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 همىرحيت اجفاكيت ششاكت

 بين

 مكىاط مجلغ حماعت

 و

 ........................... / هادي حمعيت

مً أحل....................................... 

 

 2019ظىت  .....اجفاكيت سكم ........
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 :الذًباحت

 ؛2011دظخىس اإلاملكت لعىت  بىاء على 

 اإلاخعلم بالجماعاث؛ 113-14اللاهىن الخىظيمي سكم وبىاء على 

 هىهبر  15اإلاىافم  1378حمادي ألاولى  03الصادس في  1.58.376الظهير الششيف عذد  وبىاء على

 75.00اللاهىن عذد ًضبط بمىحبه خم جأظيغ الجمعياث كما جم حعذًله بمىحب  1958

 ؛2009فبراًش  18الصادس في  07.09، واللاهىن سكم 2002ًىليىص  05الصادس في 

 اإلاخعلم بمذوهت اإلاداكم اإلااليت؛ 62.99اللاهىن سكم  وبىاء على 

 ؛جىظيم مؤظعاث الشعاًت الاحخماعيت 15-65سكم  هىن للاا وبىاء على 

 اإلاخعلم بالشعاًت الاحخماعيت لألشخاص اإلاعاكين؛ 07-92اللاهىن سكم  وبىاء على 

  اإلاخعلم بالتربيت البذهيت؛ 09-30اللاهىن سكم وبىاء على 

 بعً هظا  للمداظبت  2017هىهبر  23، الصادس بخاسيخ 2.17.451شظى  سكم اإلا وبىاء على

 العمىميت للجماعاث ومؤظعاث الخعاون بين الجماعاث؛

 بخصىص الششاكت بين الذولت وحمعياث اإلاجخمع  7/2003ميشىس الىصيش ألاول سكم  وبىاء على

 اإلاذوي؛

 بشأن الجمعياث التي جخللى ظىىيا، بصفت مباششة أو 1959كشاس لىصيش اإلااليت لعىت  ء علىوبىا ،

 غير مباششة، إعاهاث ماليت مً حماعت عمىميت؛

 ؛مخشحاث اإلاىاظشة الىطىيت خىل الشياضت وبىاء على 

 2019بشظم ظىت والىىادي الجمعياث  والششاكت مع ذعمالوجبعا إلالخضياث ومداوس دليل اإلاعاطش اإلاخعلم ب 

 ؛مكىاطبمجلغ حماعت  الخاص

  بشأن اإلاصادكت على الاجفاكيت  فبراًش في إطاس دوسجه العادًت لشهش  مجلغ حماعت مكىاط،وجبعا إلالشس

 ؛الىمىرحيت اإلاخعللت بذعم الجمعياث

 هادي وجبعا لللاهىن ألاظاس ي لجمعيت /.............................................................................................. 

 

 

 

 

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
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 جم الاجفاق بين:

 ؛مً حهت مكىاط، ممثال في شخص سئيعهماعت مجلغ ح

مً حهت  )سئيعها(في شخص سئيعه )ممثال( ..................................، ممثلت.................../ هادي  وحمعيت

 .أخشي 

 على ماًلي:

********** 

 ألاول: ملخضياث عامت الفصل

 ماعتشاسيع التي ًمىلها مجلغ حاإلا البرامج أو  ششوط دعم ومىاكبتو اإلالخضياث العامت  هزه الاجفاكيت جدذد

، ماعتمعخىي جشاب الجعلى  والىىادي في إطاس عمليت الذعم العىىي الزي ًخصصه إلاخخلف الجمعياث ،مكىاط

 والىىادي الخاص بالذعم والششاكت مع الجمعياثدليل اإلاعاطش  اللاهىهيت والخىظيميت و  لخضياثلمورلك جطبيلا ل

 ........بشظم ظىت 

 الفصل الثاوي: مىضىع الاجفاكيت

/ هادي  مكىاط وحمعيتمجلغ حماعت دذد بمىحبه سغبت جيت إطاسا مشحعيا حعخبر هزه الاجفاك

 :....................................................................... مً أحل

   ،بتراب حماعت مكىاط......... وع اإلاخعلم ب................إكامت اإلاشش جىفيز البرهامج أو  -

 كلفخه ؤلاحماليت:.................................................................-

 من الكلفة اإلجمالية( ٪ 70.......................) على أال ًخجاوص ت:.........................مبلغ معاهمت الجماع-

 مبلغ معاهمت الجمعيت:....................................................-

 ..............................................مبلغ معاهمت باقي الششكاء:.-

 سفلخه. / الىادي اظخماسة اإلاشاسيع الىمىرحيت اإلاىكعت مً طشف الجمعيت هى مفصل فيكما ورلك 
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 الفصل الثالث: أهذاف الاجفاكيت

 دعمإلى جفاكيت مكىاط يهذف مً خالل هزه الا حماعتالذًملشاطيت الدشاسكيت، فئن مجلغ  إلابذأحعضيضا 

هزا اإلاششوع والتي ل.......................................................................... في جدليم ألاهذاف الشئيعيت  / هادي ومىاكبت حمعيت

 سفلخه. / الىادي ظبم لهزه ألاخيرة أن التزمذ بها مً خالل اظخماسة اإلاشاسيع الىمىرحيت اإلاىكعت مً طشف الجمعيت

 الشابع: التزاماث ألاطشاف الفصل

 ماًلي:ب مكىاط ماعتًلتز  مجلغ ح

 اإلاششوع البرهامج أو  جمىيلللمعاهمت في .............................. كذسه ...................... مالي جخصيص اعخماد-

 ؛/ الىادي ه إلى الحعاب البىكي للجمعيتمىضىع الفصل الثاوي مً هزه الاجفاكيت وجدىيل

ي الفصل الثالث مً هزه جلىيت جفيذ في جدليم ألاهذاف اإلاشاس إليها ف جلذًم أي اظدشاسة كاهىهيت أو -

 ؛الاجفاكيت

 خدبع والعمل على جلييم البرهامج أو اإلاششوع مىضىع الاجفاكيت.الىاكبت و اإلا -

اإلالخضياث الىاسدة في  ىفيز..............باإلضافت إلى ج........................................................../ هادي جلتز  حمعيت

 :ماًليالفصلين الثاوي والثالث مً هزه الاجفاكيت ب

 ؛اإلاششوع البرهامج أو  جدذًذ حجم معاهمتها في .1

 ؛اإلاششوع البرهامج أو  الششكاء آلاخشيً في ىيلجدذًذ مصادس وحجم جم .2

اخترا  اإلالخضياث اللاهىهيت والخىظيميت ودفتر العهش على جىفيز البرهامج أو اإلاششوع في إطاس  .3

 الخدمالث؛

 فصل الثامًالعمل على ضبط كل ما ًخعلم بالخذبير اإلاالي للبرهامج أو اإلاششوع  وفلا إلاا هى واسد في ال .4

 مً هزه الاجفاكيت؛

، فىس اهتهائهعً إهجاص اإلاششوع  / الىادي الجمعيت سئيغجلذًم جلاسيش مفصلت مىكعت مً طشف  .5

 بعين الاعخباس ملخضياث الفصلين الخامغ والعادط مً هزه الاجفاكيت؛ أخزا

 جىفير حميع اإلاعلىماث خىل ظير البرهامج أو اإلاششوع؛ .6

حعهيل مأمىسيت لجىت الخدبع والخلييم في الليا  بمهامها خاصت في خالت الليا  بضياساث ميذاهيت  .7

 لإلطالع على البرهامج أو اإلاششوع؛

 ؛اإلاششوعالبرهامج أو جلف أما  جىفيز أن بالعشاكيل أو الصعىباث التي ًمكً  جماعتإخباس مجلغ ال .8

اإلاششوع البرهامج أو بهزا في حميع الىزائم واإلالصلاث اإلاخعللت  حماعت مكىاطمجلغ  اظمإدساج  .9

 ؛بصفخه ششيكا أظاظيا

طشيلت جلذًم جلشيش نهائي ومفصل خىل جىفيز البرهامج أو اإلاششوع ًخضمً معطياث مفصلت خىل  .10

 ومشاخل إهجاصه.
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 الفصل الخامغ: جىفيز الاجفاكيت ومذتها

 ورلك إلاذة........ ،جذخل هزه الاجفاكيت خيز الخطبيم مباششة بعذ الخىكيع عليها مً كبل الطشفين

 الفصل العادط: جمذًذ مذة الاجفاكيت

 مجلغ الجماعتمىحه إلى سئيغ  / الىادي ، ورلك بطلب معلل مً الجمعيتالاجفاكيت هزه جمذًذ مذةًمكً 

 .جفاكيتلهزه الا بىاء على ملحمويخم جمذًذها  .في الاظخماسة الهتهاء البرهامج أو اإلاششوع كما هى مبين كبل الخاسيخ اإلادذد

 : مشاحعت الاجفاكيتبعلعاالفصل ا

مشاحعت ملخضياث هزه الاجفاكيت باكتراح مً أخذ ألاطشاف أو الطشفين معا إرا دعذ الضشوسة إلى  ًمكً

 .شاحعت مىضىع ملحم لهزه الاجفاكيتوجكىن هزه اإلا رلك،

 الخذبير اإلاداظباحي لالجفاكيت: ثامًالفصل ال

بخدذًذ دفاجش الحعاباث واإلاداظبت التي ًجب أن جمعكها بشكل جكىن فيه حميع  (ة)ملض  / الىادي الجمعيت

بما ًضمً شفافيت وصحت كل ، خت جكىن لها صبغت صحيدت وكاهىهيتعملياث اإلاصاسيف واإلاذاخيل مذعمت بىزيلت مثب

 ت بالبرهامج أو اإلاششوع.العملياث اإلاداظباجيت اإلاخعللت بالىفلاث اإلاشجبط

         ذ جىفيز             جيت التي جثباكزلك بخلذًم حميع الىزائم اإلاداظب (ة)ملض  الىادي / كما أن الجمعيت

جطبيلا  أو عىذ اهتهاء جىفيز البرهامج أو اإلاششوع ورلك عىذ مخم العىت اإلااليت ،ماعتغ الجلجممىضىع الاجفاكيت إلى 

 للملخضياث اللاهىهيت الجاسي بها العمل في هزا اإلاجال.

اإلاصادكت على عملياتها  / الىادي عىذ الاكخضاء، أن ًطلب مً الجمعيت ماعتجلغ الجًمكً إلاكما 

 اإلاداظباجيت مً طشف خبير مدلف في الحعاباث.

 والخلييم لجىت الخدبعجكىيً : خاظعالالفصل 

مكىاط أومً حماعت مجلغ ، ًترأظها سئيغ مً ممثلين عً كل طشفجدشكل  للخدبع والخلييم جدذر لجىت

 .ماعتجلغ الجمسئيغ وججخمع على ألاكل مشة واخذة خالل مذة جىفيز هزه الاجفاكيت، ورلك بذعىة مً  ،ًىىب عىه

 والخلييم : مها  لجىت الخدبععاششالالفصل 

ا كم ،/ الىادي ؤلاطاس مً طشف الجمعيت هزا الاطالع على الخلاسيش اإلاىجضة في على الخدبع والخلييم لجىت عهش ح

، ورلك هأهذافكياط دسحت جدليم اإلاششوع و  البرهامج أو  جلييم جىفيز هزا بضياساث ميذاهيت مً أحلًمكنها الليا  

 ودفتر الخدمالث. والىىادي الجمعياثوالششاكت مع ذعم الل اإلاعاطش اإلاخعلم بباالعخماد على اإلاؤششاث الىاسدة في دلي
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 : اإلاشاكبت البعذًتحادي عششالالفصل 

الاجفاكيت إلى مشاكبت اإلاؤظعاث اإلاخىل لها جدبع صشف  هزه العملياث ؤلاداسيت واإلااليت الخاصت بدىفيز جخضع

 ، ورلك جطبيلا لللىاهين اإلاىظمت لهزا اإلاجال./ الىىادي اإلاعاعذاث اإلااليت التي جخللاها الجمعياث

 عذ  الالتزا  بملخضياث الاجفاكيت آلازاس اإلاترجبت عً :ثاوي عششالالفصل 

 ماعتجلغ الجإلاالىاسدة في هزه الاجفاكيت وفي دفتر الخدمالث،  (ا)بالتزاماجه / الىادي في خالت إخالل الجمعيت

دعم ألاوشطت التي جلذمها الجمعيت  بعذ  اللاض ي لشاس الها، بما في رلك ر أي إحشاء كاهىوي اججاهاجخالحم في ا

 معخلبال.

 :اإلاىاصعاثلث عششالفصل الثا

ًخم خل أي هضاع كذ ًلع عىذ جىفيز هزه الاجفاكيت بطشيلت ودًت، وإرا لم ًخم إًجاد اجفاق، فئن الخالف بين 

 اإلاخخصت.اللضائيت الطشفين ًخم الفصل فيه مً كبل الجهاث 

 

 

 .................في ...................... مكىاطخشسث هزه الاجفاكيت ب

 ........................................./ هادي حمعيت

 

مكىاطحماعت مجلغ   

      

 


