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محاور 
البرنامج

كل خدمة أو مرفق 
و يساهم بطريقة 

مباشرة أو غير
ن مباشرة في تحسي
ظروف عيش 

الساكنة بالجماعة 
تهيئة و إحداث و 
تقوية المسالك 

الداخلية لإلحياء 
الناقصة التجهيز

تهيئة و تأهيل 
الساحات العمومية و

اءالفضاءات الخضر

إحداث مرافق 
سوسيو اجتماعية 

للقرب

جماعة ترابية  قروية بجهة درعة تافياللت109اتفاقية تأهيل : الموضوع

2021ـ2017:مدة اإلنجاز



المساهمة 

د.ماإلجمالية ب 

2021 2020 2019 2018 2017 الشركاء

500 100 100 100 100 100 وزارة السكنى وسياسة المدينة

100 20 20 20 20 20 درعة تافياللتمجلس جهة

600 120 120 120 120 120 المجموع

 مساهماتهمالشركاء و :
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وزارة السكنى وسياسة المدينة مجلس جهة درعة تافياللت

المساهمة اإلجمالية بمليون درهم

د.المساهمة اإلجمالية ب م



المعايير المعتمد 
في تحديد 

الجماعات ذات 
األولوية عن كل 

إقليم

مراكز ناشئة 
أو صاعدة

توفر الدراسات
التقنية

مساهمة 
الجماعة في 

لية التركيبة الما
للبرنامج

توفر شبكة 
لالتطهير السائ



تنغير

جماعات 09

61 869 257,85

درهم

ورزازات

جماعات09

63 136 763,50

درهم

زاكورة

جماعات09

59 445 759,36

درهم

الرشدية

جماعة12

64 009 827,28

درهم

ميدلت

جماعات 10

60 785 881,97

درهم
برنامج التأهيل الترابي 

برسم للجماعات القروية 

2018-2017سنتي



الرشدية ميدلت تنغير ورزازات زاكورة

64,009,827.28

60,785,881.97

61,869,257.85

63,136,763.50

59,445,759.36

لكل إقليم حسب الجماعات المستفيدةبالدرهممجموع المساهمة المالية

2018-2017برسم سنتي 

مبلغ  المساهمة  في البرنامج



البرنامجمبلغ  المساهمة  في 

ب درهم
اسم المشروع الجماعة  االقليم

12 000 000.00

قصة تهيئة و إحداث و تقوية المسالك الداخلية لإلحياء النا-

التجهيز 

ءتهيئة و تأهيل الساحات العمومية و الفضاءات الخضرا-

اجتماعية للقرب   سوسيوإحداث مرافق -

شرفاء مدغرة 1

الرشدية

12 000 000.00 الطوس مرزكة 2

1 500 000.00 تاديغوست 3

6 964 765.22 فركلة العليا 4

4 248 459.07 السيفا 5

4 835 286.47 اوفوس 6

1 000 000.00 فزنا 7

5 361 162.79 الرتب 8

2 000 000.00 الريصاني 9

3 954 958.79 وادي  النعام 10

3 791 672.20 عرب الصباح غريس 11

6 353 522.74 عرب الصباح زيز 12

64 009 827.28 المجموع

2018و2017برنامج الدعم الخاص بسنتي 



2018و2017برنامج الدعم الخاص بسنتي 

ب البرنامجمبلغ  المساهمة  في 

درهم
اسم المشروع الجماعة  االقليم

12 000 000.00

ياء تهيئة و إحداث و تقوية المسالك الداخلية لإلح-

الناقصة التجهيز 

تهيئة و تأهيل الساحات العمومية و الفضاءات -

الخضراء

اجتماعية للقرب          سوسيوإحداث مرافق -

كرامة 1

3 564 317.70 ميبالدن 2

ميدلت

5 312 678.97 زايدة 3

12 000 000.00 املشيل 4

3 725 006.94 بن يعقوبأيت 5

5 332 765.12 تونفيت 6

3 833 229.76 فاويوسسيدي يحيى  7

6 183 829.63 بومية 8

4 309 583.31 امزيزل 9

4 524 470.54 سيدي عياد 10

60 785 881.97 المجموع



2018و2017برنامج الدعم الخاص بسنتي 

ب البرنامجمبلغ  المساهمة  في 

درهم
اسم المشروع الجماعة  االقليم

12 000 000.00

تهيئة و إحداث و تقوية المسالك الداخلية        -

لإلحياء الناقصة التجهيز  

تهيئة و تأهيل الساحات العمومية و الفضاءات -

إحداث مرافق سوسيو اجتماعية للقرب-الخضرا   

سكورة أهل الوسط 1

ورززات

12 000 000.00 أيت زينب 2

5 677 000.26 تيدلي 3

4 480 315.63 ادلسان 4

4 706 111.72 سيروا 5

4 326 898.97 خزامة 6

5 464 883.54 تلوات 7

4 493 129.21 غسات 8

9 988 424.17 ترميكت 9

63 136 763.50 المجموع



2018و2017برنامج الدعم الخاص بسنتي 

مبلغ  المساهمة  في 

البرنامج
اسم المشروع الجماعة  االقليم

12 000 000.00

إلحياء تهيئة و إحداث و تقوية المسالك الداخلية  ل-

الناقصة التجهيز 

اءات تهيئة و تأهيل الساحات العمومية والفض-

الخضراء 

إحداث مرافق سوسيو اجتماعية للقرب                                              -

تودغى العليا 1

تنغير

6 965 111.53 النيف 2

12 000 000.00 أسول 3

6 841 477.78 اغيل نومكون 4

3 943 357.30 لىأيت سدرات  الجبل السف 5

3 795 654.80 اميضر 6

5 570 335.85 تغزوت نايت عطى 7

4 565 508.63 امسمرير 8

6 187 811.96 اكنيون 9

61 869 257.85 المجموع



2018و2017برنامج الدعم الخاص بسنتي 

مبلغ  المساهمة  في 

البرنامج
اسم المشروع الجماعة  االقليم

4 660 744.71

تهيئة و إحداث و تقوية المسالك الداخلية لإلحياء-

الناقصة التجهيز 

تهيئة و تأهيل الساحات العمومية و الفضاءات -

الخضراء           

اجتماعية للقرب                               سوسيوإحداث مرافق -

فزواطة 1

زاكورة

4 277 549.36 افالندرا 2

12 000 000.00 امحاميد الغزالن 3

4 973 811.68 ايت والل 4

5 055 714.71 تمزموط 5

12 000 000.00 تامكروت 6

5 105 930.10 تانسيفت 7

5 656 914.11 تازارين 8

5 715 094.69 تينزولين 9

59 445 759.36 المجموع



استعمال الطاقة الشمسية في اإلنارة العموميةاتفاقية 

جهة درعة تافياللتمجلس  فياتفاقية لإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية 47حدود االن  الى مداولة.

 مشاريع  اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية في طور اإلنجازإلنجاز إعداد الصفقة.

تلتزم الجماعة برصد مساهمتها في تمويل المشروع وتحول هذه المساهمة إلى ميزانية الجهة.

مساهمة الجماعة و شركائها اآلخرين ال يجب أن تقل عن مبلغ مساهمة الجهة.

قيةيعتبر توفير الجماعة لمساهمتها و تحويلها  إلى ميزانية الجهة شرطا أساسيا لتفعيل االتفا

 لكل درهم 4000000.00سقف مساهمة الجهة وسقف مساهمة الجماعة وشركائها اآلخرين محدود في

.منهمواحد 

 درهم 8000000.00هيسقف الكلفة االجمالية للمشروع.



أهداف
البرنامج

انجاز مشروع اإلنارة 
العمومية باستعمال 

الطاقة الشمسية

فة و توفير الطاقة النظي
الصديقة للبيئة

المساهمة في تأهيل 
الجماعة الترابية 
ةبالتجهيزات األساسي

الك خفض تكاليف استه
د الطاقة و ترسيخ قواع
النجاعة الطاقيــة و 
تحسين مؤشرات 

الحكامة المالية


