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 تقديـــــــم

طار أأجرأأة خدمات  واملساواة  الاجامتعية التضامن والتمنية وزارة، وتنفيذا اللزتامات  الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و  صندوق دمعيف ا 

 2015مارس  30ومؤسسة التعاون الوطين املنصوص علهيا يف االتفاقية الثالثية  للرشاكة املوقعة مع وزارة الاقتصاد واملالية بتارخي  والأرسة

رساء قواعد  احلاكمة 2201، ومعال عىل تأأطري رصف الاعامتدات املرصودة خلدمات الصندوق برمس الس نة املالية  ضفاء الشفافية وا  ،   وا 

عاقة، وتأأسيسا اجليدة يف تد بريه، ومعال عىل  ضبط معليات الاس تفادة من خالل اس هتداف الفئات املعوزة من الأشخاص يف وضعية ا 

لهيا أأعاله،االتفاقية الثالثية املش ، وطبقا للامدة الثانية منعىل ما س بق ة الاجامتعية وزارة الأرسة والتضامن واملساواة والتمني قامت ار ا 

عاقةيلحق بدليل اال جراءات املسطرية اخلاص خبدمة  " دفرت للتحمالت، بوضع حيدد  ،حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 واملعايري والتدابري الواجب احرتاهما. الرشوط

ىلدفرت التحمالت هذا  اعامتد خالل والتعاون الوطين من والأرسة واملساواة الاجامتعية والتمنيةالتضامن  وزارة وتروم  الأهداف حتقيق ا 

 :التالية

عاقة -  ؛ضامن اس هتداف الفئات املعوزة من الأشخاص يف وضعية ا 

عاقةلبني امجلعيات وتاكفؤ الفرص يف توزيع ادلمع الشفافية  ضامن -  .املتخصصة يف جمال اال 

 املرجعية النصوص :الأول الباب

عاقة املتعلقة ادلس تورية املقتضيات -  ؛منه 34وخاصة ما يتعلق ابدليباجة والفصل  ابال 

عاقة والربوتوكول  الأشخاصاالتفاقية املتعلقة حبقوق  -  ؛2009ب يف  املغر  طرف من علهيام امللحق هبا، و املصادقذوي اال 

عاقة والهنوض هبا ؛  97.13القانون اال طار  -  محلاية حقوق الأشخاص يف وضعية ا 

ديد اختصاصات وتنظمي وزارة التضامن ( بتح2013أأبريل  29) 1434جامدى الآخرة  18الصادر يف  2.13.22املرسوم رمق  -

 واملرأأة والأرسة والتمنية الاجامتعية؛

بتنظمي حق تأأيس امجلعيات كام  1958نونرب  15املوافق ل  1378جامدى الأوىل  3الصادر يف  1-58-376الظهري الرشيف رمق  -

 ؛وقع تغيريه وتمتميه

 ؛املتعلق ابلتعاونيات 12.112القانون  بتنفيذ 2014نونرب  21 بتارخي الصادر 1.14.189الظهري الرشيف رمق  -

 ؛97 -2 - 218التطبيقي واملرسوم املعاقني للأشخاص الاجامتعية ابلرعاية املتعلق 07.  92القانون -

 2011أأكتوبر13بتارخي ،الصادر 2-11- 246رمق التطبيقي ومرسومه ابلولوجيات املتعلق 10-03القانونرمق -

 ؛عية وتدبريها ومرسومه التطبيقيبرشوط فتح مؤسسات الرعاية الاجامتاملتعلق  14.05قانون ال -

عاقة من  2019ش تنرب  10بتارخي  1479رساةل الس يد رئيس احلكومة رمق  - يف موضوع اس تثناء امجلعيات العامةل يف جمال اال 

بشأأن الرشاكة بني ادلوةل وامجلعيات، ومتكيهنا من ادلمع  2003يونيو  27بتارخي  07/2003الس يد الوزير الأول رمق مقتضيات 

 واحدة؛دفعة 

  ؛بشأأن الرشاكة بني ادلوةل وامجلعيات 2003يونيو  27بتارخي  07/2003منشور الس يد الوزير الأول رمق  -

مكرر من الس نة املالية  13واملادة  2013من قانون املالية  25واملادة  ،2012من قانون املالية لس نة  18مقتضيات املادة  -

 ؛2014
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اد ووزارة الاقتصالأرسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية ، بني وزارة 2015مارس  30للرشاكة بتارخي االتفاقية الثالثية  -

 ؛واملالية ومؤسسة التعاون الوطين

 ."عاقةحتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا  خدمة "ادلليل املسطري اخلاص بتدبري  -

 

 

 الأهداف-املس هتدفة الفئات-التعاريف :الثاين الباب

 التعاريف :الأوىل املادة

عاقة حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية يقصد ب"    لك ،  امتعيالامتسك الاجامحلاية الاجامتعية و  صندوق دمع يف الواردة»ا 

التعلميية  اليت تقدهما امجلعيات داخل املؤسسات املتخصصة أأو املؤسسات والعالجية الوظيفيةاخلدمات الرتبوية والتأأهيلية والتكوينية 

 ادلاجمة. 

 املس هتدفة الفئات :الثانية املادة

 من دمع " يس تفيد

عاقةحتسني ظر    :وف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

عاقة الأشخاص يف وضعية   - طار أأقسام اال دماج املدريسا  قاعات  ،املعوزون مهنم، واملسجلون يف مؤسسات متخصصة أأو يف ا 

 معومية. دراس ية عادية يف مؤسسات تعلميية أأقسام أأو  وادلمع ملوارد للتأأهيلا

 .ج املدريس عىل تقدمي طلبات ادلمعوتتوىل امجلعيات اليت تسري املؤسسات املتخصصة أأو النش يطة يف جمال اال دما

 الأهداف :الثالثة املادة

 عمل امجلعية عىل أأجرأأة خدمات دمع المتدرس من خالل حتقيق الأهداف التالية:ت

عاقة من الاس تفادة الفعلية من اخلدمات امللزتم  -  ؛طلب ادلمع هبا يفمتكني الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة طبية وتأأهيلية وتكوينية وش به تربوية تقدمي خدمات - وط اجلودة والفعالية لك رش ، مع ضامن لفائدة الأشخاص يف وضعية ا 

 ؛الالزمة

عاقة وضعية الأشخاص يف تربية وتأأهيل -  ؛هادفةتأأهيلية  وبرامج فردية تربوية مشاريع وفق ا 

 ؛املس تفيدين واملس تفيدات وأأرسمه مع والتواصل التوعية -

عاقة وضعية يف الأطفال انتقال تيسريتشجيع و  -  ؛العمويم املؤسسة التعلميية ىلا  املؤسسة املتخصصة  من ا 

عاقة يفلأشخاص ا وتربية تعلمي لتشجيع ووطنيا وهجواي، حمليا، املتدخلني خمتلف مع والتنس يق الانفتاح والتواصل -  .وضعية ا 

 

 الاس تفادة ورشوطجماالت ادلمع الباب الثالث: 

 برامج وخدمات ادلمع : الرابعةاملادة 

 : ثالثة أأصناف من الربامج المتدرس يشمل دمع

 . الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة والعالجية والتأأهيلية والتكوينيةللخدمات الرتبوية برانمج    -أأ 

عاقة الأشخاص يف وضعية : الفئة املس تفيدة من الربانمج  ملتخصصة.ارمسية داخل املؤسسة املسجلون بصفة  نو املعوز معيقةا 

عاقة اخلفيفة أأو املتوسطة اذلين جتاوز يس تفيد من الربانمج ) أأ     .ا سن المتدرس أأو تعذر علهيم ذكلو ( كذكل الأطفال ذوو اال 
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 خدمات الرتبوية والتأأهيلية والعالجية الوظيفية دلمع اال دماج املدريس داخل املؤسسات التعلميية العمومية.للبرانمج  -ب

عاقة املعوزونوضعية الأشخاص يف  :الفئة املس تفيدة من الربانمج طار قسم سواء يفمؤسسة تعلميية معومية،  داخلاملسجلون  ا  اال دماج  ا 

 عادي. قسم درايس أأوللتأأهيل وادلمع  املوارد قاعات، املدريس

 خدمات العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة. للبرانمج  -ت

عاقة : الأطفالالربانمجالفئة املس تفيدة من  واذلين يطلبون الاس تفادة  تكوينية،املمتدرسون يف مؤسسات تعلميية أأو املعوزون و  يف وضعية ا 

 .داخل مؤسسة متخصصة تمكيلية لدلمعمن خدمات 

 :القابةل لدلمع اخلدماتسةل وتشمل 

 الرتبية اخلاصة؛ -

 ، النفس حريكKinésithérapie ، الرتويض احلريكorthophonie النطق تصحيحالعالجات الش به الطبية ) -

psychomotricité، العالج الوظيفي Ergothérapie، 

 ادلمع واملواكبة النفس ية؛ -

 ؛التأأهيل املهين -

ةحئة املس تفيدين املسجلني يف الوكذا مصاريف تأأمني نقل الأطفال خدمة النقل املدريس ابلنس بة للجمعيات اليت توفرها،  -

 ؛من هذه اخلدمة

عاقة خدمة املطعمة ابلنس بة للأطفال يف وضعية  -  .ليت تؤمن اال يواءا املهملني املتكفل هبم مبؤسسات الرعاية الاجامتعيةا 

ال بعد تغطية لك أأجور مقديم اخلدمات الأساس ية املذكورة  -  عيات اليتللجم  ابلنس بة) أأعالهال تؤدى تعويضات اال دارة ا 

 للتعاون هبا به يف الواثئق املدىل رشيطة أأن يكون مرصحااال دماج املدريس،  ربانمجلمنسق  للمؤسسة أأوتتوفر عىل مدير 

 وذكل ابحرتام النسب التالية:(، الوطين

   جاميل اخملصص دلمع المتدرس، حني يساوي أأو يقل عن  %10نس بة  درمه،  1000000من ادلمع الس نوي اال 

    درمه. 1000000ادلمع من لدلمع الس نوي اال جاميل اخملصص دلمع المتدرس، حني يتجاوز  %5أأو نس بة 

  ؛تؤدى أأجرة أأو أأي تعويض من ادلمع املتوصل به لأي عضو من أأعضاء املكتب املسري للجمعيةال 

  ؛املغربية للجنس ية غري احلاملنيالعاملني ال يرصف ادلمع لتغطية أأجور وتعويضات 
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  وميكن ، لتحمالتااحرتام الش بكة التقديرية للتعويضات لفائدة الأطر اليت تتوىل تقدمي اخلدمات وفق امللحق املرفق بدفرت

ضافية الس تكامل مالية تعبئة دعومات للجمعية  خدمة دمعسني " حت ادلمع املايل املقدم لأأن يف حاةل ، املهنيني تعويضات ا 

 .الأجور حسب ما هو وارد ابلش بكة التقديريةلك لتغطية  اكف " غريالمتدرس

 

 .(ق بدفرت التحمالتاملرفق امللح)لدلمع تس تثىن امجلعيات اليت تربطها عقود شغل مع الأطر املقدمة للخدمات من الش بكة التقديرية 

 

 

 

 : تنظمي وتدبري اخلدماتالرابعالباب 

 املتخصصة.والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة والتكوينية الرتبوية والتأأهيلية  اخلدمات :اخلامسة املادة

 الرشوط الهيلكية:  -أأ 

 :عىل التوفر ابملؤسسة اخلاص املقر يف يشرتط

عاقة وضعية يف الأشخاص ولوج لتسهيل اتيولوج  - عاقة؛مع اس تحضار املعايري اخلاصة بلك  ا   ا 

جناز مع عدم السامح اب   ،املوازية واخلدمات الطبية ش به واخلدمات والتأأهيلالرتبية  خدمات مع متناس بة داخلية قاعات -

 ؛ فس القاعة ويف نفس الوقتبنأأكرث  أأوخدمتني 

 خمتلف أأنواع اال عاقات داخل نفس القاعة. تفادي خلط -

 .داخهل املقدمة اخلدمات نوعية مع تتناسب ديداكتيكية ووسائل معدات -

 .العمل هبا اجلاري والتنظاميت الترشيعات يف علهيا املنصوص والسالمة والنظافة الوقاية رشوط -

عاقة ونوعية اخلدمات املقدمة هلم، عىل  - يتجاوز عدد  أأالأأقسام ذات طاقة استيعابية تتناسب مع عدد الأشخاص يف وضعية ا 

حرتام معدل التأأطري اذلي يرتاوح بني  12الأطفال داخل لك قاعة   ة( ابلنس بةطفل للك مريب) 12و 10مس تفيد )ة(، مع ا 

عاقة اذلهنية،  عاقة التوحد أأوالشلل ادلماغي أأطفال 3ولال    ؛للك مؤطر)ة( ابلنس بة ال 

انث حصية مرافق -  ) واذلكور )لال 

 الوظيفية الرشوط -ب

 :عىل املؤسسة توفرت  ان جيب

 .واملسؤوليات املهام وحتدد ختصاصاتالا تربز تنظميية هيلكة -

 .به العامةل الطبية ش بهال و  والرتبوية اال دارية املؤهةل، الأطر مع تعاقدية منظومة -

عاقة. بتقدميها لفائدةاخلدمات امللزتم  كفاءة يفموارد برشية متخصصة وذات  -  الأشخاص يف وضعية ا 

جراءات موثقة لتسجيل - عاقة وضعية الأطفال يف ا   طيب ونفيس وتربوي. عىل ملف املؤسسة بناء يف ا 

عاقة وضعية خشص يف للك خاص ملف -  .اخدماهت من يس تفيد ا 

 .من ادلمع ملس تفيدينالبياانت واملعلومات املتعلقة ابجسل خاص )وريق ورمقي(، يتضمن  -
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 نقل:ابلنس بة للجمعيات اليت توفر خدمة ال  -

  تثبت سالمة الوضعية القانونية لس يارة النقل )البطاقة الرمادية، وثيقة التأأمني، لالطالعتقدمي وثيقة 

 الفحص التقين...(؛

 .املركز داخل لها يتعرضوا أأن ميكن اليت والأرضار اخملاطر ضد واملس تخدمني واملؤطرين الأطفال تأأمني -

 )ب((16)أأ( ، 16، 16)مناذج موضوع ادلمع  اس تعامل الزمن الس نوي للأطر املرشفة عىل أأداء اخلدمات -

 )ة(تفيد، ويمت بناؤه بناء عىل تشخيص تشاريك مع املس  تاجئ املنتظرة والأنشطة املربجمةمشاريع فردية حتدد الأهداف والن  -

 . املعنيةوالأرسة 

 (:19)منوذج  برجمة زمنية -

o  عاقة، وذكل مبعدل  وضعية الأشخاص يف ومواكبة لتتبع الاختصاصات اجامتعات يف الس نة للفريق متعدد 10ل ا 

 شهر.مرة لك 

o الأرس.مع  الس نةيف    2 الجامتعني 

 

جاميل  تقرير - طور قدرات الرتبوي والتأأهييل عىل تيبني وقع وأأثر الربانمج  املتعدد الاختصاصات، يعده الفريق ،س نويا 

عاقة املس تفيدين.  وهمارات الأشخاص يف وضعية ا 

 

 ة.داخل املؤسسات التعلميية العمومي مع اال دماج املدريسدلالرتبوية والتأأهيلية والعالجية الوظيفية  اخلدماتالسادسة:  املادة

 الرشوط الهيلكية:  -أأ 

 :يشرتط يف املقر اخلاص ابملؤسسة التوفر عىل

عاقة مع اس تحضار املعايري اخلاصة بلك  - عاقة؛ولوجيات لتسهيل ولوج الأشخاص يف وضعية ا   ا 

 :ادلراسة التأأطريو قاعات -

  لرتبية والتأأهيل قاعات متناس بة مع خدمات ا: وارد للتأأهيل وادلمعاملابلنس بة للمؤسسات التعلميية الغري متوفرة عىل قاعات

جناز خدمتني أأو أأكرث بنفس القاعة ويف نفس  املوازية،واخلدمات ش به الطبية واخلدمات   لوقت؛ امع عدم السامح اب 

  دمات الرتبية والتأأهيل مع خ : قاعات متناس بة وارد للتأأهيل وادلمعاملابلنس بة للمؤسسات التعلميية املتوفرة عىل قاعات

جناز خدمتني أأو أأكرث يف نفس الوقت، رشيطة أأن ي  اس تثناء  وميكن السامح واخلدمات ش به الطبية واخلدمات املوازية؛ توفر اب 

جناز تفادي لك أأشاكل التشويش واال زعاج، ال  حواجز متنقةل، ل مع فضاء القاعة  عىل مساحة متناس بة مع عدد املس تفيدين، 

-19حث العلمي رمق بقرار وزير الرتبية الوطنية و التكوين املهين و التعلمي العايل و ال  )حصص تقومي النطق وادلمع النفيس 

حول دليل    2020دجنرب  30بتارخي  864/20حول الرتبية ادلاجمة واملذكرة الوزارية رمق  2019 يونيو  24الصادر يف  047

 (قاعات املوارد للتأأهيل وادلمع 

عاقات داخل نفس القاعة. تفادي اخللط -  بني خمتلف أأنواع اال 

 اليت أأعدهتا وزارة الرتبية الوطنية.اعامتد العدة البيداغوجية للرتبية ادلاجمة  -



 

7 

 .معدات ووسائل ديداكتيكية تتناسب مع نوعية اخلدمات املقدمة داخهل -

 .العمل رشوط الوقاية والنظافة والسالمة املنصوص علهيا يف الترشيعات والتنظاميت اجلاري هبا -

عاقة ونوعية اخل - يتجاوز عدد  أأالدمات املقدمة هلم، عىل أأقسام ذات طاقة استيعابية تتناسب مع عدد الأشخاص يف وضعية ا 

حرتام معدل التأأطري اذلي يرتاوح بني  12الأطفال داخل لك قاعة   ة( ابلنس بةطفل للك مريب) 12و 10مس تفيد )ة(، مع ا 

عاقة اذلهنية،  عاقة التوحد أأوالشلل  أأطفال 3ولال   ادلماغي؛للك مؤطر)ة( ابلنس بة ال 

انثمرافق  -   ) واذلكور حصية( لال 

 الوظيفية الرشوط  -ب

 :امجلعية عىل تتوفر أأن جيب

 .ينسق خدمات برانمج اال دماج املدريس مع املؤسسة )ة( مسؤول -

عاقة. -  موارد برشية متخصصة وذات كفاءة يف اخلدمات امللزتم بتقدميها لفائدة الأشخاص يف وضعية ا 

 )ب((16، )أأ( 16، 16)مناذج اس تعامل الزمن الس نوي للأطر املرشفة عىل أأداء اخلدمات  -

 به؛ العامةل الطبية والش به والرتبوية اال دارية املؤهةل، الأطر مع تعاقدية منظومة -

امللكية  (ية لس يارة النقل القانون  سالمة الوضعيةعلهيا   تثبت  لالطالعتقدمي وثيقة  النقل:ابلنس بة للجمعيات اليت توفر خدمة  -

 أأو وثيقة  تعاقدية يف حاةل تفويض تدبري خدمة النقل  مع هجة معينة .  )والتأأمني والفحص التقين

 ؛الوصوالتالاحتفاظ بنسخ مع تأأمني مدريس للأطفال املمتدرسني  -

عاقة لك مس تفيد -  ؛)ة( ملف طيب ونفيس وتربوي يثبت وضعية ا 

 ؛البياانت واملعلومات املتعلقة ابملس تفيدين من ادلمع ، يتضمنورمقي(جسل خاص )وريق  -

 ؛ادلمعواملس تفيدات من  املدرس ية للمس تفيدين جسل للمواظبة -

دارة شخيص تشاريك مع بناء عىل ت  ويمت بناؤه املربجمة،توفر مشاريع تربوية فردية حتدد الأهداف والنتاجئ املنتظرة والأنشطة  - ا 

  والأرسة املعنية؛املس تفيد)ة( املؤسسة التعلميية 

 (:19برجمة زمنية )منوذج  -

o  عاقة، وذكل مبعدل مرة  يف وضعية التالميذ ومواكبة لتتبع الاختصاصات اجامتعات يف الس نة للفريق متعدد 10ل ا 

 شهر.لك 

o الجامتعني ابلس نة مع الأرس؛ 

خبار مندوبية التعاون الوطين ابلتارخي احملدد النعقاد الاجامتعات سواء اخلاصة ابلأرس أأو الأطر، كتابة يف أأجل أأس بوع  - )يمت ا 

 الاجامتع( عقد الأقل من موعدعىل 

 

جاميلتقرير  - درات يبني وقع وأأثر الربانمج الرتبوي والتأأهييل عىل تطور ق املتعدد الاختصاصات، يعده الفريق ،س نوي ا 

عاقة املس تفيدين.  وهمارات الأشخاص يف وضعية ا 
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 العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة. ت خلدماا: السابعةاملادة 

 الرشوط الهيلكية:   -أأ 

 :عىل التوفر ابملؤسسة اخلاص املقر يف يشرتط

عاقة مع اس   وضعية يف الأشخاص ولوج لتسهيل ولوجيات - عاقةا   ؛تحضار املعايري اخلاصة بلك ا 

جناز  مع املوازية،متناس بة مع اخلدمات ش به الطبية واخلدمات  قاعات داخلية - نفس القاعة  أأكرث يف خدمتني أأوعدم السامح اب 

 نفس الوقت.ب و 

 .داخهل املقدمة اخلدمات نوعية مع تتناسب ديداكتيكية ووسائل معدات -

 .العمل هبا اجلاري والتنظاميت الترشيعات يف علهيا املنصوص والسالمة والنظافة الوقاية رشوط -

عاقة وضعية الأشخاص يف عدد مع للأقسام الاستيعابية الطاقة تناسب -  .هلم املقدمة اخلدمات ونوعية ا 

انث مرافق توفري -  ) واذلكور حصية( لال 

 الوظيفية الرشوط -ب

 :عىل املؤسسة تتوفر ان جيب

 ؛واملسؤوليات وحتدد املهام تربز تنظميية هيلكة -

 ؛به العامةل الطبية، ش بهللخدمات  املؤهةل الأطر مع تعاقدية منظومة -

عاقة بتقدميها لفائدةاخلدمات امللزتم  كفاءة يفموارد برشية متخصصة وذات  -  ؛الأشخاص يف وضعية ا 

جراءات موثقة لتسجيل - عاقة وضعية الأطفال يف ا   ؛طيب ونفيس وتربوي عىل ملف املؤسسة بناء يف ا 

عاقة وضعية خشص يف للك خاص ملف -  ا؛خدماهت من يس تفيد ا 

 . ؛البياانت واملعلومات املتعلقة ابملس تفيدين من ادلمعيتضمن  (،جسل خاص )وريق ورمقي -

 ؛تأأمني مدريس للأطفال املمتدرسني مع الاحتفاظ بنسخ الوصوالت -

ملس تفيد)ة( ا، ويمت بناؤه بناء عىل تشخيص تشاريك مع املنتظرة والأنشطة املربجمةمشاريع فردية حتدد الأهداف والنتاجئ  -

 ؛والأرسة املعنية

 ؛ (()ب16،)أأ(  16، 16)مناذج اس تعامل الزمن الس نوي للأطر املرشفة عىل أأداء اخلدمات  -

جاميلتقرير  - ىل تطور قدرات عيبني وقع وأأثر الربانمج الرتبوي والتأأهييل  املتعدد الاختصاصات، يعده الفريق ،س نوي ا 

عاقة املس تفيدين.  وهمارات الأشخاص يف وضعية ا 
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 المتويل :اخلامس الباب

 معادل اس تعامل كيفية :الثامنة املادة

جناز اخلدمات امللزتم هبا، واخلدمات ادلامعة اكلنقل  يف للمسامهة ادلمع خيصص تغطية مصاريف تعويضات املوارد البرشية امللكفة اب 

 واال يواء للأطفالفل التكاليت تؤمن  ، وخدمة املطعمة ابلنس بة ملؤسسات الرعاية الاجامتعيةللجمعيات اليت توفرها املدريس ابلنس بة

 .املهملنياملعاقني 

 

 للجمعية:املايل مسار رصف ادلمع : التاسعةاملادة 

 يتعني عىل امجلعية ما ييل:

 فتح حساب بنيك خاص ابدلمع، تمت عربه لك معليات الرصف. -

ابلنس بة  ية الاحتفاظويتعني عىل امجلع  ،يف مجيع املعامالت والعمليات املتعلقة ابدلمعالتحويل البنيك  ابلش يك أأوالتعامل  -

 ابلواثئق احملاسبية الأصلية. معلية،للك 

شعار امجلعيات بذكل. -  يعمل التعاون الوطين عىل حتويل مبلغ ادلمع للجمعية مع ا 

  ب:ادلمع الس نوي، تعمل امجلعية عىل موافاة التعاون الوطين  امجلعية منبعد اس تفادة 

 Comptableأأو حماسب معمتد   Fiduciaireاملايل حول رصف مبلغ ادلمع، مصادق عليه من طرف ائامتنية  التقرير -

Agréé  أأو خبري حماسبExpert comptable)وفق المنوذج( . 

التقرير اال جاميل الس نوي، يُعده   الفريق املتعدد الاختصاصات موقع من دلن أأعضاء الفريق من هجة ومدير املؤسسة  -

يبني وقع وأأثر الربانمج الرتبوي والتأأهييل عىل تطور قدرات وهمارات الأشخاص يف  س امجلعية من هجة أأخرى،و/أأو رئي

عاقة املس تفيدين.  وضعية ا 

ةل برتبية ذات الص حول الأموربدمع المتدرس والتواصل معها  الأرس املعنيةملواكبة  نشاطني خيصصانحول  تقريران، -

عاقة، ينشطهام فريق اخملتصني التابع  آخرين يف  للمؤسسة وخمتصنيوتأأهيل الأطفال يف وضعية ا  خبار قبيل  جملال،اأ مع ا 

   احلضور.، عىل أأن يكون التقرير معززا بصور والةحئة للتعاون الوطين للمشاركة فيه

  ن ترش يحها لاملنرصمةبرمس الس نوات  ،املايل لدلمعويف حاةل عدم قيام امجلعية بتسوية الوضعية املالية الس تفادة من ادلمع ، فا 

 يعترب ال غيا.

 .شعار امجلعية بذكل ومطالبهتا ابس تكامل الواثئق املطلوبة  يف حاةل عدم املصادقة عىل تقرير ادلمع، يمت ا 

  ال بعد تقدميها لطلب للتعاون رفاق وثيقة (، 15)منوذج  وفق الوطينال يسمح للجمعية ابس تعامل الفائض املايل من ادلمع ا  مع ا 

ال بعد التوصل مبوافقة كتابية يف تبني   طين.املوضوع طرف التعاون الو أأوجه الرصف املقرتحة، وال يمت الرصف ا 
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 التتبع والتقيمي :السادس الباب

 التتبع والتقيمي املايل: العارشةاملادة 

  Comptable Agrééأأو حماسب معمتد   Fiduciaireحول رصف مبلغ ادلمع، مصادق علهيا من طرف ائامتنية  التقرير املايل امجلعيةترفع 

 .Expert-comptableأأو خبري حماسب 

 اخلدمات الرتبوية والتأأهيليةتقيمي تتبع و : احلادية عرشاملادة 

ات وموقع من دلن املتعدد الاختصاص الفريقيعده  س نوي، تربويالتعاون الوطين بتقرير  وافاة مندوبيةتقوم امجلعية مب -

 يبني وقع وأأثر الربانمج الرتبوي والتأأهييل عىل تطور قدرات وهمارات أأعضاء الفريق ومدير املؤسسة ورئيس امجلعية،

عاقة املس تفيدين  ؛الأشخاص يف وضعية ا 

ويمت  لبرشية،اتغيري يطرأأ عىل الةحئة املس تفيدين واملس تفيدات والةحئة املوارد  كتابة بلكالوطين  امجلعية التعاونخترب  -

  ؛املسطريةوبنفس الرشوط والتدابري  العدد التعويض بنفس

طار ادل من تنتدبه الوزارة أأو التعاون الوطين لالطالعبتيسري هممة تقوم امجلعية  -  مع.عىل اخلدمات امللزم هبا يف ا 

 

 خمتلفات :السابع الباب

 :الثانية عرش املادة

 :ب الرشيكة امجلعية تلزتم

 ؛واملس تفيدات املس تفيدين كرامة صونو  املهين الرس ضامن ،ملهنةا بأأخالقيات -

 ؛من الربامج املنصوص علهيا يف املادة الثالثة برانمج واحدأأكرث من  ادلمع يف لالس تفادة منأأي مرحش)ة(  عدم تسجيل -

طار  خدمات غري تكل املدمعة يفمايل تمكييل من أأي هجة معومية أأو خصوصية، لتغطية نفقات  لك دمعتوجيه ب الالزتام  - ا 

طار  الاجامتعي امحلاية الاجامتعية والامتسك  صندوق دمع عاقبرانمج  "يف ا   ؛"ةحتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 اون الوطين؛عن التع نيابملركز، مع اماكنية حضور ممثلابلس نة للأطر املتخصصة العامةل يف الس نة  لقاءات 10تنظمي برجمة و  -

 ؛خالل الس نة، وذكل حبضور ممثيل التعاون الوطين مرتني عىل الأقلتنظمي لقاء تواصيل مع أأرس املس تفيدين  -

 ؛القطب الاجامتعي هبا قومي اليت والافتحاص املراقبةتيسري معليات  -

داري جتاه أأي مس تفيدة أأو مس تفيدة من ادلمع رأأي مندوبيةطلب  - جراء ا   ؛التعاون الوطين قبل اختاذ أأي ا 

 ؛املسطريليل دلامللحقة اب ابلامنذج التقيد -

املبدأأ وفق  تش تغل للجمعيات اليتابلنس بة رفع التقرير املايل مبارشة بعد انهتاء املومس ادلرايس، التكويين أأو الس نة املالية  -

 ؛أأقصاه شهر ونصفأأجل  وذكل يف الس نوي،

ىل مرجعية اال دارية الرمسيةاال شارة يف املراسالت  - طار "الرشاكة املوقعة يف  ا  ال يف وضعية حتسني ظروف متدرس الأطفبرانمج ا 

عاقة".  ا 

 به الالزتام وقبول مضمونه عىل الاطالع مت

 عليه مصادق توقيع
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