
  

  
  إعالن

  2012عن طلب تقديم مشاريع برسم سنة 
 

المتعلقة ) 2003 يونيو 27 (1424 ربيع الثاني 26 بتاريخ 07/2003تبعا لمقتضيات دورية الوزير األول رقم 
  بالشراكة بين الدولة والجمعيات،

  
عيات وإقرار وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجم

 معايير شفافة النتقاء هذه المشاريع،

  
   ،2016 – 2012وتفعيال إلستراتيجية القطب االجتماعي برسم الفترة 

 مشاريعانطالق عملية تلقي طلبات تمويل  عن تعلن وزارة التضامن والمرأة واألسرة و التنمية االجتماعية

، ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 2012الجمعيات العاملة في مجاالت تدخل القطب االجتماعي برسم سنة 
  . على الساعة الرابعة بعد الزوال2012  شتنبر30إلى غاية 

  
  :ويجب أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات ضمن المجاالت التالية

  .تقوية قدرات أطر الجمعيات العاملة في مجاالت اختصاص القطب االجتماعي .1
 .الدعم المؤسساتي للشبكات الجمعوية .2
  .تقديم خدمات ومعينات للفئات في وضعية صعبة .3
  .دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية .4
 .إحداث ودعم مراكز اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف .5
 . شطة المدرة للدخلدعم البرامج واألن .6
 . دعم المقاولة النسائية .7
 . تقوية قدرات النساء للولوج إلى مواقع القرار دون تمييز .8

  
ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إلى السيدة الوزيرة، مرفقا بالملف القانوني الكامل للجمعية والوثائق 

  .الخاصة بالمشروع
  

  : التالية االلكترونيةين تحميل الملف الكامل من المواقعولالطالع بتفصيل على مكونات هذا الملف يتع
ma.gov.social.www://http   -   ma.gov.ads.www://http   -    ma.entraide.www://http 

  
  : ةملحوظ 

 .  المحدد يعتبر الغياالتاريخ بعدكل ملف وصل  -
 .ال يمكن للجمعية أن تقدم أكثر من مشروع برسم هذه السنة -

  
  :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال عبر

  : البريد االلكتروني -   65 06 67 37 05 الفاكس - 74 65 27 37 05: الهاتف 
com.gmail@partenariat.dds 
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  تقديم

لقد عرفت السياسات االجتماعية بالمغرب تحوالت عديدة  ميزت التطورات التي لحقت بهذا 
 التدخل في كل الميادين قصد  سياسة تقوم على فمن،وهكذا.  والتراجعات التي اعترضتهوالصعوبات الملف،

 تعنى بشكل مباشر األمان شبكات تأهيل مختلف مناحي الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وإحداث
 تأثيرتحت  انتقل المغربالخ، ...صندوق المقاصةون الوطني والتعا، كاإلنعاش الوطني واالجتماعيةلة بالمسأ

 تقليص النفقات العمومية، خصوصا إلىاإلكراهات المالية وتوالي سنوات الجفاف، وضعف ميزان األداءات 
بالنسبة للقطاعات االجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل وصندوق الموازنة، وذلك للمحافظة على 

  . اقتصاديةوالتوازنات الماكر

.  اهتماما خاصا لقضايا التنمية االجتماعية والبشرية المغرب يوليأصبح يات القرن المنصرم بداية تسعينومنذ
 كما .اعية من الميزانية العامة للدولة المهمة المخصصة للقطاعات االجتم يتجلى هذا االهتمام في النسبة

، والتي  للتنمية األمم المتحدةامجنبر البنية المفاهيمية التي نادى بها  سياسة التنمية االجتماعية تعتمدأصبحت
 فكما أن التنمية البشرية ،تعتبر مفهوم التنمية البشرية مرتبطا باإلنسان كصانع وكهدف لها في نفس الوقت

 بوضعه االقتصادي  كذلك مرتبطةفقد أضحتالمتمثل في الديمقراطية،  مرتبطة بالوضع السياسي لإلنسان
   . والبيئيواالجتماعي

مع المدني التي غزت  تنامي ديناميكية جمعيات المجت كذلك عرفت هذه الحقبة،عمل الحكوميإلى جانب دور الو
 وأصبحت فاعال ال محيد عنه في مسلسل التنمية وذلك من خالل المبادرات المتعددة في بقوة مجاالت متعددة

طاء المجتمع المدني دورا ومع تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإع.  المحليةاالجتماعيةمجال التنمية 
ستور الجديد وكذا البرنامج  وقد جاء الد ، الجمعياتأهميةازدادت   الحكامة اإلقليمية والمحليةأجهزةأساسيا في 

  تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات الدعوة إلىالحكومي ليكرس من جديد هذا التوجه من خالل
    .باب والنهوض بتطوير الحياة الجمعويةهيئة استشارية في ميادين حماية الش وإحداث

 تطورات في طبيعتها االجتماعية التضامن والمرأة واألسرة والتنمية وزارة عرفت تدخالت وبالموازاة مع ذلك
وفلسفتها،  فمن برامج تروم المساعدة وتقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني أصبحت الوزارة تنتهج سياسة 

 االجتماعيةا على الفئات  في كل أبعادهاالجتماعية الحد من تداعيات المشاكل ترمي إلى اندماجا أكثر اجتماعية
تبنت نهج الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني كاختيار على ارض الواقع هذه البرامج  ولترجمة .المعوزة

 آليات نآلية ممنها  استراتيجي يفسح المجال للجمعيات لالنخراط في صيرورة التنمية االجتماعية، ويجعل
  .سياسة القرب

وسعيا وراء إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العالقات التشاركية، وانطالقا من التجربة التي راكمها القطب 
 بتاريخ 07/2003االجتماعي في مجال الشراكة مع الجمعيات، وتماشيا مع  مذكرة السيد الوزير األول رقم 

لة والجمعيات والتوصيات المتضمنة في تقريري المجلس األعلى  بشأن الشراكة بين الدو2003 يونيو 27
للحسابات والمفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير ملف الشراكة، وفي إطار أجرأة مضامين البرنامج الحكومي 

، والذي نص في موضوع الشراكة مع الجمعيات على 2012 يناير 26المصادق عليه من قبل البرلمان بتاريخ 
قرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويالت، واعتماد طلب إ" ضرورة 

، أعدت الوزارة بتنسيق مع كل من التعاون الوطني ووكالة التنمية "العروض في مجال دعم المشاريع
جتماعي، وكمساهمة منها االجتماعية هذا الدليل بغية توحيد طريقة تدبير ملف الشراكة على مستوى القطب اال

في إضافة لبنة أخرى في مسار العمل الجمعوي نحو مهنية واحترافية قمينتين بالرفع من مستوى الخدمات التي 
  .يقدمها المجتمع المدني إلى الفئات االجتماعية
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ات، والتي  المحمولة من طرف الجمعي،المشاريع التنموية المحلية تدبير الشراكات الخاصة ب هذا الدليليهمو
  .لذي يتم رصده على المستوى المحلي ااالجتماعيترمي إلى الحد من الخصاص 

  :ويستثنى من المسطرة المتضمنة في هذا الدليل الشراكات الخاصة ب

 دا
	 التدبير •��
 �)'&% ا$#���"� ا��! ض ا���ص ��������ت ا��� ���� ��، وذ�+ ا�*(��ت ا���
 .�36ضو54 د3��4 �1�2ت ��� �0/ا ا

•   ا��:�ر87 ا���� 7�;�� ا�<�
 3=�>�� ?(���� .��'&% ا$#���"�A @�ت ا
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I- يقطب االجتماعالالمدعمة من طرف جاالت الم  
 

 :ةالتالي المجاالت إحدى فيمشاريعها على دعم  طلباتها للحصول  تقدمللجمعيات أنيمكن 
  

  دعم ومواكبة الفاعلين التنمويين •

o القطب  مكونات الجمعيات العاملة في مجاالت اختصاصتقوية قدرات الفاعلين وأطر 
 .االجتماعي

o النهوض بالمبادرات الجمعوية.  
 

  التكفل بالغير تقوية وتنمية •
o تقديم خدمات ومعينات للفئات في وضعية هشاشة. 
o إحداث مؤسسات القرب. 
o إحداث وحدات اإلسعاف االجتماعي المتنقل ومواكبتها وتعزيز خدماتها. 

  
  أشكال التمييز والعنف واإلقصاءمناهضة جميع •

o وضع ومأسسة  آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف 
o وضع مراكز جهوية للرصد واليقظة 
o  الولوج العادل والمنصف للخدمات والفضاءات 

  
  اإلدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي •

o  دعم البرامج واألنشطة المدرة للدخل 
o دعم المقاولة النسائية 

    
 خلق تكافؤ الفرص  •

o تقوية فرص الولوج لمجاالت التربية والتكوين والصحة لألشخاص في وضعية إعاقة 
o العمل على تقوية فرص الولوج إلى مواقع القرار دون تمييز  

  
   :ملحوظة

 
 لتغطية المصاريف الخارجة عن نطاق القطب االجتماعيال يمكن أن يخصص مبلغ الدعم المقدم من طرف 

 .لمحددة مسبقا في التفصيل المالي الملحق باالتفاقية المبرمة مع الجمعيةالمشروع وا
 

  
  :ويستثنى من ذلك، المصاريف الخاصة ب

 . على أكثر تقدير درهم4000,00 في حدود عة للمشروياتإنجاز الخبرة المحاسبالمساهمة في  •
 التفصيل المالي عليها في غير المنصوص النفقاتلتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير المشروع  •

الملحق باتفاقية الشراكة، والتي يجب أن ترتبط بشكل مباشر بالتنفيذ الميداني للمشروع للمشروع، 
للعاملين على إنجاز المشروع، اقتناء  صرف تعويضات تحفيزية ،التنقلمصاريف : من مثل 

 .إلخ، ...)حاسوب، ناسخة، (تجهيزات لفائدة الجمعية 
 

  .المعايير التالية في احتساب مبلغ التسيير الممكن تخصيصه للمشروعوفي كل الحاالت تعتبر 
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  النسبة المخصصة للتسيير  قيمة مبلغ الدعم المقدم من الوزارة

  % 10   درهم300.000,00أقل من 

  % 08   درهم000,00 500 إلى 000,00 300من 

  % 06   درهم 000,00 500أكثر من 

 
  

II- تدبير ملف الشراكةآليات :  
 

للوزارة ومدراء المؤسسات العمومية تحت  من المديرين باإلدارة المركزية وتتكون اإلشراف لجنة .1
 إضافة أشخاص للجنة بقرار من ، عند االقتضاء،ويمكن . للقطب االجتماعي أو من يمثلهمالوصاية

 .السيدة الوزيرة
  :وتناط بها مهمة

  .اإلشراف على اإلعالن عن طلب تقديم المشاريع •
 . ل عرضها على أنظار السيدة الوزيرة من أجل المصادقة النهائيةبلى المشاريع قالمصادقة ع •
 . اإلشراف على عملية تتبع إنجاز المشاريع •
  .نجازها بعض الصعوباتإالبت في المشاريع التي يعترض  •
اإلشراف على إعداد التقرير السنوي الخاص بالشراكة الذي يحال على أنظار رئاسة الحكومة  •

 عليه من طرف السيدة  بعد المصادقة7/2003ضيات دورية السيد الوزير األول طبقا لمقت
 . الوزيرة

    
 أو من يفوض له  التي سيوكل لها تدبير ملف الشراكة مع الجمعيات المديريةترأس هذه اللجنة مديري: ملحوظة 

  . ويتم إحداث هذه اللجنة بقرار من السيدة الوزيرة.حين غيابه
  

 : ضم ممثلين اثنين عن كل مديرية، ويعهد لها ب وتاللجنة التقنية .2
  .إعداد اإلعالن عن طلب تقديم مشاريع •
  .انتقاء المشاريع وإحالتها على لجنة اإلشراف للبت النهائي فيها •

 
 . ويرأس هذه اللجنة رئيس قسم الشراكة، أو من يفوضه أثناء غيابه

  
 : وتتكون منلجان االنتقاء المحلية .3

  .لتعاون الوطني، رئيساالمندوب اإلقليمي ل •
  .المنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتماعية أو من يمثله •
  .رئيس قسم العمل االجتماعي بالعمالة أو اإلقليم المعني أو من يمثله •

 
  :ويعهد لهذه اللجان 

 . دراسة قبلية لطلبات الدعم وإبداء الرأي بشأنها •
  .ي، أو محضر تبرير رفض المشاريع، احتماالعند قبولها المبدئ إعداد محاضر انتقاء المشاريع •
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III- الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم  

  
  :يتكون ملف طلب الحصول على الدعم من الوثائق التالية

  
  :لملف اإلداريا

  ).نسخة مشهود بمطابقتها لألصل: حمل خاتم الجمعية مكتوب فيهي(القانون األساسي للجمعية  •
  .ي حالة وجودهالنظام الداخلي ف •
نسخة مشهود بمطابقتها : حمل خاتم الجمعية مكتوب فيهي(محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية  •

  ).لألصل
: حمل خاتم الجمعية مكتوب فيهي(محضر الجمع العام الخاص بتجديد المكتب المسير للجمعية  •

  ).نسخة مشهود بمطابقتها لألصل
: يحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه( السلطات المحلية  النهائي لدىنسخة من آخر وصل لإليداع •

  ).نسخة مشهود بمطابقتها لألصل
  ).نسخة مشهود بمطابقتها لألصل: يحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه(الئحة أعضاء مكتب الجمعية  •
  .آخر تقرير أدبي ومالي حول أنشطة الجمعية •
 ). 2الملحق رقم ( بطاقة معلومات حول الجمعية  •

  
  :خاص بالمشروع الملف ال
  .المعنية التي تحيله الحقا على مكونات القطب االجتماعيالوزارة إلى طلب الدعم موجه  •
  .نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الذي تقرر خالله تقديم المشروع •
  ،)3الملحق رقم (بطاقة معلومات حول المشروع  •
  .التفصيل المالي لميزانية المشروع •
 بعد يتم اإلدالء بها  أو نسخة من وثيقة التعريف البنكي( Spécimen ) باسم الجمعيةشيك بنكي  •

 .الموافقة النهائية على المشروع 
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IV- المشاريعانتقاء المعتمدة في  معـاييرال  
  

  :تنقسم المعايير التي ستعتمد إلى قسمين 
  

  .الدعمطلبات دئي ل المبقبولليعتبر توفرها ضروريا ل شروط : القسم األول
  

   :بالنسبة للجمعيات -1
 .عدم وجود اتفاقية شراكة سارية المفعول مع أحد مكونات القطب االجتماعي •
  .مجاالت تدخل القطب االجتماعي مع طبيعة نشاط الجمعيةانسجام  •

 
 لمشاريعبالنسبة ل -2

 .مجاالت تدخل القطب االجتماعيمع مالءمة المشروع موضوع الدعم  •
  .لفئات المستهدفة من المشروع لالدقيقتحديد ال •

  
  .  )5ريع في الملحق رقم ابطاقة تقييم المش(ترتيبها و ير تمكن من تقييم المشاريعمعاي: القسم الثاني

  
  :بالنسبة للجمعيات -1

  ).قروي، شبه حضري، حضري/ محلي، جهوي، وطني  (مستوى ومجال تدخل الجمعية •
 الجموعات العامة، الجدولة الزمنية لالجتماعات، احترام مواعيد انعقاد(هيكلة وتنظيم الجمعية  •

 ....)كيفية إتخاذ القرارات، 
 ...).الموارد المالية والبشرية، التجربة المتراكمة، اللوجستيك(قدرة الجمعية على تدبير المشروع  •
 .توفر الجمعية على مقر الحتضان المشروع إذا كانت طبيعته تقتضي ذلك •
 . سنوات األخيرة  الثالثمنجزات الجمعية خالل •
 

 
  :بالنسبة للمشاريع -2

  .التقائية المشروع مع برامج عمومية أخرى •
  .وجود شركاء مؤسساتيين من خارج القطب االجتماعي •
 .ع، مع مدى ضمان استدامة المشروعنسبة مساهمة الجمعية وباقي الشركاء في المشرو •
 .وعاحترام مقاربة الن •
 .البعد البيئي احترام •
  

  :مشاريع، ستؤخذ بعين االعتبار المعايير التالية، الكفيلة بتحقيق التوازن بينخالل انتقاء ال
  .مختلف مواضيع االشتغال •
  .مختلف الفئات المستهدفة •
تمثيل كل الجهات، مع استفادة أكبر عدد من العماالت ): البعد الترابي(مختلف مجاالت التدخل  •

  .واألقاليم داخل الجهة الواحدة
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V- الشراكةات  ملفمسار تدبير   
   :يتحدد مسار تدبير ملف الشراكة مع الجمعيات كالتالي

  
 :مشاريعال طلب تقديم .1

  .إعداد اإلعالن عن طلب تقديم المشاريع •
  .إصدار اإلعالن عن طلب تقديم المشاريع  •
 :الدعمإيداع طلبات  •

o يسلم فيباإليداع ملف كامل لدى المندوبيات اإلقليمية للتعاون الوطني، مقابل وصل  
 ).انظر النموذج في المرفقات(الحين 

o  وصل اإليداع لدى مندوبيات التعاون –بطاقة المشروع : ملف مختصر لدى الوزارة 
  .الوطني

 
 :الشراكةات ع وإبرام اتفاقييرا المشانتقاء .2

الملحق رقم ( دراسة قبلية لطلبات الدعم من طرف اللجان المحلية وتعبئة بطاقات تقييم المشاريع •
ها على لجنة اإلشراف، مرفوقة بمحاضر لجان االنتقاء، أو ما يبرر عدم قبول  وإحالت)5

 .المشاريع، احتماال
 بطاقات تقييم تعبئةإحالة طلبات الدعم على المديريات المعنية التي تقوم بدراسة الملفات و •

  .المشاريع
  :عرض الملفات على اللجنة التقنية التي تقوم ب •

o  المشاريعالمصادقة على بطاقات تقييم.  
o تحديد الئحة المشاريع المنتقاة.  

 . عرض المشاريع المنتقاة على لجنة اإلشراف التي تحدد الئحة المشاريع المقترح دعمها •
  .رفع تقرير إلى السيدة الوزيرة للمصادقة النهائية على المشاريع التي سيتم دعمها •
  :إحالة الئحة المشاريع المصادق عليها على •

o إلعداد اتفاقيات الشراكة،  كل حسب مجال تدخلهالجتماعي،مكونات القطب ا.  
o  لجان االنتقاء المحلية إلعداد محاضر االنتقاء المنصوص عليها في دورية السيد الوزير

 . 07/2003األول رقم 
نشر الئحة المشاريع التي تم قبولها بكل الوسائل المتوفرة لدى مكونات القطب االجتماعي،  •

 .تي لم تقبل مشاريعها كتابيا مع توضيح أسباب عدم القبولوإشعار الجمعيات ال
 أو السيدة الوزيرة(اإلدارة المركزية للقطب االجتماعي عرض االتفاقيات على الجمعيات ثم على  •

، حسب االختصاص، )السيد مدير التعاون الوطني أو السيد المدير العام لوكالة التنمية االجتماعية
 وا�� 8�Pمن أجلPد�Qا�� . 

 
  :صرف مبلغ الدعم للجمعية  .3

إحالة نسخة أصلية من كل اتفاقية مرفقة بالوثائق الضرورية، قصد التأشير عليها من طرف  •
 :على، المصالح المختصة بوزارة االقتصاد والمالية

o ،بالنسبة للمشاريع التي ستمولها مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية 
 .الوزارة

o ني ووكالة التنمية االجتماعية بالنسبة للمشاريع الممولة من طرف كل منهماالتعاون الوط.  
 .موافاة الجمعية الشريكة بنسخة أصلية من االتفاقية بعد التأشير عليها •
737 ا�� ارد ا�*:73 وا�:�ون ا����  من طرفمبلغ الدعم للجمعيةالشطر األول من تحويل  •�� 

لمكونات لمعنية وكذا الجمعيات بذلك، عبر الوسائل المتاحة ، مع إشعار المديريات اوا���Sا@�
  .القطب االجتماعي
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 : على بعد مصادقة مصالح الوزارة مبلغ الدعم للجمعيةالشطر الثاني من تحويل  •
o   األول من مبلغشطرالصرف حول  المعدة من طرف الجمعياتالتقارير األدبية والمالية  

 . Fiduciaire ة، مصادق عليها من طرف ائتمانيالدعم
o  تقارير التتبع المعدة من طرف مكونات القطب االجتماعي على المستوى المركزي

  .والمحلي
شطر الدعم، يتم إشعار الجمعية بذلك ومطالبتها باستكمال أالة عدم المصادقة على تقرير أحد في ح •

  .الوثائق المطلوبة
  .ويطبق نفس اإلجراء على كل أشطر الدعم

  
 :هاإنجازتتبع وع شاريالمتنفيذ  .4

 :التتبع الميداني للمشاريع على النحو التالي •
o  يتم التتبع من طرف ممثلي اإلدارة :الوزارةبالنسبة للمشاريع الممولة في إطار ميزانية 

الترابية لكل من التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، وعند االقتضاء، تقوم مصالح 
  .بزيارات ميدانية للمشاريعالوزارة 

o وكالة التنمية االجتماعيةالتعاون الوطني و بالنسبة للمشاريع الممولة في إطار ميزانية :
يتم التتبع مركزيا ومحليا من طرف كل منهما، كل فيما يخصه، حسب مساطرهما 

  .الداخلية
 حول مدى التقدم مكونات القطب االجتماعي، كل فيما يخصه،إعداد تقارير دورية من طرف كل  •

  . ترفع إلى السيدة الوزيرة تعرض على لجنة اإلشراف قبل أنلمشاريعفي إنجاز ا
  .إعداد التقرير النهائي من طرف الجمعية المستفيدة من الدعم فور االنتهاء من إنجاز المشروع •
  .في حالة تعذر تنفيذ االتفاقية يتم تفعيل اإلجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل •

 

 فتحصاهاواالمشاريع تقييم  .5
 

  . المدعمة من طرف الوزارةعبتدبير المشارياعتماد واستغالل نظام معلوماتي موحد خاص  •
 .إجراء افتحاص خارجي سنوي للوقوف على مدى احترام الجمعيات لبنود االتفاقية •
جل أ والجمعيات في القطب االجتماعي حول الشراكة بين ،الحكومةة سارفع تقرير سنوي إلى رئ •

  .مارس من كل سنة 31ال يتعدى 
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VI-  للمشروع والمحاسباتيالتدبيـر المالـي   
 

  :ما يلييتعين على الجمعية 
 

  .فتح حساب بنكي خاص بالمشروع تتم عبره كل عمليات التحصيل والصرف •
ويتعين على الجمعية االحتفاظ، .  بالمشروعالتعامل بالشيك في جميع المعامالت والعمليات المتعلقة •

  :المحاسبية األصلية التاليةالوثائق متعلقة بالمشروع، ببالنسبة لكل عملية 
o  عروض األثمانطلبات. 
o  األثمانعروض. 
o الطلب سندات.  
o الفواتير . 
o التسليمتالووص .  
o سخ الشيكاتن. 
o لحساب البنكي، المشار إليه أعالهكشوفات ا.  
o السجل المحاسبي.  
o  في إطار المشروعجرد التجهيزات التي تم اقتناؤها سجل. 

  )6الملحق رقم (جهيزات التي تم اقتناؤها في إطار المشروع جرد الت •
  
  

جراءات بالنسبة لمجموع الدعم المقدم من طرف مكونات القطب االجتماعي، بما فيها تطبق هذه اإل: ملحوظة
   .ية للمشروعاتإنجاز الخبرة المحاسبالمصاريف الخاصة بالتسيير ومصاريف 
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  -المالحق-
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  1الملحق رقم 
  

  ملف الشراكة مع الجمعيات مكونات 
   

 اتفاقية الشراكة •
 .محضر االنتقاء •
 ).جميع الوثائق مصادق عليها(للجمعية   القانونيالملف •
 . ( Spécimen ) شيك بنكي باسم الجمعية •
 . المالي آلخر جمع عام للجمعيةين األدبي ويرالتقر •
 . عند االقتضاءة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر إليواء المشروعوثيق •
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  2الملحق رقم 
  

  بطاقـة معلومـات حول الجمعية
  
  معلومات خاصة بالجمعية -1

  
  :اسم الجمعية  •

o بالعربية:  
o بالفرنسية:  

  :تاريخ التأسيس •
 : مدة صالحيةٌ مكتب الجمعية •
  :تجديد مكتب الجمعيةآخر تاريخ ل •
  :عنوان الجمعية •
  :الهـاتـف •
  :الفاكـس •
  :البريد االلكتروني •
  : (RIB)رقم الهوية البنكية  •
  :الوكالة البنكية/المدينة •
  هل الجمعية عضو في شبكة جمعوية؟ ما إسمها؟ •
  : .............            عددها�           ال  �نعم  :         هل للجمعية فروع  •
  :عدد المنخرطين •

o ذكور:  
o  إناث:   

  
  :معلومات حول رئيس الجمعية -2

 :اإلسم الكامل •
  :رقم بطاقة التعريف الوطنية •
  :العنوان •
  :رقم الهاتف •

o الثابت  
o المحمول:  

  :الفاكس •
  :البريد االلكتروني •

  
  مجاالت أنشطة الجمعية -3

o ميادين تدخل الجمعية:  
o النشاط الرئيسي للجمعية:  
o لتدخلالتوزيع المجالي ل:  

   ���� حضري                  ���� شبه حضري             ����  قروي     
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o مستوى تدخل الجمعية  
  �     وطني                �    جهوي                 �محلي  

  
  
 )أهم خمسة أنشطة للجمعية: (نجازات الجمعيةإأهم  -4

  
  الشركاء  المكان  التاريخ  النشاط  عدد المستفيدين

  إناث  ذكور
            
            
            
            
            
 
  هل سبق للجمعية أن استفادت من دعم مالي؟ -5
  

  أسم المشروع  الجهة المانحة  فترة إنجاز المشروع
  تاريخ االنتهاء  تاريخ الشروع

  مبلغ الدعم

          
          
          

  
  ؟يهل للجمعية مشروع في طور االنجاز مع أحد مكونات القطب االجتماع -6
  

  أسم المشروع  جهة المانحةال  فترة إنجاز المشروع
  تاريخ االنتهاء  تاريخ الشروع

  مبلغ الدعم

          
          
          

  
  
  التدبير اإلداري للجمعية -7
 

  ����                  ال  ����نعم    هل تعقد الجمعية جموعاتها العامة في اآلجال المحددة ؟
  ����                 ال   ����نعم    هل تتوفر الجمعية على نظام داخلي ؟

  ����                  ال  ����نعم    هل يتم تداول المسؤولية داخل الجمعية ؟
  ����                  ال  ����نعم    ؟االجتماعات توجد التقارير ومحاضرهل 
  ����                  ال  ����نعم    ؟ تقارير ومحاضر الجمعية في متناول األعضاءهل

 ����                  ال  ����نعم    ؟أرشيفهل تتوفر الجمعية على 
 ����                  ال  ����نعم    هل تتوفر الجمعية على سجل المراسالت؟

هل تتوفر الجمعية على تقارير حصيلة أنشطتها التي 
  تمت خالل السنوات السابقة؟

 ����                  ال  ����نعم  

 ����             ال       ����نعم    هل تتوفر الجمعية على سجل المنخرطين؟
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   للجمعيةالتدبير المالي -8
 ����                  ال  ����نعم    ؟ هل تتوفر الجمعية على سجل محاسباتي
 ����                  ال  ����نعم   هل يتم تحضير الميزانية التوقعية سنويا؟

هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف 
  خبير في المحاسبة؟ 

 ����        ال            ����نعم  

هل تفصل الجمعية بين محاسبتها ومحاسبة 
  المشاريع التي تنجزها في إطار الشراكات؟ 

  ����                  ال  ����نعم  

 
  الموارد البشرية العاملة بالجمعية -9

 العدد         
 الموارد البشرية

 الذكور اإلناث
   المتطوعون

   األجراء
  
  

  يةتمثيلية المرأة داخل الجمع -10
  

 ............. %  للجمعية نسبة النساء داخل المكتب المسير
 ����         ال          ����نعم    هل توجد نساء في مراكز القرار داخل الجمعية؟

  
 الداخليالتواصل  -11

 
مع منتظمة هل تنظم الجمعية لقاءات تواصلية 

  المنخرطين ؟
 ����                  ال  ����نعم  

 ����                  ال  ����نعم    يم المحاضر وتقارير األنشطة؟هل تقوم الجمعية بتعم
  
  

  التواصل الخارجي -12
  

  ����               ال  ����           نعم  ؟للتواصل الخارجيهل تتوفر الجمعية على خطة 
  

  :في حالة الجواب بنعم، تذكر هذه الوسائل 
o      ال                     �نعم          موقع إلكتروني�  
o ال                     �نعم                      نشرة� 
o               ال                     �نعم      لقاءات� 
o  مع تحديدها: (وسائل أخرى ( 

o ................... 
o ................... 
o ................... 

  
  ، جمعيةلل ا بصفيت رئيس،أنا املوقع أسفله

   هذه البطاقةيفالواردة  أشهد بصحة املعلومات

  توقيع الرئيس وخامت اجلمعية
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  3الملحق رقم 
 

  بطاقة معلومات حول المشروع
  

: المجال الذي يهمه المشروع -1
............................................................................ 

 
 ............................................................................ :اسم المشروع  -2

 
 :توطين المشروع -3

 :الجهة •
 :اإلقليم/ العمالة  •
  :القروية/ الجماعة الحضرية  •

  
  :المسـؤول عن المشروع -4

  : الكاملاالسم •
  :رقم الهاتف •
  :عنوان البريد االلكتروني •
 ........................................ :المهمة التي يشغلها داخل الجمعية •

 
  :أو الحاجيات التي تبرر المشروعتحديد المشاكل  -5

• ............  
• ............  
• ............  

 
 :الهدف العام للمشروع  -6

• ..............................................................................................
.............................................................................................

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

  :لمشروعالخاصة لهداف األ -7
• ............ 
• ............ 
• ............  

  
  النتائج المتوخاة -8

• ............ 
• ............ 
• ............  

  
 :الفئات المستهدفة -9

• ............ 
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• ............ 
• ............  

  
  

 : اإلنجازمدة ومكونات المشروع -10
  

  مدة اإلنجاز   مكونات المشروع
    

    

    

  
  

 : الموارد البشرية المكلفة بتدبير المشروع -11
 

  المؤهالت  المهمة   االسم
      

      

      

  
 :الشركاء ومساهماتهم -12

  
حسب (قيمتها المالية   طبيعة المساهمة  الشريك

  )اإلمكان
 نسبتها من ميزانية

  المشروع
        مكونات القطب االجتماعي أحد

        الجمعية
        آخرون

        
  

  ) الحكامةآليات: ( المشروع وتقييمتدبير وتتبع -13
• ............ 
• ............ 
• ............  
  

 :للمشروع التفصيل المالي  -14
 

  التكلفة اإلجمالية  عدد الوحدات   الوحدة سعر  مكونات المشروع
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 ):عحسب طبيعة المشرو(الئحة المستفيدين  -15

 
الرقم 
  الترتيبي

  االسم
رقم بطاقة 

  التعريف الوطنية
  العنوان

01        
02        
03        

  
 :الضمانات المتعلقة باستدامة المشروع -16

• ............ 
• ............ 
• ............  

  
 :الضمانات المتعلقة باحترام المشروع لمقاربة النوع والبيئة -17

• ............ 
• ............ 
• ............  

  
 :اإلجراءات االحترازية لتفادي المعيقات المحتملة -18

  
  المعيقات المحتملة

  
  االحترازيةاإلجراءات 
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          المملكة المغربية
 وزارة ا�����a وا��3أة وا_^3ة 

    �"���#cا      وا��(��
 
 
 
 

 ا����� رقم 4
 

��اع��  &�%ذج و!  �
  

  
  2012السنة المالية  إيداع طلب دعم مشروع برسم 1وصل

dP2ر :  

  
  ،2012 يناير 26طبقا لمقتضيات البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان بتاريخ 

   المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات،7/2003تطبيقا لمقتضيات دورية السيد الوزير األول 
  ،2012لقطب االجتماعي خالل غشت عمال بمضمون دليل الشراكة مع الجمعيات، الذي اعتمدته مكونات ا

تبعا للنداء من أجل دعم المشاريع التنموية الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 
  االجتماعية،

  ......................................................يشهد السيد المندوب اإلقليمي للتعاون الوطني بـ 
أن الجمعية 

  .......................................................................................المسماة
  : .....................................قد أودعت بتاريخه ملفا لطلب الدعم المالي للمشروع المسمى

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

 
 
  

 .......................................بتاريخ ...................   حرر بـ 
  

 التوقيع والخاتم
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89�و�. ا���67و&05 ا�6��05 3�4  &012 /. ه,ا ا�%! ، و+%��، إ�) ا�- 1 :  
�9=) ا�� CD�A�2�24  7B ��2@ 4%ار�< إ��اع ا�=�>�ت- 2 .  
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 5الملحق رقم 
  

  نموذج سجل النفقات
  
  

 الرصيد المتوفر شيك رقم  ال المبلغ نوعية النفقات التاريخ
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 6الملحق رقم 

  
  رمز جرد التجهيزات المقتناة في إطار المشروعنموذج 

  
  
  

  
  
  

  
  رقم الشراكة

  نةالس........./: رقم الجرد
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  7الملحق رقم 
  

  نموذج اتفاقية الشراكة
 

 
 
 

 
  
  
 
  

 
  الشراكةاتفاقية

 
  
  
  بين
  
  

  وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
  
  
  و
  
  

  جمعية
 
  

..............................  
  
  
  
  
  
  
  ............السنة المالية 

  ...:..........اتفاقية رقم
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  الديباجة
استرشادا بالتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره اهللا، الداعية إلى  -

ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني من أجل النهوض بأوضاع الفئات 
  .االجتماعية في وضعية صعبة

التنمية االجتماعية بأهمية الشراكة كخيار إيمانا من وزارة التضامن والمرأة واألسرة وو -
استراتيجي بينها و بين الجمعيات في تنفيذ الخطط و البرامج الهادفة إلى محاربة الفقر، 

في والهشاشة واإلقصاء االجتماعي و كذا النهوض بأوضاع المرأة و الطفولة و األشخاص 
  .المسنينوضعية إعاقة و

 1423 من جمادى األولى 12 الصادر في 1.02.206قم واستنادا إلى أحكام الظهير الشريف ر -
 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 75.00بتنفيذ القانون رقم ) 2002 يوليوز 23(

 تأسيس الجمعيات، وال سيما الفصل حق بتنظيم 1958 نونبر 15الصادر في  1.58.376
  السادس منه؛

 لعالقات  ، المنظمة2003 يونيو 27 بتاريخ 7/2003 األول رقم   و تنفيذا لدورية السيد الوزير -
  .بين الدولة والجمعياتالشراكة 

  ؛األطراف / و اعتبارا للرغبة المعبر عنها من الطرفين -
  

 :تم االتفـاق على ما يلي 
  الباب األول

  - أحكــام عـــامة -
   :المادة األولى

التنمية االجتماعية امن والمرأة واألسرة و التضفي مفهوم هذه االتفاقية وزارة" الوزارة"يقصد بعبارة 
  وزيرةبسيمة الحقاوي،والممثلة بالسيدة ، ط الربا- ، شارع بن سينا أكدال 47: الكائن مقرها ب

  .التنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة و
  

بصفته  ............) ة( ممثلة بالسيد.......... الكائنة ب.…………جمعية" الجمعية"ويقصد بعبارة 
  . للجمعيةقانونياممثال 
  

  :المادة الثانية 
تفعيل البرامج على  ه، المادية والبشرية والتقنية المتوفرة لديتاإلمكانيا كل حسب الطرفان،يعمل 

واإلقصاء، والتي تندرج في التهميش  االجتماعية التضامنية الخاصة بالفئات الفقيرة وتلك التي تعاني من
  .التنمية االجتماعيةلتضامن والمرأة واألسرة وإطار اختصاصات وزارة ا

  
  :المادة الثالثة 

لتحقيق موضوع االتفاقية، يعمل الطرفان على تحسين األوضاع المعيشية للفئات الهشة عن طريق إنجاز 
رفقته في مدة  3ق رقم ائصه التقنية والمالية في الملحالمحددة خص.........................مشروع
 .ابتداء من تاريخ التوصل بالشطر األول من الدعم .................قدرها 
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   :الرابعةالمادة 
  :يهدف المشروع المشار إليه أعاله إلى

- ......................... 
- ......................... 
- ......................... 
- ......................... 

  
  

  الباب الثاني
  -التزامات األطراف-

  
   :التزامات الوزارة:  الخامسةادة الم

  إنجازالجمعية قصد، لفائدة درهم ) بالحروف (درهم )باألرقام(  مالي قدرهتلتزم الوزارة بتقديم دعم
  .الثالثة المشار إليه في المادة المشروع

  
  :المادة السادسة

صة بوزارة المصالح المختتقوم الوزارة بعد التوقيع على االتفاقية والتأشير عليها من طرف  -
الدعم الذي يمثل مبلغ الشطر األول من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل ب ،االقتصاد والمالية
 للمشروع المشار لجمعيةالمخصص من طرف ا إلى الحساب البنكي )%50(خمسين بالمائة 

 .إليه في المادة الثالثة
المتبقية منه، بعد ) %50(يتم دفع الشطر الثاني من مبلغ الدعم، الذي يمثل خمسين بالمائة  -

 :مصادقة الوزارة على تقرير إنجاز الشطر األول المعد من طرف الجمعية والمتضمن لما يلي
o الجانب المرتبط بأنشطة المشروع؛  
o ية تحمل خاتم اتالجانب المالي المكون من تقرير مفصل مدعم بنسخ من الوثائق المحاسب

 أو خبير  (Comptable Agrée)الجمعية ومصادق عليه من طرف محاسب معتمد
 .)Expert Comptable(محاسباتي 

 
   :السابعةالمادة 
من  الجمعية  على المساهمة في الدعم المؤسساتي للجمعية، والسيما للمشرفين على إدارة  الوزارةتعمل 

  .خالل تمكينهم من المشاركة في الدورات التكوينية المنظمة من طرفها  لهذه الغاية
  

 : ةالثامنالمادة 
للجمعية إال  ال يلزم الوزارة بتحويل مبلغ الدعم إلى الحساب البنكي توقيع الطرفين على اتفاقية الشراكة

  .1الملحق رقم بعد استكمال هذه األخيرة لكل الوثائق المشار إليها في 
  

   الشريكةالتزامات الجمعية:   التاسعةالمادة 
لوزارة إلنجاز المشروع المبينة خصائصه التقنية الدعم المقدم لها من طرف االجمعية بصرف  تلتزم

  :والمالية في الملف المكون من
 .وثيقة المشروع -
 .التفصيل المالي للمشروع -
 .شهادة مدة إنجاز المشروع -

  . بعده18وفي حالة تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة 
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  :العاشرةالمادة 

 المحدد لشروط وكيفية 1959 يناير 31 عالوة على االلتزامات المنصوص عليها في القرار الصادر في
 :التنظيم المالي والمحسباتي للجمعيات التي تتلقى مساعدات دورية من الدولة، تلتزم الجمعية بما يلي

جميع عمليات فتح حساب خاص بمبلغ الدعم موضوع االتفاقية، و تتم عن طريق هذا الحساب  -
 ؛ المرتبطة بالمشروعالتحصيل واألداء

ت التوقيع الخاصة بالحساب البنكي وفق ما هو منصوص عليها في قانونها احترام إجراءا -
 األساسي؛

 Nominatif Non) غير قابل للتظهير القيام بجميع عمليات الصرف بواسطة شيك اسمي -
endossable)(وذلك ضمانا وحفاظا على دقة الحسابات ،. 

تي تثبت صحة كافة العمليات مسك المحاسبة الخاصة بالصفقات أو الشراءات، وكذا بالوثائق ال -
 .المحاسبية

مسك سجل خاص بجرد التجهيزات والمعدات المقتناة في إطار الدعم المالي موضوع هذه  -
 .االتفاقية

 .التدخل لدى السلطات المحلية للحصول على التراخيص الالزمة -
 .رفع تقارير دورية عن سير المشروع المدعم للمصالح المختصة بالوزارة -
 .ليل المساطر المعد من طرف القطب االجتماعيااللتزام بد -
 
 :الحادية عشرالمادة 

تكلفة    المشروع بأقل إلنجاز قواعد المنافسة في اختيار الممونين أو المقاولين بإتباعتلتزم الجمعية 
  .ممكنة مع مراعاة معايير الجودة

  
  :الثانية عشرالمادة 

 :يةتلتزم الجمعية بموافاة الوزارة  بالوثائق التال
معزز بوثائق اإلثبات  حول كيفية صرف الشطر األول طبقا لمقتضيات المادة الخامسة تقرير -

عروض ( أو ائتمانية محاسباتيتحمل خاتم الجمعية مصادق عليه من طرف خبير  المحاسباتية
 في أجل ال يتعدى شهرا واحدا من )األثمان، سندات الطلب واالستالم، نسخ الشيكات، الفواتير

  ؛المرحلة األولى من المشروعإنجاز 
 حول صرف الشطر الثاني من مبلغ الدعم، بنفس مواصفات تقرير الشطر األول في أجل تقرير -

 ال يتعدى شهرا واحدا بعد االنتهاء من إنجاز المشروع؛
 يوضح النتائج المحققة واألهداف التي تم  المشروع موضوع االتفاقية تقرير نهائي حول سير -

ويبرز مدى انعكاساتها على المستفيدين وكذا الصعوبات والعراقيل التي واجهت التوصل إليها، 
تبعث النسخة األصلية من التقرير للوزارة في أجل ال يتعدى شهرا بعد االنتهاء من المشروع، و

 .إنجاز المشروع
  

  :الثالثة عشرالمادة 
 63-99 من القانون رقم 87 يجب على الجمعية أن تقدم إلى المجلس األعلى للحسابات، طبقا للمادة

 .المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الحسابات المتعلقة باستخدام الدعم مرفقة بالوثائق المثبتة لذلك
 

 :الرابعة عشرالمادة 
 باحترام نظامها األساسي عن طريق عقد جمعها العام العادي في موعده القانوني، جمعيةتلتزم ال -

ة، يستمر الشخص جمعي الجمع العام العادي أو االستثنائي للوإذا تزامن تنفيذ االتفاقية مع
 إلى غاية تجديد تكليفه أو تعيين  عليه في مواصلة مهام اإلشرافمشروعالمسؤول عن تنفيذ ال

  .خلف له من طرف المكتب الجديد
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  . بإشعار الوزارة بالئحة أعضاء المكتب الجديدجمعيةتلتزم ال -
 ما هو منصـوص عليه في قانونها الحساب البنكي وفقلتوقيع الخاصة باحترام إجراءات ا -

 .األسـاسي
  

  :الخامسة عشرالمادة 
 المتعلقة النفقاتنفس تلتزم الجمعية بعدم الجمع بين تمويالت من جهات مانحة أخرى لتغطية  -

 . الممولة من طرف الوزارةمكونات المشروع ب
  
  

  الباب الثالث
  -أحكام ختامية -

  
  :عشر السادسةالمادة 

ل العمليات اإلدارية والمالية المنجزة من طرف الجمعية المتعلقة بصرف مبلغ الدعم تخضع لمراقبة ك
  .، طبقا للقانون الجاري به العملاالقتصاد والماليةمصالح الوزارة المختصة ومصالح وزارة 

  
  :عشر السابعةالمادة 
موضوع هذه لتتبع وتقييم المشروع بزيارات ميدانية  للوزارة أولمن تنتدبه لهذا الغرض، القيام يمكن

  . حول أي من أنشطة هذه االتفاقية افتحاص مالي وتدقيق للحساباتاالتفاقية، وكذا إجراء
 

  :عشرالثامنة المادة 
  :الدعم المقدم للجمعية، كليا أو جزئيا، وذلك في الحاالت التالية مبلغ للوزارة استرجاع يحق

 . بعده21مبين في المادة فسخ االتفاقية من طرف الوزارة كما هو  -
 استحالة تنفيذ المشروع؛ -
 .الفا لما تنص عليه هذه االتفاقيةخ  مبلغ الدعم أو جزء منهإذا ما صرف -
 .ألهداف خارجة عن نطاق المشروعإذا ما وظفت التجهيزات والمعدات المقتناة  -

 
 بالتزاماتها التال في حسابات الجمعية أو إخرات أو ثغاتكما يمكن للوزارة في حالة ثبوت التباس

  . ومتابعة المسؤولين عنهاة المختصة بالرباطاألساسية أن تلجأ للمحكم
  
  :عشر التاسعةالمادة 

أي تعديل على مكونات المشروع، إال بعد طلب يبرر دوافع التعديل وبعد   إدخالجمعيةال يمكن لل
  .الموافقة الكتابية للوزارة

  .يوقعه الطرفانديلي لالتفاقية ملحق تعيكون موضوع   تعديل في المشروعكل
  

 :العشرون المادة
 باستعماله إال بعد تقديم طلب يبين لجمعية كامال وبقي فائض مالي، فال يسمح لعإذا تم إنجاز المشرو

  .مجاالت الصرف المقترحة، وبعد موافقة كتابية من قبل الوزارة
  

  : والعشرونيةداالحالمادة 
  .تلتزم الجمعية بالحضور في األنشطة التي تستدعى إليها من قبل الوزارة

  
  :الثانية والعشرونالمادة 
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 خاصة بالتصفية المالية  لجنة ثنائية داخلفي حالة وقوع خالف بين الطرفين، تتم تسويته بالتراضي
المحكمة المختصة  وفي حالة تعذر ذلك، يعرض النزاع على. واإلدارية لمبلغ الدعم بالطرق الودية

  .بالرباط
  
  :الثالثة والعشرونالمادة 
  :التالية الوزارة بحق فسخ هذه االتفاقية من جانب واحد في الحاالت تحتفظ
  .حل الجمعية -
  . هذه االتفاقيةفيا المحددة عدم احترام الجمعية اللتزاماته -
  .وجود صعوبة قانونية أو موضوعية لتنفيذ االتفاقية -
  .عند تغييب الفئات المستهدفة من الدعم كما تم االتفاق عليه -

  
  :الرابعة والعشرونالمادة 

، ويجب على الجمعية التذكير به في كافة المراسالت الموجهة .............تحمل هذه االتفاقية رقم
  .ة، والخاصة بالمشروعللوزار
  

  :الخامسة والعشرونلمادة ا
 بالشطر األول من المساهمة المالية المخصصة له من الجمعيةيشرع في تنفيذ هذا المشروع فور توصل 

  .قبل الوزارة
  

  :السادسة والعشرون لمادةا
بالمقرات والمراكز ، والسيما إلصاقها  لديها الوسائل المتاحةبكل إشهار هذه االتفاقية ىالجمعية علتعمل 

  .التابعة لها
ي جميع الوثائق  وف موضوع الدعمفي واجهة المشروع وشعار الوزارة اسمتلتزم الجمعية بوضع 

 إلى أن إنجازه يتم في إطار شراكة وتعاون مع القطب االجتماعي، وفي حالة مع اإلشارةالمرتبطة 
  .وجود شركاء آخرين ال مانع من أن يشار إليهم

  
  :ابعة والعشرونالسلمادة ا

يمكن ألحد الطرفين إنهاء مفعول سريان هذه االتفاقية، بناء على أسباب موضوعية، وبعد إشعار كتابي 
  .مسبق للطرف اآلخر في أجل ثالثة أشهر على األقل مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك

  
  : والعشرونالثامنةلمادة ا

عليها من طرف مصالح وزارة االقتصاد والمالية، وإال  المفعول بعد التأشير يةتصبح هذه االتفاقية سار
  .يتم فسخها تلقائيا

  
  

  .باللغة العربية لهما نفس الحجيةنظيرين  في ..........  بتاريخ الرباط وحرر في
  
  

 التضامن والمرأة واألسرة عن وزارة
  التنمية االجتماعيةو

  
  
  

  عن جمعية

  


