09/92

 B 105شارع اإلسامعلية،
24/09/2009
حي بوسافو تطوا،

األشخاص املسنون

62

44

106

املركب االجتامعي
موالي الرشيد

الجمعية الخريية
اإلسالمية التطوانية

09/93

شارع الوزير محمد الصفار التلميذات والتالميذ
24/09/2009
املتمدرسون
رقم  ،71تطوان

112

20

132

مركب الرتبية
والتكوين والتأهيل

جمعية حنان لرعاية
األطفال املعاقني

10/432

صف لحامم طريق توريطا
14/02/2011
(ص.ب )259

األشخاص يف وضعية صعبة

(*)

(*)

550

مركز داري

جمعية أمل األطفال
تطوان

10/433

شارع الظهرية رقم ،47
14/02/2011
سيدي طلحة

األطفال يف وضعية صعبة

(**)

(**)

24

مؤسسة الرعاية
االجتامعية الرب
واإلحسان

جمعية الرب واإلحسان

13/876

شارع عبد اللطيف املدوري
 21/11/2013درب كسوس الرتناكت
تطوان

األشخاص يف وضعية صعبة

(*)

(*)

500

املركب االجتامعي
لوادي لو

الجمعية الخريية
اإلسالمية لوادي لو (دار
األطفال)

13/912

حي متندالس ،وادي لو،
26/12/2013
تطوان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

(**)

(**)

98

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

93

عاملة املضيق الفنيدق
املؤسسة
دار الطالبة املضيق
بعاملة املضيق
الفنيدق

املؤسس
جمعية دار الطالبة
باملضيق

الجمعية الخريية
دار الطالب الفنيدق
اإلسالمية الفنيدق

94

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

09/398

بلدية املضيق ،عاملة
27/12/2013
املضيق الفنيدق

التلميذات املتمدرسات

-

30

30

13/843

شارع الرباط ،تجزئة موالي
24/10/2013
رشيد ،الفنيدق

التالميذ املتمدرسون

76

-

76

إقليم العرائش
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

الجمعية الخريية
دار املسنني العرائش
اإلسالمية العرائش

09/117

طريق القنيطرة سدي ودار
08/10/2009
العرائش

األشخاص املسنون

20

20

40

دار الطالب/الطالبة
بني جرفط

جمعية بني جرفط
للتنمية اإلجتامعية

09/118

الجامعة القروية بني
08/10/2009
جرفط ،العرائش

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

52

116

املركب اإلجتامعي
دار األطفال/دار
املسنني

الجمعية الخريية
اإلسالمية القرص الكبري

09/119

سيدي عيىس بن قاسم،
08/10/2009
القرص الكبري العرائش

األطفال واألشخاص
املسنون

(*)

(*)

78

دار األطفال/الطالب الجمعية الخريية
اإلسالمية العرائش
العرائش

09/120

شارع عمر بن عبد العزيز ،األطفال والتالميذ
08/10/2009
املتمدرسون
العرائش

132

-

132

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تطفت
تطفت

09/343

24

24

48

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

الجامعة القروية تطفت،
13/07/2011
العرائش

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

95

إقليم الفحص أنجرة
املؤسسة
دار الطالبة القرص
الصغري

املؤسس
جمعية سنبلة لتنمية
املرأة القروية بأنجرة

دار الطالب والطالبة جمعية الرعاية
االجتامعية جوامعة
اجوامعة
دار الطالب ملوسة

الجمعية الخريية دار
الطالب والطالبة مبلوسة

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تغرامت
تغرامت
دار الفتاة مبلوسة

96

الجمعية الخريية دار
الطالب والطالبة مبلوسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

11/541

مركز فرسيوت ،جامعة
 23/07/2015القرص الصغري ،الفحص
أنجرة

التلميذات املتمدرسات

-

56

56

12/656

مركز حكامة الجوامعة،
02/01/2013
الفحص أنجرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

72

120

13/780

 02/08/2013مركز ملوسة ،الفحص أنجرة التالميذ املتمدرسون

96

-

96

13/813

التلميذات والتالميذ
 13/08/2013مركز تغرامت ،فحص أنجرة
املتمدرسون

40

72

112

86

86

14/982

 25/12/2014مركز جامعة ملوسة

التلميذات املتمدرسات

إقليم شفشاون
املؤسسة
دار الطالبة بني
فغلوم

املؤسس
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
بني فغلوم

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

09/112

جامعة بني فغلوم،
19/12/2011
شفشاون

التلميذات املتمدرسات

09/114

 25/12/2014مركز الجبهة ،شفشاون

التالميذ املتمدرسون

20

09/267

 30/06/2014الجبهة املركز ،شفشاون

التلميذات املتمدرسات

-

54

جمعية دار الطالب
دار الطالب باب برد
باب برد

09/268

 19/12/2011مركز باب برد ،شفشاون

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

الجمعية الخريية دار
دار الطالب والطالبة
الطالب والطالبة باب
باب تازة
تازة

09/269

 30/06/2014باب تازة املركز ،شفشاون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

-

88

09/271

الجامعة القروية بني
 27/12/2013سلامن ،قيادة أسيفان،
شفشاون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

58

40

98

دار الطالب الجبهة
دار الطالبة الجبهة

دار الطالبة أسيفان
بإقليم شفشاون

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
الجبهة
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
الجبهة

الجمعية الخريية
اإلسالمية بأسيفان

-

36

36

-

20
54

97

جمعية دار الرب
دار املسنني شفشاون
واإلحسان
دار الطالب بني
أحمد

الجمعية الخريية
اإلسالمية بني أحمد

جمعية الخري واإلحسان
دار الطالب اسطيحة
دار الطالب اسطيحة
دار اطالب والطالبة
بني رزين

الجمعية الخريية
اإلسالمية بني رزين

الجمعية الالوية للرعاية
دار الطالب والطالبة
االجتامعية لدار الطالب
املنصورة
والطالبة املنصورة
جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالبة
دار الطالبة لغدير
لغدير

09/368

 30/06/2014مركز بني أحمد ،شفشاون

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

09/369

 22/02/2010اسطيحة املركز ،شفشاون

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

09/370

مركز أحد بني رزين قيادة التلميذات والتالميذ
22/02/2010
املتمدرسون
الجبهة ،شفشاون

48

40

88

11/443

دائرة باب برد ،قيادة بني
30/06/2014
أحمد ،شفشاون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

11/445

مركز سوق األحد ،جامعة
24/07/2014
لغدير ،شفشاون

التلميذات املتمدرسات

38

38

76

-

32

32

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية لدار
الطالب والطالبة متروت
متروت

11/446

 19/05/2011مركز متروت ،شفشاون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

24

48

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
والطالبة أونان
أونان

11/447

 19/05/2011جامعة أونان ،شفشاون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

38

38

76

الجمعية الخريية
اإلسالمية قاع أرساس

11/450

جامعة تزكان ،قيادة
19/05/2011
بواحمد ،شفشاون

التلميذات املتمدرسات

-

20

20

دار الطالبة قاع
أرساس

98

09/306

زنقة الرتغي ،حي األندلس
02/12/2009
رقم  ،46شفشاون

األشخاص املسنون

10

10

20

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
بني دركول
والطالبة بني دركول
مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالبة
دار الطالبة فيفي
فيفي
الجمعية الخريية
دار الطالب بني
اإلسالمية دار الطالب
فغلوم
بني فغلوم

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

11/451

دوار تزكنان ،جامعة بني
19/05/2011
دركول ،شفشاون

11/452

 19/05/2011دار الطالبة فيفي ،شفشاون التلميذات املتمدرسات

38

38

76
78

11/453

الجامعة القروية بني
19/05/2011
فغلوم ،شفشاون

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
والطالبة تنقوب
تنقوب

11/457

 30/06/2014مركز تنقوب ،شفشاون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

-

80

دار األطفال والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية شفشاون
شفشاون

13/682

ساحة اوطا حامم ،رقم  ،46التلميذات والتالميذ
04/04/2013
املتمدرسون
شفشاون

56

30

86

13/756

جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالب
دار الطالب فيفي
فيفي
الجمعية الخريية
دار الطالب بني
اإلسالمية لدار الطالب
بوزرة
بني بوزرة
الجمعية الخريية
دار الطالبة بني أحمد اإلسالمية دار الطالبة
بني أحمد

جامعة فيفي ،قيادة فيفي،
التالميذ املتمدرسون
04/06/2013
شفشاون

64

-

64

13/903

 26/12/2013مركز بني بوزرة ،شفشاون

التالميذ املتمدرسون

26

-

26

13/904

الحي اإلداري ،مركز بني
26/12/2013
أحمد ،شفشاون

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

99

إقليم وزان
املؤسسة
دار الطالبة زومي

100

املؤسس
الجمعية الخريية
اإلسالمية زومي

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

09/111

 27/12/2013قيادة زومي املركز ،وزان

التلميذات املتمدرسات

-

44

44

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة مقريصات
الطالبة مقريصات

09/113

جامعة مقريصات املركز،
08/10/2009
وزان

التلميذات املتمدرسات

-

44

44

دار األطفال بوقرة

الجمعية
الخرييةاإلسالمية دار
الطالب قلعة بوقرة

09/115

 08/10/2009جامعة بوقرة املركز ،وزان

التالميذ والتلميذات
املتمدرسون

24

24

48

دار الفتاة ابريكشة

الجمعية الخريية
اإلسالمية ابريكشة

09/270

 15/10/2009جامعة ابريكشة ،وزان

التلميذات املتمدرسات

-

96

96

دار الطالبة زغرية

جمعية دار الطالبة زغرية

09/284

 02/12/2009جامعة ازغرية ،وزان

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

دار الطالب تروال

جمعية دار الطالب
تروال

09/363

مركز الجامعة القروية
22/02/2010
تروال ،وزان

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب سيدي
بوصرب

جمعية اإلحسان لدار
الطالب والطالبة

09/364

مقر الجامعة القروية سيدي
30/06/2014
بوصرب ،وزان

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
مصمودة

09/365

مركز الجامعة القروية
22/02/2010
املجاعرة ،وزان

التالميذ املتمدرسون

دار الطالبة أسجن

الجمعية الخريية دار
الطالبة األمانة

09/371

جامعة أسجن ،قيادة
22/02/2010
ابركشة ،وزان

االتلميذات املتمدرسات

دار الطالب أشجن

الجمعية الخريية دار
الطالب ابن رشد أشجن

09/372

مركز الجامعة القروية
22/02/2010
أشجن ،وزان

التالميذ املتمدرسون

دار الطالب
مقريصات

50

-

50

-

32

32

68

-

68

الجمعية
الخرييةاإلسالمية دار
الطالب مقريصات

09/373

 22/02/2010مقريصات املركز ،وزان

التالميذ املتمدرسون

44

-

44

دار الطالب زومي

الجمعية الخريية
اإلسالمية زومي

10/418

 27/12/2013مركز زومي ،وزان

التالميذ املتمدرسون

84

-

84

دار الطالب زغرية

جمعية دار الطالب
زغرية

11/592

مركز الجامعة القروية
19/12/2011
زغرية ،وزان

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب سيدي
رضوان

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
سيدي رضوان

11/593

 19/12/2011سيدي رضوان ،وزان

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

دار األطفال وزان

الجمعية الخريية
اإلسالمية الوزانية

12/653

حي العديد طريق فاس،
02/01/2013
وزان

التالميذ املتمدرسون

60

-

60

101

دار األمومة زومي

جمعية املرأة املسارية
لتسيري وتدبري دار
األمومة
جمعية تدبري مؤسسة
الرعاية االجتامعية دار
الطالبة عني زيوان
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
ملجاعرة

12/654

 02/01/2013زومي املركز ،وزان

النساء الحوامل والرضع

(*)

(*)

32

12/655

مركز عني زيوان قيادة
02/01/2013
زومي ،وزان

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

13/785

مركز الجامعة القروية
02/08/2013
ملجاعرة ،وزان

التلميذات املتمدرسات

-

76

76

13/916

جامعة عني بيضاء قيادة
26/13/2013
مقريصات ،وزان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

(*)

(*)

76

دار الطالبة سيدي
رضوان

الجمعية الخريية لدار
الطالبة بسيدي رضوان

14/931

 30/06/2014سيدي رضوان املركز ،وزان

التلميذات املتمدرسات

-

48

48

دار الطالب عني
دريج

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
عني دريج

14/940

مركز الجامعة القروية
30/06/2014
ملجاعرة

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

دار الطالبة عني
زيوان
دار الطالبة ملجاعرة

دار الطالب والطالبة جمعية الرعاية
االجتامعية
عني بيضاء

102

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

إقليم الحسيمة
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور اإلناث املجموع

دار الطالب الشهيد
الحلفي بوزيد

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب

09/110

شارع النرص ،تارجيست،
08/10/2009
الحسيمة

التالميذ املتمدرسني

48

-

48

دار الفتاة

جمعية مسرية النور
للتنمية ومحو األمية

09/221

 15/10/2009شارع أنغوال ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

80

80

دار الطالب إساكن

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
إساكن

09/222

 15/10/2009إساكن املركز ،الحسيمة

التالميذ املتمدرسني

68

-

68

الجمعية الخريية دار
دار الطالب امرابطن
الطالب امرابطن

09/223

متاسينت املركز ،جامعة
15/10/2009
امرابطن ،الحسيمة

التالميذ املتمدرسني

40

-

40

دار الطالب بني
بوفراح
دار الطالب الحسن
بن امليك الفقيه
دار الطالبة بني
بوفراح

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
بني بوفراح
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
إكاون
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
بني بوفراح

09/224

 15/10/2009بني بوفراح املركز ،الحسيمة التالميذ املتمدرسني

48

-

48

09/225

 15/10/2009إكاون املركز ،الحسيمة

التالميذ املتمدرسني

36

-

36

09/226

جامعة بني بوفراح املركز،
15/10/2009
الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

32

32
103

دار الطالبة بني
حديفة

الجمعية الخريية
اإلسالمية بني حذيفة

09/227

دار الطالب بني
عامرت

الجمعية الخري اإلسالمية
دار الطالب بني عامرت

09/228

 15/10/2009بني عامرت ،الحسيمة

دار الطالب أربعاء
تاوريرت

الجمعية الخريية دار
الطالب أربعاء تاوريرت

09/229

أربعاء تاوريرت املركز،
15/10/2009
الحسيمة

التالميذ املتمدرسني

دار الفتاة بني
بوعياش

الجمعية النسائية
للتعاون والتنمية

09/230

بني بوعياش املركز،
15/10/2009
الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

دار األطفال
دار الطالب بني
بونصار
قرية األطفال
املسعفني بإمزورن

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار األطفال
الحسيمة
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
بني بونصار
الجمعية املغربية لقرى
األطفال املسعفني

الجمعية الخريية
دار الطالبة بني عبد
اإلسالمية لدار الطالبة
الله
بني عبد الله

104

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

-

96

96

 11/12/2014بني حديفة املركز ،الحسيمة التلميذات املتمدرسات
التالميذ املتمدرسني

32

-

32

48

-

48

65

65

224

-

224

األطفال يف وضعية صعبة

09/231

 15/10/2009شارع العراق ،الحسيمة

40

-

40

09/232

 15/10/2009بني بونصار املركز ،الحسيمة التالميذ املتمدرسني

11/525

 21/11/2011بلدية إمزورن ،الحسيمة

األطفال املهملون

(*)

(*)

107

12/600

الجامعة القروية بني عبد
26/06/2012
الله ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

الجمعية الخريية
دار الطالبة آيت قمرة اإلسالمية لدار الطالبة
آيت قمرة
الجمعية الخريية
دار الطالبة متساوت اإلسالمية لدار الطالبة
متساوت

12/663

الجامعة القروية آيت قمرة،
02/01/2013
الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

12/664

 02/01/2013جامعة متساوت ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

دار الطالبة ايكاون

جمعية النور للتنمية
والتضامن

12/665

الجامعة القروية عبد الغاية
02/01/2013
السواحل ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

40

40

دار الطالبة بني
عامرت

جمعية دار الطالبة ببني
عامرت

12/666

الجامعة القروية ببني
02/01/2013
عامرت ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

28

28

12/667

دائرة بني ورياغل،
02/01/2013
الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

12/668

الجامعة القروية بني
02/01/2013
اجميل ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

32

32

13/842

 24/10/2013بلدية ترجيست ،الحسيمة

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

الجمعية الخريية
دار الطالبة متاسينت اإلسالمية لدار الطالبة
تامسينت
الجمعية الخريية
دار الطالبة بني
اإلسالمية لدار الطالبة
اجميل
بني اجميل
جمعية تسيري دار
دار الطالبة برتجيست
الطالبة برتجيست
املركز االجتامعي
للتكفل باألشخاص
املسنني بدون مأوى

جمعية املحسنني
للمعاق :الطفل املرأة
واملسن

14/939

 30/06/2014حي حدو ،بلدية الحسيمة

األشخاص املسنون

6

18

24

105

106

املركز االقليمي
للرعاية االجتامعية
بامزورن

الجمعية املغربية
للتكافل االجتامعي
والرتبوي والبيئة

14/955

شارع عبد الكريم الخطايب ،األشخاص املترشدون
30/10/2014
رقم  10الشقة  ،2الحسيمة واملتسولون

دار الطالبة موالي
عيل الرشيف

الجمعية الخريية
اإلسالمية نرباس

14/957

مركز تيزي تشن ،جامعة
11/12/2014
موالي احمد الرشيف

التلميذات املتمدرسات

دار الطالبة النكور

جمعية النور

14/959

 11/12/2014جامعة النكور ،الحسيمة

التلميذات املتمدرسات

-

دار الطالبة ثالثاء
كتامة

جمعية النور للتنمية
والتضامن

14/977

 11/12/2014الجامعة القروية كتامة

التلميذات املتمدرسات

-

40

32

72

-

36

36

40

40

40

40

جهة فاس مكناس
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
عاملة فاس

14

2026

إقليم صفرو

11

630

إقليم بوملان

15

978

إقليم موالي يعقوب

3

430

عاملة مكناس

16

1914

إقليم تازة

34

2524

إقليم الحاجب

13

786

إقليم إفران

10

620

إقليم تاونات

35

2372

املجموع

151

12280

107

عاملة فاس
املؤسسة
مركب الوفاء فاس

املؤسس
جمعية دار األطفال
الوفاء

مركز سايس متعدد
االختصاصات إلدماج لجمعية املنتدى النسايئ
النساء
مركز بسمة الستقبال
جمعية بسمة لألطفال
ورعاية األطفال
املعاقني ذهنيا
املعاقني ذهنيا
املركب االجتامعي
الجمعية الخريية
املتعدد االختصاصات
اإلسالمية الفاسية
باب الخوخة

108

رقم الرخصة

تاريخ الرتخيص

08/01

26/06/2012

09/04

30/01/2009

09/07

30/01/2009

العنوان
شارع الوفاء  2زنقة النيبال،
الرنجس ،فاس

الفئة املستهدفة
األطفال املتخىل
عنهم

الذكور

اإلناث

املجموع

(*)

(*)

216

 821تجزئة املرينيني عوينات النساء يف
وضعية صعبة
الحجاج ،فاس

-

052

250

رقم  41شارع الحاج مصطفى األشخاص يف
وضعية إعاقة
لحلو ،حي األدارسة ،فاس

(*)

(*)

60

األطفال
واألشخاص
املسنون
واملرشدون

09/08

4102/21/52

 911مكرر ،زنقة الفاطمي
الرشادي باب الخوخة ،فاس

مركز أوالدي لتكوين
وإدماج األطفال
والشباب

جمعية الجزيرة الخرضاء

09/09

28/04/2009

شارع  202زنقة عني أرسدون األشخاص يف
وضعية صعبة
حي عني هارون ،فاس

إقامة الطالبة

جمعية إقامة الطالبة
فاس

09/162

08/10/2009

شارع أيب الطيب املتنبي،
األطلس ،فاس

املركز االجتامعي
لألطفال املهملني

جمعية العمل االجتامعي
والثقايف فرع فاس

09/163

24/04/2014

مستشفى الغساين ،والية جهة األطفال
املهملون
فاس بوملان

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

الطاقة االستيعابية املرخصة

96

التلميذات
املتمدرسات
158

-

306

-

96

172

172

-

158

دار الفتاة

جمعية الرب بالفتيات

09/164

10/07/2014

شارع أيب الطيب املتنبي،
األطلس ،فاس

التلميذات
املتمدرسات

-

80

80

مركز أهيل

جمعية املرأة لحامية
البيئة والطفولة

09/165

08/10/2009

كلم  2طريق إميوزار ،شارع
محمد الفايس

األشخاص
املترشدون

32

-

32

دار الطالبة أوالد
الطيب

الجمعية املحمدية للرب
واإلحسان

09/200

15/10/2009

جامعة أوالد الطيب ،فاس

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

مركز البطحاء املتعدد
جمعية مبادرات لحقوق
االختصاصات لتمكني
النساء
النساء
مركز النور لتأهيل
الجمعية الجهوية ملرافقة
وإدماج ومرافقة
املرىض النفسانيني
املرىض النفسانيني
مركز التواصل لرتبية
جمعية التواصل
ورعاية األشخاص
لألشخاص ذوي
ذوي االحتياجات
االحتياجات الخاصة
الخاصة
فضاء األمل لألطفال جمعية مؤسسة األمري
موالي عبد الله لرعاية
ذوي االحتياجات
األطفال املعاقني
الخاصة

10/436

14/02/2011

شارع عالل الفايس ،البطحاء ،النساء يف
وضعية صعبة
فاس

250

11/513

21/11/2011

األشخاص يف
مركز النور عني قادوس ،فاس
وضعية إعاقة

130

12/652

02/01/2013

 ،244شارع بريوت الزهور
 ،2فاس

األشخاص يف
وضعية إعاقة

80

14/960

11/12/2014

األشخاص يف
زنقة  ،15حي طارق  ،3فاس
وضعية إعاقة

132

109

عاملة مكناس
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالبة عني عرمة
االجتامعية عني عرمة

09/131

الجامعة القروية عني عرمة التلميذات
08/10/2009
املتمدرسات
املركز ،مكناس

-

40

40

جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالبة عني كرمة
االجتامعية

09/132

التلميذات
 08/10/2009إعدادية عني كرمة ،مكناس
املتمدرسات

-

40

40

جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالب
والطالبة املهاية

09/133

جامعة املهاية املركز،
08/10/2009
مكناس

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالبة املغاصيني
االجتامعية املغاصيني

09/134

جامعة املغاصيني املركز،
08/10/2009
مكناس

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

09/202

مركز نزالة بني عامر ،موالي التلميذات
15/10/2009
املتمدرسات
إدريس زرهون

-

40

40

11/492

جامعة واد الجديدة املركز ،التلميذات
13/07/2011
املتمدرسات
مكناس

-

40

40

12/651

شارع محمد السادس
 27/12/2013سيفيطا (ص.ب ،)21
مكناس

-

-

243

دار الطالبة املهاية

دار الطالبة نزالة بني الجمعية الخريية
اإلسالمية نزالة بني عامر
عامر
جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالبة واد
االجتامعية دار الطالب
الجديدة
والطالبة واد الجديدة
املركب االجتامعي
الرتبوي سيفيطا
110

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

الجمعية الخريية
اإلسالمية مكناس

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون واألشخاص
املسنون واملرىض ذهنيا

مركز استقبال الطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية مكناس
الجامعية

13/779

 02/08/2013شارع سيدي سعيد ،مكناس الطالبات الجامعيات

13/787

 27/12/2013حي البساتني ،مكناس

األشخاص يف وضعية
صعبة

(**)

13/794

عالل بن عبد الله ،موالي
02/08/2013
إدريس زرهون ،مكناس

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

56

13/816

 13/08/2013الثانوية اإلعدادية مبجاط

التلميذات
املتمدرسات

-

32

مركز الفتح لتعليم
جمعية الفتح لألطفال
وتأهيل األطفال الصم
الصم
مبكناس

13/820

زنقة بن بطوطة املدينة
13/08/2013
الجديدة ،مكناس

األطفال يف وضعية
إعاقة

جمعية دعم التمدرس
بالوسط القروي

املركز االجتامعي
ابتسامة

جمعية دعم املركب
االجتامعي ابتسامة

املركب االجتامعي الجمعية الخريية
الرتبوي موالي ادريس اإلسالمية موالي ادريس
زرهون
زرهون
دار الطالبة مجاط

الجمعية الخريية
اإلسالمية مبجاط

-

216

216

(**)

559
152
32

)*( 70 )*( 122

192

13/853

الجامعة القروية عني جمعة التلميذات
12/11/2013
املتمدرسات
املركز

-

48

48

14/929

 03/06/2014تجزئة املنزه  ،3بوفكران

التلميذات
املتمدرسات

-

32

32

الجمعية اجيال للتنمية
والرعاية االجتامعية

14/964

 11/12/2014جامعة سيدي اعمرو

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

50

50

100

الجمعية املغربية
مؤسسة الرعاية
االجتامعية لألطفال ثاليث لألطفال ثاليث الصبغي
 21مكناس
الصبغي  21مبكناس

985/15

املركز الجهوي للرعاية
 2015/03/19االجتامعية ،زنقة ابن
بطوطة ،مكناس

األطفال ثاليث
الصبغي 21

(*)

دار الطالبة عني
الجمعة

الجمعية الخريية
دار الطالبة بوفكران
اإلسالمية ببوفكران
دار التلميذ سيدي
اعمرو

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية.

(*)

100

111

إقليم صفرو
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

09/216

الحي اإلداري رباط الخري،
15/10/2009
صفرو

التلميذات
املتمدرسات

-

56

56

مركز رعاية الطفولة

جمعية األعامل
االجتامعية البهلولية

09/217

زنقة اشفوندة شارع عامن
15/10/2009
امسيلة البهاليل ،صفرو

التالميذ املتمدرسون

30

-

30

مركز رعاية الطفولة
املنزل

جمعية أمل الطفولة
املنزل

09/218

 15/10/2009حي مسكور املنزل ،صفرو

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالب املنزل

الجمعية الخريية
اإلسالمية املنزل

09/219

حي سيدي أمغيث املنزل،
15/10/2009
صفرو

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار األطفال صفرو

الجمعية الخريية
اإلسالمية بصفرو

09/220

درب املرت (ص.ب ،)325
15/10/2009
صفرو

التالميذ املتمدرسون

88

-

88

دار الفتاة االدرج

الجمعية الخريية
اإلسالمية االدرج

09/248

 23/07/2015األدرج ،صفرو

التلميذات
املتمدرسات

-

92

92

دار الفتاة البهاليل

الجمعية الخريية
اإلسالمية البهلولية

09/249

رقم  ،56شارع محمد
15/10/2009
الخامس ،البهاليل صفرو

التلميذات املتمدرسات

-

68

68

الجمعية الخريية لرباط
دار الفتاة رباط الخري
الخري

112

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

دار الطالبة آيت
يويس

الجمعية الخريية
اإلسالمية آيت يويس

09/374

 22/02/2010درب املرت ،صفرو

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

دار الطالبة اميوزار
كندر

الجمعية الخريية
اإلسالمية آليت شغروشن

11/454

طريق إفران ،كلم  2اميوزار التلميذات
19/05/2011
املتمدرسات
كندر

-

36

36

11/456

 19/05/2011حي امهريز ،صفرو

األشخاص يف وضعية
صعبة

64

-

64

12/622

 02/01/2013حي الرفايف ،صفرو

األشخاص يف وضعية
صعبة

72

-

72

الجمعية الخريية لتسيري
مركز االستقبال
مركز االستقبال املتعدد
املتعدد االختصاصات
االختصاصات
جمعية تدبري املركز
املركز الرتبوي
لألطفال يف وضعية الرتبوي لألطفال يف
وضعية هشة
هشة

113

إقليم بوملان
املؤسسة

114

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العنوان

الفئة املستهدفة

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية كيكو
كيكو

09/129

 08/10/2009جامعة كيكو املركز

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

72

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية بوملان
بوملان

09/130

 08/10/2009زنقة سكورة بوملان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

48

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية سكورة
أمداز
سكورة

09/344

الجامعة القروية سكورة
22/02/2010
أمداز ،بوملان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

24

84

دار الطالب املرس

الجمعية الخريية لجامعة
املرس

09/77

 24/09/2009املرس املركز ،بوملان

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالب أنجيل

الجمعية الخريية
اإلسالمية أنجيل

09/78

 24/09/2009أنجيل إختارن ،بوملان

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالب رسغينة

الجمعية الخريية رسغينة

09/79

جامعة رسغينة املركز،
24/09/2009
بوملان

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالب إميوزار
مرموشة

الجمعية الخريية
اإلسالمية إميوزار مرموشة

09/80

بلدية إميوزار مرموشة،
24/09/2009
بوملان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

24

88

الذكور

اإلناث

املجموع

24

96
96

دار الطالب تيساف

الجمعية الخريية تيساف

09/81

 24/09/2009تيساف املركز ،بوملان

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

دار الطالب أوطاط
الحاج

الجمعية الخريية أوطاط
الحاج

09/82

شارع الحسن الثاين ،أوطاط
24/09/2009
الحاج ،بوملان

التالميذ املتمدرسون

86

-

86

دار الطالب والطالبة
القصايب

الجمعية الخريية القصايب

09/83

جامعة القصايب املركز،
24/09/2009
بوملان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

16

64

دار الطالب تانديت

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
تانديت

09/84

 24/09/2009رقم  16تانديت ،بوملان

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالب والطالبة
ميسور

الجمعية الخريية ميسور

09/85

حي سيدي بوطيب ،ميسور ،التلميذات والتالميذ
24/09/2009
املتمدرسون
بوملان

64

32

96

املركب االجتامعي
للشخص املعاق

جمعية التضامن لخدمة
الشخص املعاق

12/659

حي سيدي بوطيب ،ميسور ،األشخاص يف وضعية
02/01/2013
إعاقة
بوملان

(*)

(*)

120

جمعية دار الطالب
للتعليم التقني
ميسور

دار الطالب التعليم
التقني

986/15

دار الطالبة سيدي
بوطيب

جمعية دار الطالبة
سيدي بوطيب

15/1013

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

 2015/03/19حي سيدي بوطيب ،ميسور التالميذ املتمدرسون
دوار أوالد بوزازية ،جامعة
23/07/2015
سيدي بوطيب

التلميذات
املتمدرسات

40

-

40

40

40

115

إقليم موالي يعقوب
املؤسسة

املؤسس

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية موالي يعقوب
مركز عني الله
جمعية بسمة لألطفال
الستقبال ورعاية
األشخاص يف وضعية املعاقني ذهنيا بفاس
اعاقة
جمعية املرأة القروية
املركز املتعدد
االختصاصات للنساء للتنمية والثقافة "العطاء
النسوي"
يف وضعية صعبة

116

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

مركز موالي يعقوب،
 24/10/2013الجامعة الحرضية موالي
يعقوب

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

30

90

13/915

مركز عني الله ،الجامعة
26/12/2013
القروية سبع روايض

14/933

13/836

األطفال املعاقني
ذهنيا

(*)

(*)

40

مركز الجامعة القروية
النساء يف وضعية
 30/06/2014الوادين ،عاملة زواغة موالي
صعبة
يعقوب

-

)*(300

300

إقليم تازة
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

09/257

مركز بوزمالن دائرة تاهلة ،التلميذات والتالميذ
13/07/2011
املتمدرسون
تازة

64

24

88

09/258

مركز جامعة احد امسيلة،
15/10/2009
تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

128

32

160

09/259

مركز الجامعة القروية
13/07/2011
مغراوة ،تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

20

84

09/260

التلميذات والتالميذ
 13/07/2011جامعة مطامطة املركز ،تازة
املتمدرسون

16

32

48

دار الطالب تازة

الجمعية الخري اإلسالمية
لدار الطالب تازة

09/261

ساحة الطريان تازة الجديدة،
15/10/2009
تازة

التالميذ املتمدرسون

152

-

152

دار الفتاة تازة

جمعية دار الفتاة تازة

09/262

 15/10/2009ساحة الطريان ،تازة

التلميذات
املتمدرسات

-

96

96

دار العجزة تازة

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار العجزة
بتازة

09/27

شارع طنجة رقم  140بني
29/06/2009
الجرادي ،تازة

األشخاص املسنون

دار الطالب والطالبة
آيت شغروشن
دار الطالب والطالبة
امسيلة
دار الطالب والطالبة
مغراوة
دار الطالبة والطالبة
مطامطة

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة آيت شغروشن
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
والطالبة امسيلة
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة مغراوة
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
والطالبة مطامطة

14

16

30
117

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية اإلسالمية
باب مرزوقة تازة
باب مرزوقة بتازة

09/28

 29/06/2009مركز باب مرزوقة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

44

32

76

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
كلدمان بتازة
والطالبة كلدمان

09/29

 29/06/2009مركز كلدمان

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

24

56

دار األطفال والطالبة الجمعية الخريية
غياثة مكناسة بتازة اإلسالمية غياثة مكناسة

09/30

شارع طنجة رقم  136بني
29/06/2009
الجرادي ،تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

48

96

الجمعية الخريية تيزي
وسيل

09/345

 22/02/2010مركز تيزي وسيل ،تازة

التالميذ املتمدرسون

32

دار الطالب تيزي
وسيل

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
بني افتح
والطالبة بني افتح

09/346

التلميذات والتالميذ
 22/02/2010جامعة بني افتح املركز ،تازة
املتمدرسون

28

20

48

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية الزراردة
الزراردة

09/347

 22/02/2010مركز الزراردة ،تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

28

20

48

09/348

زنقة سيدي عيل درار
 13/07/2011املشور (ص.ب  )207تازة
العليا ،تازة

11/571

 19/12/2011تايناست املركز ،تازة

مركز األمل لرتبية
وتكوين األشخاص
ذوي االحتياجات
الخاصة

جمعية آباء وأولياء
األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
تايناست
والطالبة تايناست

118

32

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط

األشخاص يف وضعية
إعاقة

(*)

(*)

84

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

40

96

دار الطالب تاهلة

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
تاهلة

11/572

حي القدس تاهلة املركز،
19/12/2011
تازة

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

دار الطالب بورد

الجمعية الخريية اإلسالمية
لدار الطالب بورد

11/573

 19/12/2011بورد املركز ،تازة

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

مركز التضامن
لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية التضامن
لألشخاص املعاقني تازة

13/675

املسرية  2قبالة الفضاء
04/04/2013
التجاري ،تازة

األشخاص يف وضعية
إعاقة

(*)

(*)

60

دار األمومة تاهلة

جمعية دار األمومة
تاهلة

13/676

شارع الحرية الجامعة
04/04/2013
الحرضية تاهلة ،تازة

النساء الحوامل
والرضع

(***)

(***)

20

13/677

الحي اإلداري واد أمليل،
04/04/2013
تازة

جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالب والطالبة
االجتامعية لدار الطالب
واد أمليل
والطالبة بواد أمليل
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
أوالد ازباير
والطالبة أوالد ازباير

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

40

88

13/725

الجامعة القروية أوالد
23/05/2013
ازباير ،تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

40

100

مأوى األطفال املتخىل جمعية الرحمة لألطفال
املتخىل عنهم
عنهم

13/726

املستشفى اإلقليمي ابن
23/05/2013
باجة ،تازة

األطفال املتخىل
عنهم

(**)

(**)

22

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
بني لنت
والطالبة بني لنت

13/727

الجامعة القروية بني لنت ،التلميذات والتالميذ
23/05/2013
املتمدرسون
تازة

64

28

92

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني
(***) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية إقليم النوارص

119

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
باب املروج
والطالبة باب املروج
مؤسسة الرعاية
جمعية عصبة برايل
االجتامعية عصبة
باملغرب فرع تازة
برايل تازة
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
كاف الغار
والطالبة كاف الغار
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الفتاة
دار الفتاة تاهلة
تاهلة
جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالب والطالبة
االجتامعية لدار الطالب
بوشفاعة
والطالبة

13/728

الجامعة القروية باب
23/05/2013
املروج ،تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

24

48

13/730

طريق الحسيمة مدخل
23/05/2013
الحي الصناعي ،تازة

األشخاص يف وضعية
إعاقة

14

12

26

13/734

الجامعة القروية كاف
23/05/2013
الغار ،تازة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

40

28

68

13/759

 04/06/2013تاهلة املركز ،تازة

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

13/765

التلميذات والتالميذ
 04/06/2013مركز جامعة بوشفاعة ،تازة
املتمدرسون

32

20

52

13/783

حي املسرية  2تازة الجديدة ،األشخاص يف وضعية
02/08/2013
صعبة
تازة

-

)*( 162

162

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
أجدير
والطالبة

14/944

الجامعة القروية اجدير،
16/10/2014
تازة

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
سيدي عيل بورقبة لالخديجة

14/945

دائرة اكنول قيادة تيزي
16/10/2014
وسيل ،تازة

مركز تأهيل وتكوين
املرأة

120

جمعية تفعيل املبادرات

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

40

88

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

15

15

30

جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالب والطالبة
االجتامعية لدار الطالب
بوحلو
والطالبة ببوحلو
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
بني فراسن
والطالبة
دار الطالب والطالبة
أكنول

الجمعية الخريية لالمريم

988/15

الجامعة القروية بوحلو
2015/03/19
املركز

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

18

50

15/1002

التلميذات والتالميذ
 23/07/2015الجامعة القروية بني فراسن
املتمدرسون

44

20

64

15/1003

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

128

80

208

 23/07/2015الجامعة الحرضية أكنول

121

إقليم الحاجب
املؤسسة
دار الطالبة عني
تاوجطات

املؤسس
الجمعية الخريية لدار
الطالبة عني تاوجطات

الجمعية الخريية
دار الطالبة سبع
اإلسالمية دار الطالبة
عيون
سبع عيون
الجمعية االجتامعية
دار الفتاة رأس جريي لتسيري دار الفتاة راس
جريي

الذكور

اإلناث

املجموع

شارع محمد الخامس عني
03/06/2014
تاوجطات ،الحاجب

التلميذات
املتمدرسات

-

232

232

09/127

شارع الحسن الثاين سبع
08/10/2009
عيون ،الحاجب

09/126

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

09/128

 2015/03/19مركز رأس جريي ،الحاجب

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

09/193

 14/10/2009جحجوح املركز ،الحاجب

التالميذ والتلميذات
املتمدرسون

24

26

50

دار الطالبة

الجمعية الخريية
اإلسالمية آيت بوبيدمان

11/473

الجامعة القروية آليت
19/05/2011
بوبيدمان

التلميذات
املتمدرسات

-

20

20

دار الطالبة أكوراي

الجمعية الخريية
اإلسالمية أكوراي,

11/539

حي الحسن مركز أكوراي،
21/11/2011
الحاجب

التلميذات
املتمدرسات

-

20

20

دار الطالب أكوراي

الجمعية الخريية
اإلسالمية اكوراي

12/643

 02/01/2013أكوراي املركز ،الحاجب

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

دار الطالب والطالبة الجمعية االجتامعية
الخريية جحجوح
سبت جحجوج

122

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

دار الطالب بام
الحاجب

الجمعية الخريية اإلسالمية
الحاجب

جمعية دار الطالبة
دار الطالبة الحاجب
الحاجب

12/658

 02/01/2013حي بام ،الحاجب

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

12/670

 02/01/2013طريق آزرو ،الحاجب

التلميذات
املتمدرسات

-

72

72

دار الطالب عني
تاوجدات

جمعية النور لتسيري
مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالب
عني تاوجدات

13/854

دار الطالبة آيت
حرز الله

40

-

40

الجمعية الخريية
اإلسالمية بآيت حرز الله

13/855

آيت حرز الله  49الحاج
12/11/2013
قدور

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

جمعية دعم دار الطالبة
دار الطالبة آيت يعزم
آيت يعزم

14/919

التلميذات
 20/02/2014جامعة آيت يعزم ،الحاجب
املتمدرسات

-

64

64

14/948

بلدية الحاجب املركب
 16/10/2014االجتامعي ابتسامة ،شارع
محمد الخامس ،الحاجب

-

32

32

الفضاء املتعدد
الوظائف للنساء

جمعية الفضاء املتعدد
الوظائف للنساء

 12/11/2013حي الرياض ،عني تاوجدات التالميذ املتمدرسون

النساء يف وضعية
صعبة

123

إقليم إفران
املؤسسة
دار الطالبة سيدي
املخفي
املركب االجتامعي
الرتبوي والريايض
ازرو

124

املؤسس
الجمعية الخريية دار
الطالبة لجامعة سيدي
املخفي
الجمعية اإلقليمية
لألعامل االجتامعية
والخريية

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

09/167

العنوان

الفئة املستهدفة

شارع الحسن الثاين ،رقم  24التلميذات
14/10/2009
سيدي عدي املركز ،إفران املتمدرسات
تالميذ متمدرسون
واالشخاص املسنون

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

-

24

24

(*)

(*)

90

36

88
72

09/168

حي األطلس  2احداف
14/10/2009
آزرو ،إفران

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية آزرو
آزرو

09/169

شارع األمري موالي عبد الله التلميذات
14/10/2009
املتمدرسات
ازرو ،إفران

52

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تيمحضيت
تيمحضيت

09/170

شارع املستشفى تيمحضيت التلميذات
14/10/2009
املتمدرسات
املركز  ،53104إفران

56

16

40

-

40

(*)

(*)

38

دار الطالب

الجمعية الخريية
اإلسالمية إفران

09/320

 22/02/2010حي الشباب ،إفران

قرية األمل الخريية

جمعية قرية األمل
الخريية

09/321

توفصلت (ص.ب  ،)64عني األطفال املتخىل
22/02/2010
عنهم
اللوح  ،53052إفران

دار الطالبة عني
لحناش

الجمعية الخريية
لتسيري مؤسسة الرعاية
االجتامعية لدار الطالبة
عني لحناش

13/782

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

 02/08/2013عني لحناش املركز ،إفران

التالميذ املتمدرسون

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

الجمعية الخريية
دار الطالبة ضاية عوا اإلسالمية لدار الطالبة
ضاية عوا
الجمعية الخريية
دار الطالب واد إفران اإلسالمية دار الطالب
واد إفران
الجمعية الخريية
املركب الرتبوي
االجتامعي عني اللوح اإلسالمية عني اللوح

13/874

التلميذات
 21/11/2013الجامعة القروية ضاية عوا
املتمدرسات

13/875

مركز واد إفران ،جامعة
21/11/2013
واد إفران

التالميذ املتمدرسون

13/878

 27/12/2014الحي اإلداري عني اللوح

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

60

60

72

-

72

76

20

96

125

إقليم تاونات
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

-

64

64

-

140
96

دار الطالبة سيدي
املخفي

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
سيدي املخفي

09/350

سيدي املخفي املركز،
22/02/2010
تاونات

التلميذات
املتمدرسات

دار الطالب تيسة

الجمعية الخريية
اإلسالمية بتيسة

09/351

 22/02/2010مركز بلدية تيسة ،تاونات

التالميذ املتمدرسون

140

09/352

حي لعسرييني بلدية
22/02/2010
تاونات ،تاونات

التالميذ املتمدرسون

96

-

09/353

طريق عني مديونة ،مركز
22/02/2010
عني عائشة ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

09/354

 22/02/2010بوعروس املركز ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

09/355

مركز أوطا بوعبان دائرة
22/02/2010
تيسة ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

الجمعية الخريية
دار الطالب تاونات اإلسالمية لدار الطالب
بتاونات
الجمعية الخريية
دار الطالبة عني
اإلسالمية لدار الطالبة
عائشة
عني عائشة
الجمعية الخريية
دار الطالبة بوعروس اإلسالمية لدار الطالبة
بوعروس
الجمعية الخريية
دار الطالبة أوطا
اإلسالمية لدار الطالبة
بوعبان
أوطا بوعبان

126

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

الجمعية الخريية
دار الطالب بني وليد اإلسالمية دار الطالب
بني وليد
الجمعية الخريية
دار الطالب عني
اإلسالمية لدار الطالب
لكدح
عني لكدح

13/691

 04/04/2013جامعة بني وليد ،تاونات

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

13/692

الجامعة القروية عني لكدح ،التلميذات والتالميذ
04/04/2013
املتمدرسون
دائرة تيسة ،تاونات

48

48

96

دار الطالبة الرتبة

جمعية دار الطالبة الرتبة

13/693

مركز الرتبة ،دائرة غفساي ،التلميذات
04/04/2013
املتمدرسات
تاونات

-

40

40

دار الطالب غفساي

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدائرة غفساي

13/694

48

-

48

دار الطالب تفرانت

 04/04/2013بلدية غفساي ،تاونات

التالميذ املتمدرسون

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
تفرانت

13/695

دائرة غفساي جامعة
04/04/2013
تافرانت ،تاونات

التالميذ املتمدرسون

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة املكانسة
الطالبة املكانسة

13/729

دار الطالبة عني
مديونة
دار الطالبة الولجة

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة عني
مديونة
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
الولجة

64

-

64

الجامعة القروية املكانسة ،التلميذات
23/05/2013
املتمدرسات
تاونات

-

56

56

13/731

 23/05/2013مركز عني مديونة ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

13/732

مركز الولجة ،دائرة قرية با التلميذات
23/05/2013
املتمدرسات
محمد ،تاونات

-

40

40

127

الجمعية الخريية
دار الطالبة اجبابرة اإلسالمية لدار الطالبة
اجبابرة
الجمعية الخريية
دار الطالب ظهر
اإلسالمية دار الطالب
السوق
طهر السوق
جمعية بيت الرحمة
بيت الرحمة لألطفال
لألطفال املتخىل عنهم
املتخىل عنهم
بتاونات
الجمعية الخريية
دار الطالبة أوالد عياد اإلسالمية دار الطالبة
أوالد عياد
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
دار الطالبة تبودة
تبودة

13/733

الجامعة القروية اجبابرة،
23/05/2013
تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

13/850

الجامعة الحرضية طهر
12/11/2013
السوق

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

80

70

150

13/851

 12/11/2013تجزئة النور ،تاونات

األطفال يف وضعية
صعبة

-

-

22

13/852

 12/11/2013مركز جامعة أوالد عياد

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

13/885

التلميذات
 26/12/2013مركز جامعة تبودة ،تاونات
املتمدرسات

-

40

40

جمعية دار الطالبة رأس
دار الطالبة رأس الواد
الواد

13/886

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

الجمعية الخريية
دار الطالب بوهودة اإلسالمية دار الطالب
بوهودة
دار الطالبة الغوازي

128

الجمعية الخريية
اإلسالمية الغوازي

مركز جامعة رأس الواد،
26/12/2013
تاونات

13/887

 26/12/2013بوهودة املركز ،تاونات

التالميذ املتمدرسون

60

-

60

13/888

 26/12/2013جامعة الغزاوي ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

دار الطالبة تاونات
دار الطالبة عني
معطوف
دار الطلبة فناسة
باب املحيط
دار الطالبة موالي
بوشتى
دار الطالب سيدي
املخفي

جمعية الوحدة لدار
الطالبة بتاونات
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة عني
معطوف
الجمعية الخريية دار
الطالبة فناسة باب
املحيط
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
موالي بوشتى
جمعية دار الطالب
سيدي املخفي

13/889

حي أوالد سعيد تجزئة
26/12/2013
الوحدة ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

90

90

13/890

عني معطوف املركز ،دائرة
26/12/2013
تيسة ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

13/891

مركز جامعة فناسة باب
26/12/2013
املحيط ،دائرة تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

32

32

13/892

التلميذات
 26/12/2013مركز جامعة موالي بوشتى
املتمدرسات

-

32

32

13/893

سيدي املخفي املركز ،دائرة
26/12/2013
غفساي

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

الجمعية الخريية
دار الطالبة الوردزاغ اإلسالمية لدار الطالبة
بالوردزاغ

13/894

 26/12/2013الوردزاغ املركز ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

دار الطالبة غفساي

جمعية التضامن دار
الطالبة غفساي

13/895

التلميذات
 26/12/2013مركز بلدية غفساي ،تاونات
املتمدرسات

-

80

80

دار الطالبة النجاح
قرية با محمد

جمعية النجاح الخريية

13/896

التلميذات
املتمدرسات

-

88

88

دار الطالبة القرية

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
القرية

13/897

التلميذات
 26/12/2013قرية بامحمد املركز ،تاونات
املتمدرسات

-

 26/12/2013قرية با محمد ،تاونات

168

168

129

دار الطالبة كالز
دار الطالبة أوالد
داوود
دار الطالبة الزريزر
دار الطالبة سيدي
يحيى بني زروال

130

الجمعية الخريية
اإلسالمية
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
بأوالد داود
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
الزريزر
جمعية الفتاة القروية
دار الطالبة سيدي يحيى
بني زروال

13/898

كالز املركز دائرة غفساي،
26/12/2013
تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

13/917

أوالد داود املركز دائرة
26/12/2013
تيسة ،تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

14/952

مركز جامعة الزريزر،
16/10/2014
تاونات

التلميذات
املتمدرسات

-

32

302

14/980

مركز جامعة سيدي يحيى
25/12/2014
بني زروال ،دائرة غفساي

التلميذات
املتمدرسات

40

40

جهة كلميم واد نون
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
إقليم سيدي إفني

28

3256

طانطان

4

216

كلميم

12

536

آسا الزاك

2

144

املجموع

46

4152

131

إقليم سيدي إفني
املؤسسة
دار الطالب سيدي
إفني
دار الطالب والطالبة
بوطروش
دار الطالب والطالبة
أسبويا
دار الطالب والطالبة
سيدي أمبارك
دار الطالب والطالبة
تنكرفا
دار الطالب تيوغزة

132

املؤسس
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
سيدي إفني
جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالب
والطالبة بوطروش
الجمعية الخريية لدار
الطالب ودار الطالبة
السبويا
جمعية الخري لدعم دار
الطالب والطالبة سيدي
مبارك
جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطلب
والطالية تنكرفا
جمعية الخري لتسيري
ورعاية دار الطالب

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

11/544

زنقة مستي حي أيو
19/12/2011
الخطوط ،سيدي إفني

الفئة املستهدفة

التالميذ املتمدرسون

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

128

-

128

11/545

مركز سوق أربعاء بوطروش ،التلميذات والتالميذ
2015/06/15
املتمدرسون
سيدي إفني

)*( 32 )*( 158

190

11/546

مركز جامعة أسبويا ،سيدي التلميذات والتالميذ
23/07/2015
املتمدرسون
إفني

)*( 30 )*( 202

232

11/547

الجامعة القروية سيدي
19/12/2011
أمبارك ،سيدي إفني

11/548

التلميذات والتالميذ
 2015/06/15جامعة تنكرفا ،سيدي إفني
املتمدرسون

11/549

مركز جامعة تيوغزة ،سيدي
11/12/2014
إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

التالميذ املتمدرسون

26

26

)*( 20 )*( 172
340

-

52
192
340

جمعية الخري لتسيري
دار الطالب والطالبة
ورعاية دار الطالب
أنفك
والطالبة أنفك
جمعية الخري لتسيري
دار الطالب والطالبة
ورعاية دار الطالب ودار
ابرض
الطالبة إبرض
دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية باألخصاص
األخصاص
الجمعية الخريية لتسيري
دار الطالب والطالبة
ورعاية دار الطالب
اثنني أملو
والطالبة اثنني املو
الجمعية الخريية
دار الطالب تغريت اإلسالمية لدار الطالب
تغربت
دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية إمي نفاست
إمي نفاست
الجمعية الخريية لتسرب
دار الطالب والطالبة
ورعاية دار الطالب
سبت النابور
والطالبة سبت النابور
جمعية الخري لتسيري
دار الطالبة تيوغزة ورعاية دار الطالبة
تيوغزة

11/550

 30/06/2014جامعة أنفك ،سيدي إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

20

76

11/551

 2015/06/15مركز إبرض ،سيدي إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

40

88

128

11/552

األخصاص املركز ،سيدي
30/06/2014
إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

88

68

156

11/553

مركز اثنني املو ،سيدي
2015/06/15
إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

160

20

180

11/554

 30/06/2014مركز تغريت ،سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

11/555

مركز إمي نفاست ،سيدي
23/070/2015
إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

46

20

66

11/556

مركز جامعة سبت النابور ،التلميذات والتالميذ
30/06/2014
املتمدرسون
سيدي إفني

264

36

300

-

80

80

11/557

 19/12/2011مركز تويغزة ،سيدي إفني

التلميذات
املتمدرسات

133

جمعية الخري لتسيري
دار االطالبة تغريت ورعاية دار الطالبة
تغريت
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة اإلسالمية بآيت الرخاء
لتسيري دار الطالب
بآيت الرخاء
والطالبة
جمعية الخري لتسيري
دار الطالب والطالبة
ورعاية دار الطالب
مري اللفت
والطالبة مري اللفت
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية سيدي حساين
مريغت
أوعيل
الجمعية الخريية
دار الطالب آيت
اإلسالمية دار الطالب
عبد الله
آيت عبد الله

11/558

 19/12/2011تغريت املركز

التلميذات
املتمدرسات

11/560

الجامعة القروية بآيت
2015/06/15
الرخاء ،سيدي إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

152

11/588

الجامعة القروية مري اللفت ،التلميذات والتالميذ
19/12/2011
املتمدرسون
سيدي إفني

44

16

11/589

جامعة سيدي حسابن
2015/06/15
أوعيل ،سيدي إفني

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

32

128

11/590

آيت عبد الله آيت باعمران،
19/12/2011
سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

13/735

مركز جامعة مستي ،سيدي
23/05/2013
إفني

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

جمعية آيت عبد الله
املدرسة العتيقة
لتسيري ورعاية املدرسة
الجمعة آيت عبد الله
العلمية العتيقة الجمعة

13/736

جامعة آيت عبد الله،
23/05/2013
سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

78

-

78

جمعية املدرسية العتيقة
أكجكال اسبويا

13/737

دوار أكجكال جامعة
23/05/2013
اسبويا ،سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

دار الطالب مستي

املدرسة العتيقة
أكجكال اسبويا

134

الجمعية الخريية
اإلسالمية ملستي

-

48

48

76

228

60

جمعية تسيري ورعاية
املدرسة العتيقة
املدرسة العتيقة سيدي
سيدي املستور
املستور
جمعية رعاية املدرسة
املدرسة العتيقة
العتيقة للتنمية سيدي
للتنمية سيدي زكري
زكري
املدرسة العتيقة
بوكرفا

13/738

 23/05/2013جامعة ابرض ،سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

52

-

52

13/739

جامعة اثنني أملو ،سيدي
23/05/2013
إفني

التالميذ املتمدرسون

36

-

36

جمعية املدرسة العتيقة
بوكرفا

13/740

آيت اعزة جامعة تيوغزة،
23/05/2013
سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

60

-

60

جمعية تسيري ورعاية
املدرسة العتيقة
لسيدي امحمد أودير املدرسة العتيقة لسيدي
امحمد أودير تغلولو
تغلولو

13/741

 23/05/2013جامعة إبرض ،سيدي إفني

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

املدرسة العتيقة
بإسك

جمعية املدرسة العتيقة
بإسك

13/742

 23/05/2013جامعة تيوغزة ،سيدي إفني التالميذ املتمدرسون

60

-

60

املدرسة العتيقة
لثالثاء اسبويا

جمعية املدرسة العتيقة
لثالثاء اسبويا

13/743

مركز جامعة اسبويا ،سيدي
23/05/2013
إفني

التالميذ املتمدرسون

66

-

66

135

إقليم طانطان
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

09/123

زنقة بني الويدان عني
08/10/2009
الرحمة ،طانطان

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار األطفال الوطية

الجمعية الوطنية للتنمية
االجتامعية

09/288

حي الكهربائيني الوطية،
02/12/2009
طانطان

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب تلمزون

جمعية اإلكرام والتنمية

09/289

 02/12/2009جامعة تلمزون ،طانطان

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

املركب االجتامعي
الرتبوي لال أمينة

العصبة املغربية لحامية
الطفولة والرتبية الصحية

15/1012

الحي اإلداري بطانطان،
23/07/2015
العاملة القدمية

األطفال يف وضعية
صعبة

(*)

(*)

96

الجمعية الخريية
دار األطفال طانطان
اإلسالمية طانطان

136

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

إقليم كلميم
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العنوان

الفئة املستهدفة

دار األطفال
تغجيجت

الجمعية الخريية
اإلسالمية تغجيجت

09/194

شارع الحسن الثاين
19/12/2011
تغجيجت ،كلميم

التالميذ املتمدرسون

40

دار األطفال كلميم

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/195

 15/10/2009شارع الجيش املليك ،كلميم التالميذ املتمدرسون

64

-

دار الطالب أفركط

الجمعية الخريية
اإلسالمية افركط

09/86

 24/09/2009دوار أفركط ،كلميم

التالميذ املتمدرسون

72

-

72

الجمعية الخريية
دار األطفال بويزكارن
اإلسالمية بويزكارن

09/87

 24/09/2009بلدية بويزكارن

التالميذ املتمدرسون

72

-

72

الجمعية الخريية
دار الطالب إيكيسل
اإلسالمية إيكيسل

09/88

 19/12/2011دوار إيكيس ،كلميم

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار األطفال إفران

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/89

مركز إفران األطلس الصغري،
24/09/2009
كلميم

التالميذ املتمدرسون

44

-

44

دار الطالب فاصك

الجمعية الخريية
اإلسالمية فاصك

09/90

 24/09/2009فاصك ،كلميم

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار الطالبة أداي

الجمعية الخريية لتسيري
دار الطالب والطالبة
بأداي

11/540

التلميذات
املتمدرسات

-

 19/12/2011أداي املركز ،كلميم

الذكور

اإلناث

املجموع

-

40
64

48

48

137

دار الطالبة تيموالي

جمعية دار الطالبة
تيموالي

12/596

 2015/03/19تيموالي املركز ،كلميم

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

13/846

طريق آسا قرب املستشفى
24/10/2013
اإلقليمي ،كلميم

األطفال املهملون

30

-

30

دار الطالبة كلميم

جمعية الخري لكفالة
اليتيم

14/927

حي ويل العهد رقم ،9
03/06/2014
كلميم

التلميذات
املتمدرسات

-

34

34

دار الطالبة

الجمعية الخريية

14/949

 16/10/2014جامعة فاصك ،كلميم

التلميذات
املتمدرسات

-

36

36

العصية املغربية لحامية
مركز اللة أمينة
لألطفال املتخىل عنهم الطفولة كلميم

138

إقليم آسا الزاك
رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

املؤسسة

املؤسس

دار الطالب آسا

الجمعية الخريية
اإلسالمية آسا

09/247

دار األطفال الزاك

الجمعية الخريية
والتضامن االجتامعي

09/309

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

 15/10/2009شارع موالي رشيد ،آسا

التالميذ املتمدرسون

80

-

80

 22/10/2010جامعة الزاك آسا

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

139

140

جهة مراكش آسفي
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
عاملة مراكش

13

1 594

إقليم الحوز

43

2626

إقليم الصويرة

36

4077

إقليم الرحامنة

12

1030

إقليم قلعة الرساغنة

24

1648

إقليم شيشاوة

10

1476

إقليم آسفي

12

1035

إقليم اليوسفية

5

431

155

13917

املجموع

141

عاملة مراكش
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

املركب االجتامعي جمعية سيدي بلعباس
متعدد االختصاصات مراكش

09/308

 02/12/2009باب غامت ،مراكش

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

324

71

395

جمعية مربة محمد
مربة محمد الخامس
الخامس

09/400

الوحدة الثالثة الدويديات،
 2015/06/15الحي املحمدي الشاميل،
مراكش

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

09/401

طريق أوريكة سيدي موىس ،التلميذات
30/06/2014
املتمدرسات
مراكش

48

48

96

-

100

100

09/402

شارع ابن سينا أمرشيش،
22/10/2010
الحي املحمدي ،مراكش

األطفال يف وضعية
صعبة

148

-

148

مركز حامية الطفولة العصبة املغربية لحامية
الطفولة فرع مراكش
إسيل

09/403

املركز التجاري إسيل ،تجزئة
22/10/2010
أكدال  ،40000مراكش

األطفال املهملون

-

-

60

دار الطالبة الجامعية الجمعية الخريية لدار
الحوز
الحوز

09/404

شارع يعقوب املنصور جليز ،التلميذات
22/10/2010
املتمدرسات
مراكش

-

168

168

جمعية الطفولة األمل
املغرب

09/405

30

-

30

جمعية تسلطانت
دار الطالبة تسلطانت للتنمية والرياضة
والثقافة
مركز التكوين وإدماج
األطفال يف وضعية جمعية الرب واإلحسان
صعبة

مركز األمل لرعاية
الطفولة

142

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

مستشفى ابن النفيس
22/10/2010
أمرشيش ،مراكش

األطفال املتخىل
عنهم

دار الطالب قطارة

الجمعية الخريية لقيادة
البور

09/406

جامعة قطارة دار الطالب،
13/07/2011
مراكش

التالميذ املتمدرسون

90

-

90

مركز أطفالنا إلدماج
األطفال يف وضعية
صعبة

جمعية أطفالنا

10/419

 84درب الجديد باب دكالة،
 14/02/2011الوحدة  4زنقة آسيا رقم
 ،825مراكش

إدماج األشخاص يف
وضعية صعبة

)*( 32

)*( 8

40

دار الطالبة

جمعية األطلس الكبري

10/420

الداوديات الوحدة ،4
14/02/2011
مراكش

األطفال املتمدرسون

135

84

219

مركز الكرم لرعاية
الطفولة يف وضعية
صعبة

جمعية الكرم لألطفال يف
وضعية صعبة

10/434

تجزئة الرشف عملية املنار
األطفال يف وضعية
 ،3 24/07/2014امللحقة اإلدارية االزدهار،
صعبة
مراكش

20

10

30

دار شيشاوة للطالبات جمعية دار شيشاوة إلواء
الطالبات الجامعيات
الجامعيات

11/543

الحي املحمدي الداوديات
19/12/2011
الوحدة  ،4مراكش

الطالبات الجامعيات

-

168

168

الجمعية الوطنية إلدماج
الثاليث الصبغي 21

13/767

رقم  ،21شارع ابن سينا،
 04/06/2013امرشيش ،الداوديات،
مراكش

األشخاص يف وضعية
إعاقة

50

-

50

املركز االجتامعي
إلدماج الثاليث
الصبغي 21

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

143

إقليم الحوز
املؤسسة
دار الطالب متزوزت

الجمعية الخريية لدار
الطالب متزوزت

09/16

دار الطالب سيدي
عبد الله غياث

الجمعية الخريية لدار
الطالب سيدي عبد الله
غياث

09/17

دار الطالبة أوالد
أمطاع

الجمعية الخريية لدار
الطالبة أوالد أمطاع

 29/06/2009جامعة متزوزت املركز

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

50

-

09/18

جامعة أوالد امطاع املركز،
29/06/2009
الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

42

42

09/19

جامعة سيدي عبد الله
29/06/2009
املركز ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

100

100

09/20

الجامعة الحرضية آيت
29/06/2009
أورير ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

56

56

دار الطالبة آيت
سيدي داود

الجمعية الخريية دار
الطالبة آيت سيدي داود

09/21

دار الطالبة آيت سيدي
23/07/2015
داود ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار الطالبة أمزميز

الجمعية الخريية لدار
الطالبة أمزميز

09/22

 29/06/2009جامعة أمزميز ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

72

72

دار الطالبة آيت
أورير

الجمعية الخريية لدار
الطالبة سيدي عبد الله
غياث
الجمعية الخريية
للتضامن االجتامعي دار
الطالبة آيت أورير

 23/07/2015سيدي عبد الله غياث املركز التالميذ املتمدرسون

الذكور

اإلناث

املجموع

50

دار الطالبة سيدي
عبد الله غياث

144

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

09/23

 23/07/2015تغدوين املركز ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة بتغدوين
الطالبة بتغدوين
دار الطالبة أوريكة

الجمعية الخريية لتنمية
حوض أوريكة

09/24

اثنني أوريكة (ص.ب ،)16
29/06/2009
الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

112

112

دار الطالبة أسني

الجمعية الخريية لدار
الطالبة أسني

09/25

 29/06/2009أسني املركز ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار الطالبة زرقطن

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
زرقطن

09/275

التلميذات
 02/12/2009جامعة زرقطن املركز ،الحوز
املتمدرسات

دار األمومة

جمعية دار األمومة
والتغطية الصحية

09/276

 02/12/2009مركز أوريكة ،الحوز

دار الطالب زرقطن

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/290

 02/12/2009جامعة زرقطن املركز ،الحوز التالميذ املتمدرسون

-

56

56

(**)

(**)

20

56

-

56

09/307

الحي اإلداري تحناوت،
02/12/2009
الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار الطالبة اللة
تاكركوست بالحوز

الجمعية الخريية لدار
الطالبة اللة تاكركوست

09/37

جامعة اللة تاكركوست
29/06/2009
املركز

التلميذات
املتمدرسات

-

42

42

املركب الرتبوي
القروي أغبالو

جمعية تبقال واملستقبل

09/63

كلم  45طريق اوريكة ستي التلميذات والتالميذ
24/09/2009
املتمدرسون
فاضمة ،الحوز

(*)

(*)

160

دار الطالبة موالي
إبراهيم

الجمعية الخريية لدار
الطالبة موالي إبراهيم

11/497

-

50

50

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة تحناوت
الطالب تحناوت

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

 13/06/2011جامعة موالي إبراهيم

النساء الحوامل
والرضع

التلميذات
املتمدرسات

145

146

دار الطالبة تزكني

الجمعية الخريية لدار
الطالبة تزكني

11/566

مركز الخميس ،جامعة
30/06/2014
تزكني ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار الطالبة تزارت

الجمعية الخريية لدار
الطالبة تزارت

11/567

 19/12/2011جامعة تزارت ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار األمومة أسني

جمعية دار األمومة
أسني

11/568

 19/12/2011مركز جامعة أسني ،الحوز

األمهات والرضع

(**)

(**)

20

دار الطالب التوامة
للتازر

الجمعية الخريية لدارا
لطالب القوامة للتازر

11/570

 19/12/2011جامعة التوامة ،الحوز

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

دار األمومة أمزميز

جمعية دار األمومة
أمزميز

11/594

 19/12/2011بلدية أمزميز ،الحوز

األمهات والرضع

(*)

(*)

20

دار الطالبة تيديل
مسفيوة

الجمعية الخريية لدار
الطالبة تيديل مسفيوة

11/595

مركز جامعة تيديل مسفيوة ،التلميذات
19/12/2011
املتمدرسات
الحوز

-

56

56

دار الطالب ويركان

الجمعية الخريية لدار
الطالب

12/602

 26/06/2012مركز ويركان ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار الطالبة ثالث
نيعقوب

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
ثالث يعقوب

12/632

الحي اإلداري ،جامعة ثالث التلميذات
02/01/2013
املتمدرسات
نيعقوب ،الحوز

-

50

50

دار األمومة التوامة

جمعية دعم الخدمات
الصحية دار األمومة

12/633

 02/01/2013مركز التوامة ،الحوز

النساء الحوامل
والرضع

(*)

(*)

25

دار الطالبة اغامت

الجمعية الخريية دار
الطالبة اغامت

12/634

 02/01/2013جامعة اغامت ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

دار الطالبة التوامة

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
التوامة

13/674

 04/04/2013آيت أورير ،الحوز

األطفال املهملون

(*)

(*)

112

دار الطالبة أزكور

الجمعية الخريية لدار
الطالبة أزكور

13/760

 04/06/2013مركز أزكور ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

دار الطالبة متزوزت

الجمعية الخريية لدار
الطالبة متزوزت

13/769

 02/08/2013جامعة متزورت ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

دار الطالب آيت
سيدي داود

الجمعية الخريية آيت
سيدي داود

13/770

آيت سيدي داود املركز،
02/08/2013
الحوز

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

دار الطالبة سد
موالي يوسف أبادو

الجمعية الخريية ألبادو
دار الطالبة سد موالي
يوسف

13/771

سد موالي يوسف ،جامعة
02/08/2013
آيت عادل ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

الجمعية املغربية لقرى
قرية األطفال
املسعفني آيت أورير األطفال املسعفني SOS

12/644

التلميذات
 02/01/2013مركز جامعة التوامة ،الحوز
املتمدرسات

-

70

70

-

40

40

دار الطالب ثالث
نيعقوب

الجمعية الخريية
اإلسالمية تالت نيعقوب

13/772

 02/08/2013مركز تالت نيعقوب ،الحوز التالميذ املتمدرسون

69

-

69

دار الطالب أسني

الجمعية الخريية لدار
الطالب أسني

13/773

التالميذ املتمدرسون

90

-

90

الجمعية الخريية
دار الطالب تحناوت اإلسالمية لدار الطالب
تحناوت

13/774

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

 02/08/2013جامعة أسني ،الحوز
 02/08/2013بلدية تحناوت ،الحوز

التالميذ املتمدرسون

68

-

68

147

148

دار الطالب اغامت

الجمعية الخريية لدار
الطالب اغامت

13/790

 02/08/2013جامعة اغامت ،الحوز

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

دار الطالب تزكني

الجمعية الخريية لدار
الطالب تزكني

13/810

مركز الخميس ،جامعة
02/08/2013
تزكني

التالميذ املتمدرسون

44

-

44

دار الطالب توامة

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
توامة

13/812

 13/08/2013جامعة التوامة

التالميذ املتمدرسون

70

-

70

دار الطالب أمزميز

الجمعية الخريية لدار
الطالب أمزميز

13/814

شارع برئ نزران ،حي درع
13/08/2013
السوق ،أمزميز ،الحوز

التالميذ املتمدرسون

108

-

108

دار الطالب آيت
اورير

الجمعية الخريية لدار
الطالب آيت اورير

13/821

حي كوغرضة بلدية آيت
13/08/2013
اورير ،الحوز

التالميذ املتمدرسون

160

-

160

دار الطالب سد
موالي يوسف

الجمعية الخريية ألبادو
دار الطالب والطالبة سد
موالي يوسف

13/870

دار الطالبة ويركان

الجمعية الخريية لدار
الطالبة ويركان

13/871

جامعة أبادو سد موالي
21/11/2013
يوسف ،الحوز

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

 21/11/2013جامعة ويركان ،الحوز

التلميذات
املتمدرسات

-

50

50

إقليم الصويرة
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

مركز استقبال األطفال جمعية الصويرة دارنا
إليواء األطفال
دارنا

09/10

 28/04/2009تجزئة أزلف ،الصويرة

األطفال يف وضعية
صعبة

(*)

(*)

60

الجمعية الخريية
دار الطالب الصويرة
اإلسالمية الصويرة

09/11

شارع فاس (ص.ب ،)382
28/04/2009
الصويرة

الطلبة

160

-

160

إقامة التلميذة أميي
نتليت

جمعية تسيري إقامة
التلميذ

09/338

مركز وجامعة أميي نتليت ،التلميذات
22/02/2010
املتمدرسات
الصويرة

-

96

96

إقامة التلميذة سيدي
بوعالم

جمعية إقامة التلميذة

09/339

مركز وجامعة سيدي
2015/06/15
بوعالم ،الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

96

96

إقامة التلميذ تكاط

الجمعية الخريية
اإلسالمية تكاط

09/340

مركز البيهات الشياظمة
22/02/2010
الجنوبية ،الصويرة

التالميذ املتمدرسون

88

-

88

دار الطالب
اداوتغومة

جمعية تسيري مؤسسة
الرعاية االجتامعية

09/341

جامعة سيدي احمد
 22/02/2010اومبارك ،قيادة أركان،
الصويرة

التالميذ املتمدرسون

90

-

90

املركز االجتامعي
بالحنشان

الجمعية الخريية للمركز
االجتامعي

09/342

حي برئ الصور ،ثالثاء
22/02/2010
الحنشان املركز ،الصويرة

األشخاص يف وضعية
إعاقة ذهنية

-

45

45

(*) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

149

جمعية مؤسسة الرعاية
دار الطالب والطالبة
االجتامعية دار الطالب
سيدي لعرويس
سيدي لعرويس

11/466

سيدي لعرويس قيادة
19/05/2011
ركراكة ،الصويرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

96

192

جمعية إقامة الفتاة
تاركانت

11/467

مركز جامعة تاركانت،
19/05/2011
الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

92

92

جمعية تسيري إقامة
إقامة التلميذة تكاط
التلميذة تكاط

11/506

 13/06/2011جامعة تكاط ،الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

92

92

إقامة التلميذ
والتلميذة أوناغة

جمعية تسيري إقامة
التلميذ والتلميذة أوناغة

11/508

 13/06/2011جامعة أوناغة ،الصويرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

104

200

دار الطالبة تاملست

جمعية تسيري مؤسسة
الرعاية االجتامعية دار
الطالبة تاملست

11/509

 13/06/2011بلدية تاملست ،الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

88

88

دار الطالبة أقرمود

جمعية تسيري مؤسسة
الرعاية االجتامعية

11/516

 21/11/2011أقرمود املركز ،الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

11/517

متنارت (ص.ب ،)188
21/11/2011
الصويرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

32

88

11/518

 21/11/2011سميمو املركز ،الصويرة

التالميذ املتمدرسون

92

-

92

12/597

 23/07/2015جامعة الحنشان ،الصويرة

التالميذ املتمدرسون

120

-

120

إقامة الفتيات
تاركانت

جمعية تسيري مؤسسة
دار الطلب متنارت الرعاية االجتامعية دار
الطالب
الجمعية الخريية
دار األطفال سميمو اإلسالمية دار األطفال
سميمو
الجمعية الخريية
دار الطالب الحنشان اإلسالمية لدار الطالب
الحنشان
150

الجمعية الخريية
دار الطالب تفتاشت اإلسالمية دار الطالب
تفتاشت
الجمعية الخريية
دار الطالبة زاوية بن
اإلسالمية دار الطالبة
حميدة
زاوية بن حميدة
دار الطالب والطالبة جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالبة
بريكوات
دار الطالب تدزي
دار الطالب زاوية ابن
احميدة
إقامة التلميذ
والتلميذة آيت داود
دار الطالب بيزضاض
دار الطالبة بيزضاض

جمعية دار الطالب
تدزي
الجمعية الخريية
اإلسالمية زاوية ابن
احميدة
جمعية األعامل الخريية
لتسيري دور الطلبة مبركز
آيت داود
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
بيزضاض
مؤسسة الرعاية
االجتامعية لدار الطالبة
بيزضاض

12/598

 26/06/2012جامعة تفتاشت ،الصويرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

44

108

12/599

 26/06/2012قيادة ركراكة ،الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

92

92

12/648

مركز برئ كوات ،جامعة
02/01/2013
زاوية بن أحمد ،الصويرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

96

192

12/649

مركز وجامعة ندري قيادة
02/01/2013
سميمو ،الصويرة

التالميذ املتمدرسون

240

-

240

13/722

مركز جامعة زاوية ابن
23/05/2013
احميدة ،الصويرة

التالميذ املتمدرسون

192

-

192

13/866

مركز باشوية آيت داود،
21/11/2013
الصويرة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

92

92

184

13/867

جامعة بيزضاض دائرة متنار،
21/11/2013
الصويرة

التالميذ املتمدرسون

92

-

92

13/868

 21/11/2013جامعة بيزضاض ،الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

-

88

88

151

دار التلميذ أرتنان

جمعية التضامن لتسيري
دار التلميذ بأرتنان

13/869

جامعة أرتنان قيادة متانت،
21/11/2013
الصويرة

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

دار الطالب امرامر

الجمعية الخريية
اإلسالمية امرامر

13/881

 27/12/2013جامعة امرامر ،الصويرة

التالميذ املتمدرسون

104

-

104

13/911

 26/12/2013مركز وجامعة حد الدرا

التلميذات
املتمدرسات

-

96

96

14/965

 11/12/2014بلدية متنار

التالميذ املتمدرسون

96

96

14/966

 11/12/2014حد الدرا املركز

التالميذ املتمدرسون

96

96

14/967

 11/12/2014بلدية الحنشان

التالميذ املتمدرسون

96

96

14/968

 11/12/2014امني تليث املركز

التالميذ املتمدرسون

96

96

14/969

 11/12/2014مركز بلدية تلمست

التالميذ املتمدرسون

96

96

دار الطالبة حد الدرا
دار الطالب متنار
دار الطالب حد الدرا
دار الطالب الحنشان
دار الطالب امني
تليث
دار الطالب تلمست

152

جمعية مؤسسة الرعاية
االجتامعية دار الطالبة
حد الدرا
ِمؤسسة ميلود الشعبي
لألعامل االجتامعية
والتضامن
ِمؤسسة ميلود الشعبي
لألعامل االجتامعية
والتضامن
ِمؤسسة ميلود الشعبي
لألعامل االجتامعية
والتضامن
ِمؤسسة ميلود الشعبي
لألعامل االجتامعية
والتضامن
ِمؤسسة ميلود الشعبي
لألعامل االجتامعية
والتضامن

مؤسسة ميلود الشعبي
دار الطالبة بالصويرة لألعامل االجتامعية
والتضامن
ِمؤسسة ميلود الشعبي
دار الطالب املزيالت لألعامل االجتامعية
والتضامن
ِمؤسسة ميلود الشعبي
دار الرب واإلحسان
لألعامل االجتامعية
للمسنني بالحرارثة
والتضامن
جمعية مؤسسة
مؤسسة الرعاية
الرعاية االجتامعية
االجتامعية دار الطالب
دار الطالب والطالبة
والطالبة بالكرميات
بالكرميات

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

14/970

شارع العقبة ،بلدية
11/12/2014
الصويرة

التلميذات
املتمدرسات

14/971

 11/12/2014مركز جامعة املزيالت

التالميذ املتمدرسون )*( 100

72

72
100

14/972

 11/12/2014دوار اد عمر جامعة اناغة

األشخاص املسنون

30

30

60

992/15

 2019/03/19جامعة الكرميات املركز

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

192

96

288

153

إقليم الرحامنة
املؤسسة

املؤسس

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة اإلسالمية ملؤسسة دار
الطالب والطالبة صخور
صخور الرحامنة
الرحامنة

09/146

الذكور

اإلناث

املجموع

مركز صخور الرحامنة ،قلعة التلميذات والتالميذ
08/10/2009
املتمدرسون
الرساغنة

96

64

160

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
والطالبة رأس العني
رأس العني

09/147

مركز رأس العني ،قلعة
08/10/2009
الرساغنة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

28

88

جمعية دار الطالب
نزالت لعضم

09/149

نزالت لعضم املركز ،قلعة
08/10/2009
الرساغنة

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لسيدي
سيدي بوعثامن
بوعثامن

09/150

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
الجعيدات
الجعيدات

09/171

دار الطالب نزالت
لعضم

دار الطالب بوشان

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
بوشان

دار الطالب والطالبة جمعية دار الطالب
الربكيني
الربكيني
154

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

مركز سيدي بوعثامن ،قلعة التلميذات والتالميذ
08/10/2009
املتمدرسون
الرساغنة

120

40

160

جامعة الجعيدات ،قيادة
14/10/2009
راس العني ،قلعة الرساغنة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

09/172

مركز جامعة بوشان ،قلعة
14/10/2009
الرساغنة

09/94

مركز الربكيني ،قلعة
24/09/2009
الرساغنة

التلميذات
املتمدرسات

40

-

40

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

32

96

دار األطفال ابن
جرير
دار الطالبة بوشان
دار الطالبة أوالد
حسون

الجمعية الخريية
اإلسالمية ابن جرير
الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالبة
بوشان
جمعية دار الطالبة
لجامعة أوالد حسون
حمري

دار الطالبة سيدي بو جمعية تدبري دار
الطالبة سيدي بو عثامن
عثامن
دار الطالبة رأس
العني

جمعية الرحامنة دار
الطالبة برأس العني

09/95

الحي اإلداري ابن جرير،
24/09/2009
قلعة الرساغنة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

14/973

 11/12/2014جامعة بوشان

التلميذات
املتمدرسات

52

14/974

التلميذات
 11/12/2014جامعة أوالد حسون حمري
املتمدرسات

96

96

14/975

 11/12/2014مركز سيدي بو عثامن

التلميذات
املتمدرسات

72

72

14/976

 11/12/2014مركز راس العني

التلميذات
املتمدرسات

64

62

60

40

100
52

155

إقليم قلعة الرساغنة
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

09/144

مركز الصهريج ،قلعة
08/10/2009
الرساغنة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

16

40

56

09/145

شارع الحسن الثاين ،الحي
التلميذات والتالميذ
 08/10/2009اإلداري ،سيدي رحال ،قلعة
املتمدرسون
الرساغنة

64

36

100

جمعية دار الطالب
دار الطالبة العثامنة
والطالبة العثامنة

09/148

مركز جامعة العثامنة ،قلعة التلميذات
21/11/2011
املتمدرسات
الرساغنة

-

44

44

الجمعية الخريية
دار الطالب بني عامر اإلسالمية لدار الطالب
بني عامر

09/173

مركز العامرية ،قيادة بني
14/10/2009
عامر ،قلعة الرساغنة

التلميذات
املتمدرسات

92

-

92

09/174

الحي اإلداري الزيتون ،قلعة التلميذات
14/10/2009
املتمدرسات
الرساغنة

-

144

144

09/214

مركز جامعة ملزم صنهاجة ،التلميذات والتالميذ
15/10/2009
املتمدرسون
قلعة الرساغنة

32

32

64

دار الطالب أوالد
سعيد

جمعية دار الطالب أوالد
سعيد

09/215

دوار أوالد جابر ،سيدي
15/10/2009
موىس ،قلعة الرساغنة

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

دار الطالبة الجوالة

جمعية دار الطالب
الجوالة

09/244

الجوالة املركز ،قلعة
15/10/2009
الرساغنة

التلميذات
املتمدرسات

-

48

48

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
الصهريج
دار األطفال سيدي
رحال

دار الطالبة قلعة
الرساغنة

الجمعية الخريية
اإلسالمية سيدي رحال

الجمعية الخريية
اإلجتامعية

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
ملزم صنهاجة
والطالبة ملزم صنهاجة

156

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

09/245

الحي اإلداري ،العطاوية،
21/11/2011
قلعة الرساغنة

التلميذات
املتمدرسات

الجمعية الخريية
دار الطالبة العطاوية
اإلسالمية العطاوية
دار األطفال قلعة
الرساغنة

الجمعية الخريية
اإلسالمية قلعة الرساغنة

09/246

حي البهجة ،رقم  ،22قلعة
15/10/2009
الرساغنة

التالميذ املتمدرسون

دار الطالبة متاللت

الجمعية الخريية دار
الطالبة متاللت

09/293

الحي اإلداري ،متاللت ،قلعة التلميذات
02/12/2009
املتمدرسات
الرساغنة

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
أوالد زراد
أوالد زراد
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالبة
دار الطالبة واريك
واريك

120

-

120

-

64

64

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

32

80

09/378

جامعة واريك ،قيادة
 22/02/2010الصهريج ،دائرة العطاوية،
قلعة الرساغنة

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

جمعية دار الطالبة
زمران الرشفية

09/379

جامعة زمران الرشفية ،دائرة التلميذات
22/02/2010
العطاوية ،قلعة الرساغنة املتمدرسات

-

40

40

جمعية دار الطالب
دار الطالب لوناسدة
لوناسدة

09/380

مركز جامعة لوناسدة قلعة
22/02/2010
الرساغنة

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
الدرشة
الدرشة

09/381

مركز جامعة الدرشة ،قلعة
22/02/2010
الرساغنة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

16

8

24

جمعية دار الطالب
دار الطالبة بالفرائطة
والطالبة بالفرائطة

09/60

مركز الفرائطة ،دائرة
26/03/2015
العطاوية ،قلعة الرساغنة

التلميذات
املتمدرسات

-

180

180

دار الطالبة زمران
الرشفية

09/294

مركز جامعة أوالد زراد،
02/12/2009
قلعة الرساغنة

-

64

64

157

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة بويا عمر
دار الطالب بوياعمر

11/511

 13/07/2011جامعة بوياعمر

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

13/798

مركز سيدي عيىس بن
02/08/2013
سليامن ،قلعة الرساغنة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

36

36

72

13/808

تجزئة عواطف ،بلدية قلعة
02/08/2013
الرساغنة

األشخاص املسنون

30

30

60

14/921

تجزئة الهناء ،رقم  ،26قلعة األطفال يف وضعية
03/07/2014
صعبة
الرساغنة

24

48

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية املربوح
لدار الطالب
املربوح

14/946

دوار لعرج ،جامعة املربوح ،التلميذات والتالميذ
16/10/2014
قلعة الرساغنة
املتمدرسون

مركز إيواء النساء يف مركز حقوق الناس
املغرب
وضعية صعبة

14/947

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
أوالد خلوف
بجامعة والد خلوف

14/958

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
سيدي عيىس بن
والطالبة
سليامن
جمعية سيدي عبد
دار املسنني بقلعة الرحامن إلدماج
األشخاص يف وضعية
الرساغنة
صعبة
مركز أطفال يف
وضعية صعبة

158

جمعية نساء تساوت
للتنمية والرياضة

حي العواطف ،قلعة
16/10/2014
الرساغنة
 11/12/2014مركز جامعة أوالد خلوف

30

النساء يف وضعية
صعبة

-

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

30

30

60

24

24

30

60

إقليم شيشاوة
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

09/277

الحي اإلداري ،بلدية
19/12/2011
إمينتانوت ،شيشاوة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

256

36

292

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية ملزوضية
ملزوضية

09/278

الحي اإلداري ،مركز
02/12/2009
ملزوضية ،شيشاوة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

64

128

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية مبجاط
مجاط

09/279

 19/12/2011مجاط املركز ،شيشاوة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

40

136

الجمعية الخريية
اإلسالمية دويران

09/280

الجامعة القروية ادويران،
19/12/2011
شيشاوة

التلميذات
املتمدرسات

-

36

36

09/281

جامعة تاولوكت ،دائرة
19/12/2011
متوكة ،شيشاوة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

-

36

36

12/640

الحي اإلداري ،بلدية
30/06/2014
شيشاوة ،شيشاوة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

328

232

560

دار األطفال
إمينتانوت

دار الطالبة ادويران

الجمعية الخريية
اإلسالمية بإمينتانوت

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية المتوكة
(تاولوكلت)
تاولوكلت
املركب االجتامعي
متعدد الوظائف

الجمعية الخريية
اإلسالمية

الجمعية الخريية
دار الطالب امزوضة اإلسالمية دار الطالب
امزوضة

13/811

 02/08/2013مركز سبت مزوطة ،شيشاوة التالميذ املتمدرسون

40

-

40

159

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
الزاوية النحلية
والطالبة الزاوية النحلية

13/847

ادازن جامعة الزاوية
 24/10/2013النحلية ،قيادة مزوضة،
شيشاوة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

املركب االجتامعي الجمعية الخريية لسيدي
الخريي سيدي املختار املختار

14/924

 03/06/2014الحي اإلداري ،سيدي املختار التالميذ املتمدرسون

144

-

144

-

40

40

دار الطالبة آيت
هادي

160

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
آيت هادي

14/932

دوار النزالة ،جامعة آيت
30/06/2014
هادي

التلميذات
املتمدرسات

إقليم آسفي
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

دار األطفال سبت
جزولة

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار األطفال
بسبت جزولة

09/250

الحي اإلداري طريق الدار
 15/10/2009البيضاء ،سبت جزولة،
آسفي

التالميذ املتمدرسون

124

-

124

دار البحار إليواء
األشخاص املسنني

جمعية دار البحار

09/310

شارع املصطفى معاين
22/02/2010
طريق أحنان ،آسفي

األشخاص املسنون

20

-

20

دار األطفال آسفي

الجمعية الخريية
اإلسالمية بآسفي

09/311

شارع الشهيد بوليفة سيدي االتلميذات والتالميذ
2015/03/19
املتمدرسون
عبد الكريم ،آسفي

164

104

268

09/312

 22/02/2010حي كاويك ،آسفي

األشخاص يف وضعية
إعاقة

(**)

(**)

81

دار األطفال جمعة
سحيم

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدائرة عبده

09/313

الحي اإلداري ،بلدية جمعة التلميذات والتالميذ
22/02/2010
املتمدرسون
سحيم ،آسفي

92

80

172

دار املسنني

الجمعية الخريية
اإلسالمية بأسفي

09/315

 22/02/2010طريق إجنان ،آسفي

األشخاص املسنون

24

30

54

مركز وداد للصم

الجمعية املغربية
لالطفال الصم للجنوب

09/317

مدرسة الغيايت سابقا،
22/02/2010
املدينة الجديدة ،آسفي

األشخاص يف وضعية
إعاقة

(*)

(*)

50

دار األطفال الكرم

جمعية الكرم لرعاية
الطفولة يف وضعية صعبة

09/318

رقم  ،88شارع موىس بن األطفال يف وضعية
22/02/2010
نصري ،حي واد الباشا ،آسفي صعبة

36

-

36

مركز معاونة املعاقني جمعية معاونة املعاقني
لجنوب املغرب
لجنوب املغرب

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية

161

162

الجمعية الخريية
املدرسة القرآنية
العتيقة بزاوية سيدي اإلسالمية لتسيري ورعاية
املدرسة القرآنية العتيقة
الرايض

09/319

جامعة آيري زاوية سيدي
22/02/2010
الرايض ،آسفي

دار الطالبة الجامعية دار الطالبة الجامعية
سيدي بوزيد آسفي
آسفي

11/569

 19/12/2011سيدي بوزيد ،إقليم آسفي الطالبات الجامعيات

-

دار الرب واالحسان

جمعية الرب واإلحسان

13/781

طريق مزوغن ،حي سيدي األشخاص يف وضعية
02/08/2013
إعاقة
بوزيد ،آسفي

30

36

دار األمومة جزولة

جمعية التضامن النسوي
لتسيري دار األمومة
جزولة

13/837

ساحة سوق السبت جزولة ،األشخاص يف وضعية
24/10/2013
صعبة
آسفي

-

24

التالميذ املتمدرسون

100

-

100

40

40
66
24

إقليم اليوسفية
املؤسس

املؤسسة

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

الجمعية الخريية
دار الطالبة الشامعية
اإلسالمية بالشامعية

09/166

طريق مراكش الحي اإلداري التلميذات
14/10/2009
املتمدرسات
الشامعية ،اليوسفية

-

120

120

الجمعية الخريية
دار األطفال اليوسفية
اإلسالمية باليوسفية

09/314

الحي اإلداري ،زنقة مكناس ،التلميذات
22/02/2010
املتمدرسات
اليوسفية

-

120

120

09/316

الزنقة  ،25رقم  ،01حي
22/02/2010
السامرة ،اليوسفية

األشخاص يف وضعية
إعاقة

(*)

(*)

20

مركز رعاية األشخاص
جمعية التضامن للصم
الصم وإعادة تأهيلهم
والبكم باليوسفية
وتربيتهم

13/673

حي األمل ،زنقة اإلمام عيل ،األشخاص يف وضعية
04/04/2013
إعاقة
رقم  ،49اليوسفية

(**)

(**)

72

الجمعية الخريية
دار األطفال الشامعية
اإلسالمية بالشامعية

13/758

زنقة برئ أنزران ،الشامعية،
04/06/2013
اليوسفية

التالميذ املتمدرسون

99

-

99

مركز إعادة تاهيل
االشخاص املعاقني

جمعية املعاقني
باليوسفية

(*) مؤسسات تقدم خدمات نهارية فقط
(**) مؤسسات يستفيد من خدماتها كال الجنسني

163

164

جهة درعة تافياللت
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
زاكورة

48

3019

الرشيدية

16

1 222

ورزازات

16

1722

تنغري

17

1259

ميدلت

10

707

املجموع

107

7929

165

إقليم الرشيدية
املؤسسة

الذكور

اإلناث

املجموع

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/209

 15/10/2009الجرف ،طريق أرفود

التالميذ املتمدرسون

108

-

108

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
أفوس

09/210

 15/10/2009مركز أفوس

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

60

20

80

الجمعية الخريية
دار الطالب الريصاين
اإلسالمية

09/212

شارع موالي يوسف،
15/10/2009
الريصاين

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/251

شارع موالي الحسن ،أرفود
15/10/2009
الرشيدية

التالميذ املتمدرسون

56

-

56

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
مصييص

09/252

مركز جامعة مصييص،
15/10/2009
الرشيدية

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

48

48

96

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
إفغ

09/253

قرص إفع ،جامعة اغبالو
15/10/2009
نكردوس ،الرشيدية

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

64

32

96

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/254

شارع القرص الكبري،
15/10/2009
بوذنيب ،الرشيدية

التالميذ املتمدرسون

60

-

60

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
اغبالو نكردوس

09/337

مركز اغبالو نكردوس،
22/02/2010
الرشيدية

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

40

24

64

دار الطالب الجرف

دار الطالب أرفود

دار الطلب بوذنيب

166

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

دار الطالب كلميمة

الجمعية الخريية
اإلسالمية كلميمة

11/459

شارع الحسن الثاين ،رقم
19/05/2011
 ،226كلميمة

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

دار الطاب توروك

الجمعية الخريية
اإلسالمية توروك

11/460

 19/05/2011جامعة مالعب ،قرصتوروك التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالب
تاديغوست

الجمعية الخريية
اإلسالمية تاديغوست

11/461

 19/05/2011قرص الربج تاديغوست

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالبة الطاوس

الجمعية الخريية
اإلسالمية الطاوس

11/462

 19/05/2011مركز الطاوس

التلميذات
املتمدرسات

-

56

56

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تنجداد
تنجداد

11/463

 19/05/2011مركز تنجداد

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

72

48

120

الجمعية الخريية
دار الطالب الرشيدية
اإلسالمية

11/464

شارع الحسن الثاين ،طريق التلميذات والتالميذ
19/05/2011
املتمدرسون
مكناس

96

48

144

مركز االستقبال
واإلدماج أرفود

الجمعية الخريية
اإلسالمية أرفود

11/472

 19/05/2011زنقة السوق ،أرفود

األشخاص املسنون

32

32

64

دار الطالب مالعب

الجمعية الخريية
اإلسالمية مالعب املركز

13/809

 02/08/2013مالعب املركز ،الرشيدية

التالميذ املتمدرسون

68

-

68

167

إقليم ميدلت
املؤسسة

168

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية ميدلت
ميدلت

09/137

شارع ثانوية الحسن الثاين ،التلميذات والتالميذ
24/07/2014
آيت الربع ،ميدلت خنيفرة املتمدرسون

72

24

96

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
الريش

09/211

شارع يوسف بن تاشفني،
15/10/2009
الريش

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

96

48

144

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
كرامة

09/303

 21/11/2011كرامة املركز ،الرشيدية

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

72

24

96

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية تونفيت
تونفيت

10/435

 14/02/2011أشمحان تونفيت ،ميدلت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

25

25

50

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية إتزار
إتزار

11/493

الحي اإلداري (ص.ب)17
13/07/2011
إتزار ،ميدلت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

64

96

دار املسنني ميدلت

الجمعية الخريية
اإلسالمية ميدلت

11/494

 13/07/2011حي الرياض ،ميدلت

األشخاص املسنون

12

-

12

دار األمومة

جمعية آمال للرتبية
والتكوين تونفيت

11/559

الحي لإلداري تونفيت،
19/12/2011
ميدلت

النساء الحوامل
والرضع

-

8

8

دار الطالب زايدة

الجمعية الخريية
اإلسالمية زايدة

12/601

 26/06/2012الحي اإلداري زايدة ،ميدلت التالميذ املتمدرسون

40

-

40

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
بومية
والطالبة بومية
الجمعية اإلسالمية
دار الطالب أغبالو الخريية دار الطالب
أغبالو

12/623

تجزئة ملوية ،بومية،
02/01/2013
ميدلت

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

65

20

85

14/943

 24/07/2014أغبالو املركز ،ميدلت

التالميذ املتمدرسون

80

-

80

169

إقليم زاكورة
املؤسسة

املؤسس

الذكور

اإلناث

املجموع

دار الطالبة متزموط

الجمعية الخريية دار
الطالبة متزموط

09/100

 08/10/2009متزموط املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

56

56

دار الطالب تنزولني

الجمعية الخريية لدار
الطالب تنزولني

09/101

 08/10/2009تنزولني املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

56

-

56

09/102

 08/10/2009امحاميد الغزالن ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

09/103

 08/10/2009جامعة الروحا املركز ،زاكورة التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار الطالبة امحاميد الجمعية الخريية دار
الطالبة امحاميد الغزالن
الغزالن

09/104

امحاميد الغزالن املركز،
08/10/2009
زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

الجمعية الخريية دار
دار الطالب تاكونيت
الطالب تاكونيت

09/105

مركز الجامعة القروية
08/10/2009
تاكونيت ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

72

-

72

الجمعية الخريية دار
الطالبة اكتاوة

09/106

 08/10/2009اكتاوة املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

84

84

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة بني زويل
الطالبة بني زويل

09/107

 08/10/2009بني زويل املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

48

48

دار الطالب امحاميد الجمعية الخريية دار
الطالب امحاميد الغزالن
الغزالن
دار الطالب الروحا

دار الطالبة اكتاوة

170

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة

الجمعية الخريية دار
الطالب الروحا

دار الطالبة أفالندرا

الجمعية الخريية لدار
الطالبة أفالندرا

09/108

 08/10/2009أفالندرا املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

80

80

دار الطالبة أفرا

الجمعية الخريية دار
الطالبة أفرا

09/109

الجامعة القروية أفرا،
08/10/2009
زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

28

28

دار الطالبة ترسكات

الجمعية النسائية
للتنمية والتضامن

09/175

 14/10/2009ترسكات املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

دار الطالبة النقوب

الجمعية الخريية دار
الطالبة النقوب

09/176

مركز النقوب (ص.ب ،)46
14/10/2009
زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

72

72

الجمعية الخريية دار
دار الطالب متكروت
الطالب متكروت

09/177

 14/10/2009متكروت املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة متكروت
الطالبة متكروت

09/178

 14/10/2009متكروت املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

96

96

09/179

 14/10/2009متكروت املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

09/180

 14/10/2009بني زويل املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

72

72

دار الطالبة الروحا

الجمعية الخريية دار
الطالبة الروحا

09/181

 14/10/2009الروحا املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

دار الطالبة أمالل

الجمعية الخريية دار
الطالبة أمالل

09/182

 14/10/2009أمالل املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

32

32

دار الطالب املعهد
العتيق

الجمعية الخريية لرعاية
شؤون طلبة املعهد
العتيق

مركز استقبال الفتاة الجمعية النسائية
للتنمية والتضامن
القروية

171

دار الطالبة ترسكات

الجمعية الخريية دار
الطالبة ترسكات

09/183

 14/10/2009ترسكات املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

60

60

دار الطالب النقوب

الجمعية الخريية دار
الطالب النقوب

09/184

النقوب (ص.ب ،)204
14/10/2009
زاكورة

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة تاغبالت
الطالبة تاغبالت

09/185

 14/10/2009تاغبالت املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

48

48

الجمعية الخريية دار
الطالب أمالل

09/186

 14/10/2009أمالل املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

64

-

64

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة بوزروال
الطالبة بوزروال

09/239

 15/10/2009بوزروال املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

32

32

دار الطالب أفرا

الجمعية الخريية دار
الطالب أفرا

09/240

مركز الجامعة القروية أفرا،
15/10/2009
زاكورة

التالميذ املتمدرسون

24

-

24

دار الطالب أكدز

الجمعية الخريية لدار
الطالب أكدز

09/241

 15/10/2009اكتاوة املركز زاكورة

التالميذ املتمدرسون

116

-

116

دار الطالبة زاكورة

الجمعية الخريية دار
الطالبة زاكورة

09/242

حي املنصور الذهبي،
15/10/2009
زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

192

192

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة تاكونيت
الطالبة تاكونيت

09/243

 15/10/2009تاكونيت املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

128

128

الجامعة القروية تغبالت،
02/12/2009
قيادة تازرين ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

دار الطالب أمالل

دار الطالب تغبالت

172

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
تغبالت

09/292

48

-

48

الجمعية الخريية دار
الطالبة أغالل الباشا

09/359

جامعة بني زويل ،قيادة
22/02/2010
تنزولني ،زاكورة

االتلميذات
املتمدرسات

-

56

56

دار الطالبة أغالل
الباشا

الجمعية الخريية دار
دار الطالب بني زويل
الطالب بني زويل

09/360

 22/02/2010جامعة بني زويل ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالبة تازرين

جمعية تيشكة للتنمية
والتعاون

09/361

الحي اإلعدادي تازرين،
22/02/2010
زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

100

100

دار الطالب فزواطة

الجمعية الخريية دار
الطالب فزواطة

09/362

 22/02/2010فزواطة املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

دار الطالبة فزواطة

الجمعية الخريية دار
الطالبة فزواطة

09/98

 08/10/2009فزواطة املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

80

80

دار الطالب متزموط

الجمعية الخريية دار
الطالب متزموط

09/99

 08/10/2009متزموط املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

دار الطالب اكتاوة

الجمعية الخريية دار
الطالب اكتاوة

10/423

 21/11/2011الكتاوة املركز

التالميذ املتمدرسون

28

-

28

دار الطالب آيت
أوزين

الجمعية الخريية دار
الطالب آيت أوزين

13/685

آيت أوزين املركز ،دوار
 04/04/2013اجمو ،جامعة آيت والل،
قيادة النقوب ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالبة تنزولني

الجمعية الخريية

13/686

 04/04/2013تنزولني املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

80

80

13/687

جامعة بوزروال ،قيادة
04/04/2013
تنزولني ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

الجمعية الخريية دار
دار الطالب بوزروال
الطالب بوزروال

173

الجمعية الخريية
دار الطالبة تنسيخت اإلسالمية دار الطالبة
اخف نزروتنسيخت

13/688

دوار تنسيخت جامعة
04/04/2013
وقيادة متزموط ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

48

48

دار الطالبة اكدز

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة اكدز

13/689

 04/04/2013بلدية اكدز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

76

76

دار الطالبة آيت
اوزين

الجمعية الخريية دار
الطالبة آيت اوزين

13/690

 04/04/2013آيت اوزين املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

32

32

دار الطالبة آيت
بوداود

الجمعية الخريية آيت
بوداود

13/838

التلميذات
 24/10/2013جامعة آيت بوداود ،زاكورة
املتمدرسات

-

40

40

دار الطالبة أوالد
يحيى لكراير

املركب االجتامعي دار
الطالب والطالبة أوالد
يحي لكراكري

13/839

 24/10/2013أوالد يحي لكراكري ،زاكورة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

26

64

90

دار الطالب زاكورة

الجمعية الخريية
اإلسالمية زاكورة

13/840

 24/10/2013حي القدس ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

88

-

88

دار الطالب تازرين

جمعية دار الطالب
تزارين

13/841

 24/10/2013تزارين املركز ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

96

-

96

دار الطالبة مزكيطة

الجمعية الخريية اإلسالمية
دار الطالبة مزكيطة

13/872

 21/11/2013مزكيطة املركز ،زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

73

73

13/914

 26/12/2013جامعة تنسيفت ،زاكورة

التالميذ املتمدرسون

48

-

48

14/941

املقاطعة الحرضية األوىل
24/07/2014
زاكورة

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

الجمعية الخريية لدار
دار الطالب تنسيفت
الطالب تنسيفت
دار الفتاة زاكورة
174

الجمعية النسائية
للتنمية والتضامن زاكورة

إقليم ورزازات
املؤسسة
دار الطالب سيدي
عبد الرحامن
الصحراوي

املؤسس
الجمعية الخريية
اإلسالمية ورزازات

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

200

-

200

196

196
40

09/138

 23/07/2015شارع النرص ،ورزازات

التالميذ املتمدرسني

جمعية تيشكة للتنمية
دار الطالبة ورزازات
والتعاون

09/188

 14/10/2009الحي املركزي  ،2ورزازات

التلميذات
املتمدرسات

-

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة ترميكت
الطالبة ترميكت

09/189

 14/10/2009ترميكت ،ورزازات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

دار الطالبة أكويم

الجمعية الخريية لدار
الطالبة أكويم

09/296

 02/12/2009أكويم املركز ،ورزازات

التلميذات
املتمدرسات

-

40

40

دار الطالب تلوات

الجمعية الخريية تيشكا

09/298

 02/12/2009تلوات املركز ،ورزازات

التالميذ املتمدرسون

146

-

146

مركز أمنوكار للتكوين
املهني لألشخاص
املعاقني

جمعية أمنوكار

09/300

تيزكليليالن جامعة ترميكت ،األشخاص يف وضعية
23/07/2015
إعاقة
ورزازات

40

-

40

-

100

100

الجمعية الخريية دار
دار الطالبة تازناخت
الطالبة تازناخت

09/302

 23/07/2015مركز تازناخت ،ورزازات

التلميذات
املتمدرسات

175

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
انزال
والطالبة انزال

09/382

مركز انزال ،جامعة سريوا،
23/07/2015
ورزازات

التالميذ املتمدرسون

84

64

148

دار الطالب أكويم

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/384

 22/02/2010أكويم املركز ،ورزازات

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

مركز الرشوق للصم
وضعاف السمع

جمعية الرشوق للصم
وضعاف السمع

09/385

شارع النرص (ص.ب  ،)462األشخاص يف وضعية
22/02/2010
مركز الجمعيات ورزازات إعاقة

32

-

32

11/439

 19/05/2011متدلني املركز

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

68

72

140

13/791

 26/03/2015تندوت املركز وورزازات

التالميذ املتمدرسون

120

-

120

13/882

 26/12/2013مركز تازناخت

التالميذ املتمدرسون

192

-

192

13/883

 26/12/2013مركز تيديل

التلميذات والتالميد
املتمدرسون

58

22

80

14/953

 26/03/2016مركز تندوت امغران

التلميذات
املتمدرسات

-

120

120

14/954

مركز سكورة ،الجامعة
30/10/2014
القروية سكورة

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

32

88

دار الطالب والطالبة جمعية الخريية اإلسالمية
متدلني
متدلني
دار الطالب إمغران

الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
إمغران

دار الطالب اإلدرييس الجمعية الخريية
اإلسالمية
العلمي
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية لدار الطالب
تيديل
والطالبة
الجمعية الخريية
دار الطالبة امغران اإلسالمية دار الطالبة
امغران
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالب
سكورة
والطالبة سكورة
176

إقليم تنغري
املؤسسة

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

دار الطالب إميرض

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
واألعامل االجتامعية

09/139

 08/10/2009جامعة إميرض  ،تنغري

التالميذ املتمدرسون

40

-

40

دار الطالبة قلعة
امكونة

الجمعية الخريية
اإلسالمية قلعة امكونة

09/187

حي النهضة بلدية قلعة
14/10/2009
امكونة ،تنغري

التلميذات
املتمدرسات

-

84

84

الجمعية الخريية لدار
دار الطالبة أمسمرير
الطالبة أمسمرير

09/190

حي الرازي (ص.ب ،)196
14/10/2009
جرادة ،تنغري

التلميذات
املتمدرسات

-

52

52

دار الطالبة بومالن
دادس

الجمعية الخريية دار
الطالبة بومالن دادس

09/191

التلميذات
 14/10/2009بلدية بومالن دادس ،تنغري
املتمدرسات

-

32

32

دار الطالبة تنغري

جمعية الخريية لدار
الطالبة تنغري

09/192

مركز تنغري ،دائرة تنغري،
14/10/2009
تنغري

التلميذات
املتمدرسات

-

104

104

دار الطالبة خميس
دادس

الجمعية الخريية دار
الطالبة خميس دادس

09/295

 02/12/2009مركز خميس دادس ،تنغري

التلميذات
املتمدرسات

-

32

32

دار الطالب آيت
سدرات

الجمعية الخريية آيت
سدرات

09/299

تيزي آيت سدرات السهل
02/12/2009
الغربية املركز ،تنغري

التالميذ املتمدرسون

50

-

50

دار الطالب بومالن
دادس

الجمعية الخريية
اإلسالمية

09/301

شارع محمد الخامس ،مركز
02/12/2009
بومالن دادس ،تنغري

التالميذ املتمدرسون

108

-

108
177

دار الطالب أكنيون

الجمعية الخريية
اإلسالمية أكنيون

09/383

 30/06/2014أكنيون املركز ،تنغري

التالميذ املتمدرسون

32

-

32

دار الطالب الحصيا

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة الحصيا

11/563

مركز جامعة الحصيا قيادة
19/12/2011
النيف ،تنغري

التالميذ املتمدرسون

42

-

42

11/564

 19/12/2011مركز النيف ،تنغري

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

56

40

96

دار الطالبة تغزوت
نآيت عطا

الجمعية الخريية
اإلسالمية لدار الطالب
تغزوت نآيت عطا

11/565

مركز تغزوت نآيت عطا،
19/12/2011
تنغري

التلميذات
املتمدرسات

-

64

64

دار الطالب قلعة
مكونة

الجمعية الخريية
اإلسالمية

13/825

حي النهضة ،بلدية قلعة
07/08/2013
مكونة ،تنغري

التالميذ املتمدرسون

92

-

92

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية
اسول

09/255

 15/10/2009مركز أسول ،إقليم تنغري

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

84

56

140

13/877

الحي اإلداري ،مركز آيت
27/12/2013
الفريس ،تنغري

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

32

32

64

14/922

 03/06/2014مركز تنغري ،حي توزاكت

التالميذ املتمدرسون

128

-

128

15/1006

الجامعة القروية الغيل
23/07/2015
نومكون

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

68

31

99

دار الطالب والطالبة الجمعية الخريية
اإلسالمية بالنيف
بالنيف

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية دار الطالبة
مركز آيت الفريس
آيت الفريس
الجمعية الخريية
اإلسالمية دار الطالب
دار الطالب تنغري
تنغري
الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية الغيل نومكون
اغيل نومكون

178

جهة الداخلة واد الذهب
عدد الرخص

الطاقة االستيعابية املرخصة

العاملة/اإلقليم
وادي الذهب

2

273

املجموع

2

273

179

إقليم وادي الذهب
املؤسسة

180

املؤسس

رقم الرخصة تاريخ الرتخيص

العنوان

الفئة املستهدفة

الطاقة االستيعابية املرخصة
الذكور

اإلناث

املجموع

الجمعية الخريية
دار الطالب والطالبة
اإلسالمية الداخلة

09/155

الحي الحسني ،الداخلة،
08/10/2009
وادي الذهب

التلميذات والتالميذ
املتمدرسون

24

24

48

جمعية الداخلة لألعامل
مركز االستقبال
املتعدد االختصاصات االجتامعية

11/490

 13/07/2011حي القسم  ،2الداخلة

األشخاص يف وضعية
صعبة

(*)

(*)

225

(*) مؤسسات تقدم خدمات للتكفل بالغري بشكل كامل ،إضافة إىل خدمات نهارية
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