ٓطجٞػبد ّبِٓخ ُالكاهح اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

مصادر
تشرٌعٌة و
شروحات

نماذج
لمختلؾ
المراسالت

مطبوعات
ادارٌة و
تربوٌة

اُْبَٓ ك ٢أُطجٞػبد االكاه٣خ  ٝاُزوث٣ٞخ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

ذ  :حمٌد سبٌك
مدٌر مؤسسة تعلٌمٌة نٌابة المحمدٌة جهة الدار
البٌضاء الكبرى

دجنبر 2015

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

صفحة 2 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

المطبوعات اإلدارٌة

غنً عن البٌان ما للمطبوعات االدارٌة من أهمٌة قصوى فً ضبط المعلومات و البٌانات و توصٌلهما بشكل واضح ٌعطً انطباعا من
خاللها سٌر عمل االدارة
وأغلب هذه المطبوعات تكون قارة ال غنى عن االدارة التربوٌة منها بحٌث تعبأ شهرٌا كالمواظبة الشهرٌة مثال و التً تحول الى
مبٌانات الستثمارها سواء على مستوى المؤسسة أو النٌابة الدراج النتائج المتوصل بها خالل مجالس المؤسسة أو دورٌا تعكس سٌر
العملٌة التربوٌة بالمؤسسة و األنشطة التى زاولتها خالل الدورة كما ال ننكر دورها الفعال فً توفٌر الجهد وتسهٌل المهمة فً غٌاب
طاقم مساعد مما ٌستلزم ضبط كل المعطٌات و المحافظة علٌها حسب الجهة المعنٌة  .كما نجد مطبوعات ذات صبغة فردٌة مما ٌستوجب
م راعاة مجموعة من الضوابط الضفاء الصبغة التشرٌعٌة واٌصال المعطٌات الى الجهة المعنٌة بكل وضوح ودون لبس

وٌشترط فً المطبوعات االدارٌة ذات الصبغة االجتهادٌة أن تكون سهلة الفهم للبٌانات المراد توصٌلها وتحتوي على " الرأس " المملكة
المغربٌة – وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً – األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن جهة – النٌابة – المؤسسة – كما ٌحبذ وضع
شرٌط فً األسفل ٌضم المؤسسة – الجماعة – الهاتف – الفاكس – البرٌد االلكترونً

ولصحة المطبوع المعتمد ٌتم التوقٌع باالسم المفتوح والمكان و التارٌخ

وعموما فاالدارة التربوٌة تعتمد أساسا على االجتهاد و الضبط مع مراعاة الضوابط التشرٌعٌة المعتمدة .وقد ٌجد كل مبتدىء بعض
االكراهات فً هذا الشأن فً غٌاب توحٌدها بشكل عام بحٌث سٌلمس بعض الفوارق من أكادٌمٌة الخرى ومن نٌابة ألخرى اال أن االطار
العام موحد مما ٌشجع على االجتهاد و الخلق و االبتكار .وكم هً مجموعة من المطبوعات أضفنا لها بعض البٌانات واعتمدت لما زادها
غنى تبعا للتحوالت التً تعرفها الساحة و مواكبة االدارة التربوٌة لكل جدٌد فً انتظار االستغناء عن المطبوعات الورقٌة التً تكلف من
جهة و بطئها من جهة أخرى

وسٌجد كل مت تبع و مهتم مجموعة من المطبوعات الرسمٌة المعتمدة على مستوى الوزارة الوصٌة و أخرى ذات صبغة اجتهادٌة تشمل
المعطٌات السالفة الذكر و أملنا أن نكون قد أصبنا وٌسرنا الجزء الٌسٌر على االدارة التربوٌة
لكوننا نتفهم كل االكراهات سواء على مستوى المجموعات المدرسٌة أو المدارس المستقلة و بفضل تظافر الجهود و تبادل الخبرات و
صفحة 3 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
البحث و التنقٌب ٌسهل العمل وما ذلك على هللا بعسٌر و هللا الموفق

ذ  :حمٌد سبٌك

ٓطجٞػبد ّبِٓخ ُالكاهح اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

صفحة 4 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُجبة األٍٝ
اُزواٍَ االكاهٓ – ١واٍالد – أٝهام
االهٍبٍ

انزشاعم االداس٘

التراسل هو لغة التخاطب بٌن اإلدارات المختلفة والعاملٌن فٌها  ،وتكمن أهمٌة المراسالت اإلدارٌة فً
سهولة االتصال بٌن المؤسسات اإلدارٌة دون حاجة إلى لقاء المسؤولٌن لقضاء األغراض االدارٌة
وتختلف المراسالت من شخصٌة صادرة عن الموظف و من االدارة
بالنسبة لالدارة
ضرورة التقٌد بمجموعة من الضوابط من ناحٌة الشكل

صفحة 5 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
بسم هللا الرحمان الرحيم

ب  ---------------------في  --------------------ه

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

الموافق ل  ----------------------------------------م

جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي
مدرسة عين تكي نيابة المحمدية
أرسل بتاريخ :
تحت رقم :

الى
السٌد :النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
مصلحة تدبٌر الحٌاة المدرسٌة
الموضوع :
المرجع :

سالم تام بوجود موالنا االمام
وبعد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والسالم
حررب  ----------فً -------------
التوقٌع
االسم المفتوح
صفحة 6 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

مالحظة
ضرورة مراعاة
التوقٌع االسم المفتوح و الصفة وكل مراسلة ال تحمل توقٌعا تعد الغٌة و غٌر رسمٌة و لٌس لها قٌمة
الرأس كما هو مبٌن أعاله – احترام التسلسل االداري – االسلوب االداري – روح المسؤولٌة –االحترام -
الشكل األنٌق للمراسلة  -نوع الورق و القٌاس  -جمٌع المراسالت توجه الى الوزارة باسم السٌد الوزٌر
األكادٌمٌة الى السٌد مدٌر األكادٌمٌة النٌابة الى السٌد النائب االقلٌمً دون ذكر اسمه
األسلوب االداري
ٌشرفنً أن أخبركم – ٌشرفنً أن اطلب منكم – ٌشرفنً أن أثٌر انتباهكم -
ضرورة االبتعاد عن االسلوب الشخصً او االدبً او االنفعالً مع استحضار االسلوب االداري
والضفاء روح المسؤولٌة و قٌمة المراسلة توقع باالسم المفتوح مع بٌان الصفة القانونٌة وأحٌانا نجد موظفا
مفوضا للتوقٌع مما ٌستلزم الموقع التحلً بالحذر لكونه ٌلزم مسؤولٌة االدارة بأكملها -
 -االختصار و الفعالٌة و الدقة فً المراسالت -

-------------------------الحمد هلل
ب  ---------------------في  --------------------ه
الموافق ل  ----------------------------------------م

االسم الكامل
رقم التأجير
النيابة
المؤسسة

الى
النٌابة السٌد النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة ……………………….. :
م الموارد البشرٌة
الموضوع :طلب شهادة العمل
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
وبعد
ٌشرفنً أن أطلب منكم موافاتً بشهادة العمل قصد غرض اداري و السالم

التوقٌع

صفحة 7 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
بالنسبة لالدارة يكفي التوقيع ووضع تاريخ ورقم االرسال و طابع المؤسسة

-

انؾًذ هلل ٔؽذِ

ب  -----------------في  -------------------ه
الموافق ل  -----------------------------م

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي
مدرسة عين تكي نيابة المحمدية
أرسل بتاريخ :
تحت رقم :

الى
السٌد النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة ………………………..
مصلحة تدبٌر الحٌاة المدرسٌة
انًٕمٕع :
انًشعغ :
عالو ربو ثٕعٕد يٕالَب االيبو
ٔثؼذ ٚؾشفُ ٙاخجبسكى

 ٚؾشفُ ٙأٌ أنزًظ يُكى – رجؼب نهًٕمٕع ٔ انًشعغ انًٕيأ انًٓٛب أٚ ًُّٚؾشفُ ٙأٌ –ٔانغالو
انزٕلٛغ

يذسعخ ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف انٓبرف 0672869345

صفحة 8 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ٔسلخ االسعبل
ٔصٛمخ يًٓخ رشافك كم انًشاعالد ٔخبفخ انًطجٕػبد ٔ انجٛبَبد نزا ٔعت اػذادْب ثؾكم عٛذ ٔ اَٛك ٚؼكظ فٕسح اٚغبثٛخ ػٍ
انًإعغخ
-

رشفك ػهٗ أعبط يشاػبح يغًٕػخ يٍ انظٕاثو
أٌ ركٌٕ نُفظ انًكزت ٔاٌ رؼذدد انًطجٕػبد ؽغت يؾزٕٚبرٓب
انًشاعالد انؾخقٛخ أٔ انقبدسح ػٍ االداسح يٕعٓخ انٗ انٕصاسح أٔ األكبدًٛٚخ أٔ انُٛبثخ ال رؾزبط انٗ ٔسلخ اسعبل ٚكفٙ
انمٛبو ثبنًزؼ ٍٛيٍ ربسٚخ ٔسلى االسعبل ٔ انزٕلٛغ ٔ انطبثغ ٔ انزؼهٛك ؽٕل انًشاعهخ اٌ رطهت األيش
عًٛغ انًشاعالد انًٕعٓخ انٗ انٕصاسح رٕعّ ثبعى انغٛذ انٕصٚش
عًٛغ انًشاعالد انًٕعٓخ انٗ األكبدًٛٚخ رٕعّ ثبعى انغٛذ يذٚش األكبدًٛٚخ
عًٛغ انًشاعالد انًٕعٓخ انٗ انُٛبثخ رٕعّ ثبعى انغٛذ انُبئت

ب  -------------------في  ---------------------ه
الموافق ل  -------------------------------------م

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي
مدرسة عين تكي نيابة المحمدية
أرسل بتاريخ :
تحت رقم :

الى
السيد النائب االقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
نيابة

………………………..

مصلحة تدبير الحياة المدرسية
المفتشية االقليمية
ورقة االرسال

موضوع المراسلة

مالحظات

عدد الوثائق

استعماالت الزمن تهم السادة

األساتذ  ------رقم التأجير ----

6X1

األساتذ  ------رقم التأجير ----

6X1

األساتذ  ------رقم التأجير ----

6X1

حرر ………………………..في

………………………..

التوقيع و الطابع
مدرسة عين تكي جماعة بني يخلف نيابة المحمدية الهاتف 0672869345
صفحة 9 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحمد هلل وحده

ب  -------------------في  ---------------------ه
الموافق ل  -------------------------------------م

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي

مدرسة عين تكي نيابة المحمدية

أرسل بتاريخ :
تحت رقم :

الى
السيد :النائب االقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
نيابة

:

………………………..

مصلحة تدبير الحياة المدرسية
المفتشية االقليمية
ورقة االرسال

موضوع المراسلة
-

التنظيم التربوي للموسم الدراسي
2015/2016

عدد الوثائق

مالحظات

4X1

حرر ………………………..في

………………………..

التوقيع و الطابع

مدرسة عين تكي جماعة بني يخلف نيابة المحمدية الهاتف 0672869345

صفحة 10 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
الحمد هلل وحده

ب  -------------------في  ---------------------ه
الموافق ل  -------------------------------------م

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي

مدرسة عين تكي نيابة المحمدية

أرسل بتاريخ :
تحت رقم :

الى
السيد :النائب االقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
نيابة

:

………………………..

مصلحة الموارد البشرية
م التغيبات

ورقة االرسال
موضوع المراسلة
-

عدد الوثائق

مالحظات

وثائق ادارية تهم األستاذ ------
رت----------
وتضم

-

شهادة طبية

طلب رخصة

1X2
1X2

حرر ………………………..في

………………………..

التوقيع و الطابع
مدرسة عين تكي جماعة بني يخلف نيابة المحمدية الهاتف 0672869345

صفحة 11 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
ثَْ هللا اُوؽٔبٕ اُوؽْ٤

ب  -------------------في  ---------------------ه
الموافق ل  -------------------------------------م

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي

مدرسة عٌن تكً نٌابة المحمدٌة
أرسل بتارٌخ :

تحت رقم :

الى
السيد مدير مدرسة القاضي عياض
نيابة طانطان :

حتت اشراف السيد :النائب االقليمي لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
نيابة :احملمدية
حتت اشراف السيد :النائب االقليمي لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
نيابة طانطان :
م التوجيه

املوضوع :ارسال وثائق مدرسية
املرجع  :مراسلتكم عدد  ……………………….. :بتاريخ:

………………………..

سالم تام بوجود موالنا االمام املؤيد باهلل
وبعد
تبعا للموضوع و املرجع املشار اليهما أمينه يشرفين موافاتكم بالوثائق املدرسية اخلاصة بالتلميذ:
رت

االسم و النسب

الرقم الوطين

املستوى

مالحظات

والسالم
حرر ………………………..يف

………………………..

مدرسة عني تكي مجاعة بين خيلف نيابة احملمدية اهلاتف 0672869345
صفحة 12 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ثَْ هللا اُوؽٔبٕ اُوؽْ٤

ب  -------------------في  ---------------------ه
الموافق ل  -------------------------------------م

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى
نيابة المجمدية
مدرسة عين تكي

مدرسة عٌن تكً نٌابة المحمدٌة
أرسل بتارٌخ :

الى

تحت رقم :
السيد مدير مدرسة الغزايل
نيابة اجلديدة :

حتت اشراف السيد :النائب االقليمي لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
نيابة :احملمدية
حتت اشراف السيد :النائب االقليمي لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
نيابة اجلديدة :
م التوجيه

املوضوع :طلب وثائق مدرسية
املرجع  :شهادة املغادرة عدد :

………………………..

بتاريخ:

………………………..

سالم تام بوجود موالنا االمام املؤيد باهلل
وبعد
تبعا للموضوع و املرجع املشار اليهما أمينه يشرفين أن أطلب منكم موافايت بالوثائق املدرسية اخلاصة بالتلميذ:
رت

االسم و النسب

الرقم الوطين

املستوى

مالحظات

والسالم
حرر ………………………..يف

………………………..

مدرسة عني تكي مجاعة بين خيلف نيابة احملمدية اهلاتف 0672869345
صفحة 13 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُجبة اُضبٗ٢
اُوفٔ  ٝاُـ٤بة

صفحة 14 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

انؾًذ هلل ٔؽذِ
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

طلب رخصة
االسم الكامل
االطار أستاذ"ة" التعلٌم االبتدائً
رقم التأجٌر……………………………………………………………………… :
العنوان الشخصً…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… :
الهاتؾ……………………………………………………………………… :
مدة الرخصة  ………………………… :من  …………………………………… :الى……………………………………………… :
رأي السٌد المدٌر:
:

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

الرخص التً تمتع بها المعنً "ة" باألمر سابقا
من
المدة

نوع الرخصة

حرر بعٌن تكً فً:

توقٌع المعنً "ة" باألمر

الى

…………………………………………

السٌد النائب

الرئٌس المباشر

ملحوظة
فً حالة االستفادة من الرخص ألسباب صحٌة ٌتعٌن االدالء بالعنوان أثناء المرض ودلك قصد اجراء المراقبة الطبٌة و االدارٌة فً وقتها المناسب
طبقا للمذكرة  19بتارٌخ 17.3.2004

يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف َٛبثخ انًؾًذٚخ انٓبرف 0672869345

صفحة 15 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

أنا الموقع أسفله
أشهد أن السٌد " ة "
االسم العائلً……….………………………………….. :
االسم الشخصً …………………..
االطار……………………………….………………………………….. :
رقم التأجٌر …………………………….. :رقم البطاقة الوطنٌة….………………………………….. :
قد استأنؾ "ت" عمله "ها" بتارٌخ……………………………….………………………………….. :
بعد ؼٌاب  ….………………………………….. :من ………………….. :الى …….………………………………….. :
المهام االدارٌة أو التربوٌة……………………………….………………………………….. :
العنوان الشخصً……………………………….………………………………….. :
الهاتؾ……………………………….………………………………….. :
وسائل أخرى لالتصال……………………………….………………………………….. :
توقٌع الرئٌس المباشر
توقٌع المعنً "ة" باألمر
حررب  ………………….. :فً……………………….. :
……………………………….………………………………….. :

مختلؾ الحاالت
استئناؾ العمل بعد االستٌداع  -استئناؾ العمل بعد االلحاق
استئناؾ العمل بعد تدرٌب دراسً – استئناؾ العمل بعد رخصة والدة
استئناؾ العمل بعد رخصة استثنائٌة – استئناؾ العمل بعد رخصة طوٌلة االمد
استئناؾ العمل بعد رخصة متوسطة األمد – استئناؾ العمل بعد توقؾ من طرؾ المجلس التأدٌبً
استئناؾ العمل بعد توقؾ او انقطاع عن العمل – استئناؾ العمل بعد انهاء تكلٌػ بمهمة
استئناؾ العمل بعد رخصة مرض قصٌرة األمد

يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف َٛبثخ انًؾًذٚخ انٓبرف 0672869345

صفحة 16 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

يؾنش االنزؾبق ثبنؼًم
أنا الموقع أسفله
نٌابة ….………………………………….. :
مدٌر مجموعة مدارس ….………………………………….. :
أشهد أن السٌد"ة" ….………………………………….. :
تارٌخ االزدٌاد….………………………………….. :
رقم البطاقة الوطنٌة….………………………………….. :
الجنسٌة ….………………………………….. :
قد حضر "ت" الى المؤسسة بتارٌخ ….………………………………….. :
المهام االدارٌة أو التربوٌة….………………………………….. :
مراجع الرسالة الوزارٌة أو األكادٌمٌة أو النٌابٌة….………………………………….. :
العنوان الشخصً….………………………………….. :
الهاتؾ….………………………………….. :
البرٌد االلكترونً….………………………………….. :
حرر ب ……………………….. :فً……………………….. :
توقٌع المعنً "ة" باألمر
مختلؾ الحاالت
-

توقٌع رئٌس المؤسسة

توقٌع النائب االقلٌمً

توظٌؾ جدٌد – تؽٌٌر االطار
التخرج من المدرسة الوطنٌة لإلدارة
التخرج من مركز تكوٌن المفتشٌن
التخرج من مركز التوجٌه و التخطٌط التربوي
التخرج من مركز المهن للتربٌة و التكوٌن
االنتقال – انهاء االستٌداع
انهاء االلحاق – انهاء رخصة مرض

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 17 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ًَٕرط نطهت سخقخ الداء يُبعك انؾظ
من السٌد:
رقم التأجٌر....................................... :
اإلطار .............................................:
التخصص .........................................:
مقر العمل .........................................:
.......................................

الى
السٌد(ة) مدٌر(ة) األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن ب............
تحت إشراف السٌد (ة) نائب (ة) وزارة التربٌة الوطنٌة
على ٌد السٌد....................................... :
الموضوع  :طلب رخصة ألداء فرٌضة الحج لموسم..............................
سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤٌد باهللا،
وبعد ،فٌشرفنً أن أطلب منكم الموافقة على منحً رخصة ألداء فرٌضة الحج خـالل
السنة الجارٌة ،مع العلـم أنه لم ٌسبق لً أن تمتعت بهذه الرخصة طٌلة حٌـاتً اإلدارٌـة ،
والسالم
حرر ب  .................:فً ...................:
انزٕلٛغ
رأي السٌد رئٌس المؤسسة

رأي السٌد(ة) النائبة

رأي السٌد(ة) مدٌر(ة) األكادٌمٌة

صفحة 18 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ًَٕرط نشخقخ االكبدًٛٚخ الداء يُبعك انؾظ
الى
السٌد -------------------------
رقم التأجٌر ----------------
االطار --------------------
تحت اشراف السٌد نائب الوزارة باالكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
لجهة -------------------
نٌابة -------------------
الموضوع الحج الى بٌت هللا الحرام موسم --------
المرجع طلبك بتارٌخ ----------------
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
وبعد جوابا على طلبك المشار الٌه فً المرجع أعاله ٌشرفنً اخباركم أنه تقرر السماح لك السفر الى الدٌار المقدسة
الداء فرٌضة الحج ومنحك رخصة استثنائٌة لمدة شهرٌن
ولكً أتمكن من تسوٌة وضعٌتك االدارٌة خالل غٌابك ٌتعٌن علٌك موافاة هذه االكادٌمٌة بشهادة حجز تذكرة السفر
صادرة عن وكالة االسفار تحمل تارٌخ اقالع الطائرة التً ستقلك الى البقاع المقدسة
وتجدر االشارة اال أنه ال ٌجوز لك االستفادة من الرخصة المذكورة أعاله اال أسبوعا واحدا قبل تارٌخ السفر كما ال
ٌسمح باالنقطاع عن العمل قبل هذا الموعد
و أثٌر انتباهك أنه تطبٌقا للقوانٌن الجاري بها العمل فان الموظف ال ٌستفٌد من هذه الرخصة اال مرة واحدة خالل
حٌانه االدارٌة لذلك فان هذا االذن سٌصبح ملغى اذا تبٌن أنك قد استفدت من هذه الرخصة سابقا
كما أنه ٌتعٌن علٌك اشعار االكادٌمٌة باستئنافك للعمل بواسطة رسالة ٌصادق علٌها رئٌسكم المباشر و ترسل عن
طرٌق السلم االداري
رقشٚؼ ثبؽشف

صفحة 19 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

رقشٚؼ ثبنؾشف
أنا الموقع أسفله
االسم و النسب -----------------------------------
رقم التأجٌر -----------------------
رقم ب ت و ----------------------
االطار ---------------------------------
مقر العمل ---------------------------------
النٌابة ------------------------
أصرح بشرفً أنه لم ٌسبق لً أن استفدت من رخصة ادارٌة الداء مناسك الحج
توقٌع المعنً باالمر
يهؾٕظخ ْبيخ ٚؼبد ْزا انزقشٚؼ ثبنؾشف انٗ ْزِ االكبدًٛٚخ ثؼذ رٕلٛؼّ يٍ هشف انًؼُ ٙثباليش

رخصة الـوالدة
ٌستفٌد منها الموظفات سواء كن رسمٌات أو مؤقتات لمدة 14عشر أسبوعا تبتدأ بأربع أسابٌع قبل التارٌخ المقدر
للوضع.
جرٌدة رسمٌة صادرة بتارٌخ  97ماي  1199تقرر ابتداء من التارٌخ المذكور وبموجب القانون رقم  51.15الفصل  64الصادر فً
الجرٌدة الرسمٌة عدد  5766أن "تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الوالدة مدتها أربعة عشر أسبوعا تتقاضى خاللها األجرة كاملة".
وبذلك ستستفٌد الموظفات من ٌ 76وما عوض  66التً كانت من قبل والتً كانت منظمة بموجب القرار الصادر بتارٌخ  16فبراٌر
. 9756

مقرر رخصة الوالدة
صفحة 20 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

مقرر رخصة الوالدة
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة --------------------------
نٌابة ------------------
مصلحة تدبٌر الحٌاة المدرسٌة

رقم البطاقة
الرقم المالً

الوطنٌة ----------------------
------------------------

مقرر رخصة الوالدة
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
 بناء على الظهٌر الشرٌؾ رقم  1.58.998بتارٌخ 4شعبان 24 ( 1377فبراٌر  ) 1958بمثابة النظاماالساسً العام للوظٌفة العمومٌة حسب وقع تؽٌٌره و تتمٌمه
 بناء على المرسوم رقم 2.99.1219بتارٌخ 10ماٌو  2000و المتعلق بالرخص ألسباب صحٌة ورخصةالوالدة
 بناء على الظهٌر الشرٌؾ رقم  1.11.10صادر فً  14ربٌع األول (  18فبراٌر  )2011بتنفٌذ القانون رقم 50.05بتؽٌٌر وتتمٌم الظهٌر الشرٌؾ رقم  1.58.998بتارٌخ 4شعبان 24 ( 1377فبراٌر  ) 1958بمثابة
النظام االساسً العام للوظٌفة العمومٌة حسب وقع تؽٌٌره و تتمٌمه
 بناء على قانون رقم  50.05وخاصة الفصل  46منه الذي ٌخول للموظفة الحامل رخصة عن الوالدة مدتها 14أسبوعا بكامل األجرة
 بناء على مقرر األكادٌمٌة رقم ------------------------------ بناء على شهادة الحمل للشهر الثامن المؤرخ فً ----------------------------- بناء على شهادة الوضع قبل األوان المؤرخ فً 2 بناء على شهادة االجهاض الطبٌعً المؤرخ فً 2تقرر ماٌلً
الفصل األول تمنح للسٌدة  ------------ ------------رخصة والدة مدتها أسبوعا
ابتداء من  -------------------الى --------------------------------
الفصل الثانً ان المعنٌة باالمر مطالبة من جهة بتقدٌم عقد ازدٌاد المولود عند استئنافها للعما أو شهادة طبٌة تثبت
االجهاض الطبٌعً ابتداء من الشهر السابع
وبتعبئة استئناؾ العمل بعد انتهاء الرخصة من جهة أخرى و السالم
نسخة قصد االخبار

الى السٌد مدٌر المؤسسة
 1فً حالة والدة طبٌعٌة
 2فً حالة الوضع قبل األوان
 3فً حالة االجهاض الطبٌعً ابتداء من الشهر السابع

صفحة 21 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اإلجراءات اإلدارية المتعلقة برخصة الوالدة
بالنسبة للمعنٌة باألمر
 تقدٌم شهادة طبٌة فً الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئٌس المباشر  ،وٌجب أن ٌبٌن فً الشهادةاألخٌرة للحمل التارٌخ المفترض للوضع ؛
 اإلدالء بكل شهادة على حدة فً الوقت المناسب ؛ االدالء بشهـادة الوضـع ؛ تعبئة محضر استئناؾ العمل بعد نهاٌة الرخصة المذكورة.على صعٌد المؤسسة
 إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النٌابة بواسطة إرسالٌة  ،حٌث ترسل كلشهادة على حدة فور اإلدالء بها من لدن المعنٌة باألمر ؛
 منح المعنٌة باألمر وصال بإٌداع شهادة الحمل ؛ إرسال شهادة الوضع إلى النٌابة بواسطة إرسالٌة كما هو جاري به العمل .على صعٌد النٌابـة
 فتح ملؾ خاص بأوالت األحمال ٌتضمن شهادات الحمل؛ إنجاز مقرر رخصة الوالدة حسب حاالت الوضع : إذا كان الوضع عادٌا ،تستفٌد المعنٌة باألمر برخصتها ابتداء من تارٌخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛ ,تحتسب الرخصة ابتداء من تارٌخ الوضع؛ -Naissance prématuréeإذا كان الوضع قبل أوانه
 إذا وضعت الحامل مولودا مٌتا ،فإن ذلك ال ٌمنعها من االستفادة من رخصة الوالدة وتحتسب من تارٌخ الوضع؛ إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبٌعً ابتداء من الشهر السابع ،تستفٌد أٌضا من الرخصة المذكورة ابتداء منتارٌخ اإلجهاض.
 ٌرسل المقرر األصلً إلى المعنٌة باألمر ونسخة منه قصد اإلخبار إلى كل من السٌد مدٌر المؤسسة والسٌد مدٌراألكادٌمٌة  ،وتحتفظ مصالح النٌابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها اإلداري ؛
 -تتبع شهادات الحمل.

 على صعٌد األكادٌمٌة :خالل مدة استفادة الموظفة من رخصة الوالدةٌ ،تعٌن على مصالح األكادٌمٌة التأكد من أن النٌابة قامت بتعوٌض
المعنٌة باألمر .وفً حالة النفً ،تقوم األكادٌمٌة بتعوٌضها بإطار مماثل من بٌن الموظفٌن الفائضٌن بمؤسسات أخرى
داخل األكادٌمٌة .

صفحة 22 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

 رخص المرضعات لهن الحق فً ساعة فً الٌوم من أجل إرضاع أطفالهن (نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء) وال ٌسمحلهن بجمعها طٌلة فترة الرضاعة.
اإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة برخصة الرضاعة :
تقدٌم طلب فً الموضوع من طرؾ المعنٌة باألمر إلى الرئٌس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدٌاد المولود بعد
انتهاء رخصة الوالدة ؛

ٌرخص للمعنٌة باألمر بواسطة رسالة توقع من طرؾ السٌد النائب بإرضاع مولودها نصؾ ساعة صباحا ونصؾ
ساعة بعد الظهـر إلـى ؼاٌـة بلوؼـه سنـة واحـدة .وال ٌجوز لها الجمع فً هذه الرخصة بٌن الفترتٌن الصباحٌة
والمسائٌة ؛
فً هذا السٌاق  ،ومن الناحٌة القانونٌة  " ،تستفٌد األمهات الموظفات الالتً ٌرضعن أوالدهن من الحقوق المقدمة
إلى األجٌرات فً قانون الشؽل  ،وتطبق فً هذا الموضوع مقتضٌات الفصل  02من ظهٌر ٌ 0ولٌوز  7491المتعلق
بسن ضابط للخدمة والعمل  ،إذ ٌمنح للمرأة المرضعة رخصة نصؾ ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك
لمدة سنة ابتداء من تارٌخ الوضع "

صفحة 23 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

استفسار
المدٌر
الى

السٌد
رقم التأجٌر……………………………………………………… :.
……………………………………………………… :.

المرجع المرسوم رقم  2.99.1216الصادر فً  6صفر "10.5.2000"1421
سالم تام بوجود موالنا االمام
وبعد فقد لوحظ أنكم تؽٌبتم عن عملكم خالل الفترة المتراوحة ما بٌن دون اشعار أو اذن سابق
لذا أطلب منكم موافاتً بتوضٌح حول هذا الؽٌاب
والسالم

ؽشس ة

………………………………… :

فٙ

…………………………………… :

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 24 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

اشعار باستالم استفسار
ٌشهد السٌد "ة"
رقم التأجٌر

االطار

……………………………………………………… :

……………………………………………………… :

……………………………………………………… :

أنه توصل "ت" باستفسار عن التؽٌب خالل الفترة المتراوحة ما بٌن
حرر ب  ……………………………………… :فً ………………………………………… :
توقٌع المعنً باألمر

……………………………………………………… :

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 25 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة ---------------------------
نٌابة ------------------------ ---

انغٛـذ ()1

سلى انزغغٛم :

ئنـٗ
......................................

ٔسلـخ اإلسعــبل
المراسالت وتلخٌص لموضوعها
شهادة طبٌة مؤرخة فً

عـدد المرفقات

......................:

أرسلها إلٌكم مع الرجاء إخضاع المعنً(ة) باألمر
للفحص الطبً المضاد وذلك طبقا لمقتضٌات
منشور وزارة الصحة العمومٌة رقم  14بتارٌخ 2
ماي  2002وإعادتها مشفوعة بمقرركم فً
الموضوع ،علما أنه تم إخباره(ها) كتابة بهـذا
اإلجراء.

مددددددددددتها  .................................تتعلدددددددددق بالسدددددددددٌد(ة)
.........................................

(رت  ).........:اإلطار
مقر العمل

المالحظـات

........................

.......................................

مصددحوبة بجدددول عددن الددرخص المرضددٌة التددً سددبق للمعنددً
بددداألمر أن استفدددـاد منهدددا خدددالل  12شدددهرا قبدددل بداٌدددة مفعدددول
الشهادة الطبٌة المذكورة.

( )1السدٌ د الطبٌدب رئدٌس اللجنددة الطبٌدة اإلقلٌمٌدة ( الوسددط
الحضري ) ؛
( )7السيييٌد الطبٌيييب رئٌيييـس المركيييـز الصحيييـً ( الوسيييط
القروي ) .

صفحة 26 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة ---------------------------
نٌابة ---------------------------

ئنــــٗ
انغٛذ(ح)  (...........................سد ).................... :
اإلهـبس ........................................................ :
يمش انؼًم ...................................................... :

انًٕمٕع  :إجراء فحص طبً مضاد .

عـالو رـبو ثٕعـٕد يٕالَب اإليـبو انًإٚـذ ثبهلل ،

وبعد  ،على إثر إدالئك(م) بشهادة طبٌة بتارٌخ  ...........................تضعك(م) فً رخصة مرض لمدة ................ابتداء من
 ................إلى ؼاٌة ٌ ..........................شرفنً أن أطلب منـك(م) االلتحـاق فــورا ب ..............................1قصد إجراء الفحص الطبً
المضــاد  ،والســالم .

1

اللجنة الطبٌة اإلقلٌمٌة ( الوسط الحضري ) ؛

 7المركز الصحً ( الوسط القروي ).

صفحة 27 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

" اجتهاد شخصً "
بٌان احصائً لتؽٌبات الموظفٌن " برسم السنة الدراسٌة "……………………………. :
األساتذة

عدد
الموظفٌن
العاملٌن
بالمؤسسة

المجموع العام

باقً األطر

مدة الؽٌاب " عدد األٌام " خالل الشهر
أٍجبة
اُـ٤بة

ٓلح اُـ٤بة " ػلك األ٣بّ " فالٍ ّٜو
ّز٘جو

اًزٞثو

ٗٗٞجو

كع٘جو

كجوا٣و

٘٣ب٣و

ٓبهً

أثوَ٣

ٓبٞ٤ُٞ٣ ٞ٤ٗٞ٣ ١ى ٓغٔٞع

يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف َٛبثخ انًؾًذٚخ انٓبرف 0672869345
الحمد هلل وحده

صفحة 28 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

انزمشٚش انؾٓش٘ نززجغ يٕاظجخ االهش االداسٚخ ٔ انزشثٕٚخ خالل ؽٓش ……………………………. :
ػذد أٚبو انؼًم خالل ؽٓش ……………………………. :
ػذد
انًٕظفٍٛ
انؼبيهٍٛ
ثبنًإعغخ

دٔاػٙ
انزغٛت
ؽغت
انغُظ

األعبرزح
ر

ا

دٌٔ يجشس
ركٕس

ثبل ٙاألهش

اَبس

يظ

ا

يظ

يجشس فؾٙ

اغشاك ؽخقٛخ

ٔالدح

اَبس

اَبس

ركٕس

ر

انًغًٕع انؼبو

ركٕس

ركٕس

ر

ا

ركهٛف ثًًٓخ
اَبس

ركٕس

اَبس

يظ

انًنشثٌٕ
ركٕس

اَبس

العدد "
االٌام "
نسبة
الؽٌاب

ػذد انؾقـ انذساعٛخ اننبئؼخ ;

……………………………………….

ػذد انؾقـ انذساعٛخ انًؼٕمخ ;

……………………………………….

انًؼبنغخ االداسٚخ نؾبالد انزغٛت انًغغهخ ;
سد

االعزبر
انًزغٛت

سلى
انزبعٛش

……………………………………….

انًغزٕٖ

َٕع
انشخقخ

يذرٓب

يٍ

يظ انغٛبة

انٗ

انؾقـ
اننبئؼخ

يالؽظبد

صفحة 29 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

باإلمكان اعداد تقرٌر اسبوعً على ؼرار التقرٌر الشهري فنفس المعطٌات تلبً المتعٌن
ملحوظة تسجل جمٌع الحاالت الستثمار الحصص الزمن المدرسً الضائع للتلمٌذ لبرمجة حصص الدعم

سجل تتبع مواظبة االطر العاملة بالمؤسسة
ٌمكن اعتماد سجل الؽٌاب و الحضور لهذه العملٌة قصد الضبط
ونظرا العتماد الوزارة على برنام مسٌر فٌستحسن وضع سجل خاص اٌضا لهذه العملٌة قصد تسجٌل المعنٌٌن
باالمر بالبرنام وكتابة مالحظات حول ذلك نظرا لالكراهات حتى ال ٌؽفل

ٓطجٞػبد ّبِٓخ ُالكاهح اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

صفحة 30 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بسم هللا الرحمان الرحٌم
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

الى
السٌد مدٌر الموارد البشرٌة
الرباط

الموضوع اعالن بانقطاع عن العمل
أتشرؾ بأن أنهً الى علمكم أن
رقم التأجٌر……………………………………………………… :
السٌد "ة"……………………………………………………… :
االطار ……………………………………………………… :الدرجة ……………………………………………………… الرتبة……………………………………………………… :
تارٌخ التوظٌؾ……………………………………………………… :
تارٌخ االلتحاق بالمؤسسة ……………………………………………………… :
المهام االدارٌة أو التربوٌة……………………………………………………… :
انقطع عن العمل بتارٌخ……………………………………………………… :
العنوان الشخصً للمعنً باألمر……………………………………………………… :
نظرا ل
 مؽادرة العمل بصفة مؤقتة مؽادرة العمل بصفة نهائٌة االستقالة الوفاة االحالة على التقاعد االستٌداع " ٌوضع اطار حول العبارة المالئمة العنوان الشخصً اجباريٌمأل هذا االطار من لدن النٌابة االقلٌمٌة

ٌمأل االطار من لدن رئٌس المؤسسة
ان رئٌس المؤسسة ٌشهد بصحة البٌانات الصادرة فً هذا
الموضوع
تارٌخ االرسال الى النٌابة……………………………………… :
تحت رقم…………………………………… :
التوقٌع و الطابع

توصلت به النٌابة بتارٌخ  …………… :تحت رقم:
تارٌخ االرسال الى الوزارة  ………… :تحت رقم…………… :
ٌشهد النائب "ة" االقلٌمً "ة" بصحة البٌانات الواردة فً
هذا الموضوع
التوقٌع و الطابع
تارٌخ االرسال الى األكادٌمٌة  …………… :تحت
رقم……………… :
…………

صفحة 31 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بسم هللا الرحمان الرحٌم
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

اٌصال باستالم شهادة طبٌة " ٌسلم الى الشخص الذي أودع الشهادة الطبٌة "

أنا الموقع أسفله
أشهد أننً تسلمت بتارٌخ  …………………………………… :من طرؾ السٌد "ة"
مدتها ابتداء من………………………… :
شهادة طبٌة مسلمة من طرؾ الطبٌب السٌد……………………… :
الرقم المالً…………………………………… :
تتعلق بالسٌد…………………………………… :
االطار …………………………………… :مادة التدرٌس…………………………………… :
العنوان الشخصً…………………………………… :

…………………………………… :

حرر ب …………………… :فً
توقٌع المدلً بالشهادة الطبٌة "

………………………… :

" مع توقٌع رئٌس المؤسسة "
رقم بطاقة تعرٌفه الوطنٌة "

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 32 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

نظٌر اٌصال باستٌالم شهادة طبٌة " ٌلحق بالشهادة الطبٌة "

أنا الموقع أسفله
أشهد أننً تسلمت بتارٌخ  …………………………………… :من طرؾ السٌد "ة"
شهادة طبٌة مسلمة من طرؾ الطبٌب السٌد ……………………… :مدتها ابتداء من…………………………………… :
الرقم المالً…………………………………… :
تتعلق بالسٌد…………………………………… :
االطار …………………………………… :مادة التدرٌس…………………………………… :
العنوان الشخصً…………………………………… :
حرر ب  ……………………… :فً  " …………………………………… :مع توقٌع رئٌس المؤسسة "
رقم بطاقة تعرٌفه الوطنٌة "
توقٌع المدلً بالشهادة الطبٌة "
…………………………………… :

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 33 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بسم هللا الرحمان الرحٌم
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

الموضوع انذار بوجوب العودة الى مقر العمل
سالم تام بوجود موالنا االمام
وبعد
فقد علمت انك توجد فً حالة مؽادرة مقر العمل منذ ------------------------
اننً أنذرك بوجوب العودة الى مقر عملك داخل السبعة أٌام التً تلً ابالؼك هذا االنذار
واال فسأكون مضطرا الن أطلب اقصاءك من أطر هاته الوزارة وتسجٌل اسمك فً سجل التأدٌبً المركزي من
أجل عدم توظٌفك مستقبال فً جمٌع االدارات العمومٌة و شبه العمومٌة
ومن جهة أخرى أخبرك بان راتبك الشهري سٌتوقؾ الى ان تستانؾ عملك و السالم

نموذج رقم  2انذار بوجوب العودة الى مقر العمل
بسم هللا الرحمان الرحٌم
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

الموضوع انذار بوجوب العودة الى مقر العمل
سالم تام بوجود موالنا االمام
وبعد بلؽنً انك انقطعت عن عملك منذ  ----------بدون مبرر قانونً او اذن مسبق الشىء الذي ٌتنافى و القوانٌن
الجاري بها العمل لذا اوجه الٌك هذا االنذار مهٌبا بك الى االلتحاق بمقر عملك فً اجل ال ٌتعدى سبعة اٌام بعد
توصلك بهذه الرسالة
واثٌر انتباهك الى انه فً حالة ما اذا لم تلنحق بمقر عملك فً االجل المحدد لك فسٌحذؾ اسمك بصفة نهائٌة من
اطر وزارة التربٌة الوطنٌة من جهة ومن جهة اخرى سٌدرج اسمك فً السجل المركزي التادٌبً قصد منعك من
التوظٌؾ من جدٌد فً جمٌع االدارات العمومٌة و سبه العمومٌة و السالم
مالحظة وجهت نسحة من هذا الكتاب الى عنوان المعنً باالمر عن طرٌق البرٌد المضمون

صفحة 34 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

نظٌر اٌصال باستٌالم شهادة طبٌة " ٌلحق بالشهادة الطبٌة "
أنا الموقع أسفله
من طرؾ السٌد "ة"…………………………………… :
أشهد أننً تسلمت بتارٌخ …………………………… :
ابتداء من………………………… :
شهادة طبٌة مسلمة من طرؾ الطبٌب السٌد …………………… :مدتها
الرقم المالً…………………………………… :
تتعلق بالسٌد…………………………………… :
االطار …………………………………… :مادة التدرٌس…………………………………… :
العنوان الشخصً…………………………………… :
حرر ب  ……………………… :فً  " …………………………………… :مع توقٌع رئٌس المؤسسة "
رقم بطاقة تعرٌفه الوطنٌة "
توقٌع المدلً بالشهادة الطبٌة "
مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

------------------------------------------------------------------------------------------------الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

نظٌر اٌصال باستٌالم شهادة طبٌة " ٌلحق بالشهادة الطبٌة "
أنا الموقع أسفله
من طرؾ السٌد "ة"…………………………………… :
أشهد أننً تسلمت بتارٌخ …………………………… :
شهادة طبٌة مسلمة من طرؾ الطبٌب السٌد …………………… :مدتها ابتداء من…………………………………… :
الرقم المالً…………………………………… :
تتعلق بالسٌد…………………………………… :
االطار …………………………………… :مادة التدرٌس…………………………………… :
العنوان الشخصً…………………………………… :
حرر ب  ……………………… :فً  " …………………………………… :مع توقٌع رئٌس المؤسسة "
رقم بطاقة تعرٌفه الوطنٌة "
توقٌع المدلً بالشهادة الطبٌة "
مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 35 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الباب الثالث
االطعام المدرسً

تصدٌر المواد الؽذائٌة
النٌابة للمدٌر
المدٌر للفرعٌات

صفحة 36 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بالنسبة للمجموعات المدرسٌة التً تصدر المواد الى الفرعٌات مع مسؤول عن االطعام
ضرورة توفر المؤسسة على قسٌمات تصدٌر المواد الؽذائٌة الوطنٌة
النموذج – الواجهة
المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
النٌابة االقلٌمٌة
مكتب التؽذٌة المدرسٌة

قسٌمات تصدٌر
المواد الؽذائٌة
الوطنٌة
BONS D’EXPEDITION
DE DENREES ALIMENTAIRES
NATIONALES
مدرسة او مجموعة مدارس ECOLE OU S/S………………………………………………….. ………………………………………..
دفتر رقم CARNET N …………………………………………………………..
قسٌمات من رقم …………………………………………… BONS DU N EN/
الى رقم AU N EN/ ………………………………………………………….
مؤرخة من Datés du ………………………………………..

الى ; ………………………………… AU

صفحة 37 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

صفحات الكتٌب تملء فً جمٌع الحاالت سواء خالل توصل المدٌر بالمواد الؽذائٌة من طرؾ النٌابة أو خالل تصدٌر
المواد من طرؾ المدٌر الى الفرعٌات وٌرجى التعامل بجدٌة مع هذه الوثٌقة من حٌث الكمٌة فٌعتٌر بمثابة اقرار
بالتسلم من جهة وتعتبر بمثابة جواز مرور

القسٌمة

ٓطجٞػبد ّبِٓخ ُالكاهح اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

صفحة 38 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
----------------------------- لجهة
----------------------------- نٌابة
م التؽذٌة المدرسٌة

BONS D’EXPEDITION
DE DENREES ALIMENTAIRES
NATIONALES

N° 34325678

قسٌمة تصدٌر
المواذ الؽذائٌة
الوطنٌة

N° / EN ……………… ………………………………………… رقم
Date ……………………………………….. التارٌخ
Le Directeur du secteur scolaire de ……………………………………… مدٌر المجموعة المدرسٌة ب
A Monsieur ……………………………….. SOM ………………………….. الى السٌد …………………………………… رقم التأجٌر
Instituteur chargé de la cantine scolaire de l école de ; ………………………………….. معلم مكلؾ بالمطعم المدرسً ب
مجموع
الوزن
Observationsمالحظات
النوع
المادة
Quantité et Emballage الكمٌة و التلفٌؾ
Poids  الوزنPoids  الفرديBoites علب
Qualité
Denrée
 صنادٌقSacsأكٌاس
Total
unitaire
Cartons
Farine دقٌق
Huile زٌت
Poissonسمك

«+»

Le Receveur القابض
المعلم المكلؾ بالمطعم
Linstiteur chargé de la cantine
Nom …………………………. االسم
Signature ………………………… التوقٌع
Date ………………………….. التارٌخ

Transporteur الناقل
Nom ………………………………… االسم
CI N ……………………………….. ب ت و
Signature ………………………… التوقٌع
Véhicule n° …………………. الشاحنة رقم
Date ………………………….. التارٌخ

Le Livreur المسلم
طابع و خاتم المدٌر
Cachet et signature du Directeur

Date ………………………….. التارٌخ

Réserves
تحفظات
Perte manque ou avarte …………………………………………………………………………………………… ضٌاع أو خصاص أو فساد
Emargements التوقٌعات
Le Transporteur الناقل
Le receveur القابض
Observation Voir verso

مالحظات انظر خلفه

39 : صفحة
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

Préciser la variété de toute autre denrée

»  « +تحدٌد صنؾ أي مادة أخرى

Destination des copies des bon

اتجاه نسخ القسٌمات
-

« Blanc Le receveur « Le chargé de la cantine
Bleu ;accusé de réception
Vert souche

األبٌض القابض " المشرؾ على المطعم "
األزرق ; ترجع الى المدٌر بعد التسلم
األخضر ; الكعب

----------------------------------------------------------------

ٓطجٞػبد ّبِٓخ ُالكاهح اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ
رٓ ْٜل٣واد ٓ ٝل٣و ١اُزؼِ ْ٤ثٞىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُٜز٢

صفحة 40 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
لجهة -----------------------------
نٌابة -----------------------------
م التؽذٌة المدرسٌة

من النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً بنٌابة ---------------------
الى السٌد مدٌر ------------------------------------

المادة Denrée
العجائن Coquillettes
سمك Filet De
Maquereau

النوع Qualité

De marque
Dalia
De marque
Sandwich

المسلم Le Livreur
طابع و خاتم المدٌر
Cachet et signature du Directeur

التارٌخ Date …………………………..

الكمٌة و التلفٌؾ Quantité et Emballage
أكٌاس Sacsصنادٌق
علب Boites
Cartons
62
175

الناقل Transporteur
االسم ………………………………… Nom
ب ت و CI N ………………………………..
التوقٌع ………………………… Signature
الشاحنة رقم Véhicule n° ………………….
التارٌخ Date …………………………..

الوزن
الفردي Poids
unitaire

مجموع
الوزن Poids
Total

مالحظات
Observations

Sac de
10Kg
Boite de
2kg

القابض Le Receveur
المعلم المكلؾ بالمطعم
Linstiteur chargé de la cantine
االسم Nom ………………………….
التوقٌع ………………………… Signature
التارٌخ Date …………………………..

Réserves
تحفظات
ضٌاع أو خصاص أو فساد …………………………………………………………………………………………… Perte manque ou avarte
التوقٌعات Emargements
الناقل Le Transporteur
القابض Le receveur

صفحة 41 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

وضعٌة المطعم المدرسً
المؤسسة

عدد
التالمٌذ

اناث
منهم

عدد
المستفٌدٌن
من
االطعام

عدد المستفٌدٌن من االطعام حسب المستوٌات

اناث
منهم
االول
مج

اناث
منهم

الثانً
مج

الثالث

اناث
منهم

مج

اناث
منهم

الرابع
مج

اناث
منهم

تجهٌزات المطعم

الخامس
مج

اناث
منهم

السادس
مج

اناث
منهم

عدد
الكراسً

عدد
الطاوالت

المركزٌة
فرعٌة ……
فرعٌة ……
فرعٌة ……
المجموع العام

ٌقوم المدٌر بترقٌم صفحات التسجٌل و تقدم للمرشد فً التؽذٌة المدرسٌة لختمها عند فتح السجل
وتضبط فً السجل الحسابات النتعلقة ب
 بٌان صرؾ اعتماد التسٌٌر و المساهمات جرد و توزٌع تجهٌزات المطعم التابع للمؤسسة الموجودة و المسلمة خالل الستة الدراسٌة حركة جمٌع المواد الواردة و الموزعة على المطاعم المدرسٌة ٌعبأ السجل عند تسلم المواد الؽذائٌة او التجٌزات و عند سحبها للتوزٌع وٌمنع استعمال قلم الرصاص والتشطٌب و المسح و تؽٌٌر االرقام
كٌفٌة استعمال السجل
 احصائٌات التالمٌذتعبأ جداول التالمٌذ المسجلٌن حسب البعد عن المدرسة و تصنٌؾ التالمٌذ المستفٌدٌن اعتمادا على نفس المعطٌات
التً ٌتم تسجٌلها بسجل المطعم المدرسً من طرؾ المشرؾ على المطعم
 تقٌد االعتمادات و المساهمات المصروفة مفصلة حسب المصدر و موضوع الصرؾ جرد تجهٌزات المطعمعند افتتاح السنة الدراسٌة تجرى عملٌة الجرد االولى لمجموع التجهٌزات الموجودة بالمؤسسة و ذلك بتخصٌص
سطر أفقً لكل نوع و ٌثبت العدد المخصص منها لمطعم كل وحدة مدرسٌة
صفحة 42 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

و ٌنبؽً قٌد الوارد من التجهٌزات الجدٌدة ٌوم تسلمها واثبات ما وزع منها على المطاعم بنفس الطرٌقة وفً حالة
حذؾ اي تجهٌز ٌنقل رقم المحضر و العدد المحذوؾ تحت خانتً الحذؾ و فً اخر السنة الدراسٌة ٌجرى الجرد
النهائً و ٌدون العدد المتوفر فً الضلع االخٌر
صفحات ضبط حركة المواد الؽذائٌة
تخصص صفحة مزدوجة لتسجٌل حركة المواد الؽذائٌة خالل كل شهر و تحتوي كل صفحة على ما ٌلً :
 السطورلقد خصص السطر االفقً االول " المنقول " لنقل قٌد الكمٌات المدخرة عند نهاٌة الشهر السابق او السنة
السابقة عند فتح السجل
 كل سطر افقً ٌخصص لقٌد ما ورد او وزع او ادخر بنفس التارٌخاالعمدة
العمود االول ٌ :ثبت فٌه تارٌخ الواردات او الصادرات
العمود الثانً ٌ :سجل به رقم القسٌمة كلما تعلق االمر بواردات
العمود الثالث ٌ :سجل به رقم القسٌمة كلما تعلق االمر بصادرات
العمود الرابع  :تقٌد به الكمٌات الواردات فً نفس ٌوم تسلمها
العمود الخامس  :تقٌد به الكمٌات المسلمة للمطعم المعنً
العمود السادس  :تقٌد به الكمٌات المدخرة بعد تسجٌل كل كمٌة واردة او صادرة ففً الحالة االولى ٌساوي مدخر الٌوم
المدخر السابق زائد الكمٌة الواردة و فً حالة تسلٌم كمٌة لمطعم ما فان مدخر الٌوم ٌساوي مدخر الٌوم السابق ناقص
الكمٌة المسلمة و تتبع نفس الطرٌقة المبٌنة فً نفس االعمدة – الرابع و الخامس و السادس بالنسبة لباقً المواد
هذا و ٌنبؽً ان ٌطابق القدر المقٌد على السجل فً كل ٌوم " خانة المدخر " كمٌات المواد المتوفرة فعال فً المخزن
وٌسجل فً العمود االخٌر اسم مطعم الوحدة المدرسٌة " مستقلة او مركزٌة او فرعٌة " المستفٌدة من كل عملٌة
تصدٌر للمواد
كما ٌجب حصر مجموع الوارد و الصادر فً نهاٌة كل صفحة عند نهاٌة كل شهر اما المدخر فٌكتفً بما سبق قٌده
عند اخر سطر قبل المجموع
ٌجب التاكٌد انه من الضروري وضع خط افقً و خط مائل بعد قٌد اخر تسجٌل لحركة المواد خالل الشهر للتشطٌب
على كل السطور الفارؼة قبل

صفحة 43 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بٌان صرؾ االعتمادات
السنة الدراسٌة ; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
المرحلة االولى
موضوع الصرؾ
االعتمادات
-

المرحلة الثانٌة
موضوع الصرؾ
االعتمادات

المبالػ

المواد الؽذائٌة
المحروقات
تكالٌؾ التخبٌز
تكالٌؾ الطهً

المبالػ

 المواد الؽذائٌة المحروقات تكالٌؾ التخبٌزتكالٌؾ الطهً

المجموع

المجموع

المساهمات
 التعاونٌة المدرسٌة ج االباء -الجماعات المحلٌة

المساهمات
 التعاونٌة المدرسٌة ج االباء -الجماعات المحلٌة

مالحظات

مالحظات

صفحة 44 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

تصنٌؾ التالمٌذ الممدرسٌن
حسب البعد عن المدرسة

المؤسسة

المسافة بٌن المسكن و المؤسسة
اكثر من 3KM
من  1.5الى 3KM
اقل من 1.5KM
اناث
مج
اناث
مج
اناث
مج
منهم
منهم
منهم

عدد التالمٌذ المسجلٌن
اناث منهم
مج

المجموع

صفحة 45 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

مقٌاس اختٌار المستفٌدٌن
باالمكان تحوٌل معطٌات الجداول حسب اجتهاد المؤسسة

المؤسسة

عدد المستفٌدٌن
مج

اناث
منهم

المسافة بٌن المسكن و
المدرسة
اقل من
1.5KM

من 1.5
الى 3KM

اكثر من
3KM

مقٌاس اختٌار المستفٌدٌن
الحاجة او الٌتم
البعد او العاهة
مج

اناث
منهم

مج

اناث
منهم

المجموع

صفحة 46 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بٌان توزٌع التجهٌزات

نوع التجهٌز

الجرد
االول
بتارٌخ

التجهٌزات الجدٌدة
العدد
المصدر

تخصٌص التجهٌزات
فرعٌة
فرعٌة
المركزٌة
……..
……..

الحذؾ
رقم
المحضر

العدد

الجرد النهائً
بتارٌخ

صفحة 47 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
لجهة -----------------------------
نٌابة -----------------------------

مدرسة ----------------------

رت

االسم و النسب

لوائح بأسماء المستفٌدٌن و المستفٌدات من التؽذٌة المدرسٌة
خالل الموسم الدراسً -----------------
معاٌٌر االحتٌار
الفوج
رقم التسجٌل المستوى
الحالة
المسافة
االجتماعٌة

رق م الصفحة

الحالة
الصحٌة

خاتم و توقٌع رئٌس المؤسسة
صفحة 48 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

تدبٌر عملٌة االطعام
 التأكد من جودة و سالمة المواد الؽذائٌة الحرص على تحسٌن ظروؾ تخزٌن المواد الؽذائٌة وحفطها فً اماكن تتوفر فٌها شروط السالمة و عدمتحزٌنها الى جانب أى مواد اخرى كمواد النظافة
 االتالؾ الفوري لكل مادة ؼذائٌة تحوم حولها الشكوك بعد تشكٌل لجنة مختصة لهذا الؽرض توؼٌر شروط النطافة بمطابخ وفضاءات المطاعم المدرسٌة تعمٌم الوزرات على كافة القائمٌن بتكالٌؾ االطعام المدرسً االلتزام بالبرنامج الؽذائً االسبوعً دون تؽٌٌره اال فً الحاالت االضطرارٌة مع مراسلة النٌابة فً شأن ذلك عدم تجاوز عدد التالمٌذ المستفٌدٌن من االطعام المدرسً اخضاع القائمات بتكالٌؾ الطبخ لفحوصات طبٌة تثٌت خلوهم من االمراض المعدٌة أن ال ٌتعدى عدد المكلفات بالطبخ  2بكل مؤسسة -مراقبة الخزٌن بشكل منتظم و تتبع مختلؾ العملٌات بسجل الحسابات

وصل تسلٌم رقم -----------------
الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م التؽذٌة المدرسٌة

وصل تسلٌم رقم -----------------
أشهدانا الموقع أسفله
مدٌر م  ------------------------------------أننً سلمت النٌابة ممثل فً المكلؾ بمكتب التؽذٌة المدرسٌة بتارٌخ -
----------------------------المواد الؽذائٌة التالٌة
مالحظات
الكمٌة
المادة

توقٌع الطرؾ المتسلم

توقٌع الطرؾ المسلم

صفحة 49 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م التؽذٌة المدرسٌة

بطاقة القائم بتكالٌؾ الطهً
مدرسة أو مجموعة مدارس
مقر العمل – مطعم مدرسة
الجماعة
االسم الشخصً
االسم العائلً
تارٌخ االزدٌاد
الحالة العائلٌة
هل المعنً ٌتقاضى أجرا اخر من هذه المؤسسة ?
فً حالة نعم ما هو
تارٌخ بداٌة العمل بالمطعم
رقم البطاقة الوطنٌة
تارٌخ تسلمها
مكان تسلمها
رقم الهاتؾ

Prénom
Nom
الجنسٌة
عدد االطفال
نعم  -ال
مبلػ االجر الشهري

الفحص الطبً
رقم البطاقة الوطنٌة

تارٌخ الفحص الطبً
من

مالحظات
الى

مالحظات
ترد نسخة من هذه البطاقة مصحوبة بنسخة من البطاقة الوطنٌة الى مكتب التؽذٌة المدرسٌة

صفحة 50 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

انؾًذ هلل ٔؽذِ
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

بطاقة المشرؾ على المطعم المدرسً
االسم الشخصً …………………… …………………………………………………………………………………………….. :
االسم العائلً .….………………………………….………….……………………………………………………………….. : .
رقم البطاقة الوطنٌة…………………………………………………………………………………………….. :
تارٌخ و مكان االزدٌاد…………………………………………………………………………………………….. :
رقم التأجٌر……………………… …………………………………………………………………………………………….. :
االطار…………………………… …………………………………………………………………………………………….. :
المهمة الحالٌة…………………………………………………………………………………………….. :
الدرجة الرتبة …………………………………………………………………………………………….. :
مقر العمل…………………………………………………………………………………………….. :
الوحدة المدرسٌة…………………………………………………………………………………………….. :
العنوان الشخصً…………………………………………………………………………………………….. :
الهاتؾ ……………………………….. :

توقٌع و خاتم رئٌس المؤسسة

توقٌع المعنً باألمر

مالحظة
تعبأ من طرؾ المعنً باألمر فً نظٌرٌن و ترسل احداهما بنسخة من التعرٌؾ الوطنٌة

------------------------------------------------------يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف َٛبثخ انًؾًذٚخ انٓبرف 0672869345

صفحة 51 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

تتبع عملٌة االطعام المدرسً

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة

م التؽذٌة المدرسٌة
شتنبر

1
2
3
4
5
6

تتبع عملٌة االطعام المدرسً للفترة الممتدة من  -----الى ---------

طبٌعة الوجبة

نقانق

اكتوبر

1
2
3
4
5
6

نونبر

طبٌعة الوجبة

عدس

1
2
3
4
5
6

الشهر
شتنبر
اكتوبر
نونبر
دجنبر
المجموع

طبٌعة الوجبة

سمك

دجنبر

1
2
3
4
5
6

طبٌعة الوجبة

جبن

مجمل أٌام االطعام

توقٌع و خاتم المدٌر
صفحة 52 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

طرٌقة كٌفٌة تعبئة البٌان الٌومً لتسلم الخبز

-

-

المدة ٌ :قصد بها مدة االطعام المدرسً وتحددها النٌابة االقلٌمٌة مكتب التؽذٌة المدرسٌة
مطعم مدرسة  :المطبوع ٌخص المؤسسة المركزٌة مثال أو فرعٌة  ----------------التابعة للمركزٌة
مخبزة  :اما النٌابة هً التً تحدد و تتعاقد مع مخبزة معٌنة او ٌقوم المدٌر بذلك و نظرا لالكراهات فؽالبا النٌابة هً التً
تقوم بالعملٌة و تحدد اسم المخبزة أما بالنسبة للعالم القروي و خاصة المناطق النادٌة فالطباخة هً التً تقوم بالعملٌة نظرا
لمجموعة من االكراهات على رأسها هزالة التعوٌضات فً هذا الشأن
اسم المشرؾ على المطعم المدرسً  :األستاذ المشرؾ
التارٌخ ٌ :ثبت بشكل ٌومً ألهمٌته
العدد  :عدد الخبز المتوصل به ٌومٌا وكملحوظة فهناك نٌابات تخصص نصؾ خبزة لكل تلمٌذ وأخرى ربع خبزة وذلك تبعا
للحجم أما الوزن فمتساو
لنسلم أن المؤسسة تسلم نصؾ خبزة لكل تلمٌذ على أساس أن عدد المستفٌدٌن هو  60وعدد أٌام االطعام فً شهر
دجنبر  2015هو ثالثة أٌام

التارٌخ
العدد

30 1/12/2015
2/12/2015
3/12/2015
-

-

الخبز المسلم
جٌدة
معدل
الوزن
الكلً "كلػ الوزن"غ"
"
18

النوعٌة
متوسطة ردٌئة

مالحظات

توقٌع المشرؾ
على المطعم

قمنا بشكل ٌومً تسجٌل أٌام الشهر التً تسلمنا فٌها الخبز بشكل فعلً -العملٌة لها عالقة باطعام التالمٌذ و تعوٌضات
الخباز والمخزن المدخر من المواد الؽذائٌة –
الوزن الكلً "كلػ " عدد التالمٌذ المستفٌدٌن من االطعام  X 100 Xعدد أٌام االطعام خالل الشهر 1000 /النتٌجة 18
60X100X3/1000=18
معدل الوزن "غ"  :نأخد خمس خبزة مثال بطرٌقة عشوائٌة و نقوم بعملٌة الوزن و نقسم النتٌجة على خمسة لنحصل على
معدل الوزن ولالدارة كامل الصالحٌة مثال ٌأخذ المشرؾ عددا معٌنا و ٌقوم بعملٌة الوزن و ٌقسم العدد الحاصل علٌه على
عدد الخبز الذي قام بوزنه
النوعٌة  :تظهر تلقائٌا علما أن نوع الدقٌق المسلم للمخبزة من النوع الممتاز
مالحظات  :حسب رأي المشرؾ على المطعم المدرسً بالمؤسسة
توقٌع المشرؾ  :فً اطار الشفافٌة و الوضوح و تحمل المسؤولٌة
العدد الفعلً لتسلم الخبز ٌ :سجل بشكل ٌومً و عدم نسٌان أي ٌوم
عدد أٌام االطعام التً لم ٌسلم فٌها الخبز ٌ :ثٌت هو االخر

صفحة 53 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة

م التؽذٌة المدرسٌة

البٌان الٌومً لتسلم الخبز
شهر -------------------

مدرسة أو مجموعة مدارس
مطعم مدرسة
مخبزة
عدد الخبز المقرر ٌومٌا

التارٌخ
العدد

المدة
السنة
اسم المشرؾ على المطعم

النوعٌة
متوسطة ردٌئة

الخبز المسلم
جٌدة
الوزن الكلً معدل
الوزن"غ"
"كلػ "

من  -------- :الى ---------- :

مالحظات

توقٌع المشرؾ
على المطعم

العدد الفعلً لتسلم الخبز ٌ -----------------------وما
عدد أٌام االطعام التً لم ٌسلم فٌها الخبز ٌ -------------وما
فً  ---------------بتارٌخ --------------------------
توقٌع و خاتم المدبر
توقٌع و خاتم صاحب المخبزة
توقٌع المشرؾ على المطعم

صفحة 54 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

سجل الحسابات الخاص باالطعام المدرسً

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

سجل الحسابات الخاص باالطعام المدرسً
اسم المدٌر ------------------------------------ :
اسم المسؤول عن المطعم----------------------- :
السنة الدراسٌة -------------------------

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 55 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

صفحة رقم -------------------------

الشهر و السنة ----------------------

المواد
تارٌج  -منقول

وارد

مستهلك

مدخر

وارد

مستهلك

مدخر

وارد

مستهلك

مدخر

وارد

مستهلك

مدخر

وارد

مستهلك

مدخر

عدد الوجبات
المقدمة أي عدد
المستفٌدٌن
اناث منهم
مج

………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...
………/……/…...

العدد االجمالً للوجبات المقدمة خالل الشهر --------------------
متوسط العدد الفعلً للمستفٌدٌن --------------------------

صفحة 56 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

الئحة بأسماء التالمٌذ المستفٌدٌن من التؽذٌة المدرسٌة
المستوى
االول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
المجموع

الذكور
20
20
15
19
13
24
111

المستفٌدون من االطعام حسب المستوى
االناث
18
22
15
20
20
14
109

المجموع
38
42
30
39
33
38
220

القائم بتكالٌؾ الطهً
--------------------------------------------------رقم البطاقة الوطنٌة -------------------------------

يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف َٛبثخ انًؾًذٚخ انٓبرف 0672869345

صفحة 57 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الباب الرابع
حوادث الشؽل
حوادث المصلحة

صفحة 58 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الئحة الوثائق الالزمة عند وقوع حادثة شؽل أو مصلحة

الرسمٌون
رت
9

الوثائق المطلوبة
تصرٌح بحادثة شؽل

عدد النسخ
4

1

شهادة طبٌة تصؾ حالة اإلصابة

أصلٌة  3 +نسخ

3

تقرٌر فً شكل بحث إداري
ٌحرره رئٌس المؤسسة
تقارٌر الشهود
محضر الشرطة أو الدرك عند
االقتداء
أمر بمهمة
بٌانات المصارؾ
شهادة طبٌة تثبت شفاء صاحب
الحادثة
أو شهادة طبٌة تثبت نسبة العجز
الحاصل للمصاب
شهادة إدارٌة تثبت تارٌخ استئناؾ
العمل

أصلً  3 +نسخ

4
5
6
7
8
9
10

تبعث إلى
وزارة
التربٌة
الوطنٌة
مدٌرٌة
الشؤون
القانونٌة
قسم
المنازعات

المالحظات
فً ظرؾ  44ساعة
إلى النٌابة وفً ظرؾ
 5أٌام إلى الوزارة
فً ظرؾ  10أٌام(فً
حالة وفاة ٌجب إرسال
ش.الوفاة)+نسختٌن
فً ظرؾ  5أٌام

أصلٌة  3+نسخ
أصلٌة  3+نسخ

فً ظرؾ  5أٌام
فً ظرؾ  5أٌام

أصلً  3 +نسخ
أصلٌة  2 +نسخ
أصلٌة  2 +نسخ

فً ظرؾ  5أٌام
بعد الشفاء
ضرورٌة

أصلٌة  2 +نسخ

ضرورٌة

أصلٌة

ضرورٌة

صفحة 59 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األعوان ؼٌر الرسمٌٌن

رت
9

الوثائق المطلوبة
تصرٌح بحادثة

عدد النسخ
2

1

شهادة طبٌة تصؾ حالة المصاب

األصل  +نسخة

3

شهادة طبٌة تثبت شفاء صاحب
الحادثة
أو شهادة تنبث نسبة العجز
بٌانات المصارٌؾ و فاتورات
األداء و كل الوثائق المسلمة من
المحكمة
نسخة من ورقة اإلرسال التً
وجهت بها الوثائق إلى وزارة
التشؽٌل

األصل  +نسخة

4
5

6

تبعث إلى
وزارة
التربٌة
الوطنٌة
مدٌرٌة
الشؤون
القانونٌة
قسم
المنازعات

المالحظات
فً ظرؾ  44ساعة،
األصل للسلطة و
التوصٌل ٌبعث إلى
وزارة التشؽٌل
األصل للسلطة ،
التوصٌل ٌبعث إلى
وزارة التشؽٌل(فً خالة
الوفاة ٌجب إرسال عقد
الوفاة).

األصل  +نسخة
األصل  +نسخة

مقابل وصل عن إٌداعها
بعد الشفاء

1

قصد اإلخبار

صفحة 60 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

المملكة المؽربٌة
رقم التأجٌر...............

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة ...............

رقم ب ت و ...............
االنتساب المالً ...............

نٌابة ...............

المنصب المالً ...............

مقرر رخصة مرض ناتجة عن مزاولة العمل
إن وزٌر التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً وتكوٌن األطر والبحث العلمً،
بنـاء على الظهٌـر الشرٌـؾ رقـم  7.01.221الصـادر فـً  9شعبـان  09( 7711فبراٌر  )7401بمثابة النظام
األساسً العام للوظٌفة العمومٌة كما وقع تؽٌٌره وتتمٌمه ؛
وبناء على المرسوم رقم  0....121.بتارٌخ  6صفر  72( 7907ماٌو  )0222المتعلق بالرخص ألسباب
صحٌة ورخصة الوالدة.
وبناء على محضر لجنة اإلعفاء المنعقدة بتارٌخ.............والتً درست ملؾ الحادثة التً تعرض لها
السٌد(ة)ٌ.............وم.........
ٌقـرر مـا ٌلـً
المادة األولى  :ابتداء من.................................تمنح رخصة مرض ناتجة عن مزاولة العمل
مدتها ...............للسٌد(ة) .........الدرجة ..............السلم .............الرتبة............
المادة الثانٌة ( :ت)ٌحتفظ المعنً(ة) باألمر بكامل أجرته(ا) طٌلة المدة المشار إلٌها أعاله.
حرر فً الرباط بتارٌخ .......................... :
إمضاء اآلمر بالصرؾ

تأشٌرة مصالح الخزٌنة العامة
رقم ..........................:
بتارٌخ ...............................:

صفحة 61 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

تصرٌح بحادثة مصلحة
المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
تصرٌح بحادثة مصلحة

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة ...............
نٌابة ...............
الموظؾ المصاب

االسم و النسب  ----------------------الرقم المالً -------------------------
الحالة المدنٌة ---------------------------
الدرجة االدارٌة  -----------------------المهمة -----------------------
العنوان الشخصً -----------------------------------------------------------------------
ظروؾ الحادثة --------------------------------------------------------------------------
تارٌخ الحادثة  ---------الساعة  ----------------مكان وقوع الحادثة ----------------------
هل الحادثة تسببت فً االنقطاع نعم ال هل سبق للمعنً باالمر ان تعرض لحادثة شؽل نعم ال
التصرٌح …………………………………………………………………………………………………:

االمضاء
شهود الحادثة
رقم بطاقته

الوطنٌة…………………………… :

 1اسم

الشاهد…………………………… :

عنوانه

…………………………………………………………………………………………………:

شهادته

…………………………………………………………………………………………………:

التوقٌع
صفحة 62 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

رقم بطاقته

الوطنٌة…………………………… :

 2اسم

الشاهد…………………………… :

عنوانه

…………………………………………………………………………………………………:

شهادته

…………………………………………………………………………………………………:

شهود الحادثة
رقم بطاقته

الوطنٌة…………………………… :

 3اسم

الشاهد…………………………… :

عنوانه

…………………………………………………………………………………………………:

شهادته

…………………………………………………………………………………………………:

التوقٌع ا
تقرٌر رئٌس المؤسسة
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

حرر ب -------------
امضاء رئٌس المؤسسة

فً --------------

تصمٌم مكان وقوع الحادثة

صفحة 63 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

تصرٌح بحادثة مصلحة
المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة ………………………………… :

نٌابة :

الى

…………………………………

السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
مدٌرٌة الشؤون القانونٌة و المنازعات
قسم المنازعات
الرباط
الموضوع اشعار بحادثة مصلحة
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
وبعد
ٌشرفنً ان اخبركم بان السٌد
رقم التاجٌر

………………………………… :

 ………………………………… :االطار………………………………… :

قد تعرض لحادثة مصلحة بتارٌخ  ………………………………… :نتج عنها

المؤسسة………………………………… :
………………………………… :

هذا وساوافٌكم بملؾ الحادثة كامال عند اتمام كل االجراءات االدارٌة و الطبٌة و السالم

صفحة 64 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الباب الخامس
الحوادث المدرسٌبة

بالنسبة للحوادث المدرسٌة وجب التذكٌر باالجراءات التالٌة
ضرورة استخالص أقساط التأمٌن وفق المعاٌٌر المحددة فً االتفاقٌة المبرمة مع شركة سٌنٌا سعادة للتامٌن أي
 12درهم بالنسبة لتالمٌذ مؤسسات التربٌة و التعلٌم العمومً بما فٌها تالمٌذ التعلٌم األولً بالوسط الحضري
و تالمٌذ التربٌة ؼٌر النظامٌة
 8دراهم بالنسبة لتالمٌذ مؤسسات التربٌة و التعلٌم العمومً بما فٌها تالمٌذ التعلٌم األولً بالوسط القروي و تالمٌذ
التربٌة ؼٌر النظامٌة
 15دراهم بالنسبة للمؤطرٌن و أساتذة التربٌة البدنٌة و لكل تلمٌذ مسجل باالقسام التحضٌرٌة لولوج المعاهد
و المدراس العلٌا أو بأقسام تحضٌر شهادة التقنً العالً و طلبة مراكز التكوٌن التابعة لهذه الوزارة

صفحة 65 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحوادث المدرسٌة
تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسٌة لمقتضٌات الظهٌير الشيرٌؾ الميؤرخ فيً  06أكتيوبر  7490المتعليق بيالتعوٌض
عن الحوادث المدرسٌة ،كما وقع تؽٌٌره وتتمٌمه ،وكذا التفاقٌة الضمان المدرسً،كماوقع تعدٌلها بالملحق رقم  0المبرمية بيٌن
الوزارة وشركة سٌنا السعادة للتامٌن.
وتعتبر حادثة مدرسٌة كل اإلص ابات الجسدٌة التً تلحق التلمٌذ بفعيل ؼٌير إرادي مين طرفيه ،أو الناتجية عين فعيل فجيائً
وبسبب خارجً ،أثناء وجوده فً عهدة األطر التربوٌة للمؤسسة التعلٌمٌة مين رجيال تعليٌم وؼٌيرهم .وٌسيتحق التعيوٌض عين
الحادثة المدرسٌة للتالمٌذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعلٌمٌة العمومٌة ،حٌن تواجيدهم تحيت مراقبية المكلفيٌن بهيذه
المهمة ،وكذا تالمٌذ المدارس المتنقلة المسيجلة أسيماؤهم ليدى السيلطة المحلٌية فيً األمياكن المعٌنية لهيذا الؽيرض؛ وهيً كيذلك
الحوادث التً ٌتعرض لها طلبة الكلٌات و مؤسسات التعلٌم العالً و التقنً العالً وتالمٌذ المؤسسات العمومٌة و التعلٌم الفنيً
فً الوقت الذي ٌكونون فٌه تحت الحراسة الفعلٌة لمأموري الدولة ،و كذا األطفيال المقٌيدٌن فيً سيجالت مخٌميات االصيطٌاؾ
الخاضعة فً تنظٌمها و تسٌٌرها للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم االبتدائً و الثانوي و العالً.
وٌشمل الضمان المدرسً الحوادث التً تلحق بالمؤمن له فً إحدى الظروؾ التالٌة:
داخل مؤسسة التربٌة والتعلٌم العمومً ومراكز التكوٌن التابعة للوزارة ؛
أثناء الخرجات والرحالت واألنشطة الرٌاضيٌة و التربوٌية والتثقٌفٌية والترفٌهٌية المنظمية مين طيرؾ مؤسسية التربٌية
والتعلٌم العمومً ومراكز التكوٌن التابعة للوزارة أو جمعٌة آباء وأولٌاء التالمٌيذ أو كيل جمعٌية لهيا الصيفة لتنظيٌم هيذه
األنشطة؛
أثناء المخٌمات الصٌفٌة التً تنظمها الوزارة لفائدة التالمٌذ المؤمنٌن لهم؛
خالل خط تنقل التالمٌذ الميؤمنٌن لهيم بيٌن مقير سيكناهم ومؤسسية التربٌية والتعليٌم العميومً ومراكيز التكيوٌن التابعية
للوزارة ذهابا وإٌابا ،مع مراعاة المدة التً قد ٌستؽرقها هذا التنقل.
الوثائق الالزمة لتكوٌن ملؾ الحادثة المدرسٌة
ٌتكون ملؾ الحادثة المدرسٌة من الوثائق التالٌة :
المطبوع الخاص بالتصرٌح بالحادثة فً ثالثة نظائر ( تحمٌل المطبوع رقم )7؛
أصل الشهادة الطبٌية التيً تحيدد نوعٌية اإلصيابة مؤرخية ٌيوم وقيوع الحادثية أو خيالل العشيرة أٌيام الموالٌية لتيارٌخ
اإلصابة على أبعد تقدٌر؛
أصل الشهادة الطبٌة التً تثبت شفاء المصاب مع تقدٌر النسبة المائوٌة للعجز النهائً ( تحمٌل المطبوع رقم )0؛
نسختان من رسم الوالدة؛
نسختان من البطاقة الوطنٌة لولً أمر التلمٌذ؛
المطبوع الخاص بحادثة سٌر بالنسبة للمؤمن له ((تحمٌل المطبوع رقم ،)7
وثائق إثبات التعوٌض ،وذلك حسب الحاالت المشار إلٌها فً الجدول أسفله :
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الوثائق الالزمة
 فاتورة أتعاب الطبٌب المعالج الوصفات الطبٌة ،فاتورة شراء األدوٌة،مصحوبة بثمن الدواء المعلق على علبته
()PPM
مصارٌؾ الرادٌو ،المختبر و أي وثٌقة طبٌة أخرى ؛
 صور الرادٌو ؛ أٌة وثٌقة ضرورٌة مطالبة من طرؾ شركة التأمٌن.

مجاالت الضمانات
تعوٌض تكالٌؾ التطبٌب والجراحة والصٌدلة حسب
التعرٌفة الوطنٌة المرفقة بهذا البروتوكــول (الملحق
رقم )1

تعوٌض مصارٌؾ االستشفاء .
التعوٌض الٌومً عن االستشفاء .

 الفواتٌر والوثائق المبررة لمصارٌؾ االستشفاء . شهادة ولوج ومؽادرة المستشفى . الشهادة الطبٌة للوفاة ؛ رسم الوفاة ؛ شهادة الحٌاة لذوي الحقوق ؛ نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكً فً حالةحادثة سٌر
الشهادة الطبٌة للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق علٌها
من طرؾ اللجنة الطبٌة اإلقلٌمٌة ومن طرؾ اللجنة
الطبٌة الجهوٌة المشتركة

التعوٌض عن الوفاة .

التعوٌض عن العجز البدنً الدائم
) (IPPالمحدد حسب سلم العجز الملحق بهذا
البروتوكول( الملحق رقم )0

المسطرة المتبعة لتكوٌن وتصفٌة حادثة مدرسٌة
المسطرة المتبعة لتكوٌن و تصفٌة حادثة مدرسٌة
 على مستوى المؤسسةٌتم اشعار النٌابة بوقوع الحادثة بواسطة نظٌر من التصرٌح معبأ و مختوم من طرؾ مدٌر المؤسسة
مصحوب بنسخة كم وصل التأمٌن – ان كان التلمٌذ مؤمنا – فً أجل اقصاه
 ثالثة اشهر من تارٌخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي -شهران من تارٌخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري
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وٌعد الملؾ الؼٌا بالنسبة لشركة التأمٌن اذا تعدى هذه االجال " أنظر البروتوكول التطبٌقً التفاقٌة الضمان المدرسً
"
كما ٌتم السهر على تكوٌن ملؾ الحادثة بعد التأكد من توفره على جمٌع الوثائق المتعلقة بالحادثة و خاصة على
الشواهد الطبٌة " المطبوع رقم 4
على مستوى النٌابة
 ارسال نظٌر من التصرٌح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمٌن الى شركة سٌنٌا سعادة التأمٌن فً أجلأقصاه شهر واحد من تارٌخ توصله بهما مع االحتفاظ بنظٌرٌن اخرٌٌن الى حٌن استكمال الوثائق
 بعد التوصل بتقرٌر اللجنة الطبٌة االقلٌمٌة تتم دراسة الملؾ من طرؾ المصلحة المختصة بالنٌابة التً توجههحسب الحاالت التالٌة
اذا كان المعنً باألمر قد شفً بدون عجز فٌرسل الملؾ مباشرة الى شركة التامٌن فقط قصد تعوٌضه عن المصارٌؾ
الطبٌة
اذا كان المعنً باألمر قد شفً بعجز بدنً ٌرسل ملؾ الحادثة المدرسٌة الى
 شركة التأمٌن مصحوب بجمٌع الوثائق المدعمة للحسم فً نسبة العجز حٌث ٌتم تحدٌد نسبة العجز البدنًالدائم من طرؾ طبٌب شركة التأمٌن التً تقوم بدورها باصدار وصوالت التسوٌة
 مدٌرٌة الشؤون القانونٌة و المنازعات " مصلحة حوادث الشؽل و حوادث المصلحة و الحوادث المدرسٌة "فً حالة اذا كانت نسبة العجز المحددة من طرؾ اللجنة الطبٌة االقلٌمٌة تساوي أو تفوق  10%و كان الملفً
ٌستوفً شروط الحادثة المدرسٌة كما تم تعرٌفها فً ظهٌر  26أكتوبر 1942
وفً حالة رفض المستفٌدٌن تسلم مبلػ التعوٌض عن الحادثة المدرسٌة المحدد من طرؾ شركة التأمٌن ٌتم ارسال هذه
الملفات الطبٌة الى
األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن قصد تحدٌد نسبة العجز البدنً الدائم من طرؾ اللجنة الطبٌة الجهوٌة المشتركة
المنصوص علٌها فً البند  3من البروتكول التطبٌقً و المشتملة على طبٌب األكادٌمٌة و طبٌب ٌمثل شركة التأمٌن

 مدٌرٌة الشؤون القانونٌة و المنازعات فً حالة عدم توفر األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن على طبٌبٌمثلها و ذلك قصد البث فٌها من طرؾ اللجنة المشتركة للتتبع المنصوص علٌها فً البند  3من البروتكول
التطبٌقً و المشتملة على ممثلٌن عن الوزارة و ممثلٌن عن شركة التامٌن
 أما فً حالة عدم اتفاق طبٌب األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن مع طبٌب شركة التأمٌن فً تحدٌد نسبةالعجز البدنً الدائم تعرض هذه الملفات الطبٌة مركزٌا على اللجنة المشتركة للتتبع قصد البث فٌها و تعتبر
قرارات هذه اللجنة نهائٌة وؼٌر قابلة لالعتراض

على مستوى الوزارة
 تقوم المصلحة المكلفة لتدبٌر ملفات الحوادث المدرسٌة بدراسة الملفات و مراقبة استٌفائها للشروطالمنصوص علٌها فً ظهٌر  26أكتوبر 1942
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-

-

تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص علٌها فً الفصل السادس من ظهٌر  26أكتوبر 1942
المتعلق بالحوادث المدرسٌة لالجتماع قصد عرض الملفات الجاهزة علٌها للبث فٌها و تحدٌد التعوٌضات
المخولة لها و تحدٌد الصعوبات و االكراهات الناجمة عن تطبٌق مقتضٌات الظهٌر السالؾ الذكر
و تتألؾ هذه اللجنة الخاصة و المنصوص علٌها فً الفصل السادس من ظهٌر  26أكتوبر  1942من
ممثل عن االمانة العامة للحكومة رئٌسا
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالٌة
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة طبٌب
ممثالن عن الوزارة المكلفة بالتربٌة الوطنٌة

و توجه الملفات التً تمت دراستها و المصادقة علٌها من طرؾ اللجنة الخاصة الى قسم المحاسبة المركزٌة قصد
التسوٌة فً اطار المٌزانٌة المرصودة سنوٌا لتؽطٌة التعوٌضات عن الحوادث المدرسٌة

مسطرة تعوٌض التالمٌذ ضحاٌا الحوادث المدرسٌة
ماهً الوثائق المطلوبة النجاز المسطرة
-

التصرٌح بالحادثة
الملؾ الطبً مصادق علٌه من طرؾ اللجنة الطبٌة االقلٌمٌة
نسخة من رسم الوالدة
رأي المجلس الصحً
محضر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات ضحاٌا الحوادث المدرسٌة
مقرر التعوٌض
نسخو من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة لالب
شهادة طبٌة تثبت سبب الوفاة عند االقتضاء
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المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنبة و التكوبن المهنً

سٌنٌا السعادة للتأمٌن

الضـــــــــمان المـــــــــــــدرسً
تصرٌح بحادثة +

حادثة تنقل 1
حادثة رٌاضٌة 1
حادثة مدرسٌة 1
المصاب :االسم و النسب ………………………… :رقم وصل االنخراط ………………………… :
المؤسسة  ………………………… :النٌابة ………………………… :
العنوان …………………………………………………… : :
الحادثة المكلؾ بالحراسة  ………………………… :صفته ………………………… :
مكان الحادثة  …………………… :تارٌخ وقوعها  ………… : :ساعة وقوعها …………………
ظروؾ و أسباب الحادثة …………………………: …………………………: : 2
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
………………………… …………………………: …………………………:
تقرٌر مدٌر المؤسسة …………………………: …………………………: :
…………………………: …………………………: …………………………:
…………………………: …………………………: …………………………:
………………………… …………………………: …………………………:
الولً
األم
المستفٌدون من التعوٌض  3األب
االسم و النسب Nom et prénom ……………………………………………………: : :
العنوان ………………………… …………………………: …………………………: :
حررفً  ………………………… :بتارٌخ …………………
توقٌع مدٌر المؤسسة

 1ضع عالمة على نوع الحادثة
 2فً حالة حادثة سٌر ٌمأل المطبوع المخصص لذلك
 3ترفق نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة للمستفٌد
ٌ 4مأل االسم العائلً و الشخصً للمستفٌد ة باللؽة الفرنسٌة
ٌ 5وقع المدٌر بعد التأكد من صحة المعلومات
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المملكة المؽربٌة
وزالرة التربٌة الوطنبة و التكوبن المهنً

سٌنٌا السعادة للتأمٌن

تمأل فً حالة تعرض تلمٌذ مؤمن لحادثة سٌر
اسم التلمٌذ  …………………………………………:المؤسسة ………………………………:
معاٌنة الحادثة
مكان الحادثة ……………………………………………………:
تارٌخ وقوع الحادثة  ……………………………:ساعة وقوع الحادثة ………………………:
ظروؾ و أسباب الحادثة
………………………………………………………………………………………………:
………………………………………:……………………………………………………:
هل وقعت الحادثة فً خط التنقل الرابط بٌن مقر سكن المؤمن له و المؤسسة التعلٌمٌة و ملحقاتها ؟
نعم ال
هل تعرض التلمٌذ للحادثة و هو
راجل
سائق سٌارة
راكب دراجة عادٌة
سائق دراجة نارٌة
هل الدراجة النارٌة مؤمنة نعم – ال
نعم  -ال
هل حرر محضر الشرطة او الدرك الملكً
الشهود
االسم و النسب  ………………:العنوان  ……………………………:التوقٌع ……………………:

توقٌع ولً التلمٌذ
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Dossier Médical

Le directeur de l établissement scolaire…………………………………………:ٌشهد مدٌر المؤسسة
Délegation ……………………………………………:…………… …………….……: نٌابة

Atteste que l éleve ………………………………………………………...……: أن التلمٌذ
Aété victime d un accident

Scolaire

sportif trajet
Cachet et signature

Sertificat médical initial
Nom et prénom ……………………………………………:
Qualité …………………………: tlé……………………:fax………………
Certifie avoire examiné en datte …………………… Leléve ……………………
Diagnostic description des lésions : ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Nécessite une hospitalisation
oui non
duréé ditt : ……………………..
Cachet et signature

Certificat médical de guérison
Je soussigné « e » docteur ……………………………………………:
Certifie avoire examiné en datte …………………… Leléve ……………………
Il est actuellement guéri avec sans incapacité permanente partielle IPP de : …….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Cachet et signature Du médecin

Commission médicale
Je soussigné « e » docteur ……………………………………………:
Certifie avoire examiné à la commission médicale en date du …………………….
Ala demande de …………………………….. leleve ……………………………….
Etablissement ……………………………………….
Nature de l affection et des lésions …………………………………………………….
Taux d IPP arreté :………………………………………………………………………..
Cachet et signature de la commission médicale
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تعلٌمات و شروحات
كٌفٌة معالجة حادثة مدرسٌة داخل وخارج المؤسسة
المرحلة االولى
تبعث المؤسسة عند وقوع حادثة ما الى المكتب المختص بالنٌابة وذلك فً اجل ال ٌتعدى اسبوعا من تارٌخ وقوع
الحادثة
 نسختٌن من التصرٌح بالحادثة نموذج سٌنٌا السعادة اللون الوردي و االصفر و ٌتعٌن تعبئة جمٌع المعلوماتفً الخانات المخصصة لذلك االسم و النسب بالعربٌة و الفرنسٌة مع ذكر مستوى التلمٌذ مختومة من طرؾ
المدبر
 االحتفاظ بنسخة فً ارشٌؾ المؤسسة اللون االخضر نسخة من وصل التامٌن مختوم و مدون علٌه تارٌخ اداء واجب التامٌن نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة للمستفٌد وفً حالة االم هً المستفٌدة ٌجب اضافة نسخة من عقد االزدٌادللمؤمن
 وفً حالة حادثة سٌر ٌعبا المطبوع الخاص بذلك مع االحتفاظ بنسخة فً ارشٌؾ المؤسسة احترام االجال المحددة ثالثة اشهر بالنسبة للعالم الحضري و اربعة اشهر بالنسبة للعالم القروي و فً حالةعدم احترام االجال المحددة اعاله من طرؾ المؤسسة ٌطبق سقوط الحق لفوات االجل
المرحلة الثانٌة
 تسلٌم المستفٌد نسخة من التصرٌح بحادثة االصلً الورقة البٌضاء و الملؾ الطبً باكمله نموذج شركةالتامٌن سٌنٌا السعادة بعد تعبئة المعطٌات الخاصة بالتلمٌذ وختمه من طرؾ المدٌر لٌتمكن من مساٌرة العالج
 بعد شفاء التلمٌذ واستفاء الملؾ الطبً كل االجراءات الطبٌة اي بعد تعبئة الخانتٌن بالطبٌب المعالج ٌتمتحضٌر ارسالٌة من طرؾ رئٌس المؤسسة
المرحلة الثالثة
 بعد اعداد االرسالٌة ترسل الى مندوب وزارة الصحة و ٌجب ان تتضمن هذه االرسالٌة الوثائق التالٌة انتوفرت
 الملؾ الطبً – نسخة من التصرٌح بالحادثة الورقة البٌضاء – فاتورة العالج و التطبٌب االصلٌة –الوصفات الطبٌة – اثمنة االدوٌة المسجلة على العلب – الشواهد الطبٌة – صور الرادٌو – نسخة من
محضر الشرطة او الدرك الملكً اذا تعرض التلمٌذ لحادثة سٌر فً طرٌقه الى المؤسسة او البٌت
ارشاد ولً التلمٌذ الى زٌارة مندوبٌة و زارة الصحة قصد معرفة موعد اجراء الفحص الطبً المضاد
بعض النٌابات هً التً تقوم بتوجٌه الملؾ الطبً الى مندوبٌات وزارة الصحة و اخرى ٌقوم المدٌر بذلك

صفحة 73 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الباب السادس
ٓؼب٘٣خ ٓإٍَخ رؼِ٤ٔ٤خ

اجتهادات محمودة من مجموعة من النٌابات تعكس واقع المؤسسة وٌمكن اضافة معطٌات حسب كل مؤسسة

صفحة 74 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ;
األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ ; ……………………..
ٗ٤بثخ ; …………………….
…………………….
أُإٍَخ ;

…………………….

ٓطجٞع فبٓ ثبُٔإٍَخ (اُٞؽلح أُلهٍ٤خ /أُلهٍخ أَُزوِخ

ّجٌخ ٓؼ٘٤خ ُغٞكح أُإٍَخ اُزؼِٔ٤خ

اٍْ أُإٍَخ
هٓيٛب
ػ٘ٞاٜٗب
ربه٣ـ االؽلاس
اٍُٜٞ
اٍْ أُل٣و
ههْ اُزأع٤و
ههْ اُٜبرق
اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ
ههْ ؽَبة اُزؼب٤ٗٝخ أُلهٍ٤خ
ههْ ؽَبة اُغٔؼ٤خ اُو٣ب٤ٙخ
ههْ ؽَبة عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ

أػٚبء ُغ٘خ االكزؾبٓ
االعى ٔانُغت

انزٕلٛغ

انقفخ

صفحة 75 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

التدبٌر االداري للمؤسسة
بنٌة المؤسسة
المستوى
الذكور
عدد التالمٌذ
االناث
المجموع

األول

الثانً

الثالث

الرابع

الخامس السادس

المجموع

أْى انًالؽظبد:

هٌئة التدرٌس
المادة

العدد

العدد المتوفر

الفائض

سد الخصاص

مالحظات
صفحة 76 :

..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الالزم
اللؽة العربٌة
اللؽة الفرنسٌة
اللؽة األمازٌؽٌة
المجموع
أْى انًالؽظبد:

موظفو االدارة والتدرٌس و الخدمات

العدد
الالزم

المادة

الفائض

العدد المتوفر

سد الخصاص

مالحظات

المدٌر
الدعم االداري
عمال شركة النظافة
قٌم المكتبة
عمال شركة النظافة
المجموع
أْى انًالؽظبد:

 رزجغ انؾٛبح انذساعٛخ ٔيٕاظجخ انزاليٛز:
انًٕمٕع

يزٕفش
غٛش يؾٍٛ
يؾٍٛ

غٛش يزٕفش

يالؽظبد

نٕائؼ انزاليٛز
انًهفبد انًذسعٙ
انذفبرش انًذسعٛخ
انًهفبد انقؾٛخ
غٛبة انزاليٛز
ؽشكٛخ انزاليٛز
دفزش انزٕافم يغ اٜثبء

صفحة 77 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

أْى انًالؽظبد:

رزجغ انؾٛبح اإلداسٚخ ٔيٕاظجخ األعبرزح ٔانًٕظف:ٍٛ
يزٕفش
يؾ ٍٛغٛش يؾٍٛ

انًٕمٕع

غٛش يزٕفش

يالؽظبد

انمٕائى اإلعًٛخ
يهفبد انًٕظفٍٛ
انجطبلخ انؾخقٛخ
انٕسلخ انؾخقٛخ
اعزؼًبالد انضيٍ
يهف رزجغ رأي ٍٛانضيٍ انًذسعٙ
عجٕسح رزجغ رأي ٍٛانضيٍ انًذسعٙ
يهف انضٚبساد ٔانهمبءاد انزشثٕٚخ
انزُظٛى انزشثٕ٘
انجشَبيظ انغُٕ٘ نهؼًم انزشثٕ٘ ٔاألَؾطخ انذاػًخ
رمبسٚش انزفزٛؼ
أْى انًالؽظبد:

 انزذثٛش انزشثٕ٘ ٔأداء انًإعغخ:
رذثٛش انزؼهًبد :
يُزظى

غٛش يُزظى

يالؽظبد

عٛش انذساعخ
أَؾطخ انزمٕٚى
أَؾطخ انذػى
أْى انًالؽظبد:

أداء انًإعغخ:
عٛذح

يزٕعطخ

مؼٛفخ

يالؽظبد

َزبئظ انزؾقٛم
انًشدٔدٚخ انذاخهٛخ

صفحة 78 :
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مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

أْى انًالؽظبد:

انزخطٛو االعزشارٛغ:ٙ
يزٕفش(ح)

غٛش يزٕفش(ح)

غٛش يفؼم(ح)

يفؼم(ح)

سؤٚخ انًإعغخ
يؾشٔع انًإعغخ
ثشَبيظ ػًم انًإعغخ
أَؾطخ انًإعغخ
األَذٚخ

أْى انًالؽظبد:

يغبنظ انًإعغخ:
يزٕفش(ح)

غٛش يزٕفش(ح)

غٛش يفؼّم(ح)

يف ّؼم(ح)

يغهظ انزذثٛش
انًغهظ انزشثٕ٘
انًغبنظ انزؼهًٛٛخ
يغبنظ األلغبو
أْى انًالؽظبد:

 انزذثٛش انًبد٘ ٔانًبن ٙنهًإعغخ:
البنٌة المادٌة:
يزٕفشح
انؼذد

كبفٛخ

غٛش
غٛش كبفٛخ

يزٕفشح

ؽبنخ انقٛبَخ
فبنؾخ

ف ٙؽبعخ
نهقٛبَخ

يغٓضح
كبفٙ

غٛش
غٛش
كبفٙ

يغٓضح

ؽغشاد دساعٛخ
صفحة 79 :
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مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

يكزجخ يذسعٛخ
يكبرت ئداسٚخ
أسؽٛف
فنبء نهقالح
لبػخ يزؼذدح انٕعبئو
انًشافك انقؾٛخ
أْى انًالؽظبد:

انغكُٛبد ثبنًإعغخ:
ػلك أَُزل٤لٖ٣
ٙٝؼ٤خ ؿ٤و هبٗ٤ٗٞخ
ٙٝؼ٤خ هبٗ٤ٗٞخ

ػلك اٌَُ٘٤بد

اإلعواء أُزقن

أ ْٛأُالؽظبد.:

كػْ رٔ َ٣ٞأُإٍَخ:
اُغٜخ
عٔؼ٤خ ا٥ثبء
عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ
اُغٔؼ٤خ اُو٣ب٤ٙخ أُلهٍ٤خ
عٔؼ٤خ ر٘ٔ٤خ اُزؼب ٕٝأُلهٍ٢
اُْوًبء آفوٕٝ

ؿ٤و ٓزٞكو(ح)

ٓزٞكو(ح)

كؼبٍ(ح)

ؿ٤و كؼبٍ(ح)

أ ْٛأُالؽظبد:
َٓي أُؾبٍجخ أُبك٣خ ٝأُبُ٤خ:

رؼو٣ق اُؾَبة

أُؾبٍجخ أُبُ٤خ
ٓزٞكوح

أُؾبٍجخ أُبك٣خ
ٓزٞكوح

ؿ٤و

رٞص٤ن اُؼِٔ٤بد
ؿ٤و

ٓزٞكوح

ؿ٤و
صفحة 80 :
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مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
ٓطبثوخ

ؽ
ٓطبثوخ

ٓزٞكوح

ٓطبثوخ

ؽ
ٓطبثوخ

ٓزٞكوح

ٓطبثوخ

ؽ
ٓطبثوخ

ٓزٞكوح

ط  /ر٘ٔ٤خ اُزؼبٕٝ
أُلهٍ ٢اُ٘غبػ
ط  /كػْ ٓلهٍخ
ط  /اُو٣ب٤ٙخ أُلهٍ٤خ
ػِٔ٤خ ِٓٓ ٕٞ٤ؾلظخ

أهم المالحظات:

رؾِ َ٤أُؼط٤بد ٝاٍزقالٓ اُ٘زبئظ ٙٝٝغ أُوزوؽبد:

أثوى ٗو ٜاُوٞح :

أثوى االفزالالد:

ػ٘بٕو ُِزط٣ٞو ٝاُزؾَ:ٖ٤

صفحة 81 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

بطاقة تتبع السٌر االداري والتربوي بالمؤسسات التعلٌمٌة االبتدائٌة نموذج نٌابة الجدٌدة

بطاقة تتبع السٌر االداري والتربوي بالمؤسسات التعلٌمٌة االبتدائٌة

عدد المدٌرٌن المساعدٌن :
عدد األعوان  :عدد الحراس الخاصٌن :
عدد التالمٌذ
الساعة :
تارٌخ الزٌارة :

المؤسسة :
عدد الوحدات المدرسٌة :
المدٌر :
عدد الملحقٌن التربوٌٌن :

البنٌة التربوٌة عدد القسام ب
التعلٌم األولً و
التربٌة ؼٌر
النظامٌة
تغ
األولً
النظامٌة

ذوي
االحتٌاجات

معٌار
التقوٌم

مؤشرات المعٌار

المؤسسة

التعلٌم االبتدائً
س7

س0

س7

س9

س0

س7+2 6

5+6

3+4

مؤشرات نوعٌة

توفر األمن خارج المؤسسة
تحصٌن المؤسسة سٌاج سور
تشوٌر المؤسسة ٌافطة المؤسسة
ضبط حركٌة باب المؤسسة
جمالٌة المؤسسة و صٌانتها
نظافة المرافق الصحٌة
مكتب ج االباء تم تجٌده لم ٌتم تجدٌده مشروع المؤسسة متوفر ؼٌر متوفر
ؼٌر متوفرة
متوفرة
الجدولة الزمنٌة لتدبٌر العملٌات
المرتبطة بنهابة السنة
ؼٌر متوفرة
متوفرة
برنامج أنشطة دعم مدرسة النجاح

حسن

متوسط
دون المتوسط
منعدم
منعدم ؼٌر مقبول مقبول حسن جٌد
متوفر ؼٌر متوفر واضح ؼٌر واضح
منعدم متوسط دون المتوسط متوسط حسن تام
منعدمة ؼٌر مقبولة مقبولة حسنة جٌدة
منعدمة ؼٌر مقبولة مقبولة حسنة جٌدة

تام

صفحة 82 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ؼائب متوسط دون المتوسط

حركٌة
التالمً\
حركٌة
األسات\ة
المواظبة
تدبٌر سٌر
الدراسة
الدعم
التربوي

حسن جٌد

برنام مسار مسك الفرض المحروس
لجمٌع المواد
منعدمة دون المتوسط متوسطة حسنة جٌدة
عملٌة تسجٌل التالمً\ بالسنة األولى
متوفر ؼٌر متوفر مفعل ؼٌر مفعل
جدول الحراسة
تواجد األسات\ة باالقسام اثناء الزٌارة منعدم دون المتوسط حسن تام
تؽٌبات األسات\ة من\ األسدس الثانً باألٌام عدد األسات\ة المتؽٌبٌن عدد التعٌبات باألٌام عدد
متوسطة األمد طوٌلة األمد
الرخص المرضٌة قصٌرة األمد
سجل الحضور متوفر ؼٌر متوفر محٌن ؼٌر محٌن مراقب من طرؾ المدٌر ؼٌر مراقب
الم\كرة الٌومٌة متوفرة ؼٌر متوفرة تحاضٌر الدروس متوفرة ؼٌر متوفرة
لوائح نتائج المراقبة المستمرة مصادق علٌها ؼٌر مصادق علٌها
ال ئحة التالمً\ المتعثرٌن متوفرة ؼٌر متوفرة
دفتر التتبع للتلمً\ متوفر ؼٌر متوفر محٌن ؼٌر محٌن ٌوظؾ فً الدعم ال ٌوظؾ
الدعم التربوي ٌمارس وفق المنهجٌة المعتمدة ٌمارس بطرٌقة مرتجلة ٌمارس على شكل مراجعة
برمجة للتقوٌم متوفرة ؼٌر متوفرة برمجة الدعم التربوي متوفرة ؼٌر متوفرة
تتبع نتائج دعم التالمً\ برمجة االنشطة و الٌات التتبع متوفرة ؼٌر متوفرة

مالحظات

التوقٌعات

صفحة 83 :
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مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
جهة الرباط سال زمور زعٌر
قسم الشؤون التربوٌة
مكتب التأطٌر التربوي
...................................................................................................................................

ثطبلخ يؼبُٚخ يإعغخ رؼهًٛٛخ

انزشثٕٚخ...............................

انُٛبثـــخ  .............................................:انًُطمخ
انًإعغخ ( ..........................................................................:ػًٕيٛخ/خقٕفٛخ)
صبٗ٣ٞخ رأ٤ِ٤ٛـخ
صبٗ٣ٞخ ئػلاك٣ـخ
ٓلهٍخ اثزلائ٤خ

انؼُــٕاٌ .........................................................................:
انٓبرـــف .........................................................................:

اعى سئٛظ(ح)

انًإعغخ ..........................................................:

انجُٛخ انًبدٚخ:
انًشافك
ػذد

اإلداسٚخ ............................................:

انؾغــشاد ............................................:

َؼى

ال

رٕفش انًكزجـخ:
صفحة 84 :
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مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

رٕفش انكٓشثبء:
رٕفش انًـــبء:
رٕفش انمبػخ انًزؼذدح انٕعبئو
رٕفش فنبء اإلػالو ٔانًغبػذح ػهٗ انزٕعّٛ
آخش

انقؾٛخ...........................................................................:

ٔمؼٛخ انًشافك
ٔمؼٛخ انًالػت انشٚبمٛخ...........................................................................:
ٔمؼٛخ انغبؽخ........................................................................................:
َؼى

ال

رغهٛى انجُبءاد انًؼزًذح ثشعى انذخٕل انًذسع ٙانؾبنــ:ٙ
رغهٛى انزغٓٛضاد انًؼزًذح ثشعى انذخٕل انًذسع ٙانؾبن:ٙ

انجُٛخ انزشثٕٚخ:
ػذد األلغــــبو ...........................................:يؼذل انزاليٛز فٙ
يغًٕع انزاليٛزَ.............:غجخ

انمغى...............

اإلَــــبس...........:

يغًٕع ْٛئخ انزذسٚظَ ....................................:غجخ اإلَبس --------------------
يغًٕع ْٛئخ اإلداسحَ ......................................:غجخ اإلَبس

يغًٕع ْٛئخ انخذيبدَ ...................................:غجخ اإلَبس

اإلعشاءاد انًزخزح إلَغبص انذخٕل انًذسط
.1
.2
.3
.4

----------------------

انًذسع...........................................................................: ٙ

رٓٛٛئ انفنبء
رٓٛٛئ عذأل انؾقـ ............................................................................:
رغغٛم ٔئػبدح رغغٛم انزاليٛز ...................................................................:
ثشيغخ نمبءاد يغبنظ انًإعغخ ..................................................................:
صفحة 85 :
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مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
انزذسٚظ...........................................................:

 .5ػمذ اعزًبػبد يغ أهش ْٛئخ
 .6رٓٛٛئ انمغى انذاخه ٙأٔ اإلهؼبو انًذسع.......................................................: ٙ
 .7رٕصٚغ انهٕاصو ٔانكزت انًذسعٛخ ..................................................................:
 .8رُظٛى ػًهٛخ لبفهخ انزؼجئخ االعزًبػٛخ ...........................................................:
 .9ئسعبء آنٛبد رأي ٍٛانضيٍ انًذسع..............................................................: ٙ
 .10رٓٛٛئ انٕصبئك انالصيخ الَطالق انذساعخ .......................................................:
 .11رضٔٚذ أهش ْٛئخ انزذسٚظ ثًهف رشثٕ٘ ......................................................:

انقؼٕثبد:

 .1خقبؿ فْٛ ٙئخ انزذسٚظ:
انًــبدح

.2
.3
.4
.5
.6
.7

ػذد األعبرزح
انؼبيه ٍٛثبنمغى

انخقبؿ

انفبئل

خقبؿ فْٛ ٙئخ اإلداسح انزشثٕٚخ..................................................................:
خقـ فْٛ ٙئخ انزأهٛش ٔانًشالجخ ...............................................................
خقبؿ فْٛ ٙئخ انخذيـبد........................................................................:
خقبؿ ف ٙانزغٓٛضاد..............................................................................:
خقبؿ ف ٙانًشافك.................................................................................:
الزشاؽبد ٔرٕفٛبد.....................................................................................:

خالفخ ػبيخ
............................................................................................................
............................................................................................................
صفحة 86 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

............................................................................................................
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ربسٚخ انضٚبسح..............................................:انزٕلٛذ................................................:

أعًبء ٔرٕلٛؼبد أػنبء انهغُخ انغٕٓٚخ انًكهفخ ثضٚبسح انًإعغخ:

االعى ٔ انُغت

انزخقـ

اإلهبس

انزٕلٛغ
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اُجبة اَُبثغ
ٓغبٌُ أُإٍَخ
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ٓغـــــــــــــــبٌُ أُــــــــــإٍَخ
أُبكح 71
رزٌٓ ٕٞغبٌُ ٓإٍَبد اُزوث٤خ  ٝاُزؼِ ْ٤اُؼٔٓ ٖٓ ٢ٓٞغٌِ اُزلث٤و  ٝأُغٌِ اُزوث ٝ ١ٞأُغبٌُ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٓ ٝغبٌُ
األهَبّ .
أُبكح 71
ٓغـــــــٌِ اُزلث٤ــــــــو
٣زٓ ٠ُٞغٌِ اُزلث٤و أُٜبّ اُزبُ٤خ :
اهزواػ اُ٘ظبّ اُلافُِِٔ ٢إٍَخ ك ٢ئٛبه اؽزواّ اُٖ٘ ٓٞاُزْو٣ؼ٤خ  ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ اُغبه ١ثٜب اُؼَٔ  ٝػو ٚٙػِ٠ٖٓبكهخ ٓغٌِ األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُؼ٘٤خ .
كهاٍخ ثوآظ ػَٔ أُغٌِ اُزوث ٝ ١ٞأُغبٌُ اُزؼِ٤ٔ٤خ  ٝأُٖبكهخ ػِٜ٤ب  ٝئكهاعٜب  ٖٔٙثوٗبٓظ ػَٔ أُإٍَخأُوزوػ ٖٓ هجِ. ٚ
كهاٍخ ثوٗبٓظ اُؼَٔ اَُ٘ ١ٞاُقبٓ ثأْٗطخ أُإٍَخ  ٝرزجغ ٓواؽَ ئٗغبى. ٙاإلٛالع ػِ ٠اُوواهاد اُٖبكهح ػٖ أُغبٌُ األفوٗ ٝ ٟزبئظ أػٔبُٜب  ٝاٍزـالٍ ٓؼط٤برٜب ُِوكغ ٖٓ َٓزٟٞاُزلث٤و اُزوث ٝ ١ٞاإلكاه ٝ ١أُبُُِٔ ٢إٍَخ .
كهاٍخ اُزلاث٤و أُالئٔخ ُٔٚبٕ ٕ٤بٗخ أُإٍَخ  ٝأُؾبكظخ ػِٔٓ ٠زٌِبٛب .ئثلاء اُوأ ١ثْإٔ ْٓبه٣غ ارلبه٤بد اُْواًخ اُز ٢رؼزيّ أُإٍَخ ئثوآٜب .كهاٍخ ؽبع٤بد أُإٍَخ َُِ٘خ اُلهاٍ٤خ أُٞاُ. ٞ٤أُٖبكهخ ػِ ٠اُزوو٣و اَُ٘ ١ٞاُؼبّ أُزؼِن ثْ٘ب٤ٍ ٝ ٛو أُإٍَخ ٝ ،اُن٣ ١زؼ ٖ٤إٔ ٣زُ ٖٔٚيٓٝب أُؼط٤بدأُزؼِوخ ثبُزلث٤و اإلكاه ٝ ١أُبُ ٝ ٢أُؾبٍجُِٔ ٢إٍَخ.
أُبكح 71
٣زٌٓ ٕٞغٌِ رلث٤و أُإٍَخ ؽَت أُواؽَ اُزؼِ٤ٔ٤خ أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢أُبكح : ٖٓ 2
أ ) ثبَُ٘جخ ُِٔلهٍخ االثزلائ٤خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ ٓٔضَ ٝاؽل ػٖ ٤ٛأح اُزله ٌ٣ػٖ ًَ َٓز ٟٞكهآٍٖ ٢
َٓز٣ٞبد أُوؽِخ االثزلائ٤خ؛ ٓٔضَ ٝاؽل ػٖ األٛو اإلكاه٣خ  ٝاُزو٘٤خ؛ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء اُزالٓ٤ن؛ ٓٔضَ ػٖ
أُغٌِ اُغٔبػ ٢اُز ٢رٞعل أُإٍَخ كافَ ٗلٞم ٙاُزواث٢؛
ة) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اإلػلاك٣خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ ؽبهً أ ٝؽواً ػبُِٓ ٕٞقبهع٤خ؛ اُؾبهً اُؼبّ
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ُِلافِ٤خ ك ٢ؽبُخ رٞكو أُإٍَخ ػِ ٠أهَبّ كافِ٤خ أٓ ٝطبػْ ٓلهٍ٤خ؛ ٓٔضَ ٝاؽل ػٖ ٤ٛأح اُزله ٌ٣ػٖ ًَ ٓبكح
كهاٍ٤خ؛ َٓ٤و أُٖبُؼ االهزٖبك٣خ؛ َٓزْبه ك ٢اُزٞع ٝ ٚ٤اُزقط ٜ٤اُزوث١ٞ؛ ٓٔضِ ٖ٤اص٘ ٖ٤ػٖ األٛو اإلكاه٣خ ٝ
اُزو٘٤خ؛ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء اُزالٓ٤ن؛ ٓٔضَ ػٖ أُغٌِ اُغٔبػ ٢اُز ٢رٞعل أُإٍَخ كافَ ٗلٞم ٙاُزواث٢؛
ط) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ ٓل٣و اُلهاٍخ ك ٢ؽبُخ رٞكو أُإٍَخ ػِ ٠أهَبّ رؾ٤ٚو٣خ
ُُٞٞط أُؼبٛل  ٝأُلاهً اُؼِ٤ب أ ٝأهَبّ ُزؾ٤ٚو ّٜبكح اُزو٘ ٢اُؼبُ ٢؛ اُ٘بظو ؛ هئ ٌ٤األّـبٍ ثبَُ٘جخ ُِٔإٍَبد
اُزو٘٤خ ؛ ؽبهً أ ٝؽواً ػبُِٓ ٖ٤قبهع٤خ ؛ اُؾبهً اُؼبّ ُِلافِ٤خ ك ٢ؽبُخ رٞكو أُإٍَخ ػِ ٠أهَبّ كافِ٤خ أٝ
ٓطبػْ ٓلهٍ٤خ؛ ٓٔضَ ٝاؽل ػٖ ٤ٛأح اُزله ٌ٣ػٖ ًَ ٓبكح كهاٍ٤خ؛ َٓ٤و أُٖبُؼ االهزٖبك٣خ؛ ٓٔضِ ٖ٤اص٘ ٖ٤ػٖ
رالٓ٤ن أُإٍَخ؛ ٓٔضِ ٖ٤اص٘ ٖ٤ػٖ األٛو اإلكاه٣خ  ٝاُزو٘٤خ؛ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء اُزالٓ٤ن؛ ٓٔضَ ػٖ أُغٌِ
اُغٔبػ ٢اُز ٢رٞعل أُإٍَخ كافَ ٗلٞم ٙاُزواث. ٢
٣ ٝغٞى ُوئٓ ٌ٤غٌِ رلث٤و أُإٍَخ إٔ ٣لػُ ٞؾٞٚه اعزٔبػبد أُغٌِ ػٍِ ٠ج َ٤االٍزْبهح ًَ ّقٔ ٣وٟ
كبئلح ك ٢ؽٞٚه ٙثٔب ك ٢مُي ٓٔضِ ٖ٤ػٖ رالٓ٤ن أُلهٍخ االثزلائ٤خ  ٝاُضبٗ٣ٞخ اإلػلاك٣خ .
أُبكح 22
٣غزٔغ ٓغٌِ رلث٤و أُإٍَخ ثلػٞح ٖٓ هئًِٔ َٚ٤ب كػذ اُٚوٝهح ُنُي ٝ ،ػِ ٠األهَ ٓور ٖ٤ك ٢اَُ٘خ :
كٝهح ك ٢ثلا٣خ اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ ٝ ،رقٖٔ ُزؾل٣ل اُزٞعٜبد أُزؼِوخ ثزَ٤٤و أُإٍَخ ٝ ،ػِ ٠اُقٖ: ٓٞ*كهاٍخ ثوٗبٓظ اُؼَٔ اَُ٘ ١ٞاُقبٓ ثأْٗطخ أُإٍَخ  ٝأُٞاكوخ ػِ ٚ٤؛
*رؾل٣ل اإلعواءاد أُزؼِوخ ثز٘ظ ْ٤اُلف ٍٞأُلهٍ. ٢
كٝهح كٜٗ ٢ب٣خ اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ ٝ ،رقٖٔ ُلهاٍخ ٓ٘غياد  ٝؽبع٤بد أُإٍَخ  ٝثٖلخ فبٕخ :*اُ٘ظو ك ٢اُزوو٣و اَُ٘ ١ٞاُؼبّ أُزؼِن ثْ٘ب٤ٍ ٝ ٛو أُإٍَخ  ٝأُٖبكهخ ػِ ٚ٤؛
*رؾل٣ل ؽبع٤بد أُإٍَخ َُِ٘خ اُلهاٍ٤خ أُٞاُ٤خ  ٝأُٞاكوخ ػِٜ٤ب .
أُبكح 27
ْ٣زوُٖ ٛؾخ ٓلاٝالد ٓغٌِ رلث٤و أُإٍَخ إٔ ٣ؾٚوٛب ٓب ال ٣وَ ػٖ ٖٗق أػٚبئ ٚك ٢اُغَِخ األ ٝ ٠ُٝك ٢ؽبُخ
ػلّ اًزٔبٍ اُٖ٘بةٞ٣ ،ع ٚاٍزلػبء صبٕ ك ٢ظوف أٍجٞع  ٌٕٞ٣ ٝاُٖ٘بة ثبُؾبٙو. ٖ٣
 ٝرزقن اُوواهاد ثأؿِج٤خ األٕٞاد ،كإ رؼبكُذ هعؼ اُغبٗت اُن٘٣ ١زٔ ٢ئُ ٚ٤هئ ٌ٤أُغٌِ .
أُبكح 22
رؾلك ً٤ل٤بد افز٤به أػٚبء ٓغٌِ رلث٤و أُإٍَخ ثوواه َُِِطخ اُؾٌ٤ٓٞخ أٌُِلخ ثبُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ.
أُبكح 22
أُغـــــٌِ اُزــــــوث١ٞ
ر٘ب ٛثبُٔغٌِ اُزوثُِٔ ١ٞإٍَخ أُٜبّ اُزبُ٤خ :
ئػلاك ْٓبه٣غ اُجوآظ اَُ٘٣ٞخ ُِؼَٔ اُزوثُِٔ ١ٞإٍَخ  ٝثوآظ األْٗطخ اُلاػٔخ  ٝأُٞاى٣خ  ٝرزجغ ر٘ل٤نٛب ٝرؤٜ٣ٞب .
رول ْ٣اهزواؽبد ثْإٔ اُجوآظ  ٝأُ٘بٛظ اُزؼِ٤ٔ٤خ  ٝػوٜٙب ػِٓ ٠غٌِ األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞأُؼ٘٤خ .
اُزَ٘٤ن ثٓ ٖ٤قزِق أُٞاك اُلهاٍ٤خ .ئثلاء اُوأ ١ثْإٔ رٞى٣غ اُزالٓ٤ن ػِ ٠األهَبّ ٤ً ٝل٤بد اٍزؼٔبٍ اُؾغواد  ٝاٍزؼٔبالد اُيٖٓ .ثوٓغخ االفزجبهاد ٝاالٓزؾبٗبد اُز٣ ٢زْ ر٘ظٜٔ٤ب ػِٕ ٠ؼ٤ل أُإٍَخ  ٝأَُبٔٛخ ك ٢رزجغ ٓقزِق ػِٔ٤بدئٗغبىٛب .
كهاٍخ ِٛجبد أَُبػلح االعزٔبػ٤خ  ٝاهزواػ اُزالٓ٤ن أُزوّؾُ ٖ٤إلٍزلبكح ٜٓ٘ب  ٝػوٜٙب ػِٓ ٠غٌِ اُزلث٤و .ر٘ظ ْ٤األْٗطخ  ٝأُجبه٣بد  ٝأَُبثوبد اُضوبك٤خ  ٝاُو٣ب٤ٙخ  ٝاُل٘٤خ .أُبكح 22
٣زٌ ٕٞأُغٌِ اُزوث ١ٞؽَت أُواؽَ اُزؼِ٤ٔ٤خ أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢أُبكح  2أػال: ٖٓ ٙ
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أ) ثبَُ٘جخ ُِٔلهٍخ االثزلائ٤خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤بٔٓ ،ضَ ٝاؽل ػٖ ٤ٛئخ اُزله ٌ٣ػٖ ًَ َٓز ٟٞكهآٍٖ ٢
َٓز٣ٞبد أُوؽِخ االثزلائ٤خ ،هئ ٌ٤عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء رالٓ٤ن أُإٍَخ .
ة) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اإلػلاك٣خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ اُؾواً اُؼبُِٓ ٖ٤قبهع٤خ؛ ٓٔضَ ٝاؽل ػٖ ٤ٛأح اُزلهٌ٣
ػٖ ًَ ٓبكح كهاٍ٤خ؛ َٓزْبه ك ٢اُزٞع ٝ ٚ٤اُزقط ٜ٤اُزوث١ٞ؛ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء رالٓ٤ن أُإٍَخ؛
ط) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ ٓل٣و اُلهاٍخ ك ٢ؽبُخ رٞكو أُإٍَخ ػِ ٠أهَبّ رؾ٤ٚو٣خ
ُُٞٞط أُؼبٛل  ٝأُلاهً اُؼِ٤ب أ ٝأهَبّ ُزؾ٤ٚو ّٜبكح اُزو٘ ٢اُؼبُ ٢؛ ٗبظو أُإٍَخ ؛ اُؾواً اُؼبُِٓ ٖ٤قبهع٤خ؛
ٓٔضَ ٝاؽل ػٖ ٤ٛأح اُزله ٌ٣ػٖ ًَ ٓبكح كهاٍ٤خ؛ ٓٔضِ ٖ٤اص٘ ٖ٤ػٖ رالٓ٤ن أُإٍَخ؛ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء
رالٓ٤ن أُإٍَخ .
٣ ٝزْ رؼ ٖ٤٤أػٚبء أُغٌِ اُزوثُ ٖٓ ١ٞلٕ ٓل٣و األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌ. ٖ٣ٞ
أُبكح 22
٣غزٔغ أُغٌِ اُزوث ١ٞثلػٞح ٖٓ هئًِٔ َٚ٤ب كػذ اُٚوٝهح ئُ ٠مُي ٝ ،ػِ ٠األهَ كٝهر ٖ٤ك ٢اَُ٘خ
أُبكح 22
أُغبٌُ اُزؼِ٤ٔ٤خ
ر٘ب ٛثبُٔغبٌُ اُزؼِ٤ٔ٤خ أُٜبّ اُزبُ٤خ :
كهاٍخ ٙٝؼ٤خ رله ٌ٣أُبكح اُلهاٍ٤خ  ٝرؾل٣ل ؽبع٤برٜب اُزوث٣ٞخ ؛ٓ٘بهْخ أُْبًَ  ٝأُؼٞهبد اُز ٢رؼزوٗ رطج٤ن أُ٘بٛظ اُلهاٍ٤خ  ٝرول ْ٣اهزواؽبد ُزغبٝىٛب ؛اُزَ٘٤ن أكو٤ب  ٝػٔٞك٣ب ثٓ ٖ٤لهٍ ٢أُبكح اُٞاؽلح ؛ٙٝغ ثوٓغخ ُِؼِٔ٤بد اُزو٤ٔ٣ٞخ اُقبٕخ ثبُٔبكح اُلهاٍ٤خ ؛افز٤به اٌُزت أُلهٍ٤خ أُالئٔخ ُزله ٌ٣أُبكح  ٝػوٜٙب ػِ ٠أُغٌِ اُزوث ١ٞهٖل أُٖبكهخ ؛رؾل٣ل اُؾبع٤برٖٔ اُزٌُ ٖ٣ٞلبئلح أُلهٍ ٖ٤اُؼبِٓ ٖ٤ثبُٔإٍَخ أُؼ٘٤خ ؛اهزواػ ثوٗبٓظ األْٗطخ اُزوث٣ٞخ اُقبٕخ ثٌَ ٓبكح كهاٍ٤خ ثزَ٘٤ن ٓغ أُلزِ اُزوث١ٞ؛رزجغ ٗزبئظ رؾٖ َ٤اُزالٓ٤ن ك ٢أُبكح اُلهاٍ٤خ ؛اُجؾش ك ٢أٍبُ٤ت رط٣ٞو  ٝرغل٣ل أُٔبهٍخ اُزوث٣ٞخ اُقبٕخ ثٌَ ٓبكح كهاٍ٤خ ؛اهزواػ رٞى٣غ اُؾٖٔ اُقبٕخ ثٌَ ٓبكح كهاٍ٤خ ًأه٤ٙخ إلػلاك علا ٍٝاُؾٖٔ ؛ئٗغبى روبه٣و كٝه٣خ ؽ ٍٞاُْ٘ب ٛاُزوث ١ٞاُقبٓ ثٌَ ٓبكح كهاٍ٤خ  ٝػوٜٙب ػِ ٠أُغٌِ اُزوث ٝ ١ٞػِ ٠أُلزِاُزوثُِٔ ١ٞبكح .
أُبكح 21
رزٌ ٕٞأُغبٌُ اُزؼِ٤ٔ٤خ ؽَت ًَ ٓبكح ٖٓ أُٞاك اُلهاٍ٤خ ٖٓ :
أ ) ثبَُ٘جخ ُِٔلهٍخ االثزلائ٤خ  ٝاُضبٗ٣ٞخ اإلػلاك٣خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ عٔ٤غ ٓلهٍ ٢أُبكح اُلهاٍ٤خ ؛
ة) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ ٓل٣و اُلهاٍخ ك ٢ؽبُخ رٞكو أُإٍَخ ػِ ٠أهَبّ رؾ٤ٚو٣خ
ُُٞٞط أُؼبٛل  ٝأُلاهً اُؼِ٤ب أ ٝأهَبّ ُزؾ٤ٚو ّٜبكح اُزو٘ ٢اُؼبُ ٢؛ ٗبظو أُإٍَخ ؛ عٔ٤غ ٓلهٍ ٢أُبكح اُلهاٍ٤خ
.
أُبكح 21
٣غزٔغ أُغٌِ اُزؼِٓ ٌَُ ٢ٔ٤بكح كهاٍ٤خ ثلػٞح ٖٓ هئًِٔ َٚ٤ب كػذ اُٚوٝهح ُنُي ٝ ،ػِ ٠األهَ كٝهر ٖ٤ك ٢اَُ٘خ
:
أُبكح 21
ٓغــــــــبٌُ األهَبّ
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ر٘ب ٛثٔغبٌُ األهَبّ أُٜبّ اُزبُ٤خ :
اُ٘ظو ثٖلخ كٝه٣خ كٗ ٢زبئظ اُزالٓ٤ن  ٝارقبم هواهاد اُ٘ول أُالئٔخ ك ٢ؽو ْٜ؛رؾِ ٝ َ٤اٍزـالٍ ٗزبئظ اُزؾٖ َ٤اُلهاٍ ٢هٖل رؾل٣ل  ٝر٘ظ ْ٤ػِٔ٤بد اُلػْ  ٝاُزو٣ٞخ ؛ارقبم هواهاد اٗزوبٍ اُزالٓ٤ن ئُ ٠أَُز٣ٞبد أُٞاُ٤خ أ ٝأَُبػ ثبُزٌواه أ ٝكِٖ ْٜكٜٗ ٢ب٣خ اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ  ٝمُيث٘بءا ػِ ٠اُ٘و ٜأُؾَٖ ػِٜ٤ب ؛
كهاٍخ  ٝرؾِِٛ َ٤جبد اُزٞع ٝ ٚ٤ئػبكح اُزٞع ٝ ٚ٤اُجش كٜ٤ب ؛اهزواػ اُوواهاد اُزأك٣ج٤خ ك ٢ؽن اُزالٓ٤ن ؿ٤و أُ٘ٚجط ٝ ٖ٤مُي ؽَت ٓوز٤ٚبد اُ٘ظبّ اُلافُِِٔ ٢إٍَخ .أُبكح 22
رزٌٓ ٕٞغبٌُ األهَبّ ؽَت أُواؽَ اُزؼِ٤ٔ٤خ أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢أُبكح : ٖٓ 2
أ ) ثبَُ٘جخ ُِٔلهٍخ االثزلائ٤خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ عٔ٤غ ٓلهٍ ٢اُوَْ أُؼ٘ ٢؛ ٓٔضَ ػٖ عٔؼ٤خ آثبء ٝ
أ٤ُٝبء رالٓ٤ن أُإٍَخ ؛
ة ) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اإلػلاك٣خٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ اُؾواً اُؼبُِٓ ٖ٤قبهع٤خ ؛ َٓزْبه ك ٢اُزٞعٝ ٚ٤
اُزقط ٜ٤اُزوث ١ٞ؛ عٔ٤غ ٓلهٍ ٢اُوَْ أُؼ٘ ٢؛ ٓٔضَ ػٖ عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء رالٓ٤ن أُإٍَخ ؛
ة) ثبَُ٘جخ ُِضبٗ٣ٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخٓ ،ل٣و أُإٍَخ ثٖلز ٚهئَ٤ب؛ ٓل٣و اُلهاٍخ ك ٢ؽبُخ رٞكو أُإٍَخ ػِ ٠أهَبّ رؾ٤ٚو٣خ
ُُٞٞط أُؼبٛل  ٝأُلاهً اُؼِ٤ب أ ٝأهَبّ ُزؾ٤ٚو ّٜبكح اُزو٘ ٢اُؼبُ ٢؛ اُؾواً اُؼبُِٓ ٖ٤قبهع٤خ ؛ عٔ٤غ ٓلهٍ٢
اُوَْ أُؼ٘ ٢؛ ٓٔضَ ػٖ عٔؼ٤خ آثبء  ٝأ٤ُٝبء رالٓ٤ن أُإٍَخ .
 ٝػ٘ل اعزٔبع ٓغٌِ اُوَْ ً٤ٜأح رأك٣ج٤خٚ٣ ،بف ئُ ٠أػٚبئٔٓ ،ٚضَ ػٖ رالٓ٤ن اُوَْ أُؼ٘٣ ٢قزبه ٖٓ ث ٖ٤ىٓالئ. ٚ
أُبكح 27
رغزٔغ ٓغبٌُ األهَبّ كٜٗ ٢ب٣خ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُؾلكح ثٔٞعت اُ٘ظبّ أُلهٍ ٢اُغبه ١ث ٚاُؼَٔ.
أُوعغ  :اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ػلك  72 . 2222عٔبك ٟاأل2222 ٞ٤ُٞ٣ 22 .7222 ٠ُٝ
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األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛركٙ

ٓؾٚو اعزٔبع ٓغٌِ اُزلث٤و
ربه٣ـ االٗؼوبك …………………………… :ػِ ٠اَُبػخ …………………………… :
عل ٍٝاألػٔبٍ
*اُ٘ظو ك ٢اُزوو٣و اَُ٘ ١ٞاُؼبّ أُزؼِن ثْ٘ب٤ٍ ٝ ٛو أُإٍَخ  ٝأُٖبكهخ ػِ ٚ٤؛
*رؾل٣ل ؽبع٤بد أُإٍَخ َُِ٘خ اُلهاٍ٤خ أُٞاُ٤خ  ٝأُٞاكوخ ػِٜ٤ب

اُؾبٙوٕٝ
هد

االٍْ اٌُبَٓ

هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ
اُوئٌ٤
ٓٔضِخ ُالهَبّ األ٠ُٝ
ٓٔضَ األهَبّ اُضبٗ٤خ
ٓٔضَ األهَبّ اُضبُضخ
ٓٔضَ األهَبّ اُواثؼخ
ٓٔضِخ األهَبّ اُقبَٓخ
ٓٔضَ األهَبّ اَُبكٍخ
ٓٔضَ األٛو اُزو٘٤خ

اُزٞه٤غ

اُـبئجٕٞ
اُٖلخ

األٍجبة
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ػوٗ ٓلَٖ ؽ ٍٞكهاٍخ اُ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ
 اِٛغ اُغٔغ ػِ ٠اُزوو٣و اَُ٘ ١ٞاُؼبّ أُزؼِن ثْ٘ب٤ٍ ٝ ٛو أُإٍَخ ٝصٖٔ اُغٔ٤غ أُغٜٞكاد اُز ٢ثنُذ ك٢ٛنا اُْإٔ
 كٔ٤ب ٣قٔ اُؾبع٤بد كول ِٛت اُغٔغ ٖٓ اَُ٤ل اُوئٓ ٌ٤واٍِخ اُ٘٤بثخ كٔ٤ب ٣قٔ اَُجٞهاد اُز ٢رالّذ ٝثؼ٘ اُزغ٤ٜياد ٝفبٕخ ٓب ٣زؼِن ثبُزؼِ ْ٤اُ٢ُٞ
 هكؼذ اُغَِخ ػِ ٠اَُبػخ ……………………… ثؼل ٓ٘بهْخ اُ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍاُوئٌ٤

أُووه

ٓغٔٞػخ ٓلاهً ػ ٖ٤رٌ ٢عٔبػخ ث٘٣ ٢قِق ٗ٤بثخ أُؾٔل٣خ اُٜبرق 0672869345
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ثَْ هللا اُوؽٔبٕ اُوؽْ٤

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛركٙ

ٓؾٚو اعزٔبع أُغٌِ اُزؼِ٢ٔ٤
ربه٣ـ االٗؼوبك  ……………………… :ػِ ٠اَُبػخ :
عذٔل األػًبل

………………………

اُزَ٘٤ن ثٓ ٖ٤لهٍ ٢أُبكح اُٞاؽلح
افز٤به اٌُزت أُلهٍ٤خ أُالئٔخ ُزله ٌ٣أُبكح  ٝػوٜٙب ػِ ٠أُغٌِ اُزوث ١ٞهٖل أُٖبكهخ
اهزواػ رٞى٣غ اُؾٖٔ اُقبٕخ ثٌَ ٓبكح كهاٍ٤خ ًأه٤ٙخ إلػلاك علا ٍٝاُؾٖٔ

اُؾبٙوٕٝ

هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

اُزٞه٤غ

هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

اُزٞه٤غ

اُـبئجٕٞ
هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

األٍجبة
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ػوٗ ٓلَٖ ؽ ٍٞكهاٍخ اُ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ

 كزؼ ثبة اُ٘وبُ ؽ ٍٞاٌُزت أُووهح  ٝاثلاء عٔ٤غ أُالؽظبد هٖل رـ٤٤و اً ١زبة ٓووهاٗطالهب ٖٓ اٌُزت أُٖبكم ػِٜ٤ب ٖٓ ٛوف اُٞىاهح اُ٤ٕٞخ ًٔب ٗظْ ٗوبُ ؽ ٍٞاٍزؼٔبٍ
اُيٖٓ ٝاُؾ٤ي اُيٓ٘ ٢أُؼزٔل الثلاء أُالؽظبد هٖل رٞؽ٤ل فطخ ػَٔ ٓٞؽلح ػَِٓ ٠زٟٞ
أُغٔٞػخ أُلهٍ٤خ ٌَُ َٓز ٟٞكهاٍ٢
 ًٗٞذ ٝهّبد ُزجبكٍ اُقجواد  ٝاالًواٛبد اُز ٢اػزوٙذ ًَ أٍزبم ٓٝؾبُٝخ رلُ َ٤اُٖؼبةؽَت ًَ َٓز ٟٞكهاٍ٢
 آٌبٗ٤خ رـ٤٤و اُوواءح أُووهح ُِـخ اُلوَٗ٤خ ثبَُٔز ٟٞاُقبٌٓاهزواؽبد

هكؼذ اُغَِخ ػِ ٠اَُبػخ  ………………….ثؼل كهاٍخ َٓزلٚ٤خ ُِ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ

اُوئٌ٤

أُووه
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ثَْ هللا اُوؽٔبٕ اُوؽْ٤

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛركٙ

ٓؾٚو اعزٔبع ٓغٌِ اُوَبّ أَُز : ٟٞاُضبُش +اُواثغ+اُقبٌٓ
أُ ٍْٞاُلهاٍ----------------------- : ٢

(اُِـخ اُلوَٗ٤خ)

ٓٞٙٞع االعزٔبع  :كهاٍخ ٘ٓ ٝبهْخ ؽِٖ٤خ اُلٝهح اُضبٗ٤خ
الحاضرون
أعضاء الفرٌق التربوي

ه.د

االٍْ  ٝاَُ٘ت

ههْ اُزأع٤و

اُزٞه٤غ

اُٞؽلح أُلهٍ٤خ

1
2
3

اُـبئجٕٞ
هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

األٍجبة
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ٓلهٍخ ػ ٖ٤رٌ ٢عٔبػخ ث٘٣ ٢قِق ٗ٤بثخ أُؾٔل٣خ اُٜبرق 0672869345

ػوٗ ٓلَٖ ؽ ٍٞكهاٍخ اُ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ

اهزواؽبد

هكؼذ اُغَِخ ػِ ٠اَُبػخ  ………………….ثؼل كهاٍخ َٓزلٚ٤خ ُِ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ

اُوئٌ٤

أُووه
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اُؾٔل هلل ٝؽلٙ

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يذسعخ ػ ٍٛركٙ

ٓؾٚو اعزٔبع
ربه٣ـ االٗؼوبك  ……………………………. :ػِ ٠اَُبػخ ………………... :
عذٔل األػًبل
رٞى٣غ اُزالٓ٤ن
اُغلا ٍٝاُلهاٍ٤خ
اُؾواٍخ
ػلح األٍزبم

اُؾبٙوٕٝ

هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

اُزٞه٤غ

هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

اُزٞه٤غ

اُـبئجٕٞ
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هد

االٍْ اٌُبَٓ

اُٖلخ

األٍجبة

ػوٗ ٓلَٖ ؽ ٍٞكهاٍخ اُ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ

هكؼذ اُغَِخ ػِ ٠اَُبػخ

ثؼل كهاٍخ َٓزلٚ٤خ ُِ٘و ٜأُلهعخ ك ٢عل ٍٝاألػٔبٍ

اُوئٌ٤

أُووه
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ٓلهٍخ ػ ٖ٤رٌ ٢عٔبػخ ث٘٣ ٢قِق ٗ٤بثخ أُؾٔل٣خ اُٜبرق 0672869345

رأٍٓ ٌ٤غٌِ اُزلث٤و

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يذسعخ ػ ٍٛركٙ

الئؾخ اُزٖ٣ٞذ

رت

االسم و النسب

المستوى

ال

نعم

مالحظات
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اللجنة المشرفة

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يذسعخ ػ ٍٛركٙ

الئؾخ انؾنٕس
رت

االسم و النسب

المستوى

رقم التأجٌر

التوقٌع

صفحة 102 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يذسعخ ػ ٍٛركٙ

لجنة السهر على االنتخابات
رت

االسم و النسب

األكبر سنا

رقم التأجٌر

األصؽر سنا

التوقٌع

صفحة 103 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يذسعخ ػ ٍٛركٙ

نتائج االنتخابات
رت

االسم و النسب

عدد األصوات
المعبر عنها

رقم التأجٌر

عدد االصوات
المحل علٌها

عدد االصوات
الملؽاة

صفحة 104 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ  ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ اُلاه اُجٚ٤بء اٌُجوٟ
ٗ٤بثخ أُغٔل٣خ
يذسعخ ػ ٍٛركٙ

ٓؾٚو اعزٔبع
.............................................................................................................................................................
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صفحة 105 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
أُووه.

اُجبة اُضبٖٓ
رلث٤و ِٓلبد اُٞكبح

صفحة 106 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

تدبٌر ملفات الوفاة
وبعد
فتبعا لما لوحظ من بطء فً معالجة ملقات الموظفٌن و هم ٌزاولون عملهم و ما لذلك من انعكاس سلبً على
االوضاع المادٌة و االجتماعٌة لالرامل و االٌتام و بهدؾ التقلٌص من المدة التً ٌستؽرقها انجاز هذه الملفات
ٌشرفنً اخباركم انه تم تدارس السبل الكفٌلة بتحقٌق النجاعة و السرعة و الفعالٌة المطلوبة مع المصالح
المختصة للصندوق المؽربً للتقاعد
لذا و من اجل تجاوز الصعوبات المطلوبة بشان تدبٌر هذه الملفات و حتى ٌتسنى للمصالح المركزٌة للوزارة
انجاز قرارات الحذؾ من االسالك فً اقرب االجال المرجو منكم السهر على احترام التدابٌر و االجراءات
التالٌة باستثمار مختلؾ القنوات التواصلٌة الممكنة
اٌالء االهتمام الكبٌر للوثائق المكونة لملفات الموظفٌن المتوفٌن " رفقته الئحة الوثائق المطلوبة" ومطالبة ذوي
الحقوق باالدالء الفوري "فور وفاة الموظؾ" بالوثائق المطلوبة لما لذلك من دور اٌجابً فً تسرٌع وتٌرة
معالجة الملفات

المرجع المراسلة الوزارٌة عدد 90/512 :بتارٌخ  26ماٌو 2014

الوثائق المطلوبة لتكوٌن ملفً رصٌد الوفاة و معاش ذوي الحفوق
صفحة 107 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اذا كان المرحوم "ة" متزوجا

-

عقد الوفاة  7اصول
نسخة من البطاقة الوطنٌة للمرحوم
نسخة من عقد الزواج مصادق علٌها
عقد ازدٌاد االرملة " االٌم " فً نسخنٌن
نسخة من البطاقة الوطنٌة لالرملة
عقد ازدٌاد كل طفل فً ثالث نسخ
طلب معاش -النموذج رفقته-
طلب رصٌد الوفاة –النموذج رفقته-
شهادة الحٌاة لالطفال الجماعٌة فً نسختٌن
شهادات مدرسٌة لالطفال البالؽٌن من العمر  16الى  21سنة  -اثنان لكل طفل –
عقد تقدٌم ٌعٌن بمقتضاه القاضً المكلؾ بشؤون القاصرٌن المقدم على االبناء فً حالة وفاة كال الوالدٌن
عقد االراثة فً ثالث نسخ مصادق علٌها
نسخة من قرار التدرٌب و الترسٌم
شٌك ملؽى

اذا كان المرحوم "ة" عازبا

-

عقد الوفاة 6اصول
نسخة من البطاقة الوطنٌة للمرحوم "ة"
عقد وفاة االب او االم – فً حالة وفاة احد الوالدٌن –
ضهادة العزوبة للمرحوم "ة"
طلب رصٌد الوفاة –النموذج رفقته-
عقد االراثة فً ثالث نسخ مصادق علٌه
نسخة من البطاقة الوطنٌة للوالدٌن

صفحة 108 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُ٠
اَُ٤ل ٓل٣و اُٖ٘لٝم أُـوثُِ ٢زوبػل
ّبهع اُؼوػبه ؽ ٢اُو٣بٗ
اُوثبٛ

ِٛت أُؼبُ
ُِٔوؽ" ّٞح"  …………………………………………….ههْ اُزأع٤و …………………………………………….
االٛبه …………………………………………… :
ٓوو اُؼَٔ …………………………………………… :
أُزٞك ٠ثزبه٣ـ …………………………………………… :
أٗب أُٞهغ أٍلِ ٚاَُ٤ل "ح" …………………………………………… :
أرْوف ثإٔ أِٛت ٌْٓ٘ ٕوف ٓؼبُ أُوؽ" ّٞح" …………………………………………… :
ُلبئلر ٝ ٢كبئلح األٛلبٍ …………………………………………… :
اُجبُـ ٖٓ ٖ٤اُؼٔو …………………………………………… :
اُؼ٘ٞإ اُْقٖ…………………………………………… : ٞٛ ٢

ك………………………… : ٢

ؽوه ة …………………… :

صفحة 109 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
االٓٚبء

اُ٠
اَُ٤ل ٝى٣و أُبُ٤خ
هَْ أُ٤ياٗ٤خ  ٝأُؾبٍجخ
اُوثبٛ

ِٛت هٕ٤ل اُٞكبح
أٗب أُٞهغ أٍلِ ٚاَُ٤ل "ح" …………………………………………… :
أرْوف ثإٔ أِٛت ٌْٓ٘ ٕوف هٕ٤ل ٝكبح أُوؽ" ّٞح" …………………………………………… :
االٛبه …………………………………………… :

ههْ اُزأعجو …………………………………………… :

أُزٞك ٠ثزبه٣ـ …………………………………………… :
ٓوو اُؼَٔ …………………………………………… :
ُلبئلر ٝ ٢كبئلح أث٘بئ…………………………………………… : ٢

ك………………………… : ٢

ؽوه ة …………………… :

صفحة 110 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ثطبلخ انًؼهٕيبد انخبفخ ثبالسيهخ أٔ االٚزبو انجبغ ٍٛعٍ انشؽذ
أ انًمذو ػٍ االٚزبو انمبفشٍٚ
نزقفٛخ يؼبػ يذَ ٙنهزمبػذ

………………………………… Matricule CNT du défunt :

………………………………… Etablissement :

………………………………… N°CNIE défunt :

………………………………… Délégation :

اُزؼو٣ق ثبُٔوؽIdentification du défunt : :ّٞ

االٍْ اُؼبئِ ٝ ٢اُْقٖ٢

Nom et prénom :

ربه٣ـ اُٞكبح

Date de décès :

االٛبه  …………………………………………… :اَُِْ  ……………… :اُورجخ …………………………………………… :
………………………………Echelon

……………………………… Grade :

……………………………… Echelle

اُزؼو٣ق ثن ١ٝاُؾوٞمIdentité des ayants droit :

االٍْ اُؼبئِ ٝ ٢اُْقٖ٢
ُِيٝط "ح"

N°CNIE

ربه٣ـ االىك٣بك

ربه٣ـ اُيٝاط

أُٜ٘خ

صفحة 111 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
االٍْ اُؼبئِٝ ٢

N°CNIE

اُْقُٖ ٢الٝالك 2

ربه٣ـ االىك٣بك

االٍْ اُؼبئِٝ ٢
اُْقُٖ ٢الّ

االٍْ اُؼبئِٝ ٢
اُْقُٖ ٢الة

ثبَُ٘جخ ُِن ٖ٣رغبٝىٝا اَُٖ 16
ٓٔلهً

ؿ٤و
ٓٔلهً

ٓؼبم 3

االرٖبٍ Contact

اُجو٣ل االٌُزوE mail : ……………………… ………………………………………………………………………………… : ٢ٗٝ
اُٜبرق Téléphone : …………………………………………………………………………..…………………………………… :
اُؼ٘ٞإ Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… :

ٙ 7غ ػالٓخ ك ٢اُقبٗخ أُ٘بٍجخ
 0ك ٢ؽلٝك ٍٖ ٝ 25ثل ٕٝؽل َُِٖ ثبَُ٘جخ ُِٔؼبم
 7اُٞصبئن اُٞاؽت االكالء ثٜب ػ٘ل االػبهخ
 ّٜبكح ٛج٤خ ٖٓبكم ػِٜ٤ب ٖٓ ٛوف أُغٌِ اُٖؾ٢ ّٜبكح ػلّ اُؼَّٜٔ -بكح اُؼيٝثخ

أكاء أُؼبُ1

Paiement de la pension1

اِٛت رؾ َ٣ٞأُؼبُ اُ ٠اُؾَبة اُجٌ٘ ٢اُن ١رغل ٕٝهكوزّٜ ٚبكح اُزؼو٣ق اُجٌ٘ ٢ا ٝاُْ٤ي أُِـ٠
أُزؼِن ثٚ

صفحة 112 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

آٚبء أُؼ٘ ٢ثبالٓو

اُزبه٣ـ

هبئٔخ ٓلِٖخ ُِقلٓبد

اُزؼو٣ق
االٍْ اُؼبئِ ٝ ٢اُْقٖ………………………………… : ٢

ههْ اُزأع٤و ………………………………… :

ربه٣ـ االىك٣بك  …………………………………………… :ههْ اُجطبهخ اُ٤٘ٛٞخ …………………………………… :
ههْ االٗقوا ٛكٗ ٢طبّ افو – اُ٘ظبّ اُغٔبػُ٘ٔ ٢ؼ هٝارت اُزوبػل ………………………………………………… :
-

اُٖ٘لٝم أُُِٚ ٢٘ٛٞبٕ االعزٔبػ………………………………………………… : ٢

اُقلٓبد أُ٘غيح
االٛبه

اُلهؽخ

اُوهْ االٍزلالُ٢

اُورجخ

ربه٣ـ أُلؼٍٞ

صفحة 113 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

االٗوطبع ػٖ اُؼَٔ
أُلح

اَُجت

ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠
ٖٓ  ………………………… :اُ……………………………… : ٠

اُقلٓخ أُلٗ٤خX

صفحة 114 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ٖٓ

االكاهح

اُ٠

 Xك ٢ؽبُخ هٚبء ٛن ٙأُلح فبهط اكاهرٌْ ٣زؼ ٖ٤ػِ ٠أُؼ٘ ٢ثبالٓو االكالء ْٜ٣بكح ٖٓ االكاهح أُؼ٘٤خٙٝؼ٤خ االُؾبم

ربه٣ـ االُؾبم

٤ٛئخ االُؾبم

اُزبه٣ـ

ربه٣ـ ٜٗب٣خ االُؾبم

آٚبء االكاهح

صفحة 115 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُجبة اُزبٍغ
اُزؼب٤ٗٝخ أُلهٍ٤خ
صفحة 116 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مدرسة عٌن عٌن تكً

التقرٌر المالً السنوي للتعاونٌة المدرسٌة
السنة الدراسٌة
المجاالت
النشاط االجتماعً
النشاط الثقافً
االصالح و الصٌانة والتجهٌز
الورشات الفنٌة و التربوٌة
البستنة و التربٌة البٌئٌة
المجموع

النسبة
المخصصة
30%
20%
20%
20%
10%
100%

المصارٌؾ

المبلػ المخصص
للمجال

الباقً بعد
الصرؾ

مالحظات

الباقً فً اخر السنة الدراسٌة
حرر ب  …………………… :فً……………………………………… :
نقدا ……………………………………… :
فً الحساب البنكً أو البرٌدي  ……………………………………… :امضاء المدٌر
المجموع ……………………………………… :
توقٌع المنسق

امضاء السٌد النائب

مالحظة النٌابة

ٓلهٍخ ػ ٖ٤رٌ ٢عٔبػخ ث٘٣ ٢قِق ٗ٤بثخ أُؾٔل٣خ اُٜبرق 0672869345

صفحة 117 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

رقم التعاونٌة :
الحساب البرٌدي ………………………………………
السنة الدراسٌة
……………………

مشروع صرؾ مداخٌل التعاونٌة المدرسٌة
مجموع مداخٌل االنخراطات
نسبة المؤسسة من ……………………………………… :
المجموع ……………………………………… :

……………………………………… :

مجاالت الصرؾ
النشاط االجتماعً
النشاط الثقافً
االصالح و الصٌانة والتجهٌز
و التربوٌة
الورشات الفنٌة
البستنة و التربٌة البٌئٌة
المجموع

النسبة المخصصة لكل
مجال
30%
20%
20%
20%
10%
100%

المبلػ المخصص

توقٌع السٌد المدٌر و طابع المؤسسة

حرر ب:

مالحظات

مالحظة السٌد النائب

………………………

فً:

………………………

صفحة 118 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

مالحظات
جمٌع النسب المشار الٌها أعاله تصرؾ خالل السنة الدراسٌة
ال ٌنبؽً تحوٌل النسبة المخصصة فً مجال معٌن الى اخر إال بموافقة النٌابة

ٓلهٍخ ػ ٖ٤رٌ ٢عٔبػخ ث٘٣ ٢قِق ٗ٤بثخ أُؾٔل٣خ اُٜبرق 0672869345

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مدرسة عٌن تكً

تقرٌر حول نشاط التعاونٌة المدرسٌة
الموسم الدراسً ………………………
معلومات عامة
تارٌخ تجدٌد التعاونٌة المدرسٌة  ……………………… :رقمها  ……………………… :رقم الحساب ……………………………………… :
اسم منسق الفوج األول  ……………………………………… :رقم التأجٌر ……………………………………… :
اسم منسق الفوج الثانً  ……………………………………… :رقم التأجٌر ……………………………………… :
نشاط التعاونٌة المدرسٌة
……………………………………… :
عدد اجتماعات مكتب التعاونٌة
نشاط اللجان ……………………………………… :
عدد اللجان المكونة ……………………………………… :
انُبؽٛخ انًبنٛخ نهزؼبَٔٛخ انًذسعٛخ
مجموع المصارٌؾ  ……………………… :الباقً ……………………………………… :
مجموع المداخٌل …………………………… :
مصدر مداخٌل التعاونٌة ……………………………………… :
……………………………………… :
نوعٌة مصارٌؾ التعاونٌة
نشاط التعاونٌة المدرسٌة
النشاط الثقافً و الفنً
المسابقات الثقافٌة
الرسم – جمع الطوابع
التراسل
المسرح

عدد المهرجانات

عدد المعارض

عدد البحوث
المنجزة

عدد الحفالت

عدد األسفار و
الرحالت

المسابقات
الثقافٌة

صفحة 119 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

المكتبة المدرسٌة
عدد الكتب

المجلة المدرسٌة التربٌة الموسٌقٌة

عدد العروض
عدد المستفٌدٌن

النشاط االجتماعً
عدد الحمالت الوطنٌة
أنواعها وعدد المستفٌدٌن من كل حملة
أعمال اجتماعٌة أخرى
االهتمام بالتدبٌر المنزلً
الخٌاطة

األشؽال الٌدوٌة
التسفٌر

الطبخ

الكهرباء

البستنة المدرسٌة
عدد األقسام المهتمة
بالبستنة

الفصالة و
الكروشً

النجارة

عدد أشجار الفواكه

التصوٌر

عدد األشجار
الؽابوٌة

الطرز

الكراكٌز

الجبص

عدد التعاونٌات
المهتمة بالنحل

الحبل المسلح

عدد التعاونٌات
المهتمة بتربٌة
الدواجن

مالحظات حول سٌر التعاونٌة المدرسٌة :
رؼبات و مطالب التعاونٌات ……………………………………… :

………………………………………

حرر ب

فً

…………………………

………………………………………

ِٓؾٞظخ
َظشا نهزغٛٛشاد انز ٙهشأد ػهٗ انغبؽخ انزؼهًٛٛخ ثباليكبٌ امبفخ أَؾطخ أخشٖ رضأنٓب انًإعغخ

صفحة 120 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
مدرسة عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مدرسة عٌن تكً

بٌان مفصل حول رصٌد التعاونٌة المدرسٌة
للموسم الدراسً ……………………………………… :
المؤسسة :
رقمها ……………………………………… :

………………………………………

أنواع المصارٌؾ

أنواع المداخٌل
البطاقات

التصوٌر

مداخٌل أخرى

المجموع

الحفالت و األنشطة
الثقافٌة

الوسائل التعلٌمٌة
والمعامل التربوٌة

النشاط االجتماعً

التربٌة البٌئٌة و
البستنة المدرسٌة

االصالحات
و الصٌانة

مصارٌؾ أخرى

المجموع

الرصٌد الباقً من السنة الفارطة :
المجموع العام ……………………………………… :
الرصٌد الحالً ……………………………………… :
حرر ب

………………………………………

………………………

فً

………………………………………

صفحة 121 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية
مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

الى
السٌد النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة ……………………… :
مكتب تنمٌة األنشطة االجتماعٌة التربوٌة و الثقافٌة و الفنٌة
الموضوع اعالم بتحوٌل مستحقات التصوٌر
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
وبعد ٌشرفنً اخباركم أنه تم تحوٌل مبلػ ………………… لفائدة الحساب البرٌدي الجاري ……………… فً اسم الفرع
االقلٌمً لجمعٌة تنمٌة التعاون المدرسً لنٌابة ………………………… مقابل وصل عدد ……………………… بتارٌخ
………………………و ستجدون رفقته نسخة من اٌصال الدفع
مالحظات
القٌمة
العدد
النوع
رت
عملٌة التصوٌر
1
2
المجموع

والسالم
حرر ب

…………………………

فً

………………………………………

مدرسة عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345
الحمد هلل وحده

صفحة 122 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ملحوظة
ضرورة االحتفاظ بنسخة من الوصل ونظٌر المراسلة ضمن ملؾ التعاونٌة المدرسٌة

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

المؤسسة  ……………………… :رقمها  ……………………… :رقم التعاونٌة :

………………………

محضر الجمع العام
انعقد الجمع العام السنوي لتجدٌد مكتب التعاونٌة المدرسٌة بتارٌخ :
ثًذسعخ ……………………… :
ػِ ٠اَُبػخ ……………………… :

………………………

وقد عٌن كأعضاء مسؤولٌن و مسموح لهم بتوقٌع الشٌكات البرٌدٌة
السٌد "ة"  ……………………… :مدٌر "ة" المؤسسة عنوانه الشخصً
السٌد "ة"  ……………………… :عنوانه الشخصً

………………………………………………………………………………………………………………………

السٌد "ة"  ……………………………………………… :عنوانه الشخصً
ورفعت الجلسة على الساعة :

طابع و توقٌع السٌد المدٌر

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

توقٌع المنسق الثانً

توقٌع المنسق األول

صفحة 123 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

محضر تأسٌس أو تجدٌد مكتب التعاونٌة المدرسٌة لسنة

………………………

المؤسسة :
معلومات عامة
تارٌخ تأسٌس التعاونٌة  …………… ……………………… :رقمها  ………………… :رقم الحساب البرٌدي ………… ……………………… :
عدد الحجرات الدراسٌة  ……………………… ……………………… :عدد االفواج ……………………… ……………………… :
مجموع عدد التالمٌذ  …………… :الذكور  …………… :االناث …………… :
تكوٌن مكتب التعاونٌة المدرسٌة
تارٌخ انعقاد الجمع العام …………… المكان ……………
عدد التالمٌذ الحاضرٌن فً الجمع العام …………… عدد األساتذة ……………
نتٌجة تكوٌن المكتب
الرئٌس ……………………… :
خلٌفة الرئٌس ……………………… :
األمٌن ……………………… :
خلٌفة األمٌن ……………………… :
المستشار ……………………… :
االطر المنشطة بالمؤسسة
اسم المدٌر  ……………………… :رقم التأجٌر ……………………… :
المنسق عن الفوج األول  ……………………… :رقم التأجٌر ……………………… :
المنسق عن الفوج الثانً  ……………………… :رقم التأجٌر ……………………… :
……………………… ………………………

المساعدون
رئٌس اللجنة الثقافٌة  ……………………… :رقم التأجٌر ……………………… :
صفحة 124 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

رئٌس اللجنة الفنٌة  ……………………… :رقم التأجٌر :
رئٌس اللجنة االجتماعٌة  ……………………… :رقم التأجٌر ……………………… :
وفً األخٌر سلمت للتعاونٌة المدرسٌة الئحة الممتلكات و كذا رصٌد ها المالً المتوفر ابتداء
من تارٌخ  ……………………… :وقدره ……………………… :
التوقٌع و الخاتم
………………………

الحمد هلل وحده

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

الخطوط العامة للبرنامج السنوي المقترح للتعاونٌة المدرسٌة لسنة

نوع النشاط

اسم المنسق االول :
اسم المنسق الثانً

المكلفون به

---------------------

المكان

………………………

امضاء الرئٌس

……………………… :

امضاء الكاتب :

مالحظات

……………………… :
………………………

صفحة 125 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

طابع المؤسسة وإمضاء السٌد المدٌر

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

م تنمٌة االنشطة التربوٌة الثقافٌة و الفنٌة
محضر تأسٌس تعاونٌة القسم :
األستاذ  ……………………… :رقم التأجٌر :
لؽة التدرٌس :

………………………

………………………

………………………

الذكور  ……………………… :االناث  ……………………… :المجموع

عدد التالمٌذ
اجتمع تالمٌذ القسم ::

………………………

ٌوم  ……………………… :على الساعة :

:

………………………

………………………

وذلك قصد تأسٌس تعاونٌة قسمهم تبعا لمقتضٌات المذكرة الوزارٌة عدد 202

الصادرة بتارٌخ 31.10.1975

وقد تم انتخاب مكتب ٌتكون من
الرئٌس

 ……………………… :الكاتب  ……………………… :األمٌن :

المستشارون :

………………………

………………………

نشاطات تعاونٌة القسم
المكتبة

المجلة

التراسل

المسابقات

البستنة

صفحة 126 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

التوقٌعات
رئٌس تعاونٌة القسم

كاتب التعاونٌة

األستاذ

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م تنمٌة االنشطة التربوٌة الثقافٌة و الفنٌة

بطاقة المنسق
المؤسسة………………………………………………….. ………… :
االسم و النسب………………………………………………………………………. :
رقم التأجٌر ………………………………………………………………………..
لؽة التدرٌس ………………………………………………………………………..
االطار ………………………………………………………………………..
المستوى ………………………….توقٌت العمل …………………………..
المهام داخل فرع ج ت ت المدرسً …………………………………..
رقم االنخراط ………………………………………………………………………..
مجاالت االهتمام ………………………………………………………………………..
التدارٌب التً شارك فٌها
……………………………………………………………………….
نوع التدرٌب ………………………………………………………………………..
المعامل التً ٌحسنها ………………………………………………………………………..
رأي المدٌر ………………………………………………………….

صفحة 127 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

امضاء المدٌر

توقٌع المعنً باألمر

المؤسسة
وزارة التربٌة الوطنٌة
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م تدبٌر الحٌاة المدرسٌة
م االنشطة االجتماعٌة التربوٌة والثقافٌة

…………………………………………..…………..

طلب الحصول على رخصة القٌام برحلة أو خرجة

فً اطار األنشطة االجتماعٌة التربوٌة التً تقوم بها المؤسسة
ٌشرفنً أن أحٌطكم علما بان لجنة األسفار و الرحالت ستنظم رحلة أو خرجة لفائدة تالمٌذ المؤسسة الى
…………………………تحت اشراؾ السٌد ……………………………………………..
رقم التأجٌر ……………………………….
بتارٌخ ………………………………….على الساعة ………………………
لذا ألتمس منكم الموافقة على هذه الرحلة
عدد المشاركٌن من التالمٌذ …………ذكور ……… اناث ……… عدد المشرفٌن ……….
عدد المقاعد المؤمنة بالحافلة ……………………… ثمن كرائها …………..
مساهمة كل تلمٌذ ………………… مساهمة كل أستاذ ……………….
مجموع المداخٌل ……………………الترتٌبات التً اتخذت الجراء هذه الرحلة
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
صفحة 128 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

امضاء المدٌر وخاتم المؤسسة

امضاء المسؤول

ٌبعث الطلب الى النٌابة – م االنشطة االجتماعٌة التربوٌة الثقافٌة – قبل موعد الرحلة أو الزٌارة ب ٌ 15وما
اذا كانت الرحلة الى مدٌنة أو اقلٌم وكان مقررا المبٌث هناك ال بد أن ٌؤطر الرحلة وٌنظم لها م االنشطة
االجتماعٌة وهو الذي ٌتولى االتصال بالنٌابات وٌتضمن رخصة المبٌث و كٌفٌة االداء

الحمد هلل وحده
بتارٌخ

المملكة المؽربٌة

المؤسسة
وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م تدبٌر الحٌاة المدرسٌة
م االنشطة االجتماعٌة التربوٌة والثقافٌة

……………………………..

…………………………………………..…………..

تعلٌمات

تالفٌا لكل ما من شأنه أن ٌخلق أضرارا أو ٌسىء الى سمعة المؤسسة ٌجب العمل على تطبٌق التعلٌمات التالٌة
اذا كان المشاركون اناثا و ذكورا ٌجب أن ٌرافقهم سٌدتان و ثالثة رجال
اذا كان المشاركون اناثا ٌجب أن ٌرافقهم ثالث سٌدات ورجالن
اذا كان المشاركون ذكورا تبقى المشاركة العنصر النسوي اختٌارٌة
ال ٌسمح بتنظٌم أكثر من حافلة فً اتجاه واحد
ٌجب أن ال ٌتعدى عدد المشرفٌن عن الرحلة خمسة أفراد بما فٌهم المسؤول االول
ال ٌسمح بالمبٌث اال فً الداخلٌات التابعة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً أو فً مراكز األشؽال التابعة
للشبٌبة و الرٌاضة بعد الحصول على الرخصة الضرورٌة
ٌجب أن ال ٌتعدى عدد المشاركٌن عدد المقاعد المؤمنة بالحافلة فٌهم االطر المشرفة
التزام مصادق علٌه
أنا الموقع أسفله السٌد "ة" …………………………… رقم التأجٌر …………………
بصفتً مسؤول عن الرحلة التً ستنظمها مؤسسة …………………… الى مدٌنة ………
ٌوم ……………………… بتارٌخ  ……………………….ابتداء من الساعة ……..

صفحة 129 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

ألتزم بتطبٌق كل التعلٌمات المسطرة أعاله و أتحمل مسؤولٌة كل مخالفة من شأنها أن تخل بالنظام
ب  …………..فً ……………

نحن الموقعون أسفله مساعدٌن و مساعدات فً الرحلة نلتزم بمرافقة التلمٌذات و التالمٌذ من بداٌة الرحلة الى
نهاٌتها

السٌد "ة" ………………………………….رقم التأجٌر  ……………… ……………….التوقٌع

………… ……………….

السٌد "ة" ………………………………….رقم التأجٌر  ……………… ……………….التوقٌع

……………… ……………….

السٌد "ة" ………………………………….رقم التأجٌر  ……………… ……………….التوقٌع

……………… ……………….

السٌد "ة" ………………………………….رقم التأجٌر  ……………… ……………….التوقٌع

……………… ……………….

ملحوظة
المرجو من المدٌر أن ٌسهر على توقٌع هذا االلتزام من طرؾ المعنٌٌن باالمر بمحضره
توقٌع المدٌر وطابع المؤسسة

صفحة 130 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

الحمد هلل وحده
بتارٌخ

المملكة المؽربٌة

المؤسسة
وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م تدبٌر الحٌاة المدرسٌة
م االنشطة االجتماعٌة التربوٌة والثقافٌة

رت

االسم و النسب

رقم
رقم
التأمٌن التسجٌل

……………………………..

…………………………………………..…………..

ال ئحة بأسماء المشاركٌن

االسم و النسب

المستوى رت

رقم
التأمٌن

رقم
التسجٌل

المستوى

صفحة 131 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

امضاء المدٌر

جمٌع التالمٌذ مؤمنٌن

التزام
أنا الموقع اسفلع
السٌد  ………………………….صاحب سٌارة النقل العمومٌة التً تحمل رقم ……………… رقم
الرخصة  …………………….صنؾ الحافلة ………………………
ألتزم بنقل تالمٌذ مؤسسة  ………………………….من  ……………….الى ………………..وذلك
ٌوم  ……………………….من الساعة …………………… الى الساعة ……………… ثمن كراء
السٌارة …………………………درهم
عدد المقاعد المؤمنة بالسٌارة  …………………………….اسم السائق السٌد …………………
رقم رخصة السٌاقة  …………………………..عنوان االتصال ٌصاحب سٌارة النقل العمومٌة مع ذكر رقم
الهاتؾ …………………………………………………………………………….
مع صور شمسٌة لوثائق الحافلة

طابع وتوقٌع صاحب سٌارة النقل

الرقم السري

صفحة 132 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُلَٖ اُؼبّو
ٓطجٞػبد اُغٔؼ٤خ
اُو٣ب٤ٙخ
صفحة 133 :
..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

اُوثـب ٛك:٢
اُـٔٞاكن ُـ:

ٓنًوح ههْ:

ئنٗ انغٛذاد ٔانغبدح
ٓل٣ورٓٝ ٢ل٣و ١األًبك٤ٔ٣بد اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ ٝاُزٌ ٖ٣ٞهئَ٤زٝ ٢هؤٍبء كوٝع
اُغبٓؼخ ثبألًبك٤ٔ٣بد؛
ٗبئجبد ٞٗٝاة اُٞىاهح هئَ٤بد ٝهؤٍبء كوٝع اُغبٓؼخ ثبُ٘٤بثبد؛
ٓل٣واد ٓٝل٣وٓ ١إٍَبد اُزوث٤خ ٝاُزؼِ ْ٤اُؼٔٝ ٢ٓٞاُقٖ ٢ٕٞهئَ٤بد
ٝهؤٍبء اُغٔؼ٤بد اُو٣ب٤ٙخ أُلهٍ٤خ ثٔإٍَبد اُزؼِ ْ٤االثزلائٝ ٢اُضبٗ١ٞ
اإلػلاكٝ ١اُضبٗ ١ٞاُزأ.٢ِ٤ٛ
انًٕمٕع :ئؽٖبء اُغٔؼ٤بد اُو٣ب٤ٙخ أُلهٍ٤خ ٝكوٝع اُغبٓؼخ ثبُ٘٤بثبد ٝاألًبك٤ٔ٣بد اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ
ٝاُزٌ ٖ٣ٞثوٍْ أُ ٍْٞاُلهاٍ.0272 / 0277 ٢
انًشعغ  :أُواٍِخ اُٞىاه٣خ ههْ  24/012ثزبه٣ـ ٗٞٗ 23جو .0224
عالو ربو ثٕعٕد يٕالَب اإليبو انًإٚذ ثبهلل،
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ٝثؼل ،كل ٢ئٛبه ئؽٖبء اُغٔؼ ٤بد اُو٣ب٤ٙخ أُلهٍ٤خ ثٔإٍَبد اُزوث٤خ ٝاُزؼِٝ ْ٤رلؼ َ٤كٝهٛب اُزوث ١ٞاُذن١
َ٣زٜلف رط٣ٞو ٓٔبهٍخ األْٗطخ اُو٣بٙذ٤خ أُلهٍذ٤خٝ ،هؿجذخ كذٙ ٢ذجٝ ٜرزجذغ ّذإٜٗٝب اإلكاه٣ذخ ٝأُبُ٤ذخ ٝرؾ٤ذٖ٤
أُؼط٤بد أُزؼِوخ ثزغل٣ل ٝئؽلاس ٌٓبرجٜذبْ٣ ،ذوك٘ ٢إٔ أِٛذت ٓذٌْ٘ اَُذٜو ػِذٞٓ ٠اكذبح ٓل٣و٣ذخ االهروذبء ثبُو٣بٙذخ
أُلهٍذذ٤خ ،ػذذٖ ٛو٣ذذن اَُذذِْ اإلكاه ،١ثٌبكذذخ أُطجٞػذذبد أُوكوذذخ ثؼذذل رؼجئزٜذذب ثٌبٓذذَ اُلهذذخ ٝاُؼ٘ب٣ذذخ ٝكوذذب ُِٔواؽذذَ
اُزبُ٤خ:
 انًشؽهخ األٔنٗ :رو ّٞأُإٍَذبد اُزؼِ٤ٔ٤ذخ كذٓ ٢قزِذق األٍذالى ثٔذَء أُطجذٞع ههذْ  3أُزٕٞذَ ثذ ٚػجذو
اَُِْ اإلكاهٝ ،١ئػبكر ٚئُ٤ٗ ٠بثخ اُٞىاهح؛
 انًشؽهخ انضبَٛخ٣ :و ّٞهئ ٌ٤كوع اُغبٓؼخ ث٘٤بثخ اُٞىاهح ثزؾٖ َ٤أُطجٞع ههْ ٓ 3ذٖ أُإٍَذبد اُزؼِ٤ٔ٤ذخ
ثٌبكخ األٍالىٝ ،رلو٣ؾ ٓؼط٤بر ٚك ٢أُطجٞػبد ٓ 6ٝ 0ٝ 9ذغ ٓذَء أُطجذٞع ههذْ  ،0صذْ ٣وذ ّٞثزضج٤ذذ ًبكذخ
أُطجٞػبد (ثبٍزض٘بء ههْ  )3ػِ ٠هوٓ ٓلٓظ ٝئهٍبُ ٚئُذٓ ٠ل٣و٣ذخ االهروذبء ثبُو٣بٙذخ أُلهٍذ٤خ ٓوكٞهذب
ثٌبكخ أُطجٞػبد ك٤ٕ ٢ـزٜب اُٞهه٤خ أُٞهؼخًٔ ،ب ٣ؼٔذَ ػِذ ٠ئهٍذبٍ َٗذقخ ٓذٖ اُوذوٓ ئُذ ٠هئذ ٌ٤كذوع
اُغبٓؼخ ثبألًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ ٝاُزٌ.ٖ٣ٞ
 انًشؽهةةةخ انضبنضةةةخ٣ :وذذذ ّٞهئذذذ ٌ٤كذذذوع اُغبٓؼذذذخ ثبألًبك٤ٔ٣ذذذخ اُغ٣ٜٞذذذخ ُِزوث٤ذذذخ ٝاُزٌذذذ ٖ٣ٞثزلو٣ذذذؾ ٓؼط٤ذذذبد
أُطجٞػبد ههْ  0اُٖبكهح ػٖ اُ٘٤بثبد اُزبثؼخ ُألًبك٤ٔ٣خ ك ٢أُطجٞع ههْ ٝ 7ئهٍبُ ٚئُٓ ٠ل٣و٣خ االهروبء
ثبُو٣بٙخ أُلهٍ٤خ.
ٛنا ٝرغله اإلّذبهح ئُذٙ ٠ذوٝهح ئهٍذبٍ ًبكذخ اُٞصذبئن اَُذبُلخ اُذنًو هجذَ ٓ 72ذب ،0277 ١ػجذو اَُذِْ اإلكاه١
ٓٝذٖ فذذالٍ اُجو٣ذل اإلٌُزوٗٝذذ ،dpss@men.gov.ma ٢كميا ٌمكيين تحمٌيل المطبوعييات مين الموقييع اإللٌكترونييً
لمدٌرٌة االرتقاء بالرٌاضة المدرسٌةwww2.men.gov.ma/dpss :
ٝثبُٔ٘بٍجخ أكػذُِ ًْٞؼٔذَ ػِذ ٠رؼٔذ ْ٤فِذن اُغٔؼ٤ذبد اُو٣بٙذ٤خ أُلهٍذ٤خ ٛجوذب ُٔذب ِ٣ذيّ ثذ ٚاُوذبٗ ٕٞكذٛ ٢ذنا
اُجبةٝ ،أؿزْ٘ اُلوٕخ ألٗ ٙٞثغٜٞكًْ أُجنُٝخ ٖٓ أعَ رلؼٛ َ٤ن ٙاُغٔؼ٤بد ٝرٌٜٔ٘٤ذب ٓذٖ اُو٤ذبّ ثبُذلٝه أُ٘ذ ٛٞثٜذب
كٓ ٢غبٍ اُزوث٤خ ٝاُزٌٔ ،ٖ٣ٞانغالو.
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مدٌرٌة االرتقاء بالرٌاضة المدرسٌة
الهاتؾ 20.71.12.11.60 :
dpss@men.gov.ma

 01شارع ابن تومرت ص ب  727 :البرٌد المركزي – الرباط

الفاكس 20.71.12.10.00 :

البرٌد االلكترونً

انًطجٕع سلى 1

فرع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية
ألكاديمية:

...................................................................

تارٌخ تجدٌد المكتب
اسم رئٌس الفرع

:
:
:

....................................................................................

اسم أمٌن المال

:

....................................................................................

اسم الكاتب العام

....................................................................................
....................................................................................

تسمٌة ورقم الحساب البرٌدي أو البنكً Intitulé Exact du n° de CCP ou Compte Bancaire
..............................................................................................................................................

هاتف الوكالة :

.......................................

معطيات عامة برسم الموسم الدراسي

السلك التعلٌمً

فاكس

الوكالة................................................. :

1191/1199

عدد
المؤسسات
التعلٌمٌة

عدد التالمٌذ المسجلٌن
بالمؤسسات التعلٌمٌة
الذكور

اإلناث

عدد الجمعٌات
الرٌاضٌة
المدرسٌة

عدد المنخرطٌن
بالجمعٌات الرٌاضٌة
المدرسٌة
الذكور

اإلناث

التعلٌم االبتدائً
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الثانوي اإلعدادي
الثانوي التأهٌلً
المجموع
مالحظة هامة جدا :الرجاء إرفاق هذه البطاقة بعد تعبئتها بشٌك ملغى فً اسم الفرع.

رٕلٛغ ٔخبرى سئٛظ فشع
انغبيؼخ ثبألكبدًٛٚخ

انًطجٕع سلى 2

فرع الجامعة الملكية المربية للرياضة المدرسية
لنيابة:

...............................................................................................

تارٌخ تجدٌد المكتب
اسم رئٌس الفرع

:
:

....................................................................................

اسم الكاتب العام

:

....................................................................................

اسم أمٌن المال

:

....................................................................................

....................................................................................

تسمٌة ورقم الحساب البرٌدي أو البنكً Intitulé Exact du n° de CCP ou Compte Bancaire
...............................................................................................................................................

هاتف الوكالة :

.......................................

معطٌات عامة برسم الموسم الدراسً

السلك التعلٌمً

فاكس

الوكالة................................................. :

0272/0277

عدد
المؤسسات
التعلٌمٌة

عدد التالمٌذ المسجلٌن
بالمؤسسات التعلٌمٌة
الذكور

اإلناث

عدد الجمعٌات
الرٌاضٌة
المدرسٌة

عدد المنخرطٌن
بالجمعٌات الرٌاضٌة
المدرسٌة
الذكور

اإلناث
صفحة 137 :

..

مطبوعات شاملة لالدارة الرتبوية املغربية

التعلٌم االبتدائً
الثانوي اإلعدادي
الثانوي التأهٌلً
المجموع
مالحظة هامة جدا:
 الرجاء إرفاق هذه البطاقة بعد تعبئتها بشٌك ملغى فً اسم الفرع؛ -تعبأ فً نسختٌن ،ترسل إحداهما إلى األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن قصد اإلخبار.

رٞه٤غ ٝفبرْ هئ ٌ٤كوع
اُغبٓؼخ ث٘٤بثخ اُٞىاهح

انًطجٕع سلى 3

ثطبلخ يؼهٕيبد
خبفخ ثاؽقبء انغًؼٛبد انشٚبمٛخ انًذسعٛخ
ثشعى يٕعى 1191/1199
الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة لمؤسسة ............................................................................... :السلك :

....................... ..............

البلدة  ........................................................ :النٌابة :
تارٌخ *اإلحداث  /أو *تجدٌد المكتب.................................................................................................................................... :
اسم رئٌس الجمعٌة  ......................................................................................................................... :بصفته مدٌرا للمؤسسة؛
اسم الكاتب العام ...................................................................................................................................................................... :
اسم أمٌن المال ......................................................................................................................................................................... :
رقم الحساب البرٌدي أو البنكً ............................................................................................................................................. :
..................................................................................................................

معطيات عامة برسم الموسم الدراسي
عدد التالمٌذ المسجلٌن بالمؤسسة ................................................................... :اإلناث منهم ...................................... :

عدد التالمٌذ المنخرطٌن فً الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة ........................... :اإلناث منهم ..................................... :

 مبلغ واجب االشتراك للفرد الواحد ...................... :درهم  -المبلغ اإلجمالً لالشتراكات  ............................. :درهم
 الحصة المخصصة للجامعة ( ............ ...................................................... : ) % 02درهم؛
تارٌخ تحوٌلها إلى حساب الجامعة................................................................................... :
 الحصة المخصصة لفرع الجامعة بالنٌابة ( ............................................ : ) % 72درهم؛
تارٌخ تحوٌلها إلى حساب فرع الجامعة بالنٌابة...........................................................… :
 الحصة المخصصة لفرع الجامعة باألكادٌمٌة ( ..................................... : ) % 20درهم؛
تارٌخ تحوٌلها إلى حساب فرع الجامعة باألكادٌمٌة....................................................... :
1191 / 1199
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 الحصة المخصصة للجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة ( ................................ : ) % 60درهم؛
الرصٌد الحالً للجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة  .............................................................:درهم.

مالحظة هامة جدا:
*شطب على ما هو زائد.
الرجاء إرفاق هذه البطاقة بعد تعبئتها من طرف رئيس الجمعية الرياضية المدرسية بـ :
ـ شيك ملغى في اسم الجمعية؛
ـ نسخة من وصل تحويل الحصة المخصصة للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.

توقيع وخاتم رئيس الجمعية

توقيع أمين المال

صفحة 139 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
بطاقة معلومات
خاصة بإحصاء الجمعٌات الرٌاضٌة المدرسٌة
الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة لمؤسسة :
البلدة  …………………………………………………… :النٌابة …………………………………………………… :
أحدثت بتارٌخ  ……………………… :تم تجدٌد مكتب الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة بتارٌخ ……………………………… :
اسم رئٌس الجمعٌة …………………………………………………… :
اسم الكاتب العام…………………………………………………… :
اسم امٌن المال …………………………………………………… :
رقم الحساب البرٌدي أو البنكً …………………………………………………… :
الهاتؾ  …………………………………………………… :الفاكس …………………………………………………… :
معطٌات عامة برسم الموسم الدراسً
عدد التالمٌذ المسجلٌن بالمؤسسة  …………………………………………………… :االناث منهم …………………………………………………… :
عدد التالمٌذ المنخرطٌن فً الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة  …………………………………………………… :االناث منهم
مبلػ واجب االشتراك للفرد الواحد  …………………… :درهم – المبلػ االجمالً لالشتراكات  ………………………… :دسْى
الحصة المخصصة للجامعة  …………………… : 20 %درهم  .تارٌخ تحوٌلها الى حساب الجامعة  ……………… :عدد
الحصة المخصصة لفرع الجامعة بالنٌابة  ……… : 10 %درهم .تارٌخ تحوٌلها الى فرع النٌابة  ………… :عدد
الحصة المخصصة لفرع الجامعة باألكادٌمٌة  ……… : 5 %درهم تارٌخ تحوٌلها الى فرع األكادٌمٌة  … :عدد
الحصة المخصصة للجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة  …………………………………………………… : 65%درهم
مجموع مصارٌؾ الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة من فاتح شتنبر الى الٌوم  ………………………… :درهم
الرصٌد الحالً للجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة  …………………………………………………… :درهم
مالحظة هامة
الرجاء ارفاق هذه البطاقة بعد اعتمادها من طرؾ رئٌس الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة ب
 شٌك ملؽى فً اسم الجمعٌة نسخة من وصل تحوٌل الحصة المخصصة للجامعة الملكٌة الرٌاضٌة المدرسٌة……………………………………………………

صفحة 140 :
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الجامعة الملكٌة المؽربٌة للرٌاضة المدرسٌة
Fédération royale marocaine du sport scolaire
مطبوع رقم 1
محضر استخالص و توزٌع واجب االشتراك السنوي
بالجمعٌة الرٌاضٌة
الموسم…………………………………………………… :
اسم الجمعٌة الرٌاضٌة …………………………………………………… :
النٌابة  …………………………………………………… :البلدة …………………………………………………… :
مجموع التالمٌذ  …………………………………………………… :الذكور  …………… :االناث ………………………… :
قٌمة واجب االشتراك السنوي  10.00دراهم
مجموع مداخٌل من االشتراكات  …………………………………… :درهما
رقم الحساب البرٌدي أو البنكً
تارٌخ التحوٌل
المبلػ المحول
توزٌع الحصص
فرع الجامعة بالنٌابة 10%
فرع الجامعة باألكادٌمٌة 5%
الجامعة الملكٌة المؽربٌة
للرٌاضة المدرسٌة 15%
صندوق دعم الرٌاضة
المدرسٌة 5%
الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة
65%
حرر ب :

……………………………

أمٌن الجمعٌة الرٌاضٌة

فً :

………………………………………

رئٌس الجمعٌة الرٌاضٌة
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

سجل الحسابات " مقترح واجتهاد حبذته أطراؾ معنٌة "
مداخٌل الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة
مجموع المداخٌل حتى الٌوم
المبلػ
نوع المداخٌل
الموسم الدراسً
المنقول عن سنة ……………………… :

رقم النفقة

الطرؾ القابض

مصارٌؾ الجمعٌة الرٌاضٌة
موسم ……………………… :
المبلػ مجموع المصارٌؾ حتى
نوعٌة
الٌوم
المصارٌؾ

تأشٌرة المراقبة

مالحظات

المٌزان
المداخٌل  ……………………………………… :المصارٌؾ  ……………………………………… :الفائض :

………………………………………

الحساب الختامً للجمعٌة الرٌاضٌة

صفحة 142 :
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحساب الختامً للجمعٌة الرٌاضٌة
السنة الدراسٌة :
الموارد
االعتمادات المنقولة ……………………………………… :
انخراطات السنة الدراسٌة ……………………………………… :
موارد أخرى……………………………………… :
المصارٌؾ
مصارٌؾ السنة الدراسٌة ……………………………………… :
الرصٌد المتبقى المنقول ……………………………………… :
المصارٌؾ
تسٌٌر المكتب
شراء لوازم رٌاضٌة
فرع النٌابة
فرع األكادٌمٌة
الجامعة و الدعم
األنشطة العدو الرٌفً كرة القدم الرٌاضات الجماعٌة الرٌاضات
الفردٌة
مختلفات
المجموع
………………………………………

المبلػ

مالحظات

توقٌع رئٌس الجمعٌة الرٌاضٌة

توقٌع األمٌن
ملحوظة هامة
ٌرقم السجل المقترح حسب الصفحات المعدة و ٌسجل فً الؽالؾ العبارة التالٌة
 ٌحوي هذا السجل على  24صفحة مرقمة و ممضاة من الصفحة االولى الى األخٌرة من طرفنا نحن حمٌدسبٌك رئٌس الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة بتارٌخ……………………………………… :
وحرر ب  ……………………………………… :فً……………………………………… :

صفحة 143 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

الجامعة الملكٌة المؽربٌة للرٌاضة المدرسٌة
Fédération Royale Marocaine Du Sport Scolaire

سجل الحسابات
ٓغٔٞػخ ٓلاهً ػ ٖ٤رٌ ٢عٔبػخ ث٘٣ ٢قِق ٗ٤بثخ أُؾٔل٣خ اُٜبرق 0672869345

مداخٌل الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة

صفحة 144 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

أُ ٍْٞاُلهاٍ: ٢٤

…………………………………………

الموسم الدراسً
المنقول عن سنة:

نوع المداخٌل

المبلػ

مجموع المداخٌل
حتى الٌوم

تأشٌرة المراقبة

…………………………………………

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 145 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الجامعة الملكٌة المؽربٌة للرٌاضة المدرسٌة
Fédération Royale Marocaine Du Sport Scolaire

سجل النفقات
رقم
النفقة

الطرؾ
القابض

نوعٌة
المصارٌؾ

المبلػ

مجموع المبالػ
حتى الٌوم

مالحظات

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 146 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
مصارٌؾ الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة
أُ ٍْٞاُلهاٍ: ٢٤

…………………………………………

المٌزان

المداخٌل :

…………………………………………

المصارٌؾ  ………………………………………… :الفائض :

…………………………………………

مدرسة عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 147 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الجامعة الملكٌة المؽربٌة للرٌاضة المدرسٌة
Fédération Royale Marocaine Du Sport Scolaire

الحساب الختامً

صفحة 148 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

أُ ٍْٞاُلهاٍ: ٢٤

…………………………………………

الموارد
االعتمادات المنقولة ………………………………………… :
انخراطات الموسم الدراسً ………………………………………… :
موارد أخرى ………………………………………… :
المجموع العام ………………………………………… :
المصارٌؾ
مصارٌؾ السنة الدراسً ………………………………………… :
الرصٌد المتبقى المنقول للموسم المقبل ………………………………………… :
المصارٌؾ

المبلػ

مالحظات

تسٌٌر المكتب
شراء لوازم رٌاضٌة
نسبة فرع النٌابة
نسبة فرع األكادٌمٌة
نسبة الوزارة
العدو الرٌفً
كرة القدم
الرٌاضات الجماعٌة
الرٌاضات الفردٌة
االنخراطات
مختلفات
المجموع
المجموع

صفحة 149 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الفصل الحادي عشر
الترشٌح للواء األخضر

صفحة 150 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

مٌثاق استخدام شبكة " المدرسة اإلٌكولوجٌة"

ٌهدؾ هذا المٌثاق إلى تحدٌد القواعد الستخدام شبكة المدارس اإلٌكولوجٌة www.Ecoecoles .ma
 .7مجال تطبٌق المٌثاق:
القواعد وااللتزامات المبٌنة أدناه تنطبق على أي شخص  ،تلمٌذ ،أستاذ ومنسق  ،مسموح له باستخدام هذه الشبكة.
 .0قواعد تسٌٌر شبكة المدرسة اإلٌكولوجٌة :

أ .شروط الدخول إلى الشبكة
ٌحصل كل مستخدم أو مستخدمة على حساب شخصً (اسم المستخدم (ة) وكلمة السر) الذي ٌسمح له (ها) بالتواصل
داخل الشبكة و نشر ابتكارات و إنجازات التالمٌذ فً الفضاء المخصص لذلك.
هذه الحسابات وكلمات السر هً شخصٌة والٌمكن إعارتها .وكل مستخدم مسؤول عن استعمال حسابه.
كذلك على المستخدم إخبار مسؤولة البوابة ( )m.belbekri@fm6e.orgإذا كانت كلمة المرور الخاصة به ال
تسمح له بالتواصل  ،أو إذا اشتبه فً انتهاك حسابه ترسل إلٌه كلمة مرور جدٌدة.

كما ٌجب على منسق المدرسة إرسال صور و أنشطة المدرسة فً إطار برنامج "المدارس اإلٌكولوجٌة" بصفة شهرٌة
حتى تتمكن مؤسسة محمد السادس لحماٌة البٌئة من استؽاللها و عرض األعمال المتمٌزة على البوابة اإللكترونٌة.
ب  .مهمة مسؤول البوابة
تسٌر الشبكة من طرؾ مسؤول البوابة بمؤسسة محمد السادس لحماٌة البٌئة ،المكلؾ بإدارة حساب المستخدم وكل ما
ٌرتبط به لضمان حسن استخدام الشبكة( .تبادل المعلومات واألنشطة ،التصوٌت والمشاركة فً المناقشة)...
المسؤول ٌنشئ حساب للمستخدمٌن الذٌن اطلعوا و وقعوا هذه الوثٌقة  ،كما ٌمكنه تعطٌله مؤقتا أو بشكل دائم إذا
انتهك المستخدم شروط الدخول إلى الشبكة.
التزام المستخدم :
أنا الموقع أسفله

الهاتؾ المحمول (ضروري) :

االسم العائلً و الشخصً :

صفحة 151 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
البرٌد اإللكترونً لمستخدم البوابة:
(ضروري ومكتوب بخط جٌد جدا ألنه ال ٌمكن الدخول إلى البوابة إال بوجوده )
المدرسة :

األكادٌمٌة :

النٌابة :

أقر بأننً قرأت مٌثاق استخدام "شبكة المدارس اإلٌكولوجٌة" وألتزم باحترام قواعده وإال تطبق علً العقوبات
المنصوص علٌها فً الفقرة ( مهمة مسؤول البوابة).
وأقر كذلك أننً توصلت باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بً.
ٌرسل هذا المٌثاق إلى فاكس مؤسسة محمد السادس لحماٌة البٌئة  2071600077 :أو2071602017
أو البرٌد اإللكترونً

m.belbekri@fm6e.org

أو environnement@fm6e.org

مالحظة هامةٌ :رسل هذا المٌثاق بعد ملئه من طرؾ المعنً باألمر إلى مؤسسة محمد السادس لحماٌة البٌئة قبل
الحصول على كلمة السر التً ٌتم التوصل بها بعد ذلك وإرسال المٌثاق بدون برٌد اإللكترونً ؼٌر مقبول.

التارٌخ :

توقٌع المدٌر و ختم المؤسسة (ضروري):

توقٌع المستخدم

صفحة 152 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

برنامج المدارس االٌكولوجٌة

تعرٌؾ البرنامج
برنامج وطنً بشراكة بٌن وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً و مؤسسة محمد السادس لحماٌة البٌئة

أهداؾ البرنامج
ترسٌخ التربٌة على المواطنة البٌئٌة من خالل التربٌة البٌئٌة و التنمٌة المستدامة
انخراط متزاٌد سنوٌا للمدارس االبتدائٌة

منهجٌة العمل
منهجٌة تشاركٌة
منهجٌة محكمة فً سبع مراحل
تكوٌن لجن التتبع  +انجاز شخصً  +تحدٌد و تنفٌد خطة العمل  +مراقبة و تنفٌد خطة العمل  +اٌجاد خطوط الربط
مع البرنامج الدراسً  +اشراك فعالٌات المدرسة و الجماعة  +الرمز االٌكلوجً  +االشتؽال على مواضع متنوعة و
ؼنٌة الطاقة الماء التؽدٌة التنوع البٌلوجً النفاٌات الصلبة

تتوٌج بالتدرج
عدد مواضٌع االشتؽال

الجائزة المحصل علٌها

ثالث مواضٌع

شارة اللواء األخضر

موضوعان

الشهادة الفضٌة

موضوع واحد

الشهادة البرونزٌة

صفحة 153 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

المشروع البٌئً للمؤسسة
السنة الدراسٌة.......................................... :

 .1نوعٌة المشروع:
مؤسسة مواطنة بٌئٌا
مدرسة إٌكولوجٌة
ناد بٌئً

 .2معلوماث عامت:
الهاتؾ

االسم

البرٌد اإللكترونً

النٌابة
المؤسسة
المدٌر
المنسق (ة) 7
المنسق (ة) 0
 .3خاصٌات المشروع
 .1.3الموضوع المحوري :ضع عالمة حول الموضوع أو المواضٌع المستهدفة.
الماء

المخاطر العامة

الطاقة

الساحل

التنوع البٌولوجً

التؽٌرات المناخٌة

النفاٌات الصلبة

المناطق الرطبة

التضامن

الفضاءات الخضراء

صفحة 154 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
األهداؾ:
تعرٌؾ الهدؾ SMART
أ .الهدؾ العام( :مثل :المساهمة فً الحد من التؽٌرات المناخٌة باقتصاد الطاقة ب  %-02المساهمة فً اإلنتاج
المشترك

للنظافة

بفرز

النفاٌات

وجمع

المستعمل)

الورق

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ..............................................
الزمن واقعً :مثل تجهٌز  12 %من حجرات الدرس بالمصابٌح الكهربائٌة المقتصدة للطاقة.
ب.األهداؾ الخاصة:
الهدؾ األول ................................................................................................................................... :
•

•

الهدؾ الثانً ................................................................................................................................ :

•

الهدؾ الثالث ................................................................................................................................ :

 .7.7األنشطة المبرمجة

................................................................................................................................................................. . 1
............................................................................................................................. .................................... .2
................................................................................................................................................................. . 3
................................................................................................................................................................. . 4
................................................................................................................................................................. .5
................................................................................................................................................................. . 6
.4.3

النتائج المتوخاة (عدد المستفٌدٌن من كل نشاط والتؽٌٌر الذي ٌحدثه المشروع فً المؤسسة)

................................................................................................... .1..............................................................
............................................................................................................................................................. .... .2
................................................................................................................................................................. .3
................................................................................................................................................................. . 4
............................................................................................................................................ ..................... .5
................................................................................................................................................................. . 6
.5.2

الوسائل الالزمة

صفحة 155 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

ثمن

.5.3

المادة

.5.6

.5.5

زٌارة

الوحدة
02 .5.6

ضاٌة

درهم

.5.5
.5.7

العدد
 00تلمٌذ

.5.4

الثمن

اإلجمالً
00
* 02 .5.91
ب=الدرهم
022

األلفة

املجموع
 .5.99ملحوظة :تدخل المٌزانٌة ضمن مٌزانٌة مشروع المؤسسة.
 .5.91مالحظات:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................

صفحة 156 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
 .0معلومات حول فرٌق العمل

 .4ال
ر
 1قم

 .7المدرسة المواطنة بٌئٌا

 .9سفراء البٌئة

 .0المدرسة اإلٌكولوجٌة

 .6لجنة التتبع

 .1النادي البٌئً

 .1أعضاء النادي

 .72االسم

 .77الصفة

 .70المهام

2
3
4
5
6
7
8
09
10
جوكيع مذًش(ة) املؤسست

جوكيع امليسم(ة) 1
جوكيع امليسم(ة) 2

صفحة 157 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 .13البرمجت السىويت
اليشاط

شهش 1

شهش 2

شهش 3

شهش 4

شهش 5

شهش 6

تكوين فريق العمل
إنجاز الافتحاص البيئي
إعداد املشروع البيئي

جوكيع مذًش(ة) املؤسست

جوكيع امليسم(ة) 1
جوكيع امليسم(ة) 2

صفحة 158 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

المدارس اإلٌكولوجٌة
التربٌة من أجل تنمٌة مستدامة
تجدٌد شارة ”اللواء األخضر“
الموسم الدراسً 2014/2015

مالحظة مهمة :
ٌستحسن ملء هذه الوثٌقة بشكل دقٌق ومضبوط ،مع تفادي الجواب بنعم أو ال
مدٌر المدرسة

االسم و النسب :

الهاتؾ:

البرٌد االلكترونً :

منسق المدرسة

االسم و النسب :

الهاتؾ:

البرٌد االلكترونً :
:

األكادٌمٌة و النٌابة

األكادٌمٌة :

المؤسسة

اسم المؤسسة :
رمزها :

النٌابة
عدد المتعلمٌن :
عدد األساتذة
تارٌخ اإلنخراط :

اإلنخراط

صفحة 159 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 -9لجنة التتبع

ماهً المعاٌٌر و الطرٌقة التً اعتمدتم الختٌار لجنة التتبع ؟ (أمثلة للمعاٌٌر :التطوع -الرؼبة فً
االنخراط -فتح باب الترشٌح لعضوٌة لجنة التتبع) .....
التالمٌذ:
األطر التربوٌة:
وما هً األدوار التً قامت بها أثناء تطبٌق البرنامج ؟ (أمثلة :تسٌٌر و تدبٌر المشروع
اإلٌكولوجً ،وإخبار باقً التالمٌذ بكل عملٌات المشروع ) .....

 -9لجنة التتبع
ضع صورة للجنة ؟

 -9لجنة التتبع
المرجو إرفاق الجواب بالئحة أسماء األعضاء حسب الجدول أسفله .
المتعلمون
المستوى
االسم

االدارة

االساتذة
االسم المادة

المنسق
ممثلو
اعضاء ممثلو
الجمعٌات الجماعات االقلٌمً
ج
المحلٌة
االباء

اخرون

صفحة 160 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 -9لجنة التتبع

أذكر تارٌخ وموضوع ونتائج االجتماعات التً عقدتها اللجنة ؟
تارٌخ االجتماع

نتائجه

موضوعه

عددالمتعلمٌن
المشاركٌن

 -1اإلنجاز التشخٌصً
كٌؾ أنجزتم مرحلة التشخٌص لمدرستكم ؟ ؟ (أمثلة ترشٌد استهالك الماء و استثمار الطاقة
الشمسٌة كطاقة بدٌلة باستعمال االستمارة الموزعة على عٌنة من التالمٌذ -القٌام بزٌارات مٌدانٌة )

من شارك فٌها ؟

 -1اإلنجاز التشخٌصً
النتائج؟ اعط أمثلة مصورة مرفقة بتعالٌق
صفحة 161 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

(أمثلة :مراقبة العداد لقٌاس استهالك-رصد للنفاٌات المنتشرة داخل المؤسسة)

 -1اإلنجاز التشخٌصً
ضع الجداول التشخٌصٌة التً أنجزتم حسب مواضٌعها ؟

الموضوع

الحاالت البٌئٌة
التشخٌصٌة المرصودة

الحلول المقترحة

تأطٌر العملٌة

األستاذ المؤطر

عدد التالمٌذ

ملحوظة :ممكن استعمال الجداول التشخٌصٌة الموجودة على الرابط التالً كمرجع
http://www.ecoecoles.ma/ar/espace-eco-ecoles.html

 -3بلورة خطة عمل

خطة العمل

المجال

صفحة 162 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 -3بلورة خطة عمل
من ساهم فً خطة عمل ؟
كٌؾ تم تطبٌق هذه الخطة أخذا بعٌن االعتبار اقتراحات المتعلمات والمتعلمٌن أثناء إنجاز العمل ؟
هل تم توثٌق األنشطة ؟ ضع بعض العٌنات من التقارٌر مصورة ؟
 -3بلورة خطة عمل
أذكر أهم المنجزات المطبقة لخطة العمل؟
 -3بلورة خطة عمل
اعط أمثلة مصورة مرفوقة بتعلٌق ؟
 -4مراقبة و تقٌٌم خطة العمل:
هذه المرحلة ضرورٌة ومالزمة لكل طور من أطوار خطة العمل ،فبفضلها تتمكن لجنة التتبع من
وضع ٌدها على مكامن القوة والضعؾ ،حتى ٌتم توجٌه المشروع بالشكل المرؼوب فٌه ،كٌؾ تمت
العملٌة التقٌٌمٌة لمشروعكم البٌئً ؟
 -5ربط المنهج الدراسً ببرنامج ” المدارس اإلٌكولوجٌة ”
كٌؾ تم ربط كل مراحل مشروع برنامج" المدارس اإلٌكولوجٌة" بالمنهاج الدراسً المعمول به اعط
أمثلة مصورة لهذا الربط ؟
المحور

المادة

المستوى

-6إشراك مكونات المدرسة وفعالٌات الجماعة
الشرٌك
(أمثلة :جمعٌة آباء و أمهات
و أولٌاء التالمٌذ ،اإلعالم
المحلً

مجال الشراكة (أمثلة :حفر بئر ،التقوٌم(أمثلة :رابط
الجرٌدة اإللكترونٌة)....
ؼرس ساحة المدرسة

االطالع

صفحة 163 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

-6إشراك مكونات المدرسة وفعالٌات الجماعة
هل نظمتم أٌاما مفتوحة تشارك فٌها كل فعالٌات المدرسة إلبراز مختلؾ النجاحات التً تحققت فٌها
؟ كٌؾ تمت؟
اعط أمثلة مصورة مرفقة بتعلٌق ؟
هل ساهمتم فً إقناع مدرسة بمحٌطكم لالنخراط فً البرنامج ؟ أذكرها

 -5الرمز اإلٌكولوجً
كٌؾ تم إنجاز رمزكم اإلٌكولوجً؟ ومنهم المشاركون فً إنجازه؟ (أمثلة :عبر مسابقة تربوٌة فنٌة)
إلى ماذا ٌهدؾ رمزكم اإلٌكولوجً؟
هل ٌواكب الرمز اإلٌكولوجً خطة العمل؟
 -5الرمز اإلٌكولوجً
ما نوع رمزكم اإلٌكولوجً ابعث صورة رمزكم مع التعلٌق ؟

هل أرسلتم الرمز اإلٌكولوجً إلى البوابة اإللكترونٌة للبرنامج ؟

هل ٌتم االحتفاظ بالرمز اإلٌكولوجً أو ٌتجدد كل سنة حسب المحور المشتؽل علٌه ؟

صفحة 164 :
..
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أذكر أنواع المشارٌع البٌئٌة التً ابتكرتم وساهمت فً تحقٌق تنمٌة مستدامة من خالل المحاور التً
اشتؽلتم علٌها ؟
إعط أمثلة مصورة ؟
ما هً عوامل النجاح التً ساعدتكم على مواصلة تجدٌدكم لشارة "اللواء األخضر" ؟
كٌؾ تم إشراك واستقطاب باقً مكونات المؤسسة فً المشروع البٌئً ( األساتذة  -اإلدارة –
جمعٌة اآلباء  .الجمعٌات  )....؟
سبق لكم أن قدمتم تجربتكم فً إحدى الو رشات ؟

هل استمر تحقٌق انتشار ثقافة بٌئٌة فً الوسط المدرسً ؟ اعط أمثلة على ذلك مصورة؟

---------------------------------------------

صفحة 165 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
بطاقة تجدٌد " شارة اللواء األخضر" لبرنامج "المدارس اإلٌكولوجٌة"
السنة الدراسٌة 1196 -1193
تمأل هذه البطاقة من طرؾ المؤسسات الراؼبة فً تجدٌد شارة "اللواء األخضر" .علما أن تجدٌد هذه الشارة ٌنبنً على المعاٌٌر التالٌة:
-

أن تكون المدرسة قد اشتؽلت على المحاور األساسٌة الثالثة ( الماء – الطاقة – النفاٌات )  ،أو اإلشتؽال على المحور المتبقً منها فً
هذه السنة ( أنظر المنهجٌة الجدٌدة للحصول التدرٌجً على شارة "اللواء األخضر" الموجودة على موقع البوابة اإللكترونٌة
)).www.ecoecoles.ma

-

االشتؽال على محور جدٌد بعد االشتؽال على المحاور الثالثة األساسٌة و ذلك باحترام المراحل السبعة،

-

إشراك المتعلمات والمتعلمٌن الكتساب ممارسات بٌئٌة جٌدة ،

-

التواصل و تبادل التجارب مع إمكانٌة االنفتاح على المدارس المنخرطة فً برنامج" المدارس االٌكولوجٌة ،

 المرجو إرسال ملؾ مفصل)  ( power pointالموجود عند المنسق اإلقلٌمً بنٌابتكم ٌ ،تضمن كل المعلومات المطلوبة لتجدٌد الشارةقبل 12أبرٌل . 1196
إسم المدرسة ........................................................................................................... :
النٌابة ................................................................................................................ :
األكادٌمٌة .............................................................................................................. :
العنوان الكامل للمدرسة (ٌمكن إضافة توضٌحات تسهل الوصول إلى مكان المؤسسة) ..................:
..............................................................................................................................
إسم المدٌر(ة) .......................................................................................................... :
الهاتؾ الشخصً  ............................:البرٌد اإللكترونً..................................................:
إسم األستاذ(ة) المنسق(ة).......................................................................................... :
الهاتؾ الشخصً  ............................:البرٌد اإللكترونً..................................................:
العدد اإلجمالً للتالمٌذ ..................:الذكور..................اإلناث...........................................
تارٌخ االنخراط فً البرنامج.........................................................................................:
تارٌخ الحصول على الشارة................................................................................ :
المحور أو المحاور التً تم العمل علٌها خالل هذه السنة و السنوات التً تلت الحصول على الشارة:
........................................................................................................ 1199-1191
....................................................................................................... 1191-1199
1193-1191

..........................................................................................

......................................................................................................2014- 2013

الشركاء الذٌن تم العمل معهم.........................................................................................
المدارس التً تم التواصل معها ............................................ ...........................................

توقٌع السٌد(ة) النائب (ة) اإلقلٌمً(ة) للوزارة

توقٌع السٌد(ة) مدٌر(ة) المؤسسة
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الفصل الثانً عشر
مطبوعات ادارٌة وسجالت
مختلفة

صفحة 167 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل

المملكةالمؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و الكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس--------------------------------

بطاقت المعلىماث
التعريف الشخصي
االسم و النسب

NOM ET PRENOM

رقم البطاقة الوطنٌة

العنوان الشخصً

تارٌخ االزدٌاد
مكان االزدٌاد

البرٌد االلكترونً

الحالة العائلٌة

الهاتؾ

تارٌخ الزواج

عدد االطفال

المعلىماث االداريت و المهنيت
الدرجة

رقم التأجٌر

الرتبة

تارٌخ التوظٌؾ
تارٌخ الترسٌم

تارٌخها
تارٌخها

المهمة الحالٌة
طرٌقة ولوج الدرجة

االطار
تارٌخ ورقم االنخراط فً التعاضدٌة

تارٌخه

رقم التسجٌل
تارٌخ التسجٌل

الشهادات الجامعٌة

تارٌخ الحصول علٌها

المركز

الشهادات المهنٌة

تاربخ الحصول علٌها

المركز

تارٌخ التعٌٌن بالمؤسسة
نقطة التفتٌش

نوع التعٌٌن
المفتش

تارٌخها

الرخص
صفحة 168 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
رث

مذتها

نىع الرخص

الى

من

مبررة –
غير مبررة

مالحظاث

..............................................................................................

صفحة 169 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

رز َٕٞاالكاهح ثَ٘ـ ٖٓ أُؾٚو ٖٓ اُ٘٤بثخ االهِ٤ٔ٤خ ّ أُٞاهك اُجْو٣خ ِٗٝؾع افزالكب ك ٢ثؼ٘ أُؼط٤بد ٖٓ ٗ٤بثخ
الفوٝ ٟاأل ٞٛ ْٛرٞه٤غ أُٞظق ُٔٞاكبح أُِٖؾخ أُؼ٘٤خ ثبُٔؾبٙو ك ٢ظوف ٍ 24بػخ ٝرٞه٤غ أُؼ٘ ٢ثبالٓو
ّقٖ٤ب ٙوٝهٓ ٝ ١إًل

يؾنش انخشٔط انخبؿ ثٓٛئخ انزذسٚظ
هد

االٍْ  ٝاَُ٘ت

ههْ
اُزأع٤و

االٛبه

أُٜٔخ

اُؼ٘ٞإ
اُْقٖ٢

اُٜبرق

اُزٞه٤غ

ٓالؽظبد

ٓطجٞػبد
االكاهح
اُزوث٣ٞخ

صفحة 170 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل وحده

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

محضر تسلٌم أظرفة امتحانات السنة السادسة
دورة

----------------------------

تــــــم تــســلـــٌـــم األظــرفـــة لألســــــاتذة ٌـــــوم الــــســـبـــت ---------------------------

الوحدة المدرسٌة

رقــم الــتـأجـٌـر

اسـم األســـــتـــاذ

التوقٌع

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 171 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل وحده

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

محضر اإللتحاق بالعمل
بعد التخرج من مركز....................................................... :
مدة التكوٌن ...................................................................... :
لؽة التكوٌن ...................................................................... :
أنا الموقع (ة) أسفله ................................................................................:
مدٌــر (ة) مؤسســة ..........................................................................................:

رمزهــــــــا :
الدائرة  .................................................. :الجماعة .................................... :
أشهد أن السٌد (ة) :
NOM ET PRENOM

مكانه :
.............................

تارٌخ االزدٌاد :

صفحة 172 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
رمز و رقم بطاقة التعرٌؾ
الوطنٌة

العنوان الشخصً .......................................................................... :

اإلطار  ، ......................................... :لؽة التدرٌس ................................ :

قد حضر(ت) بهذه المؤسسة بتارٌخ :

حـرر ب ............................................................ :
بتارٌــخ ............................................................ :

توقٌع المعنً(ة) باألمر:

توقٌع و خاتم رئٌس(ة) المؤسسة :

ملحوظة ٌ :عبأ هذا المطبوع بكل دقة وعناٌة.

صفحة 173 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل وحده

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمد ٌة
مدرسة عٌن تكً

أنا الموقع(ة) أسفله ................................................................................. :
المؤسسة  .......................... :الجماعة  ........................ :الدائرة ........................ :
النٌابـــــة ............................................................ :
أشهد أن السٌد(ة) أو اآلنسة :
االسم الشخصً PRENOM :............................................................... :
االســم العائلــً NOM :........................................................... :
تارٌخ و مكان االزدٌاد ............................................................................... :
الجنسٌـــــة ............................................................................................:
اإلطــــــــار .................................................................................. :
قد حضرت(ت) بهذه المؤسسة بتارٌخ .............................................................. :
مادة التدرٌس أو المهام اإلدارٌة .............................................................. :
مراجع الرسالة الوزارٌة (............................................................... : )9
العنوان الشخصً .......................................................................... :
حرر ب  ............................. :فً ..................................... :
توقٌع المعنً(ة) باألمر :
توقٌع رئٌس(ة) المؤسسة :

وضع هذا المحضر بعد(: )0
-

التوظٌؾ الجدٌد .
تؽٌٌر اإلطار .
التخرج من مركز تكوٌن المفتشٌن .
التخرج من المدارس العلٌا لألساتذة ( بعد سنة أو أربعة ) .
التخرج من مركز المستشارٌن .
االنتقـــال (. )7
إنهاء اإلٌداع اإلداري .
إنهاء رخصة طوٌلة األمد .
إنهاء اإللحاق .
بعد عقوبة التوقؾ المؤقت عن العمل .

مالحظات :
( )7التً تقرر بواسطتها التوظٌؾ  ،اإلٌداع  ،األلحاق.....
( )0وضع اإلطار فً الحالة المناسبة .
( )7فً حالة االنتقال ٌ ،جب ذكر مقر العمل السابق ( المؤسسة و النٌابة ) .
ٌتعٌن على السادة المدٌرٌن أن ٌوجهوا هذه المحاضر إلى النٌابة فً أربع نسخ .
ٌجب كتابة االسم و النسب باللؽة العربٌة و الفرنسٌة .
-

صفحة 174 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الحمد هلل وحده

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن

ورقة االرشادات

جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

االسم العائــلـــً .................................. :رقم البطاقة الوطنٌة ...................... :
االسم الشخـصً ............................................................ :
رقم التــأجـــٌــــر ........................................................... :
اإلطـــــــــــــــــار ..................................... :السلم ........... :الرتبة .......... :
المهـــــمـــــــــة ........................................................... :
الحالة العائــلـٌـة ......................................................... :عدد األطــــفـــال ................. :
مقر الــــعــــمــل .................... :الجماعة ....................... :الدائرة ...................... :

موضوع الطلب :
........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........

المرفقات ................................................................................................... :
إطار خاص بالنٌابة

إطار خاص برئٌس المؤسسة
تارٌخ اإلرسال إلى النٌابة ............................. :
تحت عدد ................................................ :

توقٌع السٌد النائب

التوقٌع و خاتم المؤسسة :

صفحة 175 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

ًَٕرط ػهًب أٌ انًطجٕع ٚغهى نالداسح يٍ هشف انُٛبثخ االلهًٛٛخ و انًٕاسد انجؾشٚخ

الحمد هلل وحده

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المجمدٌة
مدرسة عٌن تكً

يؾنش انخشٔط انخبؿ ثٓٛئخ انزذسٚظ "ًَٕرط "

االسم و
النسب

ر.ت

لؽة
لؽة
التكوٌن التدرٌس

ر.ب
.و

السلم

الرتبة

الوحدةالمدرسٌة

العنوان

الهاتؾ التوقٌع

مالحظات

صفحة 176 :
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األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

التزام و تعهد
االسم الكامل……………………………….……………………………… :
رقم بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة………….……………………………… :
التزم لالدارة التربوٌة مجموعة مدارس عٌن تكً بصفتً………………………….
التلمٌذ"ة" ………………….………………………………….. :
رقم التسجٌل ………….……………………………… :
الذي ٌتابع دراسته بالمؤسسة بقسم…………………………………….
كما أعدها بشرفً بمراقبة الؽٌاب ؼٌر المبرر مع تتبع مواظبته على الحصص الدراسٌة حسب ما هو معمول به
باستعمال الزم ن الخاص بالقسم الذي ٌنتمً الٌه و كذا متابعة تحصٌله الدراسً فً كافة المواد و ضٌط سلوكه كما
أتعهد بعدم قٌامه بأٌة مخالفة من المخالفات التً من شأنها االخالل باالحترام الواجب للمؤسسة و كذا العاملٌن بها و
بضوابط الحٌاة المدرسٌة العامة مع الحفاظ على كافة مرافق و ممتلكات المؤسسة وذلك حفاظا على مساره الدراسً
من كل أثر سلبً
وفً حالة عدم التزامً بتعهدي الدارة المؤسسة بموجب هذا االلتزام القٌام بكافة االجراءات التأدٌبٌة فً حق التلمٌذ
المذكور أعاله طبقا لمقتضٌات القانون الداخلً للمؤسسة و القوانٌن التربوٌة الجاري بها العمل
التوقٌع و المصادقة علٌه

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 177 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

المحمدٌة فً 0270/ 9/16

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
لجهة الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م عٌن تكً
مدرسة عٌن تكً نٌابة المحمدٌة
أرسل بتارٌخ :

تحت رقم :

الى
السٌد  :مدٌر مدرسة األمل
نٌابة خرٌبكة
تحت اشراؾ السٌد :النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة المحمدٌة
تحت اشراؾ السٌد :النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة خرٌبكة
م التوجٌه
الموضــــــــــــــــوع  :طلب وثائق مدرسٌة
بتارٌخ 7/9/2015 :
المرجـــــــــــــــــــــع  :شهادة المؽادرة رقم :
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
وبعد
تبعا للموضوع و المرجع المشار الٌهما أعاله ٌشرفنً أن أطلب منكم موافاتً بوثائق التلمٌذ
 ……………………………….رقمه الوطنً  F 139033286بالمستوى …………………………..
والسالم

مدرسة عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 178 :
..
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المحمدٌة فً 0270/ 9/16

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
لجهة الدار البٌضا ء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
م عٌن تكً
مدرسة عٌن تكً نٌابة المحمدٌة
أرسل بتارٌخ :

تحت رقم :

الى
السٌد  :مدٌر مدرسة القدس
نٌابة المحمدٌة
تحت اشراؾ السٌد :النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة المحمدٌة
م التوجٌه
الموضــــــــــــــــوع  :طلب وثائق مدرسٌة
بتارٌخ 7/9/2015 :
المرجـــــــــــــــــــــع  :شهادة المؽادرة رقم :
سالم تام بوجود موالنا االمام المؤٌد باهلل
وبعد
تبعا للموضوع و المرجع المشار الٌهما أعاله ٌشرفنً أن أطلب منكم موافاتً بوثائق التلمٌذ
 ……………………………….رقمه الوطنً  F 139033286بالمستوى …………………………..
والسالم

مدرسة عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 179 :
..
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اُلَٖ اُضبُش ػْو
أُجبكهح أٌُِ٤خ ِٓٓ ٕٞ٤ؾلظخ

صفحة 180 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغــبػ
انًؾبعجخ انُمذٚخ انًشافك انغغالد .انذفبرش ٔهشٚمخ انؼًم

تحصيل المداخيل
اُزؾ٣ٞالد اُجٌ٘٤خ:
ٖٓ األًبك٤ٔ٣خ ئُ ٠عٔؼ٤خ اُ٘غــبػ:
*رَغ َ٤اإلّؼبه(ئّؼبه اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل) كٍ ٢غَ اُٞاهكاد (أُوكن)21
*رَغ َ٤أُجِؾ أُؾ ٍٞكٍ ٢غَ اُج٘ي(أُوكن)17ك ٢فبٗخ أُلافَ٤
*رَغ َ٤أُجِؾ اُن ١رِوز ٚاُغٔؼ٤خ ك ٢اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد(أُوكن)16ك ٢فبٗخ أُلافَ٤
* رَغ َ٤أُجِؾ اُن ١رِوز ٚاُغٔؼ٤خ كٍ ٢غَ أُلاف َ٤ك ٢فبٗخ أُ٘ؼ ٝاُٜجبد.
*رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثلكزو إُٞٞالد(أُوكن  )8كٓ َٕٝ ٢وهْ ٓٝإهؿ ٞٓٝهغ ُِٔجِؾ أُؾٍٞ
ٖٓ اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل ٝاإلؽزلبظ ثبُ َٕٞاألِٕ ٢ك ٢ككزو إُٞٞالد.
أُلافٗ َ٤ولا
ٖٓ (اّزواًبد ئٗقواٛبد رجوع ...اُـ)
ئُ ٠عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ).
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ٝعٞثب ثلكزوإُٞٞالد (  َٕٝأُلاف()َ٤أُوكن )8
* رَِٓ َٕٝ ْ٤وهْ ٓٝإهؿ ٞٓٝهغ ٓوبثَ أُجِؾ ُِطوف أَُِْ ٝاالؽزلبظ ثَ٘قخ ٖٓ اُ َٕٞأَُِْ
إُٞٞالد(  َٕٝأُلاف.)َ٤
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اُ َٕٞأَُِْ) كٍ ٢غَ اُٖ٘لٝم ثقبٗخ أُلاف.َ٤
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اُ َٕٞأَُِْ) ك ٢اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد ك ٢فبٗخ
* رَغ َ٤أُجِؾ اُن ١رِوز ٚاُغٔؼ٤خ كٍ ٢غَ أُلاف َ٤ك ٢اُقبٗخ أُ٘بٍجخ.

ك ٢إَ ككزو

أُلاف.َ٤

اَُؾت ٖٓ اُج٘ي ُزطؼ ْ٤أ ٝرٔ َ٣ٞاُٖ٘لٝم
Alimentation de la caisse
* رؾو٣و اإلمٕ ثبَُؾت ٖٓ اُؾَبة اُجٌ٘ٓ(٢إ هغ ٖٓ ٛوف اُوئجٌ) أُوكن .10
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ كٍ ٢غَ اُج٘ي ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق ٓغ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق( أُوكن )17

صفحة 181 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ كٍ ٢غَ اُٖ٘لٝم ك ٢فبٗخ أُلافٓ َ٤غ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق( أُوكن
()18

دفغ انُمٕد ئنٗ انجُك أٔ انجشٚذ
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اُ َٕٞأَُِْ ٖٓ ٛوف اُج٘ي ا ٝاُجو٣ل) كٍ ٢غَ اُج٘ي ك ٢فبٗخ
أُلافٓ َ٤غ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق).
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اُ َٕٞأَُِْ ٖٓ ٛوف اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل) كٍ ٢غَ اُٖ٘لٝم ك ٢فبٗخ
أُٖبه٣قٓ .غ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق).
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اُ َٕٞأَُِْ ٖٓ ٛوف اُج٘ي ا ٝاُجو٣ل) ك ٢اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد
ك ٢فبٗخ أُلافٓ َ٤غ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق)

ئما ًبٗذ ٘ٛبى ٖٓبه٣ق ك ٢اُلكغ أ ٝك ٢اَُؾت ُلبئلح
اُجو٣ل أ ٝاُج٘ي
)commissions de la banque).
* رؾو٣و األٓو ثبألكاء ٓإ هغ ٖٓ ٛوف اُوئ.ٌ٤
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اإلّؼبه أَُِْ ٖٓ ٛوف اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل أُزُٖٔ ٖٔٚبه٣ق اُج٘ي (
 )commissionsكٍ ٢غَ اُج٘ي ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق ٓغ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق).
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب(ههْ ٝربه٣ـ اإلّؼبه أَُِْ ٖٓ ٛوف اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل أُزُٖٔ ٖٔٚبه٣ق اُج٘ي (
 ) commissionsك ٢اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق ٓغ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل (فْٖ أُلافٖٓ َ٤
أُٖبه٣ق).
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثزبه٣قٜب ٓٝوعؼٜب (ههْ ٝربه٣ـ اإلّؼبه أَُِْ ٖٓ ٛوف اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل أُزُٖٔ ٖٔٚبه٣ق اُج٘ي (
 )commissionsكٍ ٢غَ أُٖبه٣ق ك ٢فبٗخ ٗلوبد رلث٤و٣خ ٕـو.ٟ
* رَغ َ٤اإلّؼبه(ئّؼبه اُج٘ي أ ٝاُجو٣ل) كٍ ٢غَ اُٞاهكاد (أُوكن)21

ػِٔ٤خ األكاء
األكاء ثبُْ٤ي paiement par chèque
* رؾو٣و األٓو ثبألكاء ٓإ هغ ٖٓ ٛوف اُوئٌ٤
صفحة 182 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثٔقزِق ٓواعؼٜب ٝرٞاه٣قٜب كٍ ٢غَ اُج٘ي ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق ٓغ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل(فْٖ أُلافَ٤
ٖٓ أُٖبه٣ق)
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثٔقزِق ٓواعؼٜب ٝرٞاه٣قٜب ك ٢اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق ٓغ رؾٖ٤٤
اُوٕ٤ل(فْٖ أُلاف ٖٓ َ٤أُٖبه٣ق)
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ كٍ ٢غَ أُٖبه٣ق ك ٢اُقبٗخ أُ٘بٍجخ.
* اٗظو أٍلِ( ٚاُٖلؾخ ٤ً )04ل٤خ رؾو٣و اُْ٤ي.

األكاء ثبُٖ٘لٝم أٗ ١ولا paiement en espèce

* ٍؾت اُ٘وٞك ٖٓ اُج٘ي ( اٗظو اُؼِٔ٤خ كٞه ٚاَُؾت ٖٓ اُج٘ي ُزطؼ ْ٤اُٖ٘لٝم)  4ػِٔ٤بد
* رؼجئخ ٍ٘ل اُٖ٘لٝم ) (bon de caisseثٔجِؾ اُؼِٔ٤خ (أُوكن )11
* رؼجئخ ٍ٘ل اُزَِْ )ٓ ( bon de réceptionوكن ٓ 12إ هغ ٖٓ ٛوف أُؼ٘ ٢ثبألٓو(ٓيٝك ٍِؼخ أ ٝفلٓخ)

* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثَغَ اُٖ٘لٝم ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق ( ٓغ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل(فْٖ ّ ٖٓ .أُٖبه٣ق)
*رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ ثبَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد ك ٢فبٗخ أُٖبه٣ق( ٓغ رؾ ٖ٤٤اُوٕ٤ل)
* رل ٖ٣ٝاُؼِٔ٤خ كٍ ٢غَ أُٖبه٣ق ك ٢اُقبٗخ أُ٘بٍجخ.
ٓالؽظبد ػبٓخ
ٓؾبٍجخ ) ( la comptabilitéعٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ رؼزٔل ػِ ٠اَُ٘خ أُبُ٤خ( ٌ٤ُٝ )2012اَُ٘خ
اُلهاٍ٤خ()2012/2011
* ٓغٔٞع (أُجِؾ) اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد = ٓجِؾ ٍغَ اُج٘ي ٓ +جِؾ ٍغَ اُٖ٘لٝم
* ك ٢أفو اَُ٘خ أُبُ٤خ أٍ٘ ًَ ٖٓ /12/31 ١خ ٗو ّٞكٍ ٢غَ أُلاف َ٤ثؼِٔ٤خ فْٖ ٓغٔٞع ٓلافٍ( َ٤غَ
أُلافٓ ٖٓ )َ٤غٔٞع ٖٓبه٣ق (ٍغَ أُٖبه٣ق) ٝاُلبئ٘
اُنٗ ١ؾَٖ ػَِ٣ ٚ٤غَ ًٔلفَُِ٘ ٍٞخ أُبُ٤خ أُوجِخ ًٔلف ٍٞكٍ ٢غَ أُلافًٔ َ٤ب
َ٣غَ اُلبئ٘ ثلكزو إُٞٞالد أ َٕٝ ١أُلاف(َ٤أُوكن  )8كٓ َٕٝ ٢وهْ ٓٝإهؿ ٞٓٝهغ ًجبه ٖٓ ٢اَُ٘خ أُبُ٤خ
أُ٘ز٤ٜخ ٝاالؽزلبظ ثبُ َٕٞك ٢ككزو إُٞٞالد َٕٝ(.أُلاف)َ٤
*ٛنا اُلبئ٘  ٞٛهٕ٤ل اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد.
*كٍ٘ ًَ ٖٓ /12/31 ٢خ ٓبُ٤خ رؾٖو اَُغالد (أُلاف.َ٤أُٖبه٣ق .اُج٘ي  .اُٖ٘لٝم .اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد)
ٓؼِ٘خ ػٖ ٜٗب٣خ اَُ٘خ ٘٣ .وَ هٕ٤ل (اُٖ٘لٝم ٝاُج٘ي ٝاَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد) ئُٕ ٠لؾخ عل٣لح ٖٓ اَُغَ أ١
ثٔؼ٘ ٠أفو ٕلؾخ عل٣لح ٖٓ ٍغَ (اُٖ٘لٝم ٝاُج٘ي ٝاَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد ) أٓب ٍغَ أُلاف َ٤اٗظو* اُضبٗ٤خ
أػالٓ ٙالؽظبد ػبٓخ ٍزغل ٕٝإٔ اُلبئ٘(أُلاف َ٤ـ أُٖبه٣ق)= هٕ٤ل اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد َ٣غَ ٛنا
اُلبئ٘ كٕ ٢لؾخ عل٣لح كٍ ٢غَ أُلاف.َ٤
أٓب ٍغَ أُٖبه٣ق ك٤ؾٖو كٕٝ ../12/31 ٢لؾز ٚاُغل٣لح ك ٢اَُ٘خ أُوجِخ  ٌٕٞ٣هٕ٤لٛب 00.00
صفحة 183 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
* ٛجوب ُٔوز٤ٚبد اُلَٖ ٌٓ 32وه ٓور ٖٓ ٖ٤اُظ٤ٜو اُْو٣ق اُٖبكه ثزبه٣ـٗٞٗ 15:جو 1958
٣زؼ ٖ٤ػِ ٠اُغٔؼ٤خ اُز ٢رزِو ٠كٝه٣ب ئػبٗبد ٣زغبٝى ٓجِـٜب ػْوح آالف كه ٖٓ ْٛئؽل ٟاُغٔبػبد ٝأُإٍَبد
اُؼٔ٤ٓٞخ أ ٝاُْوًبد اُز ٢رَب ْٛاُلُٝخ أ ٝاُغٔبػبد ٝأُإٍَبد اَُبُلخ اُنًو ك ٢هأٍٔبُٜب ًِ٤ب أ ٝعيئ٤ب إٔ رولّ
ؽَبثبرٜب ُِ٤ٜئبد اُز ٢رٔ٘ؾٜب اإلػبٗبد أُنًٞهح.
يغطشح انقشف
ر٘وَْ َٓطوح اُٖوف ئُ ٠آُ٤زٖ٤
 * Aاُْواء ثٞاٍطخ ٍ٘ل اُطِت Bon de commande
 * Bاُْواء ثٞاٍطخ ٍ٘ل اُٖ٘لٝم Bon de caisse
 *Aاُْواء ثٞاٍطخ ٍ٘ل اُطِت Bon de commande
 )1اُزؼج٤و ػٖ اُؾبعجبد ٝمُي ك ٢ئٛبه ثوٗبٓظ اُؼَٔ اَُُِ٘ ١ٞغٔؼ٤خ
أٓب اُؾبع٤بد ماد اُٖجـخ اإلٍزؼغبُ٤خ ٝؿ٤و أُزٞهؼخ ٣ؼزجو رٞه٤غ اُوئ( ٌ٤اُ٘بئت) الىٓب
رلهط ًَ ٛن ٙاُؾبع٤بد ك ٢ئٛبه ِٛت ػو ٗٝأصٔبٕ ) (demande de devis
ِٛ )2ت ػوٗ أصٔبٕ) (demande de devis
ٗٞع ٚػِ ٠األهَ ِٛ 3جبد ػو ٗٝاألصٔبٕ ئُ ٖ٤ٗٞٔٓ 03 ٠كٗ ٢لٌ اُزبه٣ـ ٓغ رؾل٣ل إٔٝبف ٞٗٝػ٤خ
أُٞاك’اُزغ٤ٜياد’اُقلٓبد أُطِٞثخ.
 )3رؾل٣ل إُٔٔٞ
٣قزبه اُوئُ ٌ٤غ٘خ ُِْٔزو٣بد ٖٓ أٌُزت أَُ٤و(اُوئٝ ٌ٤أٓ ٖ٤أُبٍ ٝأػٚبء آفو ٖٓ ٖ٣أٌُزت) كٝهٛب ٞٛ
اُجش ك ٢ػو ٗٝاألصٔبٕ أُولٓخ ٖٓ ٛوف ٓقزِق أُز٘بكَٝ ٖ٤رؾل٣ل إُٔٔٞ
افز٤به اُؼوٗ األهَ صٔ٘ـب *رؾو٣و ٓؾٚو اعزٔبع ػو ٗٝاألصٔبٕ (أُوكن ٝ )15رٞه٤ؼٛ ٖٓ ٚوف ًبكخ
أػٚبء اُِغ٘خ ٝاُؾلبظ ث ٚك ٢أهّ٤ق اُغٔؼ٤خ.

 )4ئػلاك ٍ٘ل اُطِت
ٍ٘ َِْ٣ل اُطِت ُِٔٔ ٕٞاُنٝ ١هغ ػِ ٚ٤االفز٤به(أُوكن )05
 )5رَِ(ْ٤اَُِغ.فلٓبد.ئٗغبى أّـبٍ)
٣زأًل أٓ ٖ٤أُبٍ ٖٓ أُٞإلبد أُز٘ٔٚخ كٍ٘ ٢ل اُطِت ٝثؼل مُي ٞ٣هغ ٓغ أُٔ ٕٞػٍِ٘ ٠ل اُزَِ(bon de ْ٤
)livraison
 )6اإلكالء ثبُلبرٞهح
رَِْ اُلبرٞهح (أُوكن ٛ ٖٓ )7وف أُٔٛ (fournisseur )ٕٞجوب ُٔب رْ رَِ ٚٔ٤كؼال ٖٓ ٓٞاك ٝفلٓبد ٝأّـبٍ أ١
ٓب ٓ ٞٛج ٖ٤كٝ ٢ص٤وخ ٍ٘ل اُزَِْ٣ٝ.واهت أٓ ٖ٤أُبٍ األصٔ٘خ اُلوك٣خ ٝأُغبٓ٤غ َِٜٔ٣ٝب هٖل اُزٖل٣ن ُوئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ
٘٣جـ ٢إٔ رؾَٔ اُلبرٞهح ػجبهر ٢ػَٔ ٓ٘غي /فلٓخ ٓ٘غيح ٝهبثَ ُألكاء.
 )7األكاء
ٔ٣ضَ األكاء ثبُْ٤ي اُوبػلح ك ٢عٔ٤غ اُؾبالد ٣ٝؾَٔ ثبُٚوٝهح رٞه٤ؼ ٢هئٝ ٌ٤أٓ ٖ٤اُغٔؼ٤خ ٣زْ ئػلاك ِٓق ًبَٓ
ُؼِٔ٤خ األكاء ٣ٝز ٖٔٚاُٞصبئن اُزبُ٤خ
*ٓؾٚو ُغ٘خ اُجش ك ٢ػو ٗٝاألصٔبٕ اُٞاهكح ػِ ٠اُغٔؼ٤خ ٓو كٞهب ثؼو ٗٝاألصٔبٕ أُولٓخ ٖٓ
ٛوف ٓقزِق أُز٘بكَ)les devis contradictoires) . ٖ٤
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*اَُ٘قخ األِٕ٤خ َُ٘ل اُطِت * اُزؼج٤و ػٖ اُؾبعجبد ٝمُي ك ٢ئٛبه ثوٗبٓظ اُؼَٔ اَُُِ٘ ١ٞغٔؼ٤خ
* ِٛت ػوٗ أصٔبٕ ((demande de devis ) )3
*ٍ٘ل اُزَِْ.
*اَُ٘قخ األِٕ٤خ ُِلبرٞهح * .األٓو ثبألكاء ٓإ هغ ٖٓ ٛوف اُوئ.ٌ٤
*َٗقخ اُْ٤ي اُقبٓ ثبُؼِٔ٤خ.
ػًهٛخ رٓى كٛفٛخ رؾشٚش انؾٛك
ٞ٣هغ ٝعٞثب ٖٓ ٛوف األٓٝ ٖ٤اُوئٌ٤
٣ؾوه اُْ٤ي ك ٢اٍْ أُٔ ٕٞأ ٝأُوبُٝخ اُؾبئيح ػٍِ٘ ٠ل اُطِت
إٔ َٓ ٌٕٞ٣طوا )(Barré

ٓلٗٝب ػِ ٚ٤ؿ٤و هبثَ ُِزظ٤ٜو) (non endossableؽزٞ٣ ٠كع ك ٢اُؾَبة اُجٌُِ٘ٔ ٢ؼ٘ ٢ثبألٓو
االهزٖبه ػِ ٠ػجبهح ّ٤ي ؿ٤و هبثَ ُِزظ٤ٜو ) (chèque non endossableؽز٣ ٠زٌٖٔ أُؼ٘ ٢ثبألٓو ٖٓ ٍؾجٚ
ٗولا ئما ًبٕ أُٔ ٕٞال ٣زٞكو ػِ ٠ؽَبة ثٌ٘٢
 َِْ٣اُْ٤ي ُِٔٔ ٕٞثؼل إٔ ٞ٣هغ كٍ ٢غَ رَِ ْ٤اٌُْ٤بد (أُوكن )20
رؾزلع عنٝه اٌُْ٤بد ثلكزوٛب

 )Bاُْواء ثٞاٍطخ ٍ٘ل اُٖ٘لٝم
٣زطِت اُزَ٤٤و اُ ٢ٓٞ٤ألْٗطخ اُغٔؼ٤خ ثؼ٘ أُٖبه٣ق اُٖـو ٟأَُزؼغِخ ٝثبُزبَُ٣ ٢زؾَٖ ئؽلاس ٕ٘لٝم
ٕـ٤و (أهَ ٖٓ  500.00كه)ْٛػَِٓ ٠ز ٟٞاإلكاهح ٖٓ أعَ اُزٌٖٔ ٖٓ ٕوف اُ٘لوبد ك ٢اُٞهذ أُ٘بٍت.
ًَ ٗلوخ ٜٓٔب هِذ أ٤ٔٛزٜب ٣غت إٔ ٣زْ رؾِٜٔب ػٖ ٛو٣ن َٓز٘ل ئصجبرٍ٘( ٢ل أ ٝئثواء)
ٝػِ ٚ٤ثبَُ٘جخ ُِؼِٔ٤بد ماد أُجبُؾ اُوِِ٤خ( اهَ ٖٓ  500.00كهٝ )ْٛاُز ٌٕٞ٣ ٢أُزؼبَٓ
ٓؼ ٚال ٣زٞكو ػِ ٠ؽَبة ثٌ٘ٓ(٢بُي ٗبهِخ ثٚبئغ ٓضال) كإ األكاء ٣زْ ٗولا
رو٤٤لاد ٛن ٙاُؼِٔ٤خ
أٗظو كٞه ٚاألكاء ثبُٖ٘لٝم ٗولا  6 ( paiement en espèceػِٔ٤بد)
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المرفق رقم 01

جمعية دعم مدرسة النجاح
......................................
......................................

وثيقة الميزانية
المداخيل
بنود الميزانية

المصاريف
المجــال

المبلغ

مداخيل قارة

المبلغ

بنود الميزانية
لوزيم تعليمية صغيرة

نفقان

لوازم معلوماتية صغيرة(اقراص مدمجة حبر

تدبيرية

الطابعات)

صغــرى

مراجع تربوية
طباعة واعادة إنتاج الوثائق
وثــائق
مصاريف البريد
نقل البضائع

مجموع المداخيل القارة

مجموع النفقات التدبيرية الصغــرى

مداخيل األنشطة

عقاقير وصباغــة
الصيانة
الوقائية

عتاد وتجهيز صغير
لوازم التنظيف والتطهير
لــوازم صحيــة
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مجموع مداخيل األنشطة

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
مجموع نفقات الصيانة الوقائية
مساىمة في نفقات االستقباالت
التظاىرات

المنح والهبــات

المدرسية

مساىمة في نفقات توزيع

وتشجيع

كراء معدات المناسبات واقتناء

التميز

الملصقات
تنقل المشاركين في التظاىرات

مج.نفقات التظاىرات المدرسية وتشجيع التميز
النوادي

مقتنيات وسائل العمل

المدرسية

مكتريات صغيرة لخدمات
نفقات التواصل والنشر

مجموع نفقات النوادي المدرسية
نفقات

تحمل استثنائي وموقت النقطاع التموين

إستثنائية

نفقات غير متوقعة ناتجة عن تدبير
األزمات

مجموع المنح والهيبات

مجموع النفقات اإلستثنائية

مداخيل إستثنائية

المجموع العــام

المجموع العــام
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 ..........................في ..............................:

انًشفك سلى 02
جمعية دعم مدرسة النجاح

الـ ــى

ل.................................:
العنوان..........................:

.........................................................:

.........................................................

الهاتف/الفاكس..................

.......................................

طلب عرض أثمان رقمdemande devis n° :..............:
السنة
رقم الترتيب

حرر

المالية..............

التعيين

الكمية

désignation

quantité

ب.......................بتاريخ..................

رئيس الجمعية أو الشخص المفوض لو
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انًشفك سلى 03
ههْ اُٚو٣جخ أُ٤ٜ٘خ ..................:patente

اٍْ أُٔ ٕٞأ ٝاُْوًخ أ ٝأُوبُٝخ........................

 ...............................................ههْ اُزو٤٤ل ك ٢اَُغَ اُزغبه................... ١
ههْ ٓ ٗ.ٝ.اإلعزٔبػ٢

اُٜبرق ٝاُلبًٌ .................................

........................

اُؼ٘ٞإ اإلعزٔبػـ......................................................................................................:٢

ػوٗ أصٔبٕ ههْdevis N°......:
اَُ٘خ أُبُ٤خ.................:
ههْ

اُزؼٖ٤٤

اُزور٤ت

désignation

أٌُ٤خ

اُضٖٔ اُلوك١

Prix unit. quantité

اُضٖٔ اإلعٔبُ٢
Prix total

أُغٔٞع ك ٕٝاؽزَبة اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ TOTAL HORS TVA EN DH
ٓغٔٞع اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ

TOTAL TVA

أُغٔٞع ثبؽزَبة اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ

TOTAL TTC EN DH

…………………………………………Arrêté le présent devis à la somme de :
.………………………………….
………………fait à…………………..le :
رٞه٤غ أُٔfournisseur ٕٞ

رٞه٤غ أػٚبء ُغ٘خ كزؼ األظوكخ ك ٢فِق اُٞص٤وخ
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أُوكن ههْ 04
عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ
اُؼ٘ٞإ...............................:
اُٜبرق/اُلبًٌ......................:

ٓؾٚو اعزٔبع ُغ٘خ كهاٍخ ػو ٗٝاألصٔبٕ
ههْ.................:
اعزٔؼذ ُغ٘خ اُجش ك ٢ػو ٗٝاألصٔبٕ ُغٔؼ٤خ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ثٔإٍَخ....................... :
 .................... ................................ػِ ٠اَُبػخٕ 10.:جبؽب ٝهل ؽٚو االعزٔبع:
اَُ٤ل. ............... ......................... :هئَ٤ب
اَُ٤ل. ........... ............................. :أٓٓ ٖ٤ـبٍ
اَُ٤ل........................................ :

ػ ٞٚثٌٔزت اُغٔؼ٤خ

اَُ٤ل........................................ :

ػ ٞٚثٌٔزت اُغٔؼ٤خ

ك ٢ؽ ٖ٤رـ٤ت:
........................................
........................................
ٝمُي ٖٓ أعَ اُجش كِٛ ٢جبد ػوٗ األصٔبٕ ػلك.......:ثزبه٣ـ.................................:
ٝأُزؼِوخ ة ............................................ :
ػ٘ل اكززبػ اُغَِخ رال هئَٜ٤ب الئؾخ أُز٘بكَ ٖ٤أُز َٕٞثؼو ْٜٙٝك ٢األعَ ٍٞاء ثٞاٍطخ اُجو٣ل أُ ٕٞٔٚأ ٝاُز٢
رْ ئ٣لاػٜب ٓوبثَ ئٖ٣بالد ُل ٟئكاهح اُغٔؼ٤خ.
 ْٗٝؽٖو الئؾخ أُز٘بكَ ٖ٤ك:٢
ـ .........................................
ـ .........................................
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ـ .........................................
ٝرْ ثؼل مُي ّوع ك ٢كهاٍخ األصٔبٕ أُلُ ٠ثٜب كِٛ ٢جبد أُز٘بكَ ٖ٤ؽ٤ش اٍلود اُلهاٍخ ػِ ٠اُ٘زبئظ أُز٘ٔٚخ ك٢
اُغل ٍٝاُزبُ: ٢
اُؼو ٗٝأُبُ٤خ

أُز٘بكَٕٞ

ثبُؾوٝف

ثبألههبّ

ٝثؼل أُلاُٝخ ٓٝوبهٗخ ػو ٗٝاألصٔبٕ ٖٓ عٜخ ٓٝ ,غ أُٞإلبد أُؾلكح كِٛ ٢ت ػو ٗٝاألصٔبٕ ,
ٝهغ افز٤به اُِغ٘خ ػِ ٠ػوٗ أُز٘بكٌ..............................................
ٝاُن ١هلّ اُؼوٗ أُبُ ٢اُجبُؾ هله............................: ٙكهٛـــــــــــــــــــــــــــْ
(..................................................................................ثبُؾوٝف) كهٔٛــــــــــب
ِٓؾــٞظخ ٛــبٓــخ
ٚغت ػهٗ انهغُخ ف ٙؽبنخ ػذو اخزٛبسْب انؼشك األلم صًُــب  le moins disantأٌ رنًٍ
ف ٙيؾنشْب ف ٙؽبنخ يب ئرا اػزًذد انؼشك األكضش َفؼب  le mieux disantثغل انُظش ػٍ األلم صًُب رجشٚش رنك ثجٛبٌ رطجٛك
يمٛبط انغٕدح /انضًٍ Rapport Qualité/Prix

ؽوه ة. ............................ .ك............................ ٢
رٞه٤ؼبد أػٚبء اُِغ٘خ
اُزٞه٤ؼبد

أٍٔبء أػٚبء اُِغ٘خ
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أُوكن ههْ 05
اُغٔؼ٤خ..... .... :كػْ ٓلهٍخ اُ٘غــبػ...........
اُؼ٘ٞإ...............................................:
اُٜبرق/اُلبًٌ

………………
ٍ٘ل اُطِت ههْBon de Commande..........
اَُ٘خ أُبُ٤خ............:

اٍْ أُٔ...................... ................. . ٕٞ

Nom et prénom du fournisseur

ػ٘ٞإ أُٔ...............................................................................................ٕٞ

أٌُ٤خ

ههْ

اُزؼٖ٤٤

اُزور٤ت

désignation

اُضٖٔ اُلوك١

Prix unit. quantité

اُضٖٔ اإلعٔبُ٢
Prix total

ا
أُغٔٞع ك ٕٝاؽزَبة اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚب TOTAL HORS TVA EN DH
ٓغٔٞع اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ

TOTAL TVA

أُغٔٞع ثبؽزَبة اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ

TOTAL TTC EN DH

ؽوه ة ................ثزبه٣ـ.........................
هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ أ ٝاُْقٔ أُلُٚ ٗٞ
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أُوكن ههْ 06
اٍْ أُٔ ٕٞأ ٝاُْوًخ أ ٝأُوبُٝخ........................

ههْ اُٚو٣جخ أُ٤ٜ٘خ ..................:patente

 ...............................................ههْ اُزو٤٤ل ك ٢اَُغَ اُزغبه................... ١
ههْ ٓ ٗ.ٝ.اإلعزٔبػ٢

........................

اُٜبرق ٝاُلبًٌ .................................

اُؼ٘ٞإ اإلعزٔبػـ......................................................................................................:٢

ٍ٘ل اُزَِْ ههْBon de livraison n° :..............:
اَُ٘خ أُبُ٤خٍ٘..............ل اُطِت هْ.................ثزبه٣ـ.....................:
ههْ اُزور٤ت

اُزؼٖ٤٤

أٌُ٤خ

désignation

quantité

ؽوه ة.......................ثزبه٣ـFait à ……………………le........................
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رٞه٤غ أُٔFournisseur ٕٞ
ِٓؾٞظخ:رؾَٔ ٝعٞثب رٞه٤غ أَُإ ٍٝػٖ ٓقيٕ اُغٔؼ٤خ (أٓ ٖ٤أُبٍ)
أُوكن 07
اٍْ أُٔ ٕٞأ ٝاُْوًخ أ ٝأُوبُٝخ ........................ههْ اُٚو٣جخ أُ٤ٜ٘خ ..................:patente
 ...............................................ههْ اُزو٤٤ل ك ٢اَُغَ اُزغبه................... ١
اُٜبرق ٝاُلبًٌ .................................
........................
ههْ ٓ ٗ.ٝ.اإلعزٔبػ٢
اُؼ٘ٞإ اإلعزٔبػـ......................................................................................................:٢
كبرٞهح ههْFacture n°..............:
اَُ٘خ أُبُ٤خٍ٘..............ل اُطِت هْ.................ثزبه٣ـ.....................:
ههْ

اُزؼٖ٤٤

اُزور٤ت

désignation

أٌُ٤خ

اُضٖٔ اُلوك١

اُضٖٔ اإلعٔبُ٢

Prix unit. quantité

Prix total

أُغٔٞع ك ٕٝاؽزَبة اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ TOTAL HORS TVA EN DH
ٓغٔٞع اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ

TOTAL TVA

أُغٔٞع ثبؽزَبة اُٚو٣جخ ػِ ٠اُؤ٤خ أُٚبكخ

TOTAL TTC EN DH

…………………………………………Arrêté le présent devis à la somme de :
………………fait à…………………..le :

رٞه٤غ أُٔFournisseur ٕٞ

ِٓؾٞظخ٣ :غت إٔ رؾَٔ اُلبرٞهح ٝعٞثب * رأّجوح هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ
أ ٝاُْقٔ أُلُٚ ٗٞ
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* ػجبهح ػَٔ ٓ٘غي/فلٓخ
ٓ٘غيح Service fait
* هبثَ ُألكاءBon à payer

ثؼل االٗزٜبء ٖٓ عٔ٤غ اُؼِٔ٤بد رٌزت فِق اُلبرٞهح
 ؽٖود اُلبرٞهح ٖٓ ٛوك٘ب ٗؾٖ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ُٔلهٍخ  ------------------ك٢ٓجِؾ  -----------------ثبُؾوٝف  ---------------------ثبالههبّ ٞ٣ٝهغ هئ ٌ٤عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ
اُ٘غبػ
 االٓ ٖ٤رٌزت ػجبهح ٖٓ ٛوف ٗلند  ٝهبثَ ُألكاء ٞ٣ٝهغ االٖٓ٤ -كٗ ٢لٌ اُلبرٞهح رَغَ ٓؼِٓٞبد اُْ٤ي ّ٤ي ههْ – ربه٣قٓ ٚجِـ – ٚك ٢اٍْ ٞ٣ٝ -هغ أَُزل٤ل
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 .............ك............:٢

عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ
................................
...............................
ٓ َٕٝلافَ٤
ههــْ..../.....:
اٗب أُٞهغ اٍلِٚ
ثٖلزـــــــــــــــ...............................................................................: ٢
رَِٔذ ٖٓ اَُ٤ل..............................................................................:
ٓجِؾ (ّ٤يٗ/ول) ...............................................................................:
اإلٓٚبء:
أٓ ٖ٤أُبٍ
................................................................................:

انًشفك 09
عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ
...............................
...............................

 ................ف..............:ٙ

أيـش ثبألداء
سلــى ......../......
أَب انًٕلغ أعفهــّ.....................................................................:
ثقفزــــــــ.............................................................................:ٙ
أسخـ ثأداء يجهغ يـبن ٙلذسِ.......................................................:
.............................................................................................
نزغطٛخ انُفمـبد انخـبفخ ة..........................................................:
.............................................................................................
اإلينـــبء
انشئٛظ أٔيٍ ُٚــٕة ػُّ
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 ................ف.............:ٙ

عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ
...............................
...............................

ئرٌ ثبنغؾت يٍ انؾغــبة انجُكٙ
سلــى ......../......
أَب انًٕلغ أعفهــّ.....................................................................:
ثقفزــــــــ............................................................................:ٙ
أسخـ ثغؾت يجهغ يبن ٙلذسِ.....................................................:
.....................................................................يٍ ؽغبة انغًؼٛخ
نزغطٛخ انُفمـبد انخـبفخ ة.........................................................:
............................................................................................
اإلينـــبء
انشئٛظ أٔيٍ ُٚــٕة ػُّ
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 ...........فـــ...........:ٙ

عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ
..............................
..............................

عُــذ انقُذٔق
سلــى ......../......
انًجهــغ .................................................................................:
............................................................................................
ألعــــــــــــــــــم......................................................................:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
اإلينـــبء
أي ٍٛانًــبل
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 ............فـــ.........:ٙ

عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ
...............................
...............................

عُذ رغهــى
سلــى......./......
أَـب انًٕلغ أعفــهّ..................................................................:
ثقفزـــــــــــــــ....................................................................:ٙ
اؽٓــذ أَ ٙرغهًـذ يـٍ انغٛـذ...................................................:
يجهغــب يــبنٛـب لـذسِ.................................................................:
ٔرنك ف ٙيمــبثم.....................................................................:
..........................................................................................
اإلينـبء:

انًشفك 13
................فـــ.............:ٙ

عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ
.................................
.................................

ٔفم رغهى رغٓٛض
سلــى......./......
أَـب انًٕلغ أعفــهّ...................................................................:
ثقفزـــــــــــــــ.....................................................................:ٙ
اؽٓــذ أَ ٙرغهًـذ يـٍ انغٛـذ...................................................:
انزغٓٛــض انزــبن(ٙانًٕاففــبد)..................................................:
.....................................................................:....................
..........................................................................................
..........................................................................................
اإلينـبء:
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اٍْ اُغٔؼ٤خ..............................:
اُؼ٘ٞإ ....................................:
...............................................
هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ أَُٔبح
......................................................
ئُ٠
اَُ٤ل األٓ ٖ٤اُؼبّ ُِؾٌٓٞخ
ٓل٣و٣خ اُغٔؼ٤بد ٝأُ ٖٜأُ٘ظٔخ ؽ ٢اُٞىاهاد ّبُخ
اُوثبٛ
أُٞٙٞع:رٖو٣ؼ ثزِو ٢اُغٔؼ٤خ َُٔبػلاد أع٘ج٤خ.

ٝثؼل ػٔال ثٔوز٤ٚبد اُلَٖ ٌٓ 32وه ٖٓ اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ  376.58.1اُٖبكه ثزبه٣ـ  3عٔبكٟ
األٛ 1378 ٍٝغو٣خ أُٞاكن ٍ ٗٞٗ 15جو
 1958ثز٘ظ ْ٤ؽن رأٍ ٌ٤اُغٔؼ٤بد ًٔب ٝهغ رزٔٝ ٚٔ٤رـ٤٤و.ٙ
ْ٣وك٘ ٢إٔ إٔوػ ُل ٌْ٣ثزِو ٢اُغٔؼ٤خ أَُٔبح
............................................................................
ثبَُٔبػلاد اُزبُ٤خ:
* ......................................................
* ......................................................
ٝهل رْ رقٖٛ ٔ٤ن ٙأَُبػلاد ٍ........................................................:
ٝرلِٚـٞا اَُ٤ل األٓ ٖ٤اُؼبّ ُِؾٌٓٞخ ثوج ٍٞػجبهاد اُزول٣و ٝاالؽزواّ.
ؽوه ة ..............ك...............:٢
أُوكوبد:
*َٗقخ ٖٓ ث٤بٕ ًْق اُؾَبة أُزؼِن ثبَُٔبػلح أُنًٞهح
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اُزوو٣و أُـبُ٢

اُغٔغ اُؼبّ اُؼبك ١ههْ................:
اَُ٘ــخ.....................................:

أُلافَ٤
اُلوواد

أُٖبه٣ق
اُلوواد

أُجِؾ

ٓلاف َ٤هبهح

ٖٓبه٣ق اُزغ٤ٜياد

ٓلاف َ٤األْٗطخ

ٖٓبه٣ق األْٗطخ

أُ٘ؼ ٝاُٜجبد

ٖٓبه٣ق اُزَ٤٤و

ٓلاف َ٤اٍزض٘بئ٤خ

ٖٓبه٣ق ئٍزض٘بئ٤خ

أُغٔٞع اُؼبّ

أُجِؾ

أُغٔٞع اُؼبّ

اُزؾِ٤ــَ:
ؽَِ اُؼالهخ ث ٖ٤أُٖبه٣ق ٝأُ٘غياد
ٙٝغ َٗت ٖٓبه٣ق اُزَ٤٤و ثؼالهخ ٓغ أُغٔٞع اُؼبّ
ٙٝغ َٗت ٖٓبه٣ق اُزَ٤٤و ثؼالهخ ٓغ ٖٓبه٣ق األْٗطخ
ٙٝغ َٗت ٖٓبه٣ق األْٗطخ ثؼالهخ ٓغ أُغٔٞع اُؼبّ
هْ ثزجو٣و اُ٘ز٤غخ أُؾَٖ ػِٜ٤ب ك ٢اُوٕ٤ل ئٕ ًبٗذ ئ٣غبث٤خ كِٔبما ٝئٕ ًبٗذ
ٍِج٤خ كِٔبما..............................................................................
االٍزلآخ أُبُ٤خ ٙٝ :ؼ ٓب  ٢ٛاَُ٤بٍبد اُز ٢رْ ئرجبػٜب ٖٓ أعَ ٔٙـبٕ االٍزلآخ
أُبُ٤خ............................................................................
اإلٓٚبء
اُوئٌ٤

أٓ ٖ٤أُبٍ

صفحة 200 :
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اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد

اُوهْ اُزور٤ج٢
ُِؼِٔ٤خ

أُجِؾ
أُوعغ

ربه٣ـ اُؼِٔ٤خ

ث٤بٕ اُؼِٔ٤خ

يذاخٛم

اُوٕ٤ل
يقبسٚف
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
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عغـم انجُــك

اُوهْ اُزور٤ج٢
ُِؼِٔ٤خ

أُجِؾ
أُوعغ

ربه٣ـ اُؼِٔ٤خ

ث٤بٕ اُؼِٔ٤خ
أُ٘وـــٍٞ

يذاخٛم
..........

اُوٕ٤ل
يقبسٚف

صفحة 202 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

انًشفك 18

عغم انقُذٔق

اُوهْ اُزور٤ج٢
ُِؼِٔ٤خ

أُجِؾ
أُوعغ

ربه٣ـ اُؼِٔ٤خ

ث٤بٕ اُؼِٔ٤خ
أُ٘وـــٍٞ

يذاخٛم
..........

اُوٕ٤ل
يقبسٚف
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
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عـغـم انغــشد
اُوهْ
اُزور٤ج٢

ٗــٞع
اُزغٜـ٤ي

أُٖله

أُوعغ

ههْ
اُغوك

ربه٣ـ
اُؾ٤بىح

اُؤ٤خ ػ٘ل
اُؾ٤بىح

ربه٣ـ
اُؾنف

ٓواعغ
اُؾنف

صفحة 204 :
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ٍغـَ رَغ٤ـَ اٌُْ٤ــبد

*ٚـشاػ ٙرشرٛت انؾٛكبد ٔرغغٛم عًٛغ انؾٛكبد ثًب فٓٛب انًهغبح ثؾٛش رغغم ْزِ األخٛشح ثًالؽظخ يهغٗ

ههْ اُْ٤ي (*)

اُزبه٣ـ

اُطوف اُوبث٘

أُجِؾ

اُزٞه٤غ

ٓالؽظبد
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ٍغَ اُٞاهكاد

اُوهْ

ٓٞٙٞع أُواٍِخ

اُزبه٣ـ

أُٖله

ٓالؽظبد

انًشفك 22

ٍغَ اُٖبكهاد
اُوهْ

اُزبه٣ـ

ٓٞٙٞع أُواٍِخ

ٓٞعٜخ اُ٠

ٓالؽظبد
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ٍغَ اُقـيٖ٣

اُزبه٣ـ

أُبكح

اُٞؽلح(*)

اُلفٍٞ

اُقوٝط

اُجبه٢
ثبُقيٖ٣

ٓالؽظبد
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..................كــ.......................٢

عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غــبػ
ُٔإٍَخ.......................:
...................................
..................................

ٓؾٚو رَِ ْ٤أُٜبّ أُبُ٤خ
رْ ك ٢اُزبه٣ـ أُْـبه ئُ ٚ٤أػـال.................................................................................. ٙ
ٝثؾٚــٞه اَُ٤ل(ح) .............................................................:هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ
رـــْ رَِ٤ــْ أُٜــبّ:
ث ٖ٤اَُ٤ل(ح)....................................................:أٓ ٖ٤أُــبٍ اَُــبثن
 ٝاَُ٤ـــل(ح) ...................................................:أٓ ٖ٤أُــبٍ اُغـل٣ــل
ٝثؼل اإلٛــالع ػِ ٠اُٙٞؼ٤خ أُبُ٤خ ُِغٔؼ٤خ ٓٝـواعؼخ اَُغــالد أُؾبٍج٤خ رْ ؽٖـو اُٙٞؼ٤ـخ كٔ٤ب ثِ:.٢
اُوٕ٤ل ثبُج٘ـــــي

اُوٕ٤ل ثبُٖ٘لٝم

أُغٔـــــــــــــــــــــــــٞع
ٝهل رَِـْ أٓ ٖ٤أُـبٍ اُغـل٣ل أُجِؾ أُزجو ٢ثبُٖ٘لٝم ٛٝــــــــــــــ:ٞ
) كهٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
ثبألههـــبّ( :
ثبُؾــوٝف.....................................................................................................:
ث٘بء ػِ ٚ٤رْ ؽٖو ًـَ ٖٓ اَُغــَ آُٞ٤ــُِ ٢ؼِٔ٤ـبد ٍٝغـَ اُٖ٘لٝم ٍٝغـَ اُج٘ي ك ٢رــبه٣قــ.ٚ
ٝثنُي رْ اإلٛــالع ػِ ٠عٔ٤غ اُٞصبئن ٝاُزوبه٣و ٝاَُغــالد أُؼزٔـلح ك ٢اُزَ٤٤و أُبُُِ ٢غٔؼ٤خ
صفحة 208 :
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
رْ رَِٛ ْ٤ن ٙاُٞصبئن ئُ ٠أٓ ٖ٤أُبٍ اُغل٣ل  ٢ٛٝػِ ٠اٌَُْ اُزبُـــ. ٢

*اَُغَ اُُِ ٢ٓٞ٤ؼِٔ٤بد
*ٍغَ اُج٘ي
*ٍغَ اُٖ٘لٝم
*ٍغَ اُغوك
*ٍغَ رَِ ْ٤اٌُْ٤بد
ٍ+غَ أُلافَ٤

ٍ+غَ أُٖبه٣ق
ٍ+غَ اُٞاهكاد
ٍ+غَ اُٖبكهاد
ٍ +غَ اُقــيٖ٣

*ككزو/ككبرو اٌُْ٤بد ٝعنٝه اٌُْ٤بد أَُزؼِٔخ.
*اُزوو٣و أُبُ ٢ػٖ اَُ٘خ أُب٤ٙخ
*ٝص٤وخ أُ٤ياٗ٤خ َُِ٘خ اُغبه٣خ
*ككبرو إُٞٞالد أُؼزٔلح ُل ٟاُغٔؼ٤خ (ٓ َٕٝلاف،َ٤أٓو ثبألكاء،ئمٕ ثبَُؾت ٖٓ اُؾَــبة اُجـٌٍ٘٘،٢ل
اُٖ٘ــلٝمٍ٘،ــل رَــِْ َٕٝ،رَِــْ رغ٤ٜــي)..........................................................................،
ٛــنا ثبإلٙــبكخ ٌَُ ٝصبئن األهّــ٤ق أُــبُــُِ ٢غٔؼ٤ــخ.
ٝهــل رــْ رَغ٤ــَ أُالؽظــبد اُزــبُ٤خ:
صفحة 209 :
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
...................................................................................................................................: 1
..................................................................................................................................: 2
..................................................................................................................................: 3
..................................................................................................................................: 4
....................................................................................................................................

رٞه٤غ أٓ ٖ٤أُــبٍ اَُــبثن
ُِغٔؼ٤خ

رٞه٤غ أٓ ٖ٤أُـبٍ اُغـل٣ل
ُِغٔؼ٤خ

رٞه٤غ هئٌ٤
اُغٔؼ٤خ

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
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ٍغَ أُلافَ٤
ه
د

ههْ اإلٖ٣بٍ
ٗٞع أُلافَ٤

أُجِؾ

ٓلافَ٤
األْٗطخ

ٓلافَ٤
هبهح

أُ٘ؼ
ٝ
اُٜجبد

ٓلافَ٤
اٍزضزبئ٤خ

ٓغٔٞع
أُلافَ٤
ؽز ٠اُّٞ٤

انًُمـــــــــــــــٕل

عغـم انًقـبسٚف

س
د

ربسٚخ
األداء

انًجهغ

َفمبد
انطشف رذثٛشٚخ
انمبثل فغشٖ

َفمبد
يغًٕع
انزظبْشاد َفمبد
َفمبد
انُفمبد يغًٕع
انقٛبَخ انًذسعٛخ انُٕاد٘ َفمبد
انٕلبئٛخ ٔرؾغٛغ انًذسعٛخ اعزضُبئٛخ انٕٛيٛخ انُفمبد
ؽزٗ
انزًذسط
انٕٛو
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أٌُِٔخ أُـوث٤خ

عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ثٔلهٍخ
اٍُٜٞ

هٓي أُإٍَخ

اُ٘٤بثخ اإلهِ٤ٔ٤خ

ؽٚو١

األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ
ُِزوث٤خ ٝاُزٌٖ٣ٞ

أُؾٔل٣خ

ٔمؼٛخ فبئل انكزت انًذسعٛخ انغذٚذح غٛش انًغزؼًهخ ٔ انًخضَخ (انفبئل ثشعى انًٕعى انذساعٙ
اَُ٘خ األ٠ُٝ
اُؼلك
أُقيٕ










اُؤ٤خ
أُبُ٤خ

اَُ٘خ اُضبٗ٤خ
اُؼلك
أُقيٕ

اُؤ٤خ
أُبُ٤خ

اَُ٘خ اُضبُضخ
اُؤ٤خ
أُبُ٤خ

اُؼلك
أُقيٕ

اَُ٘خ اُواثؼخ
اُؼلك
أُقيٕ

اُؤ٤خ
أُبُ٤خ

اَُ٘خ اُقبَٓخ
اُؼلك
أُقيٕ

اُؤ٤خ
أُبُ٤خ

اُلاه اُجٚ٤بء
اٌُجوٟ

-------------------

اَُ٘خ اَُبكٍخ
اُؼلك
أُقيٕ

اُؤ٤خ
أُبُ٤خ

ًزبة اُِـخ اُؼوث٤خ
اُِـخ األٓبى٣ـ٤خ
اُزوث٤خ اإلٍالٓ٤خ
ًزبة اُِـخ
اُلوَٗ٤خ
االعزٔبػ٤بد
اُْ٘ب ٛاُؼِٔ٢
اُزوث٤خ اُزٌْ٤ِ٤خ
اُو٣ب٤ٙبد

أُغٔٞع

رٞه٤غ أٓٓ ٖ٤بٍ اُغٔؼ٤خ

رٞه٤غ هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ
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الوثائق الضرورٌة لتجدٌد جمعٌة دعم مدرسة النجاح
-

" اخبار السلطات بانعقاد الجمع العام لتجدٌد الجمعٌة برسالة " تبٌان التارٌخ و المكان و الساعة -
اربع نسخ من القانون االساسً مصادق علٌه اضافة  6نسخ بدون مصادقة-
اربع نسخ من الئحة االعضاء مصادق علٌها اضافة  6نسخ بدون مصادقة -
اربع نسخ من محضر الجمع العام مصاق علٌه اضافة  6نسخ بدون مصادقة -
نسخ لبطاقة التعربؾ الوطنٌة بدون مصادقة لكل عضو - 8
" نسخة لكل عضو من السوابق العدلٌة " تطلب من الشرطة -

الئحة أعضاء المكتب المسٌر
لجمعٌة :دعم مدرسة النجاح لمجموعة مدارس
ر.ت

9
1
3
6
5
4
5

المهمة
داخل
المكتب

االسم
و
النسب

ر.ب .
ت.و

ت .و
مكان
االزدٌاد

إسم
األب

إسم األم

المهنة

الحالة
العائلٌة

العنوان
الشخصً

التوقٌعات

الرئٌس
نائبه
أمٌن
المال
نائبه
الكاتب
نائبه
مستشار

جمٌع أعضاء مكتب جمعٌة دعم مدرسة النجاح ،جنسٌتهم مؽربٌة
توقٌع رئٌس الجمعٌة

توقٌع الكاتب العام
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الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة
األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة  :الدار البضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

محضر تجدٌد جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة
طبقا للمذكرة الوزارٌة عدد  73بتارٌخ  20ماٌو 2009انعقد بمجموعة مدارس عٌن تكً المركزٌة ٌوم األربعاء
 ---------- -------على الساعة الخامسة و النصؾ الجمع العام لتجدٌد جمعٌة دعم مدرسة النجاح و قد سهر على تسٌٌرالجمع السٌد  :حمٌد سبٌك
فً البداٌة رحب السٌد المدٌر بكل الحاضرٌن و ألقى كلمة ذكر فٌها بالخطوط العرٌضة للتصور العام للجمعٌة و األهداؾ
النبٌلة التً أسست من أجلها كما تدخل السٌد  -------------------أمٌن مال الجمعٌة و أشار إلى مبلػ المنحة المخصصة
للمؤسسة من طرؾ الوزارة و مجاالت الصرؾ الموزعة حسب األسطر و المبلػ اإلجمالً المصروؾ و المتبقً فً
حساب الجمعٌة بعد ذلك صادق الجمع على المٌزانٌة

بعد ذلك فتح باب الترشٌح للمجلس التنفٌذي و قد أجمع الكل على المجلس السابق لتنفٌذ برامجه المخططة سلفا
وفٌما ٌلً الئحة المكتب
الرئٌس --------------------------------------------- :
نائبه --------------------------------------------- :
األمٌن --------------------------------------------- :
نائٌه --------------------------------------------- :
الكاتب --------------------------------------------- :
نائبه --------------------------------------------- :
المستشار ---------------------------------------------
.............................................................................................................

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345 :
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الدفاتر والسجالت
الدفــاتر
الدفتر األول :دفتر الوصوالت ٌ :تكون من (وصل مداخٌل المرفق )21
طرٌقة الحصول على هذا الدفتر:ننسخ عدة أوراق من المرفق  1أعاله
الورقة تتكون من (( ))27أصوالت نأخذ هذه األوراق (المرفق )1واحدة فوق األخرى
ما مجموعه ( )72ورقة نقوم بتؽلٌؾ هذه األوراق بورق مقوى ملون ونمسكها
ب  agrafeونحصل على الدفتر المطلوب.هذا الدفتر هو دفتر ذو فسائم أي إذا قطعنا
الوصل ٌبقى نظٌره بالدفتر األصلً .
الدفتر الثانً :دفتر مطبوع األمر باألداء ٌتكون هذا الدفتر من األمر باألداء(المرفق  24أعاله)
طرٌقة الحصول على هذا الدفتر:ننسخ عدة أوراق من المرفق  24أعاله
الورقة تتكون من (( ))20مطبوع نأخذ هذه األوراق (المرفق )24واحدة فوق األخرى
ما مجموعه ( )72ورقة نقوم بتؽلٌؾ هذه األوراق بورق مقوى ملون ونمسكها
ب  agrafeونحصل على الدفتر المطلوب.
الدفتر الثالث :دفتر إذن بالسحب من الحساب البنكً ٌتكون هذا الدفتر من أوراق اإلذن بالسحب
من الحساب البنكً أنظر المرفق  72أعاله طرٌقة الحصول عل هذا الدفتر ( نفس
العملٌة الدفتر .)0
الدفتر الرابع :دفتر سند الصندوق ٌتكون هذا الدفتر من أوراق سند الصندوق
المرفق  77أعاله طرٌقة الحصول عل هذا الدفتر ( نفس العملٌة الدفتر .)0
الدفتر الخامس :دفتر سند تسلم ٌتكون هذا الدفتر من أوراق سند تسلم أنظر المرفق  12أعاله
طرٌقة الحصول عل هذا الدفتر ( نفس العملٌة الدفتر .)0
الدفتر السادس :دفتر وصل تسلم تجهٌز ٌتكون هذا الدفتر من أوراق وصل تسلم تجهٌز أنظر
المرفق  13أعاله طرٌقة الحصول عل هذا الدفتر ( نفس العملٌة الدفتر .)0
تسلٌم وصل للجهة المانحة مقابل التجهٌز او المواد المستلمة.تسجٌل التجهٌز او
المواد بسجل الجرد.
السجــالت:
السجل األول :سجل المداخٌل تقٌد فٌه جمٌع المداخٌل التً تتوصل به الجمعٌة كانت نقدا أو
بواسطة تحوٌل بنكً كما ٌمتاز هذا السجل بمعرفة مداخٌل كل خانة من الخانات
األربعة المكونة لمداخٌل جمعٌة مدرسة النجاح
ٌتكون هذا السجل من عدة أوراق أنظر أعاله نموذج سجل المداخٌل
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر .)0
السجل الثانً :سجل المصارٌؾ تقٌد فٌه جمٌع المصارٌؾ التً تؤدٌها الجمعٌة كانت نقدا أو
بواسطة تحوٌل بنكً كما ٌمتاز هذا السجل بمعرفة مصارٌؾ كل خانة من الخانات
الخمس المكونة لمصارٌؾ جمعٌة مدرسة النجاح.
ٌتكون هذا السجل من عدة أوراق أنظر أعاله نموذج سجل المصارٌؾ
صفحة 215 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر .)0
السجل الثالث :السجل الٌومً للعملٌات ٌتعلق األمر بوثٌقة أساسٌة بالنسبة للمحاسبة وهً تجمع كافة العملٌات المسجلة
فً المستندات المحاسبٌة ( البنك و الصندوق)كما أن هذا السجل ٌعتبر أٌضا بمثابة مرجع من أجل إعداد التقارٌر الٌومٌة.
ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 76
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر .)0
السجل الرابع :سجل البنك تقٌد فٌه جمٌع المداخٌل التً تم استخالصها وجمٌع المصارٌؾ التً تم أداؤها عن طرٌق البنك
بواسطة الشبك.
ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 71
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر )0
السجل الخامس:سجل الصندوق تقٌد فً هذا السجل جمٌع المداخٌل التً تم استخالصها وجمٌع المصارٌؾ التً تم أداؤها
نقدا وٌمثل األداء نقدا استثناءا فً حٌن ٌعتبر األداء عن طرٌق الشٌك هو القاعدة.
ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 71
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر .)20
السجل السادس :سجل الجرد ٌسجل بسجل الجرد العتاد والمعدات التً تم اقتناؤها أو التوصل بها عن طرٌق هبات وٌدون
علٌها رقم الجرد الخاص بها.
ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 74
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر.)20
السجل السابع :سجل تسلٌم الشٌكــات ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 02
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر ) 20
السجل الثامن :سجل الواردات ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 07
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر.)20
السجل التاسع :سجل الصادرات ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 00
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر.)20
السجل العاشر :سجل الخزٌن ٌتكون من عدة أوراق أنظر أعاله المرفق 07
طرٌقة الحصول عل هذا السجل ( نفس العملٌة الدفتر .)20
مالحظة حول الدفاتر والسجالت:
*كل دفتر أو سجل تحسب أوراقه وترقم وتوقع من طرؾ
رئٌس الجمعٌة و عضو أخر من مكتب الجمعٌة ؼٌر أمٌن
المال فً ؼالؾ الدفتر أو السجل.
حمٌد بنكورمقتصد ٌثانوٌة محمد بن الحسن الوزانً  -الشكر الجزٌل -
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محضرفتح االظرفة
المملكة المؽربٌة
جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ……………………………………………. :
اقلٌم ……………………………………… :
محضر جلسة فتح األظرفة الخاصة بطلب العروض رقم ……………
بتارٌخ …………………………………… على الساعة …………………………………… اجتمعت بمقر جمعٌة دعم مدرسة
النجاح الكائن بمؤسسة …………………………………… لجنة لفتح األظرفة التً تتضمن العروض الخاصة باقتناء المحافظ و
الكتب واللوازم المدرسٌة برسم الموسم الدراسً …………………………………… لفائدة المؤسسة التعلٌمٌة المذكورة أعاله

ترأس اجتماع هذه اللجنة السٌد "ة" …………………………………………… رئٌس الجمعٌة دعم مدرسة النجاح و بحضور
السٌد …………………………………………… أمٌن مال الجمعٌة عضو لجنة لفتح األظرفة
السٌد …………………………………………… مستشار بالجمعٌة عضو لجنة لفتح األظرفة
قبل فتح الجلسة سلم الرئٌس ألعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي ٌتضمن الثمن التقدٌري بكلفة المقتنٌات موضوع طلب
العروض والذي حدد مبلؽه فً
باألرقام ……………………………………………………………………………………..
بالحروؾ ………………………………………………………………………………………………..
وبعد ذلك فتح الرئٌس الجلسة وطلب من األعضاء تقدٌم مالحظاتهم عند االقتضاء لم ٌتم تقدٌم أٌة مالحظة فً الموضوع اثر
ذلك وضع السٌد رئٌس الجلسة على المكتب جمٌع األظرفة و العٌنات المطلوبة المودعة من طرؾ الكتبٌٌن أو المزودٌن
المتنافسٌن الذٌن تقدموا بعروضهم وفق شروط طلب العروض و هً كاالتً

رت

العنوان

المتنافسون
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وبعد أن أشر جمٌع أعضاء اللجنة على وثائق طلب العروض تمت دراسة كافة الوثائق التً أدلى بها كل متنافس وأجرٌت
العملٌات الحسابٌة من أجل تدقٌق عروض المتنافسٌن وفحص العٌنات وتم ترتٌب العروض المقترحة من طرؾ المتنافسٌن
الذٌن تم قبولهم على الشكل التالً

رت

عروض األثمان

المتنافسون

بالحروؾ

باألرقام

فً االخٌر قررت اللجنة اختٌار العرض المقدم من طرؾ
………………………………………………………………………………………………..
العنوان
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
والمحددة قٌمته فً مبلػ

…………………………………………… ……………..درهما

………………………………………………… …………………………………………………..درهما
فً

حرر ب
الساعة

توقٌع أعضاء اللجنة

رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح

أمٌن مال جمعٌة دعم مدرسة النجاح

عضو جمعٌة دعم مدرسة النجاح

االسم و التوقٌع

االسم و التوقٌع

االسم و التوقٌع
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محضر استالم
المملكة المؽربٌة
جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة ……………………………………………………………………………………. :
النٌابة االقلٌمٌة ……………………………………………. :
محضر استالم المحافظ و الكتب واللوازم المدرسٌة برسم الموسم الدراسً ……………………………
المرجع سند الطلب رقم  ……………………… :بتارٌخ ……………………… :
نحن الموقعون أسفله
السٌد "ة"…………………………………………………

رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح

السٌد "ة"…………………………………………………

أمٌن مال جمعٌة دعم مدرسة النجاح

السٌد "ة"………………………………………………………

عضو جمعٌة دعم مدرسة النجاح

بمقتضى هذا المحضر نشهد ونصرح أنه بتارٌخ ……………………………………………………………………
استلمنا من المزود ……………………………………………………………………
المحافظ و الكتب و اللوازم المدرسٌة موضوع سند الطلب رقم ……………………… :

بتارٌخ ……………………… :

اقتناؤها فً اطار المبادرة الملكٌة ملٌون محفظة برسم الموسم الدراسً ……………………………
وقد تم تسلم هذه المحافظ و الكتب و اللوازم المدرسٌة حسب المستوٌات و الكمٌة المحددة فً ما ٌلً

كما نشهد بمطابقة هذه المحافظ و الكتب و اللوازم المدرسٌة للعٌنات المرجعٌة و المواصفات المطلوبة كما و كٌفا
حرر……………………………………

بتارٌخ …………………………………… على الساعة …………………………

صفحة 219 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

توقٌعات أعضاء لجنة االستالم

السٌد "ة"…………………………………………………

رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح

السٌد "ة"…………………………………………………

أمٌن مال جمعٌة دعم مدرسة النجاح

السٌد "ة"…………………………………………………

عضو جمعٌة دعم مدرسة النجاح

صفحة 220 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

وضعٌة االداءات المتعلقة بانجاز المبادرة على مستوى المؤسسة التعلٌمٌة برسم الموسم الدراسً

المملكة المؽربٌة

……………

رمز المؤسسة ……………………………

جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة …………………………………………………………. :

الوسط ………………………

النٌابة االقلٌمٌة ……………………………………………. :
المبادرة الملكٌة ملٌون محفظة
وضعٌة االداءات المتعلقة بانجاز المبادرة على مستوى المؤسسة التعلٌمٌة برسم الموسم الدراسً ……………………………

سند الطلب

رت
رقم سند
الطلب

تارٌخ
االصدار

المبلػ

الكتبً
أو
المزود

سند التسلٌم
رقم سند
التسلٌم

تارٌخ
سند
التسلٌم

الفاتورة
رقم
الفاتورة

التوقٌعات

تارٌخ
االصدار

حرر ب

رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح

األداءات
مبلػ
الفاتورة

مبلػ
االداء

تارٌخ
االداء

مرجع
االداء شٌك
أو االمر
بالتحوٌل

فً

أمٌن مال جمعٌة دعم مدرسة النجاح

صفحة 221 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الشراءات المباشرة

المملكة المؽربٌة
رمز المؤسسة……………………………………… :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ……………………………………………. :
الوسط ……………………………………… :
اقلٌم ……………………………………… :

بٌان بالشراءات المباشرة
نحن الموقعون أسفله
لجنة الشراءات نشهد أننا قمنا بالشراءات المباشرة التالٌة
نوع المادة
التارٌخ
رت

العدد أو الكمٌة

الثمن المؤدى

المبلػ االجمالً

التوقٌعات

رت

االسم و النسب

الصفة

أمٌن المال

التوقٌع

الرئٌس
صفحة 222 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

شهادة النفقة " وثٌقة ترفق بالملؾ وتستعمل لدى المصالح المالٌة وخوالة التصرؾ "

المملكة المؽربٌة
رمز المؤسسة……………………………………… :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ……………………………………………. :
الوسط ……………………………………… :
اقلٌم ……………………………………… :

شهادة النفقة
أنا الموقع أسفله……………………………………………. :
أمٌن مال جمعٌة دعم مدرسة النجاح ل……………………………………………. :

أشهد أننً قمت بصرؾ مبلػ
……………………………………………. :
……………………………………………. :

بالحروؾ
باألرقام

تبعا للسندات المرفقة و الموقعة من طرؾ الموردٌن

الرئٌس

أمٌن مال الجمعٌة

حررب ………………………. :

فً …………………………………. :

صفحة 223 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

شهادة تسلم
المملكة المؽربٌة
رمز المؤسسة……………………………………… :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ……………………………………………. :
الوسط ……………………………………… :
اقلٌم ……………………………………… :

شهادة تسلم
نحن الموقعون أسفله
لجنة تسلم المقتنٌات الواردة فً سند الطلب رقم ………………… :بتارٌخ ……………………………………… :

رت

الصفة

االسم و النسب

التوقٌع

امٌن مال الجمعٌة
عضو
عضو
عضو

نشهد أن جمعٌة دعم مدرسة النجاح للمؤسسة توصلت بتارٌخ ……………………………………… :بالتورٌدات مطابقة للسند
المشار الٌه أعاله
الرئٌس

صفحة 224 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

سند تسلم مبالػ نقدٌة

المملكة المؽربٌة
رمز المؤسسة……………………………………… :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ……………………………………………. :
الوسط ……………………………………… :
اقلٌم ……………………………………… :

سند تسلم مبالػ نقدٌة رقم ……………………………………… :

أنا الموقع أسفله……………………………………… :
بصفتً……………………………………… :
أشهد أننً تسلمت من السٌد ……………………………………… :
مبلؽا مالٌا قدره ……………………………………… :
وذلك فً مقابل ……………………………………… :
ب  ……………………………………… :فً ……………………………………… :

التوقٌع

صفحة 225 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

المملكة المؽربٌة
رمز المؤسسة……………………………………… :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ……………………………………………. :
الوسط ……………………………………… :
اقلٌم ……………………………………… :

التقرٌر المالً
السنة ……………………………………… :
المصارٌؾ

المداخٌل
مداخٌل قارة

مصارٌؾ التجهٌز

مداخٌل االنشطة

مصارٌؾ االنشطة

المنح و الهبات

مصارٌؾ ملٌون محفظة

مداخٌل استثنائٌة

مصارٌؾ التسٌٌر
مصارٌؾ استثنائٌة

المجموع

المجموع

أمٌن مال الجمعٌة

رئٌس الجمعٌة

صفحة 226 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

طلبٌة
جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة---------------- -------------------- :
بجماعة -------------------------------------
عمالة أو إقلٌم -----------------------------------
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلبٌة
متعلقة بطلب العروض رقم............. :
المزود.............................................................................................................................:
العنوان...................................................................................................................
رقم الفاكس............................................... :
رقم الهاتؾ................................ :
رقم الحساب البنكً.................................................................................................. :
بالوكالة....................................... :
المفتوح بالمؤسسة البنكٌة......................... :
أجل تسلٌم الكتب و اللوازم المدرسٌة 1 :أٌام محصورة بٌن .........................................................
ر
.
ت المستو
النوع
ى

بٌان الكتب و اللوازم المدرسٌة
المادة

7

النشاط العلمً

9

األولى ابتدائً

0

الرٌاضٌات
الكتب المدرسٌة

7

العربٌة

دار النشر

اسم الكتاب

الكمٌة

الثمن

ثمن
الوحدة

الكلً

بالدرهم

بالدرهم

التربٌة
التشكٌلٌة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %22

صفحة 227 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة
0

محفظة

6

دفتر  91صفحة
المحفظات و اللوازم المدرسٌة

1
1
4

أؼلفة ( 27ألوان)
أقالم جافة ( 29ألوان )
سبورة  +ممسحة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %21
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة
المجموع الكلً بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة  % 22و % 21
المجموع الكلً مع احتساب القٌمة المضافة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌان الكتب و اللوازم المدرسٌة
ر.
ت

المستوى

النوع

الثانً ابتدائً

9

الكتب المدرسٌة

7

ثمن
الوحدة

الكلً

بالدرهم

بالدرهم

التربٌة اإلسالمٌة

7
0

المادة

اسم الكتاب

دار النشر

الكمٌة

الثمن

العربٌة
الفرنسٌة
الرٌاضٌات
صفحة 228 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
0

النشاط العلمً

6

التربٌة التشكٌلٌة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %22
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة

1

محفظة

1

دفتر  91صفحة

4

أؼلفة ( 29ألوان)

72

أقالم جافة ( 29ألوان )

77

سبورة  +ممسحة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %21
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة
المجموع الكلً بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة  % 22و % 21
المجموع الكلً مع احتساب القٌمة المضافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة 229 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
بٌان الكتب و اللوازم المدرسٌة
ر.
ت

المستوى

النوع

المادة

7

التربٌة اإلسالمٌة

0

اللؽة العربٌة

7

اللؽة الفرنسٌة

6

الرٌاضٌات

5

النشاط العلمً

4

التربٌة التشكٌلٌة

اسم الكتاب

دار النشر

الكمٌة

الثمن

ثمن
الوحدة

الكلً

بالدرهم

بالدرهم

الثالث ابتدائً

الكتب المدرسٌة

المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %11
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة

5

دفتر  66صفحة

6

أؼلفة ( 14ألوان)

7

أقالم جافة ( 16ألوان )

91

سبورة  +ممسحة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %15
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة

المجموع الكلً بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة  % 11و % 15
المجموع الكلً مع احتساب القٌمة المضافة

صفحة 230 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌان الكتب و اللوازم المدرسٌة
الكمٌة

ر.ت
المستوى

النوع

المادة

اسم الكتاب

9

التربٌة
اإلسالمٌة

1

العربٌة

واحة الكلمات

دار النشر
شركة النصر و
التوزٌع المدارس
شركة النصر و
التوزٌع المدارس

واحة التربٌة اإلسالمٌة

42
42

3

االجتماعٌات

الجدٌد فً االجتماعٌات

دار نشر المعرفة

42

6

اللؽة الفرنسٌة

Pour communiquer
en français

دار الرشاد الحدٌثة

42

5

الرٌاضٌات

4

النشاط العلمً

5

التربٌة
التشكٌلٌة

الرابع ابتدائً

الكتب المدرسٌة

6

المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة

ثمن
الوحدة
بالدرهم

الثمن
الكلً
بالدرهم

2824,50

القٌمة المضافة %11
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة
دفتر  74صفحة

7

أؼلفة ( 14ألوان)

91

أقالم جافة ( 16ألوان )

99

سبورة  +ممسحة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة %15
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة

المجموع الكلً بدون احتساب القٌمة المضافة
صفحة 231 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
القٌمة المضافة  % 11و % 15
المجموع الكلً مع احتساب القٌمة المضافة

بٌان الكتب و اللوازم المدرسٌة
ر.ت

9,60

240,00

24,70

617,50

16,80

420,00

21,50

537,50

المادة

اسم الكتاب

دار النشر

9

التربٌة اإلسالمٌة

فً رحاب التربٌة
اإلسالمٌة

السالم الجدٌدة -التراث
العربً -العالمٌة للكتاب

25

1

العربٌة

مرشدي فً اللؽة العربٌة

إفرٌقٌا الشرق

25

3

االجتماعٌات

الجدٌد فً االجتماعٌات

دار نشر المعرفة

25

6

اللؽة الفرنسٌة

Pour communiquer
en français

دار الرشاد الحدٌثة

25

5

الرٌاضٌات

4

النشاط العلمً

المستوى

الخامس ابتدائً

الكتب المدرسٌة

5

النوع

الكمٌة

ثمن
الوحدة
بالدرهم

الثمن
الكلً
بالدرهم

التربٌة التشكٌلٌة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة

1815,00

القٌمة المضافة %11
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة

6

دفتر  74صفحة

7

أؼلفة ( 14ألوان)

91

أقالم جافة ( 16ألوان )

99

سبورة  +ممسحة
المجموع بدون احتساب القٌمة المضافة

صفحة 232 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
القٌمة المضافة %15
المجموع مع احتساب القٌمة المضافة
المجموع الكلً بدون احتساب القٌمة المضافة
القٌمة المضافة  % 11و % 15
المجموع الكلً مع احتساب القٌمة المضافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر.ت

بيان الكتب و اللوازم المدرسية
المادة

اسم الكتاب

دار النشر

المستوى

النوع

1

التربية اإلسالمية

المفيد في التربية اإلسالمية

الشركة الجديدة دار الثقافة

2

العربية

كتابي في اللغة العربية

المكتبة الوراقة الوطنية

3

االجتماعيات

النجاح في االجتماعيات

مطبعة النجاح الجديدة

4

اللغة الفرنسية

Parcours,

السادس ابتدائي

6

الكتب المدرسية

5

الكمية

ثمن

الوحدة

بالدرىم

الثمن
الكلً
بالدرهم

28
28
28
28

séquences

d’apprentissage du

نادية للنشر

français
الرياضيات

الجيد في الرياضيات

المكتبة الوراقة الوطنية

النشاط العلمي

المفيد في النشاط العلمي

الشركة الجديدة دار الثقافة

28
28

7
المجموع بدون احتساب القيمة المضافة
القيمة المضافة %00
المجموع مع احتساب القيمة المضافة
صفحة 233 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
8

دفتر  96صفحة

9

أغلفة ( 06ألوان)

10

أقالم جافة ( 04ألوان )

11

سبورة  +ممسحة
المجموع بدون احتساب القيمة المضافة
القيمة المضافة %07
المجموع مع احتساب القيمة المضافة

المجموع الكلي بدون احتساب القيمة المضافة
القيمة المضافة  % 00و % 07
المجموع الكلي مع احتساب القيمة المضافة

اجملموع العام بدون احتساب القيمة املضافة
القيمة املضافة  % 00و % 00
اجملموع العام مع احتساب القيمة املضافة
حرر

-

بتارٌخ ............................
التوقٌع و الخاتم

 مالحظات:
ٌلتزم المزود بتسلٌم المحفظات و الكتب و اللوازم المدرسٌة إلى الجمعٌة بمقر المؤسسة التعلٌمٌة
التً تنتمً إلٌها فً اآلجال المحددة مقابل محضر االستالم.
ٌلتزم المزود بإرجاع المحفظات و الكتب و اللوازم المدرسٌة ؼٌر الموزعة فً حدود .%01
ٌلتزم المزود باالستجابة إلى الطلبات اإلضافٌة خالل  84ساعة.
ٌستخلص المزود المستحقات حسب المحفظات و الكتب و اللوازم المدرسٌة الموزعة فعلٌا بعد اإلدالء
بفاتورة فً أربع نسخ.

صفحة 234 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

محضر استالم الكتب و اللوازم المدرسٌة

محضر استالم الكتب واللوازم المدرسٌة
الخاصة بطلب العروض رقم...............:

نحن الموقعون أسفله:
 السٌد..............................................................:رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة-

السٌد...........................................................:

أمٌن جمعٌة دعم مدرسة النجاح

 -السٌد ..............................................:كاتب عام جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة مدرسة

رئٌس
عضو
عضو

نشهد ونصرح بأننا استلمنا الكتب واللوازم المدرسٌة موضوع رسالة الطلبٌات الخاصة بطلب العروض رقم  ..........من
طرؾ المزود
....................................................................................................................................
العنوان
..........................................................................................................................................
وتتمثل هذه الكتب واللوازم المدرسٌة فً ما ٌلً:

صفحة 235 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
ر.
ت

بٌان الكتب واللوازم المدرسٌة
المستوى

النوع

اسم الكتاب

المادة

دار النشر

2

الرٌاضٌات

المعارؾ الجدٌدة

فضاء الرٌاضٌات

الكتب المدرسٌة

1

العربٌة

المكتبة الوراقة
الوطنٌة

كتابً فً اللؽة
العربٌة

3

األول ابتدائً

4

5

7
8
9

التربٌة
التشكٌلٌة

األساس فً النشاط
العلمً

المعارؾ

التربٌة الفنٌة و
التفتح

سوشبرٌس

محفظة
المحفظات واللوازم المدرسٌة

6

النشاط
العلمً

الكمٌة

مالحظات

دفتر  48صفحة
أؼلفة ( 33ألوان)
أقالم جافة ( 34ألوان)
سبورة  +ممسحة

بٌان الكتب واللوازم المدرسٌة
الكمٌة

ر.ت
المستوى

النوع

المادة

1

التربٌة اإلسالمٌة

2

اللؽة العربٌة

3

اللؽة الفرنسٌة

6

الثانً ابتدائً

5

الكتب المدرسٌة

4

الرٌاضٌات
النشاط العلمً
التربٌة التشكٌلٌة

اسم الكتاب

فً رحاب التربٌة
اإلسالمٌة
فً رحاب اللؽة العربٌة
Mon livre de
français

مالحظات

دار النشر

السالم الجدٌدة -التراث
العربً -العالمٌة للكتاب
السالم الجدٌدة -الدار
العالمٌة للكتاب
دار النشر المؽربٌة

الجٌد فً الرٌاضٌات

المكتبة الوراقة الوطنٌة

المفٌد فً النشاط العلمً

الدار المؽربٌة للكتاب

المنٌر فً التربٌة
التشكٌلٌة

صوماكرام
محفظة

7

دفتر  66صفحة

صفحة 236 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
8

أؼلفة ( 16ألوان)

9

أقالم جافة ( 16ألوان)

13

سبورة  +ممسحة

بٌان الكتب واللوازم المدرسٌة
الكمٌة

ر.ت
المستوى

النوع

المادة

اسم الكتاب

3

اللؽة الفرنسٌة

4

الرٌاضٌات

فضاء الرٌاضٌات

النشاط العلمً

الواضح فً النشاط
العلمً

5
6

الثالث ابتدائً

2

اللؽة العربٌة

الكتب المدرسٌة

1

التربٌة اإلسالمٌة

التربٌة التشكٌلٌة

مالحظات

دار النشر

النجاح فً التربٌة
اإلسالمٌة

النجاح الجدٌدة

مرشدي فً اللؽة العربٌة

إفرٌقٌا الشرق

L’oisis des mots

المدارس
المعارؾ الجدٌدة
الرشاد

الشركة الجدٌدة دار
المفٌد فً التربٌة التشكٌلٌة
الثقافة

7

دفتر  66صفحة

8

أؼلفة ( 14ألوان)

9

أقالم جافة ( 16ألوان)

13

سبورة  +ممسحة

صفحة 237 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
بٌان الكتب واللوازم المدرسٌة
الكمٌة

ر.ت
المستوى

النوع

المادة

اسم الكتاب

دار النشر

3

االجتماعٌات

الجدٌد فً االجتماعٌات

دار نشر المعرفة

4

اللؽة الفرنسٌة

Pour communiquer
en français

دار الرشاد الحدٌثة

5

الرٌاضٌات

المفٌد فً الرٌاضٌات

الشركة الجدٌدة دار
الثقافة

المرشد فً النشاط العلمً

شركة كرباوي للتوزٌع

6
7

الرابع ابتدائً

2

اللؽة العربٌة

واحة اللؽة العربٌة

الكتب المدرسٌة

1

التربٌة اإلسالمٌة

النشاط العلمً
التربٌة التشكٌلٌة

مالحظات

واحة التربٌة اإلسالمٌة

واحة التربٌة اإلسالمٌة
المدارس

الشركة الجدٌدة دار
المفٌد فً التربٌة التشكٌلٌة
الثقافة

8

دفتر  74صفحة

9

أؼلفة ( 14ألوان)

13

أقالم جافة ( 16ألوان)

11

سبورة  +ممسحة

بٌان الكتب واللوازم المدرسٌة
الكمٌة

ر.ت
المستوى

النوع

المادة

اسم الكتاب

دار النشر

فً رحاب التربٌة
اإلسالمٌة

السالم الجدٌدة -التراث
العربً -العالمٌة للكتاب
إفرٌقٌا الشرق

3

االجتماعٌات

الجدٌد فً االجتماعٌات

دار نشر المعرفة

Pour communiquer
en français

دار الرشاد الحدٌثة

الرٌاضٌات

المفٌد فً الرٌاضٌات

الشركة الجدٌدة دار
الثقافة

6

النشاط العلمً

منهل النشاط العلمً

إمارسً

7

التربٌة التشكٌلٌة

الجدٌد فً التربٌة
التشكٌلٌة

دار نشر المعرفة

4
5

الخامس ابتدائً

2

اللؽة العربٌة

مرشدي فً اللؽة العربٌة

الكتب المدرسٌة

1

التربٌة اإلسالمٌة

اللؽة الفرنسٌة

مالحظات

صفحة 238 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
8

دفتر  74صفحة

9

أؼلفة ( 14ألوان)

13

أقالم جافة ( 16ألوان)

11

سبورة  +ممسحة

بٌان الكتب واللوازم المدرسٌة

ر.ت
المستوى

النوع

اسم الكتاب

المادة

المفٌد فً التربٌة
اإلسالمٌة

المكتبة الوراقة الوطنٌة
مطبعة النجاح الجدٌدة

3

االجتماعٌات

النجاح فً االجتماعٌات

4

اللؽة الفرنسٌة

5

الرٌاضٌات

7

السادس ابتدائً

2

اللؽة العربٌة

كتابً فً اللؽة العربٌة

الكتب المدرسٌة

1

6

التربٌة التشكٌلٌة

دار النشر

الشركة الجدٌدة دار
الثقافة

التربٌة اإلسالمٌة

النشاط العلمً

الكمٌة

Parcours, séquences
d’apprentissage du
français

مالحظات

نادٌة للنشر

الجٌد فً الرٌاضٌات

المكتبة الوراقة الوطنٌة

المفٌد فً النشاط العلمً

الشركة الجدٌدة دار
الثقافة

األساس فً التربٌة
التشكٌلٌة

مكتبة المعارؾ

8

دفتر  74صفحة

9

أؼلفة ( 14ألوان)

13

أقالم جافة ( 16ألوان)

11

سبورة  +ممسحة

كما نشهد بصحة ومالءمة هذه الكتب واللوازم المدرسٌة للمواصفات المطلوبة كما وكٌفا.
حرر

 ..............................بتارٌخ.............................:

على الساعة

...............................................

صفحة 239 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

توقٌعات أعضاء لجنة اإلستالم

 -السٌد ..........................................................:رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة

رئٌس

 -السٌد ........................................................:أمٌن جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة

عضو

 -السٌد ................................................:كاتب عام جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة

عضو

مالحظة
ٌوقع أمٌن المال و الرئٌس فً وثٌقة التسلم و هً الرسمٌة بالنسبة لوثائق الملؾ قصد تسلم الكتبً
الشٌك

صفحة 240 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
طلب عروص اثمان

جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة
بجماعة:
عمالة أو إقلٌم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب  ---------------------فً---------------------- :

مـــن
رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة ................................................
إلــــى
السٌد:
العنوان
الموضوع :طلب عروض رقم:

.........

..................................................................
.......................................................................

بشراء الكتب و اللوازم المدرسٌة.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤٌد باهلل.
و بعد ٌ،شرفنً أن أطلب منكم موافــاة جمعٌة دعـــم مدرسة النجــــاح لمؤسسة ................................................
بعرضكـم
المتعلق بالموضوع أعاله،فً أجـــــل أقصاه .......................................على الساعـــة العاشـــرة صباحا
و وفق جدول األثمان و البٌانات التقدٌرٌة المفصلة رفقته،علما أن هذه األثماــــــــــن ٌجب أن تتضمـــن جمٌـــع
الرسوم ( .)TTCو ترفق بهذا العـــــرض نسخــــة من شهادة الضرائب ( )PATENTEو نسخة طبق األصــل
للسجل التجاري و نسخة من كشؾ التعرٌؾ البنكً.كما ٌجب أن تسلم العروض مصحوبة بالعٌنات إلى السٌـــــد
رئٌس الجمعٌة فً ظرؾ مختوم مقابل وصل استالم أو أن ترسل عن طرٌق البرٌد المضمون على أن ال ٌتعدى
تارٌخ إٌداعها بالبرٌد اآلجال المحددة أعاله.
و تقبلوا فائق التقدٌر و االحترام.و الســــــــــــــــــــــــالم.
المرفقات:
 جدول األثمان و البٌانات التقدٌرٌة المفصلة.توقٌع رئٌس الجمعٌة

توقٌع الكتبً

مالحظة:
ٌ -جب أن تقدم رفقة العروض عٌنات المحافظ و جمٌع اللوازم المدرسٌة فقط.

صفحة 241 :
..

خ٣ٞػبد االكاهح اُزوثٞٓطج

-------------- : سند الطلب رقم
-------------------------------- :اسم المزود
----------------------------------------------- :العنوان الكامل
--------------------------------------- : رقم الضرٌبة المهنٌة
------------------------------- :السجل التجاري
---------------------------- الفاكس
---------------------------: الهاتؾ
ًرقم الحساب البنك
0

7

4

0

0

0

0

5

6

5

0

0

0

0

----------------------------- :المدٌنة
N

NATURE DES TRAVAUX

0

0

0

8

3

5

------------------------ البنك التجاري
QTE

P.U
TTC

U

MONTANT
HT

1

Réparation de faut plafond en contre plaque de 4mm

7

M2

75.00

525.00

2

Foutniture et pose de couverture en nervesco de 5 mm

288

M2

125.00

36000.00

3

Grille de protection

18.5

M2

300.00

5550.00

4

Dallage en bèton

95

ML

150.00

14250.00

5

Foutniture et pose des portes en bois rouge

17

M2

600.00

10200.00

6

Foutniture et pose des fenetres en aluminium

18.5

M2

700.00

12950.00

7

Peinture extèrieur vinylique sur murs y /c gratatage de la peinture
existante 1couche impression Ratissage et ponçage au couteau à
lénduit et Deux couches de peinture vinylique mate

120

M2

15.00

1800.00

8

Peiture laquée sur bois et fer y/c gratatage de la peinture
existante 1couche impression Ratissage et ponçage au couteau à
lénduit et Deux couches démail mat glycérophtalique (
MATASRAL)

80

M2

15.00

1200.00

QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT : ًحصر هذا السند ف
SOIXANTE DIX DHS TTC
-------------------------------- :  بتارٌخ----------------------- حرر

رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح

242 : صفحة
..

TOTAL

82 475.00

T.V.A 20%

16.495.00

TOTAL GENERAL TTC

98 970.00

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

ثغى هللا انشؽًبٌ انشؽٛى

انًًهكخ انًغشثٛخ
ٝىاهح اُزوث٤خ اُ٤٘ٛٞخ  ٝاُزٌ ٖ٣ٞأُؼ٘٢
األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ ٝاُزٌٖ٣ٞ
عٜخ
ٗ٤بثخ
عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ُٔغٔٞػخ

سند الطلب رقم 16 :

اسم المزود--------------------------- :
العنوان الكامل----------------------------------------------------------------------- :
السجل التجاري -------------------------------- :رقم الضرٌبة المهنٌة ------------------------ - :
الفاكس  ----------------------------------------- :الهاتؾ -------------------------------------
رقم الحساب البنكً أو البرٌدي---------------------------------------- :
9 1 9 3
1 1 9 9 9 9 5 6 3 9 3 4 7 1 1 1
9 5
المدٌنة-------------------------------- :
البنك ------------------------------------
العدد

ثمن
الوحدة

المبلغ
المستحق

1

طابع خشبً سطر واحد

0

72.22

62.22

2

طابع خشبً ثالثة أسطر

7

92.22

92.22

3

طابع خشبً أربعة أسطر

7

90.22

90.22

4

طابع خشبً دائري

0

02.22

722.22

رت

التسمٌة

المجموع دون احتساب الضرٌبة على القٌمة المضافة ) total ( hors tva en dh

090.22

مجموع الضرٌبة على القٌمة المضافة total tva

94.22

المجموع باحتساب الضرٌبة على القٌمة المضافة

049.22

حصر هذا السند بمبلػ  :مائتان و أربعة و تسعون درهما
حرر  ------------------------بتارٌخ ----------------------- :
رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح

صفحة 243 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

سند الطلب رقم 08 :

العنوان الكامل----------------------------------------------------------------------- :
السجل التجاري -------------------------------- :رقم الضرٌبة المهنٌة ------------------------- :
الفاكس  ----------------------------------------- :الهاتؾ -------------------------------------
رقم الحساب البنكً أو البرٌدي---------------------------------------- :
9 1 9 3
1 1 9 9 9 9 5 6 3 9 3 4 7 1 1 1
9 5
المدٌنة-------------------------------- :
البنك ------------------------------------

العدد

الثمن الفردي

الثمن
اإلجمالً

1

سلسلة كؤؤس

7

722.22

722.22

2

كرة القدم " مٌكازا "

7

712.22

712.22

3

مٌدالٌات

02

70.22

722.22

4

كرة الٌد

0

720.22

072.22

0

كرة الطائرة

7

720.22

720.22

6

كرة السلة

0

772.22

002.22

التسمٌة

رت

المجموع دون احتساب الضرٌبة على القٌمة المضافة ) total ( hors tva en dh

7020.22

مجموع الضرٌبة على القٌمة المضافة total tva

/

المجموع باحتساب الضرٌبة على القٌمة المضافة

7020.22

حصر هذا السند فً :ألؾ و خمسمائة و خمسة دراهم
حرر  ---------------فً --------------------------- :
الرئٌس

صفحة 244 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

سند الطلب رقم 991 :

العنوان الكامل----------------------------------------------------------------------- :
السجل التجاري -------------------------------- :رقم الضرٌبة المهنٌة ------------------------- :
الفاكس  ----------------------------------------- :الهاتؾ -------------------------------------
رقم الحساب البنكً أو البرٌدي---------------------------------------- :
9 1 9 3
1 1 9 9 9 9 5 6 3 9 3 4 7 1 1 1
9 5
المدٌنة-------------------------------- :
البنك ------------------------------------

العدد

ثمن
الوحدة

المبلغ
المستحق

1

Reproduction de polycopie de 112 pages

11

39.00

429.00

2

Photo copie a4

78

0.25

19.50

التسمٌة

رت

448.50

Total t.t.c

ARÊTE LA PRESENTS BON DE COMMANDE À LA SOMME DE QUTRE CENT QUARANTE HUITE DIRHAMMS 50 CTS T.T.C

صفحة 245 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

نحن الموقعون أسفله
لجنة تسلم المقتنٌات الواردة فً سند الطلب رقم  ........................ :بتارٌخ

رت

االسم و النسب

نشهد أن جمعٌة دعم مدرسة النجاح للمؤسسة توصلت

.......... / ........ / ........ :

الصفة

بتارٌخ ........... / ......... / ..........

التوقٌع

بالتورٌدات مطابقة للسند المشار

إلٌه أعاله

صفحة 246 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

سند التسلٌم bon de livraison /

العنوان الكامل----------------------------------------------------------------------- :
السجل التجاري -------------------------------- :رقم الضرٌبة المهنٌة ------------------------- :
الفاكس  ----------------------------------------- :الهاتؾ -------------------------------------
رقم الحساب البنكً أو البرٌدي---------------------------------------- :
9 1 9 3
1 1 9 9 9 9 5 6 3 9 3 4 7 1 1 1
9 5
المدٌنة-------------------------------- :
البنك ------------------------------------
السنة المالٌة :

----------------------------

رت

سند الطلب رقم  15 :بتارٌخ -------------------- :

التسمٌة

الكمٌة

1

سلسلة كؤؤس

7

2

كرة القدم " مٌكازا "

7

3

مٌدالٌات

02

4

كرة الٌد

0

0

كرة الطائرة

7

6

كرة السلة

0

حرر ----------------------------

فً ------------------------------ :

توقٌع الممون

توقٌع أمٌن الجمعٌة

صفحة 247 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

جدول األثمان المفصل لطقم صوٌرات
مجاالتٌة
للسنة األولى ابتدائً

اسم المزود:
السجل التجاري........................................................ :
رقم الحساب البنكً أو البرٌدي:
رقم الهاتؾ
رقم الفاكس
........................................................

البنك:

العنوان الكامل:
الباتانتا رقم........................................................ :

........................................................

المدٌنة:

......................................................................................................

العدد

المادة

................................................................

ثمن الوحدة

المبلػ
اإلجمالً

طقم صور مجاالٌتة باللغة العربٌة ،من الورق المقوى المغلف
بالبالستٌك 40/60سنتمتر
مجالت متنوعة

20

(علوم ،بٌئة ،حساب ولغات )...تأخذ بعٌن االعتبار

(مجموعتان)

 الفصول األربعة للسنة التربٌة على لمواطنة. الصحة المدرسٌة. -البٌئة.

حصر هذا الجدول لألثمان المفصل لطقم صوٌرات مجاالتٌة للسنة األولى ابتدائً مع كامل الرسوم فً :
مبلػ........................................................................................................................................................................................

حرر بـ ........................................بتارٌخ :

...................................

صفحة 248 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

العنوان الكامل-------------------------------------------------------------------- ---:
السجل التجاري -------------------------------- :رقم الضرٌبة المهنٌة ------------------------- :
الفاكس  ----------------------------------------- :الهاتؾ ------------------------ -------------
رقم الحساب البنكً أو البرٌدي---------------------------------------- :
9 1 9 3
1 1 9 9 9 9 5 6 3 9 3 4 7 1 1 1
9 5
المدٌنة-------------------------------- :
البنك ------------------------------------
السنة المالٌة  ---------------------------- :سند الطلب رقم  ---------------- :بتارٌخ -------------------- :

التسمٌة

ر.ت

العدد

7

صباؼة زٌتٌة للجدران

 160م²

0

صباؼة زٌتٌة لألبواب والنوافذ والشبابٌك

 30م²

7

صباؼة مائٌة للسقؾ

 50م²

9

قفل  +تركٌبه لخزانة الفصل

20

0

ستائر لنوافذ الفصل  +تركٌبها

 16م

6

إصالح الكهرباء

01

1

قفل لباب الفصل  +تركٌبها

27

ثمن
الوحدة

المبلػ

مالحظات

رفوؾ خشبٌة لخزانة الفصل  +تركٌبها
1

( 02 × 70سنتمتر

04

من الخشب)

المجموع

:

حصر هذا الجدول لألثمان المفصل المتعلق بإصالح وتأهٌل الحجرات الدراسٌة مع كامل الرسوم فً :
مبلػ.................................................................................................................................................
حرر بـ ......................................بتارٌخ :

...................................

صفحة 249 :
..

خ٣ٞػبد االكاهح اُزوثٞٓطج

جدول األثمان المفصل المتعلق بإصالح وتأهٌل
--------- الحجرات الدراسٌة فرعٌة
-----------------------------------------------------------------------:العنوان الكامل
------------------------- :  رقم الضرٌبة المهنٌة-------------------------------- :السجل التجاري
-------------------------------------  الهاتؾ----------------------------------------- : الفاكس
-- -------------------------------------- :رقم الحساب البنكً أو البرٌدي
9 1 9 3
1 1 9 9 9 9 5 6 3 9 3 4 7 1 1 1
9 5
-------------------------------- :المدٌنة
------------------------------------ البنك
-------------------- :  بتارٌخ---------------- : سند الطلب رقم
---------------------------- : السنة المالٌة
N

NATURE DES TRAVAUX

QTE

U

P.U TTC
MONTANT
HT

1

Réparation de faut plafond en contre plaque de 4mm

7

M2

2

Foutniture et pose de couverture en nervesco de 5 mm

288

M2

3

Grille de protection

18.5

M2

4

Dallage en bèton

95

ML

5

Foutniture et pose des portes en bois rouge

17

M2

6

Foutniture et pose des fenetres en aluminium

18.5

M2

7

Peinture extèrieur vinylique sur murs y /c gratatage de la
peinture existante 1couche impression Ratissage et
ponçage au couteau à lénduit et Deux couches de
peinture vinylique mate

120

M2

8

Peiture laquée sur bois et fer y/c gratatage de la
peinture existante 1couche impression Ratissage et
ponçage au couteau à lénduit et Deux couches démail
mat glycérophtalique ( MATASRAL)

80

M2

TOTAL
T.V.A 20%
TOTAL
GENERAL
TTC

: ًبإصالح وتأهٌل الحجرات الدراسٌة مع كامل الرسوم ف

حصر هذا الجدول لألثمان المفصل المتعلق
.................................................................................................................................................مبلػ

250 : صفحة
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
جمعٌة دعم مدرسة النجاح
لمؤسسة:
بجماعة
عمالة أو إقلٌم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد اتفاق
خاص بالتزوٌد بالمحافظ والكتب واألدوات المدرسٌة

بٌــن

الطرؾ

األول :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة مدرسة م/م
عمالة أو إقلٌم .......................................
جماعة ...................................................
العنوان البرٌدي .............................................
الهاتؾ .......................................................
الفاكس .......................................................
ٌمثلها السٌد................................................ :
بصفته رئٌسا
رقم البطاقة الوطنٌة .......................................

الطرؾ الثانً ( المزود )
اسم الشركة  /المؤسسة  /المكتبة
عمالة أو إقلٌم .................................
جماعة .........................................
العنوان البرٌدي .............................................................................
الهاتؾ ....................................................................
.................................................................
الفاكس
رقم السجل التجاري .......................................................

............................................................

صفحة 251 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

رقم مستخرج التعرٌؾ البنكً
ٌمثلها السٌد ..................................................................
بصفته ............................................
رقم البطاقة الوطنٌة .........................................

..........................................

الدٌباجة
بناء على الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  7رمضان  9339بمثابة قانون لاللتزامات والعقود وعلى مدونة
التجارة الصادر بتنفٌذها الظهٌر الشرٌؾ رقم  9.74.63المؤرخ ب  95ربٌع األول  9695الموافق ( 9
ؼشت ) 9774
وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان الموقعٌن أسفله  ،على أهلٌتهما للتصرؾ القانونً اتفقا على ما ٌلً :

البند األول:
ٌشار فً ما ٌأتً إلى جمعٌة دعم مدرسة النجاح بالطرؾ األول والمزود بالطرؾ الثانً.

البند الثانً:
مقتضٌات العقد
تهدؾ االتفاقٌة الموقعة بٌن الطرفٌن  ،إلى تزوٌد جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة م/م العلٌق
بالمحافظ والكتب واألدوات المدرسٌة حسب المستوٌات واألعداد المشار إلٌها فً الطلبٌة رفقته.

البند الثالث:
التزامات الطرؾ األول
 تسلٌم الطلبٌة للطرؾ الثانً فور التوقٌع على العقد، تحدٌد أماكن تسلٌم المحافظ والكتب واألدوات بدقة، ضبط الوثائق اإلدارٌة والمالٌة،صفحة 252 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 احترام المواصفات المطلوبة فً الطقوم المدرجة فً الطلبٌة وفق المعاٌٌر المحددة من طرؾ وزارةالتربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً وتكوٌن األطر والبحث العلمً – قطاع التربٌة الوطنٌة –
 االحتفاظ بالعٌنة المرجعٌة  ،داخل المؤسسة واعتمادها عند التسلٌم أو فً حالة خالؾ بٌن الطرفٌن أوتقدٌمها للجن المراقبة والتتبع.
 -أداء مستحقات الطرؾ الثانً فً أجل أقصاه ............................................

البند الرابع:
التزامات الطرؾ الثانً
 تسلٌم جمٌع الحاجٌات موضوع االتفاق فً أجل أقصاه  ، ...................مع احترام معاٌٌر الجودةالمتفق علٌها
 استرجاع الفائض عن حاجة المؤسسة فً حدود  72من الكمٌة األصلٌة موضوع االتفاق، تأمٌن الخصاص من الكمٌة األصلٌة موضوع االتفاق  ،فً حالة عدم كفاٌة الكمٌة المتفق علٌها  ،معااللتزام بتطبٌق نفس األثمنة المتعاقد بشأنها.
 توفٌر جمٌع الوثائق اإلدارٌة والمالٌة المتعلقة بموضوع هذا العقد  ،والتً قد ٌطلبها الطرؾ األول أوالوزارة الوصٌة عن قطاع التربٌة الوطنٌة.

البند الخامس:
التزامات مشتركة
-

ٌلتزم الطرؾ الثانً بإحضار عٌنة من المحافظ واألدوات واللوازم المدرسٌة موضوع االتفاق ،قصد
الموافقة علٌها من طرؾ لجنة ٌعٌنها الطرؾ األول ،
تبقى العٌنة المرجعٌة فً ملكٌة الطرؾ الثانً  ،وال ٌتم استرجاعها إال بعد انتهاء جمٌع العملٌات
المرتبطة باالتفاق بما فً ذلك أداء المستحقات،
فً حالة عدم مطابقة اللوازم واألدوات المدرسٌة المسلمة لمعاٌٌر الجودة المتفق علٌها ٌ ،تم رفضها
م ن قبل الطرؾ األول  ،وٌلتزم الطرؾ الثانً بتعوٌضها فً اآلجال المحددة فً البند الرابع من هذا
العقد
سحب المستحقات من الحساب الخاص بالجمعٌة فً أجل ال ٌتعدى شهر من تارٌخ تسلٌم الشٌك
المتعلق بهذه العملٌة.

البند السادس
مختلفات
 ٌلحق بهذا العقد ملحق ( الطلبٌة ) ٌحدد الكمٌات المطلوبة حسب النوع واألثمنة وأماكن التسلٌم . مدة التفاقٌة سنة دراسٌة واحدة وتدخل حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ المصادقة علٌها من طرؾ النٌابةاإلقلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة،
صفحة 253 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 فً حالة نشوب أي خالؾ بٌن الطرفٌن المتعاقدٌن ٌ ،تم اللجوء للوسائل الحبٌة قبل عرض المشكلعلى أنظار المحكمة المختصة األقرب لمكان تواجد المؤسسة التعلٌمٌة المعنٌة بهذا االتفاق.
حرر ب:

فً ............................ :

األطراؾ الموقعة:
الطرؾ األول

الطرؾ الثانً

مصادقة النٌابة اإلقلٌمٌة لوزارة
التربٌة الوطنٌة

صفحة 254 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

 ---------------------فً ...........................

جمعٌة دعم مدرسة النجاح

الموافق .............................

مجموعة مدارس ------------------

محضر تجدٌد أعضاء مكتب " جمعٌة دعم مدرسة النجاح "
لمجموعة مدارس -----------------

اجتمع ٌوم  ....................الموافق  .................على الساعة العاشرة صباحا جمٌع اساتذة مدرسة ------------------
قصد تجدٌد أعضاء مكتب الجمعٌة .
بدأ االجتماع بكلمة السٌد المدٌر  ،رحب بالجمٌع و أعطى فكرة عن أهمٌة و دور الجمعٌة تربوٌا و ثقافٌا و اجتماعٌا و مادٌا
.
ثم حدد جدوال لألعمال كالتالً :
ـ قراءة التقرٌري  :األدبً و المالً للجمعٌة و التً تمت المصادقة علٌهما باإلجماع .
ـ انتخاب و تجدٌد أعضاء مكتب جمعٌة دعم مدرسة النجاح للمؤسسة
حٌث أسفر االنتخاب على النتٌجة التالٌة :

السٌد ------------------------------
ـ الرئٌس :
السٌد ----------------------------
ـ نائبه:
السٌد -----------------------------
ـ الكاتب العام:
السٌد -------------------------------
ـ نائبه :
السٌد -----------------------------
ـ أمٌن المال:
السٌد -----------------------------
ـ نائبه :
ـ المستشارون :السٌد ---------------------------------
و انتهى االجتماع على الساعة  ----------------------بعدما تم تجدٌد أعضاء مكتب الجمعٌة
توقٌع الرئٌس

توقٌع المقرر:

صفحة 255 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

جمعٌة دعم مدرسة النجاح ل -------------------------

من رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح
ل ---------- ----------------------
جماعة ---------------------------
إلـــــــــــــــــــــــى
الــــســــٌـــد  :قــــــــائــــــــد -------------------------------------
-------------------------تحت اشراؾ السٌد النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة ----------------
الــــــــمــــــــوضــــوع  :عـــــقـد جــمــع عـــــام لتأسٌس أو ـــتــجــدٌد أعضاء المكتب

سالم تام بوجود موالنا اإلمام
و بعد  ،فعالقة بالموضوع المشار إلٌه أعاله ،و بناء على القانون األساسً لجمعٌة دعم مدرسة النجاح
ٌشرفنً السٌد القائد المحترم  ،أن أخبركم أنه سوؾ ٌتم عقد جمع عام لتجدٌد أعضاء المكتب ٌوم ----------
 - -----------------------على الساعة  ------------------------بالمؤسسةو السالم

صفحة 256 :
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
انؾًذ هلل ٔؽذِ

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

جمعٌة دعم مدرسة النجاح ل -------------------------

من رئٌس جمعٌة دعم مدرسة النجاح
ل --------------------------------
جماعة ---------------------------
إلـــــــــــــــــــــــى
السٌد النائب االقلٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
نٌابة ----------------
الــــــــمــــــــوضــــوع  :عـــــقـد جــمــع عـــــام لتأسٌس أو ـتــجــدٌد أعضاء المكتب

سالم تام بوجود موالنا اإلمام
و بعد  ،فعالقة بالموضوع المشار إلٌه أعاله ،و بناء على القانون األساسً لجمعٌة دعم مدرسة النجاح
ٌشرفنً اخباركم أنه سوؾ ٌتم عقد جمع عام لتجدٌد أعضاء المكتب ٌوم - -------------------------------
على الساعة  ------------------------بالمؤسسة
و السالم

صفحة 257 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

خمتلفات

صفحة 258 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
لجهة -----------------------------
نٌابة -----------------------------
م تدبٌر الحٌاة المدرسٌة

الموسم الدراسً :
صٌؽة العمل ------------------- :
-------------------------

مكتب العمل التربوي/ابتدائً

التـــــــــــــنظٌم التــــــــــــــــربوي
ألساتذة اللؽة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٌة
بمؤسسة --------------------------------
المفتشة السٌدة -------------------------------- :
المقاطعة التربوٌة رقم - --------------------------------

القسم

االسم و
النسب

رقم
التأجٌر

نوع
الشهادة

لؽة
التكوٌن

لؽة
التدرٌس

تارٌخ
االلتحاق
بالمؤسسة

تارٌخ
التوظٌؾ

النقطة

تارٌخها

مانحها

المستوى

الحجرات

األقسام

التالمٌذ الجدد
ا
ذ

الدرجة
تارٌخها

المــستوٌات +الحجرات +األقسام
مج

مالحظات

الوضعٌة اإلدارٌة
ذ

المكررون
ا

مج عام

الوضعٌة

ذ كـــــــــور

إ نــــــــــاث

المجمـــــوع

مج

األول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
المجموع
امضاء السٌد المدٌر

امضاء السٌدة المفتشة

امضاء السٌدة ر.م.ت.ح.م

امضاء السٌدة النائبة

صفحة 259 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

التىظيم التربوي للموسم الذساس ي 2015/2014
املؤسست............................................................................... ..:
صيغت العمل باملؤسست...........................................:
ألساجزة اللغت .............................................................:

ألاكادًميت الجهويت للتربيت و التكويً لجهت الذاسالبيضاء الكبرى
هيابت املحمذًت
مصلحت جذبير الحياة املذسسيت
مكتب العمل التربوي ابتذائي

امللاطعت التربويت سكم......................................................:
املفتش(ة) السيذ (ة) ....................................................:

س.ث

الاسم و
اليسب

س.التأجير

الشهادة
العلميت

لغت
التكويً

لغت
التذسيس

س.ث

الاسم و
اليسب

س.التأجير

الشهادة
العلميت

لغت
التكويً

لغت
التذسيس

جاسيخ
التوظيف

جاسيخ
الالتحاق
باملؤسست

املستوى
املذسس

عذد
الحصص

هلطت
التفتيش

جاسيخها

الذسجت

الشجبت
جاسيخها

ملبل
على
التركيت

هياة التذسيس الاحتياطيت
جاسيخ
التوظيف

جاسيخ
الالتحاق
باملؤسست

املستوى
املذسس

عذد
الحصص

هلطت
التفتيش

جاسيخها

الذسجت

الشجبت
جاسيخها

ملبل
على
التركيت

املستوياث /الحجشاث/ألاكسام
املستوى
ألاول
الثاوي
الثالث

الحجشاث

الجدد

ألاكسام
ذ

ا

المكررون
ذ

مج

ا

المجموع
العام

مالحظات

مج

صفحة 260 :
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ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الشابع
الخامس
السادس
املجموع

الوضعيت الاداسيت لهيأة التذسيس

الوضعيت

ركوس

اهاث

املجموع

املجموع العام

الذسجت1
الذسجت 2
الذسجت3
الذسجت 4
متذسبون
خذمت مذهيت
املجموع
امضاء السٌد المدٌر

امضاء السٌدة المفتشة

امضاء السٌدة ر.م.ت.ح.م

امضاء السٌدة النائبة

صفحة 261 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الحمد هلل وحده

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة  :الدار البٌضاء الكبرى
نٌابة  :المحمدٌة

المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
السنة الدراسٌة ………………………… :
الجماعة …………………………………… :
المؤسسة ………………………………… :

شهادة مدرسٌة رقم
ان المدٌر الموقع أسفله ٌشهد أن
التلمٌذ الحامل للرمز ……………………………………………………… :
رقم التسجٌل ……………………………………………………… :
االسم الكامل ……………………………………………………… :
تارٌخ ومكان االزدٌاد ………………………………………………………
ٌتابع دراسته بالمؤسسة خالل الموسم الدراسً الحالً بالمستوى :
مالحظات

…………. :

………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

حرر ب ……………………… :فً :
توقٌع السٌد "ة" المدٌر "ة"

توقٌع الولً

………………………

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

كّ ٢إٔ ّٜبكح أُـبكهح كجبُوؿْ ٖٓ ٍؾجٜب ٖٓ َٓبه ٣غت اٙبكخ اُغٔبػخ ٝاُٜبرق ُززٌٖٔ أُإٍَخ أَُزوجِخ ٖٓ اكهاط
اُزِٔ٤ن ك ٢أُ٘ظٓٞخ ك ٢اٗزظبه اٙبكخ ٛن ٙأُ٤يح ُِجوٗبّ ًٔب ٣غت اٙبكخ أُإٍَخ أُوًي٣خ ثبَُ٘جخ ُِٔغٔٞػبد أُلهٍ٤خ
ٌُ ٕٞاُوٗبّ ٣ؼزجو اُلوػ٤خ ٓإٍَخ ٓٔب ٖ٣ؼت اكفبٍ اُزِٔ٤ن آَُ ٠به

صفحة 262 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

شهادة المؽادرة

االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة ………………………… : :
نٌابة ………………………… :

الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
السنة الدراسٌة ………………………… :
الجماعة ………………………… :
المؤسسة ………………………… :

شهادة المؽادرة رقم . :
ان المدٌر الموقع أسفله ٌشهد أن
…………

التلمٌذ الحامل للرمز :
رقم التسجٌل ……………………………………………………… :
االسم الكامل ……………………………………………………… :
تارٌخ ومكان االزدٌاد ………………………………………………………
كان ٌتابع دراسته بالمؤسسة من  …………………… :الى  …………………… :بالمستوى :
مالحظات
………………………………………………………

………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

حرر ب ……………………… :فً :
توقٌع السٌد "ة" المدٌر "ة"

توقٌع الولً

………………………

ملحوظة ٌرجى االشارة فً المالحظات الى اسم المركزٌة او الفرعٌة التً انتقل منها التلمٌذ

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 263 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

تقرٌر زٌارة
قام بها السٌد
اسم
األستاذ

 ……………………… :بصفته  ……………………… :بتارٌخ :

………………………

المستوى عدد التالمٌذ
الوضعٌة االدارٌة
تارٌخ
تارٌخ
رقم
ذ ا مج
التأجٌر التوظٌؾ االلتحاق الدرجة الرتبة تارٌخها

تارٌخ
اخر
زٌارة

عناصر التقدٌر
الفضاء و التوثٌق التربوٌان
تقوٌم أعمال التالمٌذ
الدرس المالحظ
……………………… :
المادة

العنوان

 ……………………… :مذكرة رقم

:

………………………

التقدٌر االجمالً

التوقٌعات

األستاذ

المفتش

المدٌر

النائب االقلٌمً

يغًٕػخ يذاسط ػ ٍٛرك ٙعًبػخ ثُٚ ٙخهف َٛبثخ انًؾًذٚخ انٓبرف 0672869345

صفحة 264 :
..

خ٣ٞػبد االكاهح اُزوثٞٓطج
Royaume du maroc
Ministère du l’Education Nationale
Académie Régionale de l’ Education et de la formation

-RéGION
Délégation Provinciale de
Service des affaires pédagogiques et d’animation des établissement scolaires

S/S ………………………………….
Compte rendu: …………………………………………………
Fait par M:
…………………………………………………..
Enqualibé: Directeur
Le:
Secteur: …………………….…………..
Langue:……………………………………
Classe:………………….………………….

professeur: …………..……….……….………….
NO SOM: ……………………………………………….

Organisation du travail
...........................................................................................................................................................
-Documents

...........................................................................................................................................................

-préparation des leçons
Des élève
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

-cahiers

...........................................................................................................................................................
Evaluation
...........................................................................................................................................................
-corrections

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

-contrôles

Matériels didactique

...................................................................................................................................................... .....
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

conseils

............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................

Signature de l'inspecteur

Signature du Directeur
الحمد هلل وحده

265 : صفحة
..

Signature du professeur

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الحمد هلل

المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة

مجموعة مدارس عٌن تكً

رت

االسم الكامل

رقم
التأجٌر

مجمل المواظبة لشهر فبراٌر2014
المستوى عدد التالمٌذ
اللؽة
ذ

تكوٌن تدرٌس

المجموع

النسبة المائوٌة

ا

األول

1
2
المجمل

الثانً

3
4
المجمل

الثالث

5
6
المجمل

الرابع

7
8
المجمل

الخامس

9

صفحة 266 :
..
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10
المجمل
السادس

11
12
13
14
المجمل
مجمل المركزٌة

فرعٌة بنً مؽٌث
رت

االسم الكامل

رقم
التأجٌر

المستوى

اللؽة
تكوٌن تدرٌس

عدد التالمٌذ
ذ

المجموع

النسبة المائوٌة

ا

األول

1
2
المجمل

الثانً

3
المجمل

الثالث

4
المجمل

الرابع

5
المجمل

الخامس

6
المجمل

السادس

7

صفحة 267 :
..
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8
المجمل
مجمل فرعٌة بنً مؽٌث
فرعٌة الحجبة
رت

االسم الكامل

رقم
التأجٌر

اللؽة

عدد التالمٌذ

المستوى

ذ

تكوٌن تدرٌس

المجموع

النسبة المائوٌة

ا

األول

1
المجمل

الثانً

2
المجمل

الثالث

3
المجمل

الرابع

4
المجمل

الخامس

5
المجمل

السادس

6
المجمل
مجمل فرعٌة الحجبة

المجمل العام
ذ

المجمل العام للمجموعة المدرسٌة

ا

مج

النسبة العامة

صفحة 268 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل وحده
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

رت
1

2

3

4

5

6

االسم و النسب

رقم التأجٌر

جدول الحراسة
األٌام

مكان الحراسة

االثنٌن

وسط الساحة و السقاٌة
وجوانبها

السبت

جوانب القاعات

الثالثاء

وسط الساحة و السقاٌة
وجوانبها

الجمعة

جوانب القاعات

االربعاء

وسط الساحة و السقاٌة
وجوانبها

الخمٌس

جوانب القاعات

الخمٌس

وسط الساحة و السقاٌة
وجوانبها

األربعاء

جوانب القاعات

الجمعة

وسط الساحة و السقاٌة
وجوانبها

الثالثاء

جوانب القاعات

السبت

وسط الساحة و السقاٌة
وجوانبها

التوقٌع

صفحة 269 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
جوانب القاعات
االثنٌن
7

الجمعة

جوانب القاعات

الخمٌس

جوانب القاعات

ملحوظة
الرجاء من األستاذ " ة " المكلؾ بالحراسة الوصول الى المؤسسة عشر دقائق قبل وقت الدخول
 ٌرجى الحفاظ على النظام العام أثناء فترتً الدخول و الخروج و أثناء االستراحة حرصا على االنضباط و تفادٌالوقوع حوادث
 على كل أستاذ السهر على مؽادرة تالمٌذه بعد الخروج وعدم السماح الي تلمٌذ بالبقاء داخل القسم أثناء عدم وجودهبالفصل

صفحة 270 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

االمتحان الموحد لنٌل شهادة الدروس االبتدائٌة
دورة …………
محضر فتح أؼلفة مواد االمتحان
المــــــــــــــــــــادة
نحن الموقعٌن أسفله نشهد بأن ؼالؾ مادة  .........................................................والبالػ عددها
.................................
قد فتح أمامنا ٌومه ........................على الساعة....................بعد التأكد من :
 -1مطابقة المادة المذكورة أعاله للٌومٌة المنظمة لمواقٌت إجراء مختلؾ المواد.
 -2كون الؽالؾ محكم اإلؼالق وسلٌما من كل تمزٌق.
االسم و النسب

الصفة

التوقٌع

أستاذ
أستاذة
تلمٌذ
تلمٌذة
التوقٌعات
حرر  ………………..فً.....................:
توقٌع رئٌس مركز االمتحان

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 271 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

االمتحان الموحد لنٌل شهادة الدروس االبتدائٌة دورة ………………………
محضر تسلٌم مواد االمتحان
الفرعٌة ……………………… :
أنا الموقع أسفله :
رقم التأجٌر ……………………… :
األستاذ المدٌر المساعد بفرعٌة …………… :
اشهد أنً تسلمت من السٌد مدٌر المؤسسة أظرفة االمتحان الموحد لنٌل شهادة الدروس االبتدائٌة دورة:
 ……………………… :وهً محكمة االؼالق وتحمل توقٌعه وخاتم المؤسسة و تشمل المواد التالٌة:
رت

المواد

1

اللؽة العربٌة

2

الرٌاضٌات

3

النشاط العلمً

4

اللؽة الفرنسٌة

5

االجتماعٌات

6

التربٌة اإلسالمٌة

العدد

مالحظات

التزم بما ٌلً
احترام االجراءات التنظٌمٌة المعترؾ بها فً االمتحانات من حضور وانصراؾ واحترام للجدولة الزمنٌة وتراتبٌة المواد .
االستاذ المدٌر المساعد

المدٌر

صفحة 272 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

االمتحان الموحد لنٌل شهادة الدروس االبتدائٌة
محضر مراقبة االمتحان الموحد المحلً دورة ……………………… :
لقد تم اجراء امتحان مادة ……………………… :
ٌوم  ……………………… :من الساعة  ……… :الى الساعة ……………………… :
تحت مراقبة السادة األساتذة
التوقٌع ……………………… :
رت ……………………… :
………………………
التوقٌع ……………………… :
………………………رت ……………………… :
الؽائبون
الحاضرون منهم ……………………… :
عدد المترشحٌن ……………………… :
منهم ……………………… :
أسماء التالمٌذ المتؽٌبٌن
اسم التلمٌذ و نسبه

رقم التسجٌل

اسم التلمٌذ ونسبه

رقم التسجٌل

تنبٌه هام ٌنبؽً االشارة الى كل حدث ٌقع خالل اجراء االمتحان

حرر ب ……………………… فً ………………………
مالحظة ال ٌمكن السماح للمترشح بالتوقٌع اال بعد تسلٌم ورقة التحرٌر

صفحة 273 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

استالم وتسلٌم مواضٌع االمتحان ……………………… :
دورة ……………………… :
نحن األساتذة الموقعون فً الجدول أسفله نشهد أننا تسلمنا
من السٌد مدٌر مجموعة مدارس  ……………………… :نٌابة ……………………… :
مواضٌع االمتحان اإلقلٌمً المحلً فً أظرفة مشمعة ومؽلوقة بإحكام و مختومة تحمل طابع وتوقٌع السٌد رئٌس المؤسسة
نلتزم بالقٌام بالمتعٌن بروح من المسؤولٌة
الوحدة
المدرسٌة

االسم
الكامل

الصفة

رقم
التأجٌر

تارٌخ
التسلٌم

التوقٌع

تارٌخ
االستالم

التوقٌع

مالحظات

حرر  ………………..فً.....................:
توقٌع رئٌس مركز االمتحان

صفحة 274 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

استالم وتسلٌم مواضٌع االمتحان المحلً ……………………… :
المادة ……………………… :
المستوى السادس
نحن الموقعٌن أسفله نشهد بأن أظرفة مادة  …………… :و البالػ عددها ……………………… :
فتحت أمامنا ٌوم  ……………… :على الساعة ………………بقاعة االمتحان رقم …………… :
بعد التأكد من
مطابقة المادة المذكورة أعاله للٌومٌة المنظمة لمواقٌت اجراء مختلؾ المواد
كون الؽالؾ محكم االؼالق و سلٌم من كل تمزٌق
االسم و النسب

التوقٌع

الصفة

حرر ب ……………………… فً ………………………
التوقٌع و الخاتم

صفحة 275 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الحمد هلل
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مكتب االمتحانات

مركزاالمتحان مدرسة …………………….تارٌخ اجراء االمتحان ……………………. :
التنظٌم المادي إلجراء االمتحان " مالحظات عامة
……………………………………………………………………………………………….
…………….
االحصاء الخاص بالمترشحٌن
الرسمٌون
المواد  -احصاء
الحاضرون

المسجلون

الؽائبون

فتح االظرفة الخاصة بمواضٌع االمتحانات
مكان فتح األظرفة
…………………………………………………………………………………………:
عملٌة المراقبة بقاعات االمتحان " الحراسة "
هل تمت تؽطٌة جمٌع القاعات بالعدد المطلوب من المراقبٌن نعم – ال
حاالت ؼٌاب المراقبٌن

صفحة 276 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

االسم الكامل رقم التأجٌر
للمراقب

التارٌخ

المدة
من

رقم القاعة

المادة

الى

مالحظات
مبررة ؼٌر
مبررة

الحاالت المسجلة أثناء سٌر االمتحان
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
مالحظات عامة حول المواضٌع "مضمونا و شكال "
……………………………………………………………………………………………….….
…………….
الزٌارات التً تمت بالمركز أثناء اجراء االمتحان
موضوع الزٌارة
اسم الزائر وصفته
التارٌخ

خالصة عامة
……………………………………………………………………………………………………
……
ب

……………………………

فً .

……………………………………

توقٌع رئٌس مركز االمتحان

صفحة 277 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

قرار ارجاع تلمٌذ"ة" منقطع الى الدراسة
االسم الكامل ………………………………………………………… :
تارٌخ ومكان االزدٌاد…………………………………………… :
تارٌخ االنقطاع عن الدراسة………………………………………… :
المستوى……………………………… :
رقم التسجٌل…………………………… :
الرمز الوطنً………………………………… :
اسم األب…………………………………… :
اسم األم……………………………… :
هاتؾ ولً األمر…………………………………………… :
العنوان العائلً……………………………………………………………… :

-

بناء على قرار السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌة رقم  2071.01بتارٌخ  23نونبر 2001
بناء على المذكرة الوزارٌة رقم  118بتارٌخ  25شتنبر 2003
بناء على المذكرة االطار رقم 89بتارٌخ  19ؼشت 2005
بناء على طلب أب التلمٌذ المشار الٌه أعاله

الفصل األول
تماشٌا مع روح المٌثاق الوطنً للتربٌة و التكوٌن و تطبٌقا لقانون الزامٌة التعلٌم و سعٌا وراء تثبٌت المكتسبات فً مجال تعمٌم التمدرس
ورؼبة فً محاربة الهدر المدرسً بكل أشكاله بهدؾ االحتفاظ بالتالمٌذ أكثر ما ٌمكن داخل المنظومة التربوٌة قصد منح التلمٌذ "ة" المذكور
فرصة الرجوع الى الدراسة
الفصل الثانً
وبعد دراسة ملؾ التلمٌذ "ة" ورؼبته فً الدراسة مع أخذ بعٌن االعتبار حالته االجتماعٌة

قرر مجلس القسم
ماٌلً
اعادة تمدرس التلمٌذ"ة" المشار الٌه "ها" أعاله بالمستوى ……………… خالل الموسم الدراسً

التوقٌعات
فً

حرر ب

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 278 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

توزٌع حصص استؽالل قاعة االعالمٌات
األستاذ المشرؾ على القاعة
رت

اسم ونسب األستاذ

رقم التأجٌر

التارٌخ

التوقٌت
من

التوقٌع
الى

توقٌع رئٌس المؤسسة

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 279 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
احصاء عام
المستوى -الوحدة
المركزٌة

األول
ذ

ا

الثانً
مج

ذ

ا

الثالث
مج

ذ

ا

الرابع

مج

ذ

ا

مج

الخامس
ذ

ا مج ذ

السادس
ا

مج

المجموع
ذ

ا

مج

جدد
المركزٌة

مكررون
مجموع
جدد

فرعٌة

مكررون
مجموع
جدد

فرعٌة

مكررون
مجموع
جدد
مكررون
مجموع
جدد

المجموع

مكررون
مجموع

صفحة 280 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
توزٌع االساتذة حسب الجنس و اللؽة واإلطار

الــمــــزدوجــــون

الــــمـــــعــــــربـــون

الـــــــمــــــجـــــمـــــوع

مج

مج

مج

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

مــــــالحــــظــــــات

أساتذة
الدرجة
األولى
أساتذة
الدرجة
الثانٌة
أساتذة
الدرجة
الثالثة
حاالت
أخرى
المجموع

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 281 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

احصاء تجهٌزات المؤسسة

صالحة

التجهٌزات

الوحدات

ؼٌر صالحة

الحجرات

طاوالت
صالح

ؼٌر

سبورات
صالح

صالح

مكاتب

ؼٌر

صالح

صالح

ؼٌر
صالح

كراسً
صالح

ؼٌر
صالح

المجموع
تجهٌزات المطعم المدرسً
رت

الوحدة
المدرسٌة

نوع التجهٌز

1

الطاوالت

2

الكراسً

3

الموقد الؽازي

4

صحون بالستٌكٌة

5

قنٌنة الؽاز

العدد

الصالح

المتالشى

مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 282 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

تتبع نسب االلتحاق بالثانوي االعدادي

عدد التالمٌذ

الموسم
الدراسً
الذكور

االناث

الناجحون
المجموع

الذكور

االناث

نسبة النجاح
المجموع

صفحة 283 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المملكة المؽربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً
االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
جهة الدارالبٌضاء الكبرى
نٌابة المحمدٌة
مجموعة مدارس عٌن تكً

بنٌة المؤسسة
الموسم الدراسً

الوحدة المدرسٌة

عدد األقسام
المستوى
عادٌة

مشتركة

مجموع التالمٌذ
أقسام

أقسام

عادٌة

مشتركة

اإلناث منهم

مجموع

أقسام

أقسام

عادٌة

مشتركة

عدد المكررٌن
معدل
الثالمٌذ
مجموع

أقسام

أقسام

عادٌة

مشتركة

مجموع المتمدرسٌن

مجموع

ذكور

إناث

المجموع

بالقسم
األول

الثانً

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

المجموع

المدٌر
مجموعة مدارس عٌن تكً جماعة بنً ٌخلؾ نٌابة المحمدٌة الهاتؾ 0672869345

صفحة 284 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
بطاقة المؤسسة التعلٌمٌة لرصد حاالت العنؾ بالوسط المدرسً
النٌابة ……………………………………………………………… :.
المؤسسة …………………………………………………………… .
التارٌخ ………………………………………………………… :.
حالة العنؾ المسجلة  ………………………………………………………… :.التوقٌت
…………………………………………………… :.
اسم المعنؾ "ة" ………………………………………………………………… :.
حالة العنؾ المسجلة …………………………………………………………… :.
اسم المتسبب فً الوضعٌة ………………………………………………………… :.
السن  ……………… :.الصفة  ……………………… :.الجنس ……………… :.
شهود الواقعة
………………………………………………………… :.
…………………………………………………………… :.
……………………………………………………… :.
………………………………………………………… :.
ملخص الوضعٌة

التوقٌعات
منسق الخلٌة

المدٌر

على صعٌد المؤسسة " العنؾ المدرسً "
االجراءات التً تم القٌام بها
النتائج المتوصل الٌها
متابعة

حفظ

صفحة 285 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

انمبٌَٕ االعبع ٙنغًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ
اُجبة األٍٝ
اُزأٍ ،ٌ٤أُوو ،أُلح
اُلَٖ األ :ٍٝاُزأٍٝ ٌ٤اُزَٔ٤خ
ٛجوب ُٔوز٤ٚبد اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ  1.58.376اُٖبكه ك 3 ٢عٔبك ٟاألٍ ٠ُٝزخ 1378أُٞاكن ٍ ٗٞٗ 15جو  ،1958أُـ٤و ثبُظ٤ٜو اُْو٣ق
ههْ  1.73.283أُإهؿ ة 6هث٤غ األ 1393 ٍٝأُٞاكن ٍ  10أثو ،1973 َ٣أُـ٤و ٝأُزْٔ ثبُوبٗ00-75 ٕٞاُٖبكه األٓو ثز٘ل٤ن ٙثٔٞعت
اُظ٤ٜو اُْو٣ق  1_02_206ثزبه٣ـ  12عٔبك ٟاأل ٙ1423 ٠ُٝأُٞاكن ٞ٤ُٞ٣ 23ى  ،2002أُْ٘ٞه ثبُغو٣لح اُؤٍ٤خ ػلك  5046ثزبه٣ـ
.2002/10/10
اُلَٖ اُضبٗ :٢أُوو ٝأُلح
ٞ٣عل ٓوو اُغٔؼ٤خ ثبُؼ٘ٞإ اُزبُ :٢اٍْ أُإٍَخ  /هٓيٛب /ػ٘ٞاٜٗب.رأٍَذ اُغٔؼ٤خ ُٔلح ؿ٤و ٓؾلٝكح.اُلَٖ اُضبُش :األٛلاف
رؼَٔ اُغٔؼ٤خ ػِ ٠رْغ٤غ ٝكػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػٝ ،مُي ٖٓ فالٍ:
أَُبٔٛخ ك ٢اُوكغ ٖٓ عٞكح اُؾٌبٓخ.رؾَٝ ٖ٤رط٣ٞو أكاء ٓغبٌُ أُإٍَخٝ ،ػِ ٠هأٍٜب ٓغٌِ اُزلث٤و.ر٘ٔ٤خ األْٗطخ االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثبُٔإٍَخ.اُو٤بّ ثْواًبد ٓغ ٓقزِق اُلبػِ ٖ٤ك ٢اُؾوَ اُزوث ١ٞػِ ٠أَُز ٟٞأُؾِ ،٢اُغٝ ١ٜٞاُ.٢٘ٛٞرٞك٤و اإلٌٓبٗ٤بد أُبك٣خ ٝأُبُ٤خ ُز٘ل٤ن ٓلهٍخ اُ٘غبػ.اُجبة اُضبٗ٢
اُؼ٣ٞٚخ ٤ٛٝبًَ اُغٔؼ٤خ ٝاالفزٖبٕبد
اُلَٖ اُواثغ :اُؼ٣ٞٚخ
رزٌ ٕٞاُغٔؼ٤خ ٖٓ أػٚبء عٔ٤غ أُغبٌُ ثبُٔإٍَخ ٚ٣ٝبف ئُٔٓ ْٜ٤ضِ ٞاُزالٓ٤ن ثٖلز ْٜأػٚبء ٓالؽظ.ٖ٤ُِ ٌٖٔ٣غٔؼ٤خ ٓ٘ؼ اُؼ٣ٞٚخ اُْوك٤خ ٌَُ ٖٓ ٣لػْ أْٗطزٜب ٝمُي ثوواه ٖٓ أٌُزت اُز٘ل٤ن.١ال٣قُ ٍٞألػٚبء اُْوك ٖ٤٤ؽن اُزٖ٣ٞذ أ ٝؽن اُزوّؼ.صفحة 286 :
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اُلَٖ اُقبٌٓ :أعٜيح اُغٔؼ٤خ
رزٌ ٕٞاُغٔؼ٤خ ٖٓ:
اُغٔغ اُؼبّ.أٌُزت اُز٘ل٤ن.١اُلَٖ اَُبكً :اُغٔغ اُؼبّ
٣زٌ ٕٞاُغٔغ اُؼبّ ٖٓ عٔ٤غ األػٚبء ٣ٝؼزجو أػِ٤ٛ ٠أح روو٣و٣خ ك ٢اُغٔؼ٤خ.٘٣ؼول اُغٔغ اُؼبّ ٓوح ًَ صالس(ٍٞ٘ )03اد ُزغل٣ل أٌُزت.٘٣ٝؼول عٔغ ػبّ ٍُ٘ٔ ١ٞزبثؼخ أػٔبٍ اُغٔؼ٤خ ٝرو ْ٣ٞأكائٜب ًِٔٝب كػذ اُٚوٝهح ئُ ٠مُي ثطِت ٖٓ هئَٜ٤ب.٣ؼزجو اُغٔغ اُؼبّ هبٗ٤ٗٞب ثؾٞٚه األؿِج٤خ أُطِوخ ألػٚبء اُغٔؼ٤خٝ ،ك ٢ؽبُخ ػلّ اًزٔبٍ اُٖ٘بة ٣إعَ ثأٍجٞػ ٖ٤اص٘.ٖ٤رزقن اُوواهاد ك ٢اُغٔٞع اُؼبٓخ ثأؿِج٤خ األػٚبء اُؾبٙوٝ ،ٖ٣ك ٢ؽبُخ رؼبكٍ األٕٞاد روعؼ ًلخ اُوئ ٌ٤أٞ٘٣ ٖٓ ٝة ػ٘.ٚ ٌٖٔ٣ػول عٔغ ػبّ اٍزض٘بئ ٢ثطِت ٖٓ أٌُزت أ ٝثطِت ٖٓ صِض ٢أػٚبء اُغٔغ اُؼبّ ،أ ٝثطِت ٖٓ ٓل٣و األًبك٤ٔ٣خ أٗ ٝبئت اُٞىاهحٝ ،رٞعٚاُلػٞاد هجَ )ٓٞ٣(15ب ٖٓ ربه٣ـ اٗؼوبك.ٙ
اُلَٖ اَُبثغ :افزٖبٕبد اُغٔغ اُؼبّ
٘٣بهِ ٖ٣ٝبكم ػِ ٠اُزوو٣و ٖ٣األكثٝ ٢أُبُ.٢٣جش ك ٢اُوٚب٣ب أُورجطخ ثأْٗطخ اُغٔؼ٤خ.ٖ٣بكم ػِ ٠اُوبٗ ٕٞاُلافُِِ ٢غٔؼ٤خ.٣ؼزٔل فطخ اُؼَٔ ُِٔوؽِخ أُوجِخ.اُلَٖ اُضبٖٓ :أٌُزت اُز٘ل٤ن١
٣ؼزجو اُ٤ٜئخ اُز٘ل٤ن٣خ ُِغٔؼ٤خ٣ٝ ،غزٔغ ٓوح ًَ ّٜوٝ ،ثٖلخ اٍزض٘بئ٤خ ًِٔب كػذ اُٚوٝهح ئُ ٠مُي.٣زٌ ٕٞأٌُزت اُز٘ل٤ن ٖٓ ١عٔ٤غ أػٚبء ٓغٌِ اُزلث٤و ،ثبإلٙبكخ ئُ ٠ػ٘ٓ ٖ٣ٞٚزقجٓ ٖٓ ٖ٤غٌِ اُزوثُِٔ ١ٞإٍَخ.٣ؼل ٓٔضِ ٞاُزالٓ٤ن كٓ ٢غٌِ اُزلث٤و ئٕ ٝعلٝا ،أػٚبء ٓالؽظ.ٖ٤٣وأً أٌُزت اُز٘ل٤نٓ ١ل٣و أُإٍَخ ٣ٝؼزجو هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ.ٞ٣ىع أٌُزت اُز٘ل٤ن ١أُٜبّ ث ٖ٤أػٚبئ ٚثبُزوا ٢ٙأ ٝثبُزٖ٣ٞذ ػِ ٠اٌَُْ اُزبُ:٢ٗ1/بئت اُوئ.ٌ٤
2/أٓ ٖ٤أُبٍ ٝأُزٔضَ ك ٢أُوزٖل ئٕ ٝعل.
ٗ3/بئت أٓ ٖ٤أُبٍ.
4/اٌُبرت اُؼبّ.
ٗ5/بئت اٌُبرت اُؼبّ.
َٓ6/زْبهٌِٓ ٕٝل ٕٞثٜٔبّٝ ،ك ًَ ٢األؽٞاٍ٣ ،زؼ ٖ٤إٔ ٌِ٣ق أٌُزت اُز٘ل٤نُ ١يٓٝب َٓزْبه ٖ٣ك ٢أُغبالد اُزبُ٤خ :اُلػْ اُزوث /١ٞاُلػْ
اُضوبكٝ ٢اُل٘ٝ ٢اُو٣ب /٢ٙكػْ اُزؼبٝ ٕٝاُْوًبد.
اُلَٖ اُزبٍغٜٓ :بّ أٌُزت اُز٘ل٤ن١
َٜ٣و أٌُزت اُز٘ل٤ن ١ػِ:٠
ر٘ل٤ن هواهاد اَُِطخ اُؾٌ٤ٓٞخ أٌُِلخ ثبُزوث٤خ ٝاُزٌ ٖ٣ٞكٓ ٢غبٍ االهروبء ثغٞكح اُزؼِٔبد ٝاُؾ٤بح أُلهٍ٤خ ٖٓ ،فالٍ رلؼٓ َ٤وبهثخ ْٓوٝعأُإٍَخ ٝرؼي٣ي كٝه ٜٓبّ ٓلهٍخ اُ٘غبػ.
رلؼ َ٤رٞعٜبد اُغٔغ اُؼبّ ٝهواهارٝ ٚر٤ٕٞبر.ٚػول اُْواًبد ٝاالرلبه٤بد.ئػلاك اُجوٗبٓظ اَُ٘.١ٞ
اإلّواف ػِ ٠ئػلاك اُغٔغ اُؼبّ.صفحة 287 :
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اُلَٖ اُؼبّو :هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ
٣ز ٠ُٞهئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ أُٜبّ اُزبُ٤خ:
اإلّواف ػِ ٠أّـبٍ اعزٔبػبد اُغٔغ اُؼبّ ٝأّـبٍ أٌُزت اُز٘ل٤ن.١رٔض َ٤اُغٔؼ٤خ أٓبّ اُوٚبء ُٝل ٟاَُِطبد اُؼٔ٤ٓٞخ  ًَٝاُْوًبء.اُلػٞح ئُ ٠اُغٔٞع اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ٝاالٍزض٘بئ٤خ.اإلّواف ػِ ٠ر٘ل٤ن اُوواهاد أُزقنح ٖٓ ٛوف اُغٔٞع اُؼبٓخ ٝأٌُزت اُز٘ل٤ن.١٣جوّ اُؼوٞك ثؼل ئهواه ٖٓ ٛوف أٌُزت اُز٘ل٤ن.١ٞ٣هغ اُٞصبئن أُبُ٤خ ٓغ أٓ ٖ٤أُبٍ.اُلَٖ اُؾبك ١ػْوٗ :بئت اُوئٌ٤
َ٣بػل اُوئ ٌ٤كٜٓ ٢بٓٞ٘٣ٝ ٚة ػ٘ ٚأص٘بء ؿ٤بثٓ ،ٚب ػلا اُزٞه٤غ ػِ ٠اُؼوٞك ٝارلبه٤بد اُْواًخ  ٝاٌُْ٤بد.
اُلَٖ اُضبٗ ٢ػْو :اٌُبرت اُؼبّ
َٜ٣و ػِ ٠رؾ٤ٚو االعزٔبػبد ٣ٝؾوه ٓؾبٙوٛب ٣ٝوٍَ اُلػٞاد ئُ ٠األػٚبء ٤ٜ٣ٝئ اُزوبه٣و األكث٤خ ٣ٝؾبكع ػِٝ ٠صبئن اُغٔؼ٤خ.
اُلَٖ اُضبُش ػْوٗ :بئت اٌُبرت اُؼبّ
َ٣بػل اٌُبرت اُؼبّ كٜٓ ٢بٓٞ٘٣ٝ ٚة ػ٘ ٚأص٘بء ؿ٤بث.ٚ
اُلَٖ اُواثغ ػْو :أٓ ٖ٤أُبٍ
 َٜ٣و ػِ ٠ر٘ل٤ن هواهاد أٌُزت اُز٘ل٤ن ١ك ٢اُغبٗت أُبُ٣ٝ ،٢ؼَٔ ػِ ٠ئػلاك ْٓوٝع أُ٤ياٗ٤خ ٝاُزوو٣و أُبُ ٢اَُ٘٣ٝ ١ٞؼوٜٙب ػِ ٠أُغٌِاُز٘ل٤نٝ ١اُغٔغ اُؼبّ هٖل ٓ٘بهْزٜب ٝأُٖبكهخ ػِٜٔ٤ب.
٣و ّٞثَٔي اُؾَبثبد ك ٢اُلكبرو أُقٖٖخ ُنُي ٞ٣ٝهغ ٓغ اُوئ ٌ٤ػِ ٠عٔ٤غ اُٞصبئن أُزؼِوخ ثٔلافٗٝ َ٤لوبد اُغٔؼ٤خ.اُلَٖ اُقبٌٓ ػْوٗ :بئت أٓ ٖ٤أُبٍ
َ٣بػل أٓ ٖ٤أُبٍ كٜٓ ٢بٓٞ٘٣ٝ ٚة ػ٘ ٚأص٘بء ؿ٤بثٓ ٚبػلا اُزٞه٤غ ػِ ٠اُٞصبئن أُبُ٤خ.
اُلَٖ اَُبكً ػْو :أَُزْبهٕٝ
رَ٘ل َُِٔزْبهٜٓ ٖ٣بّ ؽَت أٛلاف ٓٝقططبد ٝثوآظ ػَٔ اُغٔؼ٤خ.
اُلَٖ اَُبثغ ػْو :اُِغبٕ اُٞظ٤ل٤خ
ٌُِٔ ٌٖٔ٣زت ئؽلاس ُغبٕ أ٤ٛ ٝئبد رو ّٞثٙٞغ اُجوآظ ٝر٘لنٛب ،ثؼل ػوٜٙب ػِ ٠أٌُزت ٖٓٝبكهز ٚػِٜ٤بْ٣ٝ ،وف ػِٜ٤ب ػ ٖٓ ٞٚأٌُزت.
اُلَٖ اُضبٖٓ ػْوٞٓ :اهك ٖٓٝبه٣ق اُغٔؼ٤خ
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رزؾلك ٓٞاهك اُغٔؼ٤خ ك:٢
كػْ اُٞىاهح.اٗقواٛبد األػٚبء٘ٓ/ؼ اُوطبػبد اُلاػٔخ.اُٜجبد ٝاُزجوػبد ٝأَُبػلاد أُؾَٖ ػِٜ٤ب ك ٢ئٛبه ارلبه٤بد اُْواًخ  ٝاألْٗطخ أُلهح ُِوثؼ.ٝرؾلك ٓغبالد اُٖوف ك:٢
1/اُجوآظ ٝاألْٗطخ أُٖبكم ػِٜ٤ب.
2/أُجبكهاد أَُ٘غٔخ ٓغ أٛلاف اُغٔؼ٤خ.
اُجبة اُضبُش
ٓوز٤ٚبد ػبٓخ
ك ٢ؽبُخ ؽَ اُغٔؼ٤خ ،رإٔٓ ٍٝزٌِبرٜب ئٍُِ ٠طبد إُٞب٣خ اُزوث٣ٞخ٣ٝ .زْ ؽَ اُغٔؼ٤خ ثوواه ٖٓ اَُِطخ اُؾٌ٤ٓٞخ أٌُِلخ ثبُزؼِ ْ٤أُلهٍ ٢ػِ٠
أَُز ٖ٤٣ٞاُغ ١ٜٞأ ٝاإلهِٝ ،٢ٔ٤أُزٔضِخ ك ٢اَُ٤ل ٓل٣و األًبك٤ٔ٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِزوث٤خ ٝاُزٌٝ ٖ٣ٞاَُ٤ل اُ٘بئت اإلهِ٢ٔ٤
ثطبهخ رو٘٤خ ػٖ أٓ ْٛواؽَ رأٍ ٌ٤اُغٔؼ٤خ
– 1رٌُْ َ٤غ٘خ رؾ٤ٚو٣خ ٌٓٗٞخ ٖٓ ػلك ٓؾلٝك ٖٓ األّقبٓ (ٓ 3ضال)
 2رٞك٤و اُٞصبئن ( اُوبٗ ٕٞاألٍبٍ ، ٢الئؾخ أػٚبء اُغٔؼ٤خ أُؾزِٔ ٝ )... ٖ٤اُِٞعَز٤ي اُالىّ ُ٘غبػ اُغٔغ اُؼبّ.– 3ئفجبه اَُِطبد أُؾِ٤خ.
– 4اإلػالٕ ػٖ ربه٣ـ ػول اُغٔغ اُؼبّ اُزأٍُِ ٢َ٤غٔؼ٤خ هجَ كزوح ًبك٤خ.
– 5ػول اُغٔغ اُؼبّ
– 6رٌٌْٓ َ٤زت اُغٔؼ٤خ  ٝرٞى٣غ أُٜبّ
– 7ئػلاك أُِق اُوبُِٗ ٢ٗٞغٔؼ٤خ  ٝأُٖبكهخ ػِ ٠اُٞصبئن:
*اُوبٗ ٕٞاألٍبٍُِ ٢غٔؼ٤خ ثؼلك اَُ٘ـ أُطِٞثخ.
*ٓؾٚو اُغٔغ اُؼبّ
*الئؾخ أػٚبء أٌُزت رز ٖٔٚأُؼِٓٞبد اُزبُ٤خ  :أُٜٔخ كافَ أٌُزت  ،اإلٍْ اُْقٖ ٝ ٢اُؼبئِ ، ٢ههْ ثطبهخ اُزؼو٣ق اُ٤٘ٛٞخ  ،ربه٣ـ ٝ
ٌٓبٕ اإلىك٣بك  ،ئٍْ األة  ،ئٍْ األّ  ،أُٜ٘خ  ،اُؼ٘ٞإ اُْقٖ.٢
*ّٜبكح ؽَٖ اَُ٤وح اُنار٤خ
– 8ئ٣لاع أُِق اُوبُٗ ٢ٗٞل ٟاَُِطبد أُؾِ٤خ ؽَت ٗٞع أُ٘طوخ ( ه٤بكح  ،كائوح  ،ثبّ٣ٞخ  ،ػٔبُخ ٝ ،ال٣خ)
– 9ئ٣لاع أُِق اُوبٗ ٖٓ ٢ٗٞأعَ كزؼ ؽَبة ثٌ٘ ٢ثجو٣ل أُـوة
– 10ئػلاك ْٓوٝع ثوٗبٓظ  ٝكٝه٣خ ُيٓبٕ ٌٓ ٝبٕ االعزٔبػبد ْٓ ٝوٝع هبٗ ٕٞكافِ٢
– 11أُٖبكهخ ػِ ٠ثوٗبٓظ اُؼَٔ
ٓالؽظخ َ٣زؾَٖ كزؼ ؽَبة ثبُقي٘٣خ اُؼبٓخ ٌُِِٔٔخ
روو٣و كّ ٢إٔ اُغٔغ اُؼبّ اُقبٓ ثزأٍ ٌ٤عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ُٔلهٍخ
اُزبه٣ـ
أٌُـــــــبٕ :
اُؾبٙو: ٕٝ
اُـبئجــــ:ٕٞ
عل ٍٝاالػٔبٍ رأٍ ٌ٤عٔؼ٤خكػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ٝاٗزقبة ٌٓزجٜب اُز٘ل٤ن.١
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اٍزوجبٍ.
اكززبػ األّـبٍ ٖٓ هجَ اَُ٤ل ٓل٣و أُلهٍخ هئ ٌ٤اُِغ٘خ اُزؾ٤ٚو٣خ.
رالٝح اُوبٗ ٕٞاألٍبٍ٘ٓٝ ٢بهْز.ٚ
اٗزقبة أػٚبء أٌُزت اُز٘ل٤نُِ ١غٔؼ٤خ.
ٓقزِلبد.
اُزوو٣ــــــــــــــــــــــــو

اٗؼول ٛنا اُ ّٞ٤ثٔلهٍخ ػِ ٠اَُبٛخ اُضبُضخ ٝاُٖ٘ق َٓبء عٔغ ػبّ ؽٚو ٙعٔ٤ـــــــــغ أػٚبء ٓغبٌُ أُلهٍخ ٝمُي ٖٓ أعَ رأٍ ٌ٤عٔؼ٤خ
رؾَٔ اٍْ (عٔؼ٤خ كػْ ٓلهٍخ اُ٘غبػ ُٔلهٍخ )ث٘بء ػِٓ ٠ب ٝهك ك ٢أُنًوح اُٞىاه٣خ ههْ  73ثزبه٣ـ ٓ 20ب . 2009 ٞ٣أّوكذ ػِ ٠ر٘ظْ٤
اُغٔغ اُؼبّ ُغ٘خ رؾ٤ٚو٣خ ٌٓٗٞخ ٖٓ:
اَُبكح
ثؼل اٍزوجبٍ أُلػ ، ٖ٣ٞاكززؼ اَُ٤ل ٓل٣و أُإٍَخ ( هئ ٌ٤اُِغ٘خ اُزؾ٤ٚو٣خ ) أّـبٍ ٛنا اُغٔغ اُزأٍَ٤ــ٤ْٓ ، ٢وا ئُ ٠إٔ اُٚوٝهح رَزلػ٢
ئؽلاس ٛن ٙاُغٔؼ٤خ اُزٍ ٢زؼَٔ ػِٞٓ ٠اًجخ اُزؾٞالد اُز ٢رْٜلٛب اَُبؽخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢ظـَ أُقط ٜاالٍزؼغبُ ٢اُوآ ٢ئُ ٠ئػطبء ٕٞهح
ؽو٤و٤خ ْٓٝوكخ ُِلٝه اُنِ٣ ١ؼج  ٚهطبع اُزؼِ ْ٤ك ٢ؽ٤بح أُغزٔغًٔ ،ــــب إٔ ٛن ٙاُغٔؼ٤خ ٍزٌِٕ ٕٞخ  َٕٝث ٖ٤أُلهٍخ ٝاُٞىاهح اُ٤ٕٞخ ؽ٤ش
ٍ٤ؼٔالٕ ع٘جب ئُ ٠ع٘ت ػِ ٠رط٣ٞــــــــــــــو أكاء أُإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خ.
ثؼل مُي رٔذ رالٝح اُوبٗ ٕٞاألٍبٍ٘ٓٝ ٢بهْزّٝ ٚوؽ ٚكٖال كٖالًٔ.ب رٔذ ٓ٘بهْخ اُؤ٤خ اَُ٘٣ٞخ الٗقواٛبد األػٚبء ٝاُز ٢ؽلكد ثبُزوا٢ٙ
كٓ ٢جِؾ ػْو ))20( ٖ٣كهٔٛب ًٞاعت ٍ٘.١ٞ
ثؼل أُ٘بهْخ ٝثَٚٓ ٜبٓ ٖ٤اُوبٗ ٕٞاألٍبٍ ، ٢رْ رٌْ َ٤أػٚبء أٌُزت اُز٘ل٤ن ٖٓ ١اَُبكح ٝاَُ٤لاد:
اَُ٤ل
اَُ٤ل هئ ٌ٤عٔؼ٤خ ا٥ثبء.
اَُ٤ل ٓٔضَ أُغٌِ اُغٔبػ.٢
األٍزبم ػٓ ٞٚغٌِ اُزلث٤و
األٍزبم ػٓ ٞٚغٌِ اُزلث٤و
األٍزبمح ػٓ ٞٚغٌِ اُزلث٤و
األٍزبمح ػٓ ٞٚغٌِ اُزلث٤و
األٍزبم ػٓ ٞٚغٌِ اُزلث٤و
األٍزبم ػٓ ٞٚغٌِ اُزلث٤و
ٝهجَ افززبّ االعزٔبع ٌّو اَُ٤ل أُل٣و اُؾبٙو ٖ٣صْ اَٗؾت أُغزٔؼُ ٕٞلَؼ أُغبٍ ألػٚبء أٌُزت اُز٘ل٤نُ ١زٞى٣غ أُٜبّ كٔ٤ب ث.ْٜ٘٤
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ٝاَُالّ
أُووه:
األٍزبم هئ ٌ٤اُِغ٘خ اُزؾ٤ٚو٣خ
(ٓل٣و أُإٍَخ )

ًَٕرط يٍ ػمذ ارفبق ث ٍٛانكزج ٔ ٙسئٛظ انغًؼٛخ

عقد اتفاق
خاص بالتزوٌد بالمحافظ والكتب واألدوات المدرسٌة

بٌــن

الطرؾ

األول :

جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة مدرسة م/م
عمالة أو إقلٌم .......................................
جماعة ...................................................
العنوان البرٌدي .............................................
الهاتؾ .......................................................
الفاكس .......................................................
ٌمثلها السٌد................................................ :
بصفته رئٌسا
رقم البطاقة الوطنٌة .......................................

الطرؾ الثانً ( المزود )
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اسم الشركة  /المؤسسة  /المكتبة
عمالة أو إقلٌم .................................
جماعة .........................................
العنوان البرٌدي .............................................................................
الهاتؾ ....................................................................
.................................................................
الفاكس
رقم السجل التجاري .......................................................
رقم مستخرج التعرٌؾ البنكً ..........................................
ٌمثلها السٌد ..................................................................
بصفته ............................................
رقم البطاقة الوطنٌة .........................................

............................................................

الدٌباجة
بناء على الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  7رمضان  9339بمثابة قانون لاللتزامات والعقود وعلى مدونة
التجارة الصادر بتنفٌذها الظهٌر الشرٌؾ رقم  9.74.63المؤرخ ب  95ربٌع األول  9695الموافق ( 9
ؼشت ) 9774
وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان الموقعٌن أسفله  ،على أهلٌتهما للتصرؾ القانونً اتفقا على ما ٌلً :

البند األول:
ٌشار فً ما ٌأتً إلى جمعٌة دعم مدرسة النجاح بالطرؾ األول والمزود بالطرؾ الثانً.

البند الثانً:
مقتضٌات العقد
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تهدؾ االتفاقٌة الموقعة بٌن الطرفٌن  ،إلى تزوٌد جمعٌة دعم مدرسة النجاح لمؤسسة م/م العلٌق
بالمحافظ والكتب واألدوات المدرسٌة حسب المستوٌات واألعداد المشار إلٌها فً الطلبٌة رفقته.

البند الثالث:
التزامات الطرؾ األول
-

تسلٌم الطلبٌة للطرؾ الثانً فور التوقٌع على العقد،
تحدٌد أماكن تسلٌم المحافظ والكتب واألدوات بدقة،
ضبط الوثائق اإلدارٌة والمالٌة،
احترام المواصفات المطلوبة فً الطقوم المدرجة فً الطلبٌة وفق المعاٌٌر المحددة من طرؾ وزارة
التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً وتكوٌن األطر والبحث العلمً – قطاع التربٌة الوطنٌة –
االحتفاظ بالعٌنة المرجعٌة  ،داخل المؤسسة واعتمادها عند التسلٌم أو فً حالة خالؾ بٌن الطرفٌن أو
تقدٌمها للجن المراقبة والتتبع.
أداء مستحقات الطرؾ الثانً فً أجل أقصاه ............................................

البند الرابع:
التزامات الطرؾ الثانً
 تسلٌم جمٌع الحاجٌات موضوع االتفاق فً أجل أقصاه  ، ...................مع احترام معاٌٌر الجودةالمتفق علٌها
 استرجاع الفائض عن حاجة المؤسسة فً حدود  72من الكمٌة األصلٌة موضوع االتفاق، تأمٌن الخصاص من الكمٌة األصلٌة موضوع االتفاق  ،فً حالة عدم كفاٌة الكمٌة المتفق علٌها  ،معااللتزام بتطبٌق نفس األثمنة المتعاقد بشأنها.
 توفٌر جمٌع الوثائق اإلدارٌة والمالٌة المتعلقة بموضوع هذا العقد  ،والتً قد ٌطلبها الطرؾ األول أوالوزارة الوصٌة عن قطاع التربٌة الوطنٌة.

البند الخامس:
التزامات مشتركة
 ٌلتزم الطرؾ الثانً بإحضار عٌنة من المحافظ واألدوات واللوازم المدرسٌة موضوع االتفاق ،قصدالموافقة علٌها من طرؾ لجنة ٌعٌنها الطرؾ األول ،
 تبقى العٌنة المرجعٌة فً ملكٌة الطرؾ الثانً  ،وال ٌتم استرجاعها إال بعد انتهاء جمٌع العملٌاتالمرتبطة باالتفاق بما فً ذلك أداء المستحقات،
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 فً حالة عدم مطابقة اللوازم واألدوات المدرسٌة المسلمة لمعاٌٌر الجودة المتفق علٌها ٌ ،تم رفضهامن قبل الطرؾ األول  ،وٌلتزم الطرؾ الثانً بتعوٌضها فً اآلجال المحددة فً البند الرابع من هذا
العقد
 سحب المستحقات من الحساب الخاص بالجمعٌة فً أجل ال ٌتعدى شهر من تارٌخ تسلٌم الشٌكالمتعلق بهذه العملٌة.

البند السادس
مختلفات
 ٌلحق بهذا العقد ملحق ( الطلبٌة ) ٌحدد الكمٌات المطلوبة حسب النوع واألثمنة وأماكن التسلٌم . مدة التفاقٌة سنة دراسٌة واحدة وتدخل حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ المصادقة علٌها من طرؾ النٌابةاإلقلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة،
 فً حالة نشوب أي خالؾ بٌن الطرفٌن المتعاقدٌن ٌ ،تم اللجوء للوسائل الحبٌة قبل عرض المشكلعلى أنظار المحكمة المختصة األقرب لمكان تواجد المؤسسة التعلٌمٌة المعنٌة بهذا االتفاق.
حرر ب:

فً ............................ :

األطراؾ الموقعة:
الطرؾ األول

الطرؾ الثانً

مصادقة النٌابة اإلقلٌمٌة لوزارة
التربٌة الوطنٌة
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كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير
مؤسسات التربية والتعليم العمومي
جريدة رسمية عدد  5164بتاريخ  27نوفمبر 2003
قـرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1537.03
صادر في  21من جمادى األولى  22( 1423يوليو )2003
يتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير
مؤسسات التربية والتعليم العمومي
وزير التربية الوطنية والشباب ،
بعد االطالع على القانون رقم  07.00بشأن إحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 1.00.203بتاريخ  15من صفر  19( 1421ماي  )2000؛

وعلى الم ــرسوم رق ــم  2.02.854الصادر في  8ذي الحجة  10 ( 1423فبراير  )2003بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة

التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم  2.02.376الصادر في  6جمادى األولى  17( 1423يوليوز  )2002بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات

التربية والتعليم العمومي ؛
قـرر مـا يلـي :

الباب األول
مقتضيات عامة
المادة : 1
تطبيقا لمقتضيات المادة  22من المرسوم رقم  2.02.376المشار إليو أعاله  ،يتم تحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات

التربية والتعليم العمومي وفق مقتضيات ىذا القرار .

المادة : 2
يتم انتخاب أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي بطريقة التصويت السري بكيفية مباشرة .
المادة : 3
يعد ناخبين النتخاب ممثل واحد عن ىيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة االبتدائية  ،جميع أطر التدريس العاملة

بالمدرسة االبتدائية .

صفحة 295 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المادة : 4
يعد ناخبين النتخاب ممثل واحد عن األطر اإلدارية والتقنية بالمدرسة االبتدائية ،جميع األطر المذكورة العاملة بالمؤسسة .
المادة : 5
.

يعد ناخبين النتخاب ممثل واحد عن ىيئة التدريس عن كل مادة دراسية بالثانوية اإلعدادية  ،أطر تدريس جميع المواد الدراسية بالمؤسسة
المادة : 6
يعد ناخبين النتخاب ممثلين إثنين عن األطر اإلدارية والتقنية بالثانوية اإلعدادية  ،جميع األطر المذكورة العاملة بالمؤسسة.
المادة : 7
يعد ناخبين النتخاب ممثل واحد عن ىيئة التدريس عن كل مادة دراسية بالثانوية التأىيلية  ،أطر تدريس جميع المواد الدراسية بالمؤسسة.
المادة : 8
يعد ناخبين النتخاب ممثلين إثنين عن األطر اإلدارية والتقنية بالثانوية التأىيلية  ،جميع األطر المذكورة العاملة بالمؤسسة.
المادة : 9
يعد ناخبين النتخاب ممثلين إثنين عن تالميذ الثانوية التأىيلية ،منتدبان إثنان عن تالميذ كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة التأىيلية .
الباب الثاني
تنظيم عملية االقتراع
المادة : 10
يتم إعداد الئحة ناخبي أعضاء مجلس تدبير المؤسسة من لدن مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي  ،وتعلق قبل مضي أسبوع واحد

من التاريخ المحدد للتصويت بكل مؤسسة تعليمية .

ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف األيام الثالثة الموالية لتعليق الالئحة االنتخابية وأن يقدموا عند االقتضاء ،شكايات

بشأن التقييدات الواقعة في الالئحة االنتخابية .

ويتولى مدير المؤسسة المعنية  ،البت في ىذه الشكايات والرد عليها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات.
المادة : 11
تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية  ،وذلك ثالثة أيام قبل

التاريخ المحدد لالنتخابات .

ويعتبر الغيا كل ترشيح ثبتت عدم أىلية صاحبو بعد التاريخ المحدد إليداعو .
المادة : 12
يقدم الناخب حين إيداعو لورقة التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية األخرى التي تحمل صورتو وتثبت ىويتو .
المادة : 13
يأخذ الناخب ظرفا وورقة تصويت ويكتب بنفسو عليها اسم المرشح الذي وقع عليو اختياره  ،ويضعها داخل الظرف ثم يودعو في صندوق

االقتراع ويوقع مباشرة في الالئحة االنتخابية أمام اسمو .

الباب الثالث
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عملية فرز األصوات
المادة : 14
تحدث لجنة على مستوى كل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي تتكون من المدير رئيسا وعضوين من ىيئة الناخبين يختاران من بين األعضاء

األكبر سنا واألصغر سنا ومن مساعد ،باإلضافة إلى ممثل عن نيابة الوزارة المعنية .

وتتولى ال لجنة المذكورة مهمة التأكد من ىوية الناخبين والتأشير على أسمائهم في نسخة من الالئحة االنتخابية والسهر على عملية التصويت

وفرز األصوات .

المادة : 15
يتم فرز األصوات بعد انتهاء عملية التصويت ويحدد عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح ،ويحرر محضر بالنتائج يوقعو رئيس اللجنة

ومساعده  .وتسلم نسخة من ىذا المحضر إلى ممثل كل ىيئة ناخبة .

المادة : 16
تباشر عملية فرز األصوات بمجرد اختتام التصويت ،ويعتبر التصويت الغيا في الحاالت التالية :
 إذا كان الظرف فارغا أو غير قانوني ؛ إذا كانت األوراق أو األظرفة تحمل عالمات خارجية أو داخلية من شأنها أن تمس بسرية االقتراع ؛ إذا عثر على أوراق في صندوق االقتراع بدون أظرفة ؛ إذا تضمنت أوراق التصويت اسم أحد المرشحين مشطبا عليو ؛ إذا تضمنت أوراق التصويت عدة أسماء للمرشحين .الباب الرابع
مقتضيات مشتركة
المادة :17
ينتخب أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لمدة 3سنوات .
وفي حالة تعذر استمرار أحد أعضاء مجلس تدبير المؤسسة في ممارسة مهامو بسبب االستقالة أو الوفاة أو اإلحالة على التقاعد يتم تعويضو

طبقا للكيفية المنصوص عليها في ىذا القرار .

المادة : 18
تحدد دورية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تاريخ ومكان إجراء انتخابات ممثلي ىيئة التدريس وممثلي األطر اإلدارية والتقنية في

مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي .

المادة : 19
إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من األصوات ينتخب أكبرىم سنا  .وفي حالة تعادل السن  ،تجرى القرعة لتعيين

المرشح الفائز .

المادة : 20
ترفع إلى مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني النزاعات المتعلقة بصحة العمليات االنتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من

اإلعالن عن النتائج النهائية ماعدا في حالة االلتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى المحاكم المختصة .

صفحة 297 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ
المادة : 21
ينشر ىذا القرار بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  22(1424يوليو ،)2003

اإلمضاء  :حبيب المالكي.

صفحة 298 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

الفهرس

الصفحات

الباب

الموضوع

الباب األول

التراسل االداري – مراسالت – أوراق االرسال

الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
الباب الثامن
الباب التاسع
الباب العاشر
الباب الحادي عشر
الباب الثانً عشر
الباب الثالث عشر
الباب الرابع عشر

الرخص و التغيبات
االطعام المدرسً
حوادث الشغل – حوادث المصلحة
الحوادث المدرسٌة
معاٌنة مؤسسة تعلٌمٌة
مجالس المؤسسة
تدبٌر ملفات الوفاة
التعاونٌة المدرسٌة
الجمعٌة الرٌاضٌة
الترشٌح للواء األخضر
مطبوعات ادارٌة و سجالت مختلفة
المبادرة الملكٌة ملٌون محفظة
مختلفات

من
6

الى
13

15

35

37
59
66
75
89
108
118
135
151
168
181
259

57
64
73
87
106
116
133
149
166
179
257
298

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 299 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

فبرٔخ

هلمتس امعذر عن لك خطأ سلط سهوا وهترضع نلموىل عو وجل أن نكون كد اس تفدان و أفدان وهللا املوفق
ذ  :محيد سبيم

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 300 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 301 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 302 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 303 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 304 :
..

ٓطجٞػبد االكاهح اُزوث٣ٞخ

صفحة 305 :
..

