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           اليديباجــــــــة:

  السلطات الذي يحث  33بتوفير تعليم جيد للجميع والفصل وخاصة ما يتعلق  املغربيدستور الاعتبارا ملقتضيات"

ساعد  الببا  عى  اناددما  في احييا  الشبيطة واحجمعوةة  وتقديم املساعد  العمومية في اتخاذ التدابير املالئمة مل

 ؛"ألولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف املدرس ي أو اناجتماعي أو املنهي

  في إطاره اناجتماعي التعليم  وضعإل  "والداعية  2013غبت  20ادطالقا من التوجيهات امللكية املتضمنة في خطا  و

واناقتصادي والثقافي  غايته تكوةن وتأهيل املوارد الببرةة  لالددما  في دينامية التنمية  وذلك من خالل اعتماد دظام 

غل التعليم بالتكوةن املنهي من أجل تقوةة حظوظ اليافعين والببا  لولو  سوق البربط   ضرور »" وإل  تربوي داجع

 في احييا  املهنية" وإعاد  اناعتبار لليرف اليدوةة واملهن التقنية في معناها العام؛ إلدما اوفرص 

  ا ملضامين القادون اإلطار
ً
وبمنطوق املاد  الثالثة الداعية إل  تحقيق اإلدصاف وتكافؤ الفرص املتعلقة ب 17.51وتنفيذ

رهان مجتمع املعرفة وتنمية الرأسمال الببري "تأمين فرص التعلم والتكوةن مدى احييا  وتيسير شروطه  لكسب 

محاربة الهدر وانادقطاع املدرسيين بكل الوسائل املتاحة  وإعاد  إدما  املتعلمين املنقطعين عن الدراسة وتثمينه " و "

  ؛في إحدى مكودات منظومة التربية والتكوةن والبحث العلمي  أو إعدادهم لالددما  املنهي"

  وخاصة ما  2018شتنبر  17في بردامج العمل املقدم أمام أدظار صاحب احجاللة يوم املتضمنة لوزار  لتاامات اتنفيذا ناو

 (؛2021مركزا في أفق سنة  80يتعلق  بإحداث وتوسيع شبكة مراكز الفرصة الثادية احجيل احجديد )

  تمكين املتعلمين من التعليم العام بالتكوةن املنهي و املتعلقة بربط 2030-2015 اناستراتيجيةاعتبارا لرافعات الرؤةة و''

''تأمين التمدرس  ـاملتعلق ب 5 رقماملبروع واملترجمة في  استدامة التعلم وبناء املبروع الشخص ي واناددما ''

رصة املتعلق بإحداث وتعميم مراكز الف 3اناستدراكي والرفع من دجاعة التربية غير النظامية'' وخاصة التدبير رقم 

الثادية احجيل احجديد عى  مستوى املديرةات اإلقليمية من أجل التوجيه والتأهيل والتربوي واناستئناس املنهي لفائد  

 ؛الببا  واليافعين املنقطعين عن الدراسة بهدف إدماجهم السوسيو منهي

  اناجتماعي؛ اناقصاءو والفقر محاربة الهباشة في مجال  خاصة الوطنية للتنمية الببرةة ألهداف املبادر اعتبارا و 

 احيكومة املغربية في تعزةز البراكة مع املجتمع املدني ووضع برامج للتنمية  ناستراتيجيةللركائز األساسية  واعتبارا

 املتكاملة للببا  في وضعية صعبة الذين ادقطعوا عن الدراسة ولم يتم دمجهم في التكوةن املنهي؛

  ( كما تم تعديله 1958دودبر  15)املوافق  1378جمادى األول   3املؤرخ في  1-376-58-وبناء عى  الظهير البرةف رقم

( املنظم 1993أبرةل  10ربيع األول )املوافق  6املؤرخ في  1-73-283وتكميله بالظهير البرةف املعتبر بمثابة قادون رقم 

 حيق احجمعيات؛

 07.00بتنفيذ قادون رقم  2000مارس  16( 1421من صفر  15الصادر في 203-00-1عى  الظهير البرةف رقم  وبناء 

 ؛كما تم تعديله وتتميمه القاض ي بإحداث األكاديميات احجهوةة للتربية والتكوةن

  ية والتعليم بمثابة النظام األساس ي احخاص بمؤسسات الترب 2002يوليو  12من  2.02.376وبناء عى  املرسوم رقم

 العمومي كما وقع تغييره وتتميمه؛

  
ً
املبرمة بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوةن املنهي  2016يوليوز  29لالتفاقية إطار للبراكة بتارةخ  واستثمارا

واناتحاد العام للمقاونات باملغر . من أجل إدجاز برامج التأهيل التربوي واناستئناس املنهي والتكوةن بالتدر  املنهي 

 ؛2016أكتوبر  05ر  الوزارةة في املوضوع املؤرخة في لفائد  اليافعين والببا  غير املمدرسين  واملذك

  واعتبارا للمهام املوكولة لوزار  التربية الوطنية والتكوةن املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي في توفير فرص استدراكية

عين وتوفير فرص ألطفال واليافلللتربية والتكوةن من خالل مدرسة الفرصة الثادية  للمساهمة في التأهيل التربوي 

 اناستئناس املنهي احيرفي من أجل تيسير إدماجهم في التعليم النظامي أو التكوةن املنهي أو احييا  العملية؛
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  الذي يشبني عى  عقد البراكات مع جمعيات املجتمع  الفرصة الثادية احجيل احجديد وأخذا بعين اناعتبار تصور مراكز

  وتتكلف ومنها  وهندسة التكوةن بمراكز الفرصة الثادية احجيل احجديد استراتيجيةبإرساء  املدني حيث تتكلف الوزار 

)في حال برمجتها  واإلقامة والتغذية التأهيل التربوي األكاديمية احجهوةة بتوفير املركز وتجهياه من حيث املرافق ووسائل 

استقطا  احجمعية البرةكة     وتتولكزعى  سير املركز ودعم احجمعية املكلفة بتدبير املر  واإلشراف في املركز(

املستهدفين ومرافقتهم في بناء املبروع الشخص ي لالددما  وتكوةنهم وتوجيههم لتيسير إدماجهم  وتدبير وحبد الدعم 

 ؛وتنفيذ برامج التكوةن به تحت اناشراف املباشر لألكاديمية أو عبر املديرةة اإلقليمية للمركز 

 ن مختلف املتدخلين والقطاعات عبر مباريع تكوةشية وتأهيلية مندمجة )التربية الوطنية  تحقيق انالتقائية بيوسعيا ل

 ؛اآلباء...( املجالس املنتخبة  السلطات املحلية  التكوةن املنهي  احجمعيات  املقاونات الفاعلين في 

 الببرةة؛ املجتمع املدني لالرتقاء بالتنمية جمعياتوبناء عى  األدوار املوكولة ح 

 وتعزةزا آللية البراكة التعاقدية الرامية إل  تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف الفاعلين واملتدخلين؛ 

  وأهدافها التي تأسست في   .………………………………………………………حجمعية واستنادا للقادون األساس ي…………………. 

 طبقا للقوادين املغربية احجاري بها العمل؛ 

   واحخبر  التي راكمتها في املجال اناجتماعي وتدبير مراكز ذات  ………………………………………………………ودظرا لتجربة جمعية

 طبيعة اجتماعية وتربوةة؛

  احجهود واملوارد والكفاءات من أجل توفير  تضافر وحرصا من األطراف املتعاقد  عى  ترسيخ روح التعاون من أجل

 فرص التربية والتكوةن دافعة ذات جود  ومتابعتها في املناطق املستهدفة؛

   املنظمة للبراكة بين الدولة   2003يوديو  27الصادر  بتارةخ  07/2003مقتضيات دورةة الوزةر األول رقم وبناء عى

 واحجمعيات؛

   وبوابة البراكة مع  األكاديمية نبر في بوابةفي مجال التربية غير النظامية  الذي وفي إطار طلب عروض مباريع مجدد

 ؛2021............................. بتارةخ   2021   برسم السنة املالية املجتمع املدني

  بتارةخ  األكاديميةنادتقاء املجتمعة بمقر اواعتبارا لقبول املبروع املقدم من طرف احجمعية أمام حجنة 

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

 نفإ

مدير األكاديمية  محميد جاي املنصورياألكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن جهة سوس ماسة  ممثلة من طرف السيد 

  باألكاديمية واملبار إليها ناحقا  احجهوةة للتربية والتكوةن جهة سوس ماسة

 جهة،من 

للمديرةة املدير اإلقليمي  ..................................املديرةة اإلقليمية .....................................  ممثلة من طرف السيد 

  اناقليمية باملديرةة أدداهواملبار إليها  ....................... اناقليمية 
     

 ،أخرى  من جهة

 .............................................................................. مقرها املوجود ............................................................................وجمعية 

 احجمعية"؛ "بـ  واملبار إليها ناحقا ............................... )ة(السييد ممثلة من طرف رئيسها: 
 

 ،ثالثة من جهة

  :يعى  ما يلــ واقد اتفق
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 الباب األول: مقتضيات عامـة
 املــادة األولـى:

 اناتفاقية. هذهمن  أتعتبر الديباجة جزء نا يتجز 
 

 موضـوع االتفاقيـة: املادة الثانية: 

  احجيل احجديد في مركز -مدرسة الفرصة الثادية مبروعتتوخ  هذه اناتفاقية إدجاز

جهة املوضوع رهن إشار  البردامج من طرف األكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن  .....................................................

 يزاو  بين: امج التكوةندمن أجل توفير بر سوس ماسة 

  املستفيدين الكفايات األساس واملستعرضة الضرورةة لإلدما  في التعليم  إكسا من أجل  التأهيل التربوي

 النظامي أو التكوةن املنهي أو متابعة اناستئناس احيرفي

 ؛عى  إكسابهم املهارات التكوةشية األساسية  ساعداناستئناس احيرفي واملنهي للم 

  السوسيو منهي التوجيه واملواكبة من أجل اإلدما.  
 

 :االتفاقيــة فاهيدأ :لثةاملادة الثا
 إل  يهدف مبروع هذه اناتفاقية

 من اناستفاد  من:مستفيد  .........................تمكين  .1

 التأهيل التربوي؛ -

 ؛املنهي اناستئناس -

 احيياتية؛ املهارات -

 أنبطة التفتح الفني والثقافي والرةاض ي؛ -

 ؛التدارةب املهنية -

 والتوجيه لالددما  السوسيو منهي.املرافقة في بناء املبروع الشخص ي  -
 

  االتفاقيـة: ميدة رابعةاملــادة ال
سنة قابلة للتجديد لسشتين  ملد  طرف املراقبة املاليةمن  يجري العمل بهذه اناتفاقية ابتداء من تارةخ التأشير عليها 

 إضافيتين بعد تقييم املبروع.

 

 ألطرافالتزامات ا الثانــي:الباب 
 

 األكاديمية:التزامات  :الخامسة املادة

 بما يىي: املتوفر  لديهااناعتمادات اإلمكاديات املتوفر  و بمقتض ى هذه اناتفاقية  وفي حدود األكاديمية تلتام 

  ؛ه وتوفير التجهياات املدرسيةبعد تأهيل توفير مقر املركز 

 طرف احجمعية؛ موضوع هذه اناتفاقية املقدم من املبروعاملالي للمساهمة في تنفيذ  دعمتقديم ال 

  ؛املدرسية حاف باملاملستفيدين تزوةد 

 ؛)في حالة توفر مرفق التغذية( تجهيا املطبخ وفضاء التغذية 

 بعالقة مع املبروع؛ ادجاز الدورات التكوةشية لفائد  املشبطين واملبرفين 

  واملعدات والوسائل املتوفر  ضع املركز رهن إشار  احجمعية لتدبير املبروع  بعد جرد املمتلكات والتجهياات و

مع البراكة  عند ادتهاء العمل باتفاقية  وتتسلم األكاديمية املركز باملركز  وفق اناجراءات التنظيمية املعمول بها

 ؛واناجراءات املعمول بها في هذا الصدد احجرد احجمعية بعد

 .مواكبة وتتبع إدجاز املبروع وتقييمه في جميع مراحله 
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 :االقليمية يديريةاملالتزامات  :السادسةاملادة 
 بمقتض ى هذه اناتفاقية تلتام بما يىي :

 توفير احيراسة والنظافة بتشسيق مع احجمعية؛ 

  املركز؛ألقسام التأطير التربوي امليداني 

 ؛تتبع تسيير املركز وسير األنبطة واحخدمات املقدمة للمستفيدينتكليف إطار في التوجيه التربوي ل 

 :الجمعيةالتزامات  :ةسابعاملادة ال

 وفق املجانات التالية: تعتبر احجمعية مسؤولة عن تنفيذ املبروع طبقا لاللتاامات املترتبة عن اتفاقية البراكة
 

 ستنناس املنياال و  التربوي تأهيل : الاملجال األول 

 :املستفييدون  الفقرة األولى:

   تسجيلهم باملركز؛املستهدفين وتوجيههم أو تنظيم احيمالت التحسيسية ناستقطا 

 وفق املسارات التكوةشية باملركز بعد القيام بتشخيص  عى  مجموعات متجانسة همتوزيعو  ينديتسجيل املستف

 ؛فئةكل وتمكينهم من الغالف الزمني السنوي املخصص لهم حسب البردامج املوجه لوضعيتهم التعلمية  

  العملية لصاحح املستفيدين  داخل الورشات احيرفية واملقاونات املهنية؛ التدرةبالبحث عن فرص 

 سمية للمستفيدين  مصيوبة بالتوزيع األسبوعي لليصص واملواد إل إعداد الوثائق الدورةة املتمثلة في اللوائح ا

 ؛ والتدارةب العملية واناستئناس املنهي التأهيل التربوي ومقررات 

 ؛مسك املعطيات بمنظومة مسار 

  مستخرجة من دظام املعلومات ومصادق عليها من  بهذه الوثائقاحجهوةة/املديرةة اإلقليمية موافا  األكاديمية

 في بداية ادطالق املبروع وفي منتصف املوسم وعند نهايته؛طرف احجمعية 

 قوائم وفق وذلك  ومتابعة حصص اناستئناس املنهي والتدارةب  تتبع حركية املستفيدين ومواظبتهم عى  الدروس

 ؛توضع رهن إشار  اإلدار 

  اناختبارات رةة  وتأهيل املستفيدين ناجتياز إلعداد وتنظيم انامتحادات الدو  املديرةة اناقليميةالتشسيق مع

 ؛و  مؤسسات التكوةن املنهيفي التعليم النظامي أو لولسواء ختبارات اإلدما  شهادية وااإل 

 وتتبع مسارهم بعد  اقتصادي-املتخرجين من املركز لإلدما  السوسيولعمل عى  توجيه ومواكبة املستفيدين ا

 ؛انادما 

  ؛احخرجات والزةارات واملخيمات لفائد  املستفيدينو ورةاضية تنظيم أنبطة ثقافية وفنية 

  توثيق تجربة املبروع ودتائجه  التحديات املرصود  واملقترحات وذلك بكل الوسائل املمكنة )التقارةر والصور

 .والتسجيالت ........(
 

 برنامج التكوين الثانية:الفقرة 

 واملنهي:واناستئناس احيرفي  التربوي التأهيل  يبتمل بردامج التكوةن عى   

املعد من طرف وزار  التربية الوطنية والتكوةن املنهي والتعليم العالي خاص اح  انهاملحسب  التربوي لتأهيل ا .1

املستفيدين الكفايات األساس واملستعرضة الضرورةة لإلدما  في التعليم كسا  إ يستهدفوالبحث العلمي 

 ؛النظامي أو التكوةن املنهي أو متابعة اناستئناس احيرفي

يالئم حاجيات املستفيدين ويساعد عى  إكسابهم املهارات التكوةشية األساسية لالددما  احيرفي واملنهي  اناستئناس .2

 ؛ما  في مسالك التكوةن املنهيفي احييا  العملية وتأهيلهم لإلد

 والتكنولوجيات الرقمية؛ التكوةن حول استعمال الوسائل متعدد  الوسائط .3

 تنمية املهارات احيياتية وبناء املبروع الشخص ي.  .4
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 وارد البشرية التربويةامل ة:لثالفقرة الثا

من  الضرورةة لتأطير وتنفيذ البردامجتعبئة املوارد الببرةة واألطر و  بتوفيرة تام احجمعية بموجب هذه اناتفاقيتل

أطر املساعد  حسب التخصصات املعتمد  في املبروع و احيرفي املنهي و س اومكوني اناستئن التربوي للتأهيل  مشبِطين

  وتبرم واألكاديميةلتتبع تنفيذ التكوةن. وةتم ادتقاء هذه املوارد بتشسيق بين احجمعية  تربوي مبرف اناجتماعية والتوجيه  و 

 احجمعية مع هذه املوارد عقود شغل:

 تتوفر فيهم املؤهالت البيداغوجية وشروط و  التعليم العاليمن بين حامىي شهادات  شبطي التأهيل التربوي م ادتقاء

 ؛التواصل مع املستفيدين

 ؛لتكوةن املنهيباناستعادة بالفاعلين في مجال ا اناستئناس املنهي واحيرفي جاللتكوةن في ملأطر مؤهلة    توفير 

 ؛بع املباريع التربوةة والتكوةشيةوتتوالتشسيق  خبر  في اإلشراف مبرف ذي ادتقاء 

  واملواكبة عى  اإلدما  السوسيو منهي مكلف باملساعد  اناجتماعية والتوجيهادتقاء. 
 

 : تسيير املركزاملجال الثاني
 

 : املعيدات ووسائل التأطيرالفقرة األولى

ـــ:تلتام احجمعية  ــ  بــ

 ؛والتكنولوجيات الرقمية األنبطة املوازةة بما في ذلك قاعة متعدد  الوسائطو  أنبطة التفتح فضاءات اتجهي 

 توفير املعدات والوسائل املعلوماتية واملكتبية الكفيلة بتسيير املركز؛ 

 ؛تجهيا فضاء ألنبطة التفتح واألنبطة املوازةة 

 األدوةة املناسبة تتوفر عى لفحص والعالجات األولية ا ةتوفير قاع. 
 

 تيدبيرالتسيير و ال: الثانية الفقرة

  موضوع من طرف األكاديمية رهن إشار  احجمعية لتدبير املبروع موضوع هذه  ...........................................إن مركز

 اناتفاقية خالل مد  تنفيذها؛

 املباشر لألكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن مباشر  أو عن طرةق املديرةة  اإلشرافتحت  ىإن تدبير املركز يبق

 ؛بواسطة مدير تضعه رهن إشار  املركز أو بإشراف املصلية املعنية بتتبع تنفيذ املبروع اإلقليمية

  خيص نا يمكن للجمعية أن تدخل أي تغيير عى  البشيات التحتية ومرافق املركز وتهيئته وتجهيااته دون التر

دقل أو استغالل   كما نا يمكنها واملصادقة الصرةحة لألكاديمية احجهوةة أو عن طرةق املديرةة اإلقليمية

كاديمية األ من صرةح إنا بعد ترخيص املعدات والوسائل املعلوماتية واملكتبيةالفضاءات واملمتلكات والتجهياات و 

 ؛احجهوةة للتربية والتكوةن

 إشراك إنا بعد هيئات أخرى أو تبرم معها شراكات وتفتح با  تدخلها في املركز تستقبل  نا يمكن للجمعية أن

 .هامن قبل صرةحةاألكاديمية احجهوةة واحيصول عى  موافقة 

 خالل مد  املبروع بـــ: تلتام احجمعيةكما 

  اناتفاقية؛هذه  والتجهيا والتموةل املنصوص عليها في التأطير بروط التام لحترام انا 

 في حالة التنصيص عليها في املبروع( تدبير التنقل لفائد  املستفيدين( 

  في حالة التنصيص عليها في املبروع( لفائد  املستفيدين التغذيةتوفير( 

  ؛لفائد  املستفيديناألولية واإلسعاف توفير احخدمات الصيية 

 األطر  بقوائماحجهوةة  األكاديميةموافا  و  لتدبير خدمات املركزتعبئة املوارد الببرةة واألطر الضرورةة و  توفير

وذلك  هذه األطر عند تغيير أحد  األكاديميةخبار قبل انادطالقة  و إ وفق النموذ  املعد لهذا الغرض العاملة باملركز 

 األكثر؛في أجل أسبوع عى  
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 أداء واجبات األطر املتعاقد معها وفق التاامات عقود البغل؛ 

 إطار املركز والورشات احيرفية واملهنية؛ يتأمين املستفيدين ف 

 .مسك محاسبة منتظمة للنفقات املرتبطة بتدبير املركز وفق دظام املحاسبة املعمول به 

 للتربية األكاديمية الجهوية  سم املبروع ورموز البركاء خاصةابإشهار املركز عبر نافتة تتضمن  تلتام احجمعية

 .ميديرية التربية غير النظاميةو اإلقليمية..........امليديرية / سوس ماسة والتكوين جهة
 

 حشيد اليدعم للمركز: لثةالفقرة الثا

 تلتام احجمعية بتشسيق مع األكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن باناستثمار األمثل مع التكوين املني :

واناتحاد العام ملقاونات املغر  التكوةن املنهي و لإلمكاديات التي يتيحها اإلطار التباركي بين التربية الوطنية 

املبار إليه في ديباجة هذه اناتفاقية من اجل انارتقاء ببرامج التكوةن والتدرةب والتوجيه واإلدما  

 للمستفيدين من املركز؛

 :تسع  احجمعية إل  حبد دعم القطاعات واملؤسسات املعنية بتأهيل وتكوةن  مع املؤسسات ذات الصلة

 ودعم وإدما  ورعاية اليافعين والببا  لالرتقاء بتنفيذ برامج التأهيل والتكوةن باملركز؛

 تسهر احجمعية عى  إخبار وإشراك األكاديمية احجهوةة واملديرةة اناقليمية في املجهودات إشراك اإلدارة :

 ذلها ناحتضان املركز واملستفيدين منه لتحقيق غاياته وتوفير أحسن الظروف إلدجاز املبروع؛الواجب ب

 األكاديمية احجهوةة للتربية  مكتوبة من نا يمكن للجمعية أن تفتح املركز ملساهمة أطراف أخرى دون موافقة

 .والتكوةن

 : نظام املعلومات:رابعةال الفقرة

في منظومة واملبروع احجمعية بتعبئة املطبوعات ومسك جميع املعطيات املرتبطة بنظام املعلومات احخاص بتدبير  تلتام

 .  وموافا  اإلدار  بها في اآلجال املحدد مسار
 

 ملستفييدين:اتأمين  :خامسةالالفقرة 

وةمكنها اناستفاد  من اآللية التي يتيحها املليق   املبروعاملسجلين لديها  في إطار ستفيدين مين املأتلتام احجمعية بت

وكذا  فيما يتعلق بالتأهيل التربوي؛شركة التامين ناتفاقية وزار  التربية الوطنية و  09/09/2010بتارةخ  2التعديىي رقم 

 .ر  املنهيمحددات التأمين في بردامج التد عى  غرار تأمين املستفيدين من اناستئناس احيرفي وفي التدارةب العملية 
 

 الوضعية املالية للجمعية :سادسةالالفقرة 

ببأن تحديد شروط التنظيم املالي واملحاسباتي  1959يناير  31باإلضافة إل  انالتاامات املحدد  في املرسوم الصادر بتارةخ 

 للجمعيات التي تستفيد من منح من الهيئات العمومية فإن احجمعية تلتام كذلك بما يىي:

   مارس من كل سنة بشسخة من وضعيتها املالية واملحاسباتية ذات العالقة بالبردامج موضوع  31اإلدار  قبل موافا

 هذه اناتفاقية؛

  موافا  اإلدار  بالوضعية املالية واملحاسباتية املتعلقة بالبردامج موضوع اناتفاقية كما تنص عليه املاد  الثامنة من

 ؛هذه اناتفاقية

  ؛املبروع املبالغ املتوصل بها في إطار هذاعى  كل مصادر التموةل وكافة  األكاديميةإطالع 

  مشبور رئيس احيكومة رقم  باملبروع حسب مقتضياتموافا  املجلس األعى  لليسابات باحيسابات املتعلقة

 .2014مارس  05بتارةخ  2/2014

  انالتاام بتوفير اناحتياط املالي الالزم والقدر  عى  تغطية تكاليف التسيير  في ادتظار تلقي اإلعادات املختلفة

 املتعاقد عليها مع األكاديمية أو مع باقي البركاء املادحين.

 القانونية الوضعية :السابعةلفقرة ا
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وادتظام اجتماعات هيئاتها ام العادي في موعده القادوني  تلتام احجمعية باحترام دظامها األساس ي عن طرةق عقد جمعها الع

عن تنفيذ  املسؤولوإذا تزامن تنفيذ اناتفاقية مع احجمع العام العادي أو اناستثنائي للجمعية  يستمر الشخص املسير   

 ؛املبروع في مواصلة مهام اإلشراف عليه إل  غاية تجديد تكليفه أو تعيين خلف له من طرف املكتب احجديد

 يوما؛ 15في أجل نا يتعدى  بالئحة املكتب احجديد األكاديميةتلتام احجمعية بإشعار 

 .صوص عليه في قادونها األساس يتلتام احجمعية باحترام إجراءات التوقيع احخاصة باحيسا  البنكي وفق ما هو من
 

 

 الباب الثالث:  مقتضيات مالية
 

 تكلفة وتمويل البرنامج :ثامنةالاملادة 
 درهم.  ............................................مجموعه  يمثل الغالف املالي اإلجمالي للمبروع سنوةا ما 

 يتوزع تموةل بردامج هذه اناتفاقية كاآلتي:

.................   لتموةل هذا البردامج في السنوةة األكاديمية : تحدد مساهمة األكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن مساهمة  -

 درهم.................... درهم أي كلفة فردية تقدر بـ 

 .رهمد.................  في  مساهمة احجمعية: تحدد مساهمة احجمعية لتموةل هذا البردــــامج -

 .املبروع املصادق عليه من طرف حجنة انادتقاءاملالية لتغطية النفقات املتعلقة بالبردامج وفق  اتوتخصص هذه املساهم
 

 :صرف مبلغ اليدعم :تاسعةال املادة

 ــ :تلتام احجمعية ب

  إلدجاز املبروع املبينة خصائصه في بطاقة املبروع   وفي حالة  األكاديميةصرف مبلغ الدعم املقدم لها من طرف

وبعد  تعذر ذلك نا يمكن للجمعية إدخال أي تعديل عى  مكودات املبروع  إنا بعد طلب مبرر دوافع التعديل

 ؛لألكاديميةاملوافقة الكتابية 

 كودات املبروع املمولة من عدم احجمع بين تموةالت من جهات مادحة أخرى لتغطية دفس النفقات املتعلقة بم

 ؛ األكاديميةطرف 

  عدم استعمال الفائض املالي بعد إدجاز املبروع كامال  إنا بعد تقديم طلب يبين مجانات الصرف املقترحة

 .األكاديميةوموافقة كتابية من قبل 
 

 العمليات الغير املقبولة: عاشرةالاملادة 

  با  إل  با  آخر إنا بموافقة كتابية من  للمبروع منيجوز للجمعية تحوةل مبالغ الدعم املبينة بالتفصيل املالي  نا

 ؛األكاديمية

 وتبقى احجمعية مدينة ناغيةتعارف عليها تعد كل عملية مالية غبر مبرر  بوثائق نا تحترم املعايير املحاسباتية امل  

 ؛بمبلغ العملية لألكاديمية

 وتبقى احجمعية مدينة ناغية صارةف املنجز  من طرف احجمعية لبلو  أهداف ودتائج غير املتعاقد ببأنها تعد كل امل

 ؛بمبالغ املرتبطة بها لألكاديمية

  وتبقى احجمعية مدينة  ناغيةكل عملية مالية بها تضار  في املعلومات املتضمنة بالوثائق الثبوتية املرتبطة بها تعد

 .العملية إل  حين تصييح املعلومات املتضاربةبمبلغ  لألكاديمية
 

 :تحويل أشطر املساهمة املالية :حادية عشرةالاملادة 

حيسا  احجمعية احخاص بالبردامج موضوع اناتفاقية  ألكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةنل يتم تحوةل املساهمة املالية

 : واملبار إليه أعاله حسب البرمجة التالية

  املعد من طرف احجمعية وفق البروط  املبروعبتقرةر ادطالقة  بعد إدناء احجمعية 50%:  الشطر األول

 . بعده الثانية عشرةاملادة املنصوص عليها في 
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 املبروع في شقيه التأهيىي والتكوةنيبعد موافا  اإلدار  بالتقرةر النصف مرحىي من تنفيذ   30: % الشطر الثاني 

واملعد من طرف احجمعية وفق  والتدبيري  احجادب البيداغوجيو . وةتضمن هذا التقرةر احجادب املالي نسخ 3في 

 بعده. عشرة ثانيةالاملادة البروط املنصوص عليها في 

 دفقات احيصيلة والتقرةر النهائي والتقرةر املالي عن وتقديم تقرةر  السنة التكوةشيةبعد نهاية  20% :الشطر الثالث

 بعده الثانية عشرةاملادة واملعد من طرف احجمعية وفق البروط املنصوص عليها في  .(80السابقة )%الدفعات 
 

نسخة من هذه التقارةر إل  األكاديمية احجهوةة أو املديرةة اإلقليمية من أجل الدراسة والتحقق من إدجاز تحيل احجمعية 

 .نسخ 3في  ببهاد  التحقق من إدجاز املبروع األكاديميةوموافا   املبروع
 

 : تبرير النفقات الخاصة باملشروععشرة ثانيةال املادة

 :تلتام احجمعية بموافا  اإلدار  بالوثائق التالية

  التأهيل التربوي  واناستئناس والتكوةن املنهي  وتوزيعهم الذي يتضمن لوائح املستفيدين املشروعتقرير انطالقة(

باإلضافة للوائح اليافعين واملنقطعين عن الدراسة الذين تم استهدافهم وتوجيههم في اطار استقطا   احيرفي(/

وأطر التدبير  ومبرفين ومكودين مشبطيناملوارد الببرةة املنخرطة في املبروع من   لوائح املستفيدين من املركز

التدارةب العملية وعناوةن مراكز   ةنسخ من تعاقدهم مع احجمعيو ملفات ادتقائهم واملساعد  اناجتماعية 

ي نظام املعلوماتالإلضافة إل  اللوائح مستخرجة من ا. بوالتخطيط السنوي لألنبطة واستعمانات الزمناملستهدفة 

 ؛املديرةة اإلقليميةومصادق عليها من طرف  مسار 

 وةتضمن التقرير النصف مرحلي: 

يجب أن  والذي املبروع في شقيه التأهيىي والتكوةنيتنفيذ  املتعلق بسير  والتنظيمي البييداغوجي التقرير .1

األعداد الفعلية   خاصة خامسة عبر احاإلدجازات ومؤشرات التتبع املبار إليها في املاد   يتضمن مستوى 

في شقيه وما تم إدجازه في الغالف الزمني املخصص للتربية والتكوةن والتقوةمات  للمستفيدين من البردامج

و التتبع املنجز   وكذا جرد األنبطة التي قامت بها احجمعية خالل الفتر  املعنية بالتقرةر وتقارةر اإلشراف 

 لية ؛للمرحلة املوا ةيجب أن يوضح هذا احجادب بردامج األنبطة املتوقع اوالتدبير..احخ  كم

وجدونا  يجب أن يتضمن جدونا مفصال بالعمليات املالية التي قامت بها احجمعية  والذي املالي التقرير   .2

بالوثائق الثبوتية للمصارةف املدودة  يعطي الوضعية املالية العامة للمبروع ونسبة اإلدفاق منه مرفوقا

القادودية التي تحتوي عى   باحجادب املالي من التقرةر )عروض أثمان  سندات الطلب واناستالم  الفواتير 

  نسخ من البيكات  كبوفات احيسا  البنكي  إقرارات تسلم الرسومات حسب القوادين احجاري بها العمل

واملبرف  .....( مرتبة حسب ورودها في دفس التقرةر وةجب أن تحمل تعوةضات األطر املشبطين واملكودين 

ي يبين قيمة   والذ13ع املبار إليه في املاد  الوثائق رقما تسلسليا  وأن تختم الشسخ األصلية بخاتم املبرو 

 ؛في النفقة املعنية األكاديميةمساهمة 

  يتضمن: السنة التكوةشيةبعد نهاية النصف مرحىي يقدم نفس موصفات التقرةر   بالحصيلةتقرير 

دتائج التأهيل والتكوةن املحصل عليها من طرف يتضمن والذي  املعد لهذا الغرضالنموذ  حسب احيصيلة تقرةر  -1

الذين اجتازوا انامتحادات ة بالشسبة للمستفيدين باللوائح اإلسمي امرفوق اناحتفاظ واإلدما  نسباملستفيدين و 

املدمجين في التعليم النظامي أو التكوةن املنهي أو سوق البغل تتضمن أسماء )نهاية السلك اناعدادي(  و  اناشهادية

 الورشات املستقبلة.املؤسسات التعليمية أو مراكز  التكوةن املنهي أو 

مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي بنفس مواصفات التقرةر املالي عن البطر األول من الدعم   تقرةر مالي -2

(expert-comptable)  أو محاسب معتمد(comptable agréé)  (80دفقات الدفعات السابقة )%وةخص مجموع.  

  اعن صرف البطر األخير من الدعم السنوي وتقرةر  امالي ايتضمن تقرةر  اتقدم احجمعية تقرةرا سنوةكما 

 .حول تتبع إدما  املستفيدين ابيداغوجي
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 .رف كل من رئيس احجمعية وأمين املال بهاطمن  موقعة املبار إليها أعاله  أن تكون املالية بترط في كل التقارةر ي

فإن اإلدار  لن تحول لفائد  احجمعية إنا املبلغ املناسب لعدد   %15بأكثر من  في حالة دقصان عدد املستفيدين

 املستفيدين فعليا من البردامج.

تبقى الصالحية لإلدار  في خصم املبالغ التي سبق لها أن حولتها ضمن الدفعة السابقة حيسا  احجمعية بخصوص  كما

 املستفيدين الذين ثبت أنهم لم يستفيدوا من البردامج خالل الفتر  املوافقة.
 

 خاتم املشروع: عشرة لثةالثااملادة 

كل األوراق الثبوتية األصلية للمصارةف املنجز  من طرف احجمعية تلتام احجمعية باتخاذ خاتم خاص باملبروع  تختم به 

   التالي:لك حسب النموذذ  و األكاديميةمن طرف  في إطار الدعم املقدم لها
 

األكاديمية املبرمة بين  .............................اتفاقية الشراكة رقم 

 ...........................اإلقليمية يديرية املالجهوية للتربية والتكوين و 

 ..................................................... جمعيةو 

 .......................................بتاريخ 

 درهم..........................    مساهمة األكاديمية
 

 

 : تيدبير املساهمةعشرة رابعةلااملادة 

 ببنك املفتوح  إل  احيسا  البنكي احخاص بالبردامج موضوع هذه اناتفاقية  لألكاديميةاملالية  ةيتم تحوةل املساهم

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

 رقم احيسا : 

                        

 

 ؛املرتبطة بالبردامج اتحصيل واألداءوةتم عن طرةق هذا احيسا  إجراء جميع عمليات الت 

 األساس ي  مع  و منصوص عليه في قادونهاتحترم احجمعية إجراءات التوقيع احخاصة باحيسا  البنكي وفق ما ه

 ضمادا لدقة احيسابات.ما أمكن أو التحوةل البنكي بواسطة البيك  إجراء جميع عمليات الصرف
 

 التتبع والتقييم واملراقبة الرابع:الباب 
 

 مؤشرات التتبع والتقييم واملراقبة :ةعشر  خامسةالاملادة 

 عى  وضع مؤشرات التتبع بهدف الوقوف موضوعيا عى  وضعية تنفيذ مقتضيات هذه اناتفاقية. افطر عمل األ ت

 املؤشرات األساسية للتتبع املوضوعة عى  قاعد  دورةة هي كاآلتي:

 وتوزيعهم حسب البردامج والنوع؛ عدد املستفيدين من املبروع 

  ؛نسبة إدجاز الغالف الزمني لوحدات التأهيل التربوي 

   اناستئناس املنهي؛نسبة إدجاز الغالف الزمني لوحدات 

 عدد أيام التدارةب العملية املنجز ؛ 

 نسبة تسر  املستفيدين؛ 

  ؛الغيا نسبة 

  ؛التتبع والتقوةمعدد زةارات 

 معدنات التحصيل للمستفيدين؛ 

 ؛م النظاميفي التعلي يندمجامل األطفال نسبة 
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 ؛في مسالك التكوةن املنهي يندمجامل األطفال نسبة 

 ؛سوق البغلفي  يندمجامل األطفال نسبة 

  ؛عدد شواهد التكوةن بالتدر 

 وضعية مسك املحاسبة احخاصة بتدبير املركز في مرحلة تنفيذ املبروع؛ 

 .وضعية أداء مستحقات املوارد الببرةة املنخرطة في املبروع 
 

 .وضعية تنفيذ املؤشرات املتفق عليهاجدول تركيبي بتتضمن التقارةر الدورةة 
 

 : لجنة التتبع والتقييمعشرة سادسةالاملادة 

 ؛البرةكة ةاحجمعيو األكاديمية احجهوةة  بينحجنة مبتركة تحدث 

  النصف املرحىي دورةا )انادطالقة وبردامج العمل  التقرةر تجتمع و  ممثلين عن كل طرفتتكون هذه اللجنة من

عليها أن تدعو لالجتماع إجبارةا فور التوصل    التيبمبادر  من اإلدار  وكلما دعت الضرور  لذلك تقرةر احيصيلة(

 ؛احيادية عبر للجمعية املنصوص عليه في املاد   ةرةر الدورةابالتق

 اناقتراحات املالئمةكل  تقديم و اناتفاقية  موضوع  بروعامل زاتدجاإ وتقييم بتتبع تنفيذهذه اللجنة  كلفتت  

 .وترفع تقرةرا بذلك لإلدار  عن كل اجتماع
 

 من طرف األكاديمية املكلف مهام املشرف على املركز   :ةعشر  بعةالسااملادة 

تدبير مركز الفرصة الثادية احجيل تتبع من طرف األكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن ل املبرف املكلفيعهد إل  

لتاامات املنصوص عليها في اتفاقية انااحجديد مهمة تتبع تنفيذ املبروع وكذا تمثيل األكاديمية في متابعة تنفيذ 

 وتتجسد مهامه في: البراكة مع احجمعية العاملة باملركز.

 ؛والتجهياات واملمتلكات خشخاصألمة لوتوفير شروط الصية والسال  املركز النظام في  عى  ضمان السهر 

 املباركة في مجلس إدار  املركز  وفي حجنة التتبع املحدثة في إطار اتفاقية البراكة مع احجمعية؛ 

  املركز املصادق عليه من طرف حجنة التتبع؛بردامج العمل السنوي احخاص بأنبطة تتبع تنفيذ 

 التربوي من أجل تسليمها للجمعية وفق اإلجراءات  جرد التجهياات واملمتلكات احخاصة باملركز عند ادطالق املوسم

 واملساطر املعمول بها؛

  جرد التجهياات واملمتلكات احخاصة باملركز عند نهاية املبروع قبل تسلمها من احجمعية وفق اإلجراءات واملساطر

 املعمول بها؛

  احجمعية عن طرةق بطاقات اناتصال باملركز مع اناستفاد  من احخدمات املقدمة و والتكوةن سير الدراسة تتبع

 واناجتماعات الدورةة؛

 تشسيق إدجاز التأطير التربوي لألقسام باملركز؛ 

  تشسيق التكوةنات لفائد  املشبطين التربوةين واملكودين واملبرفين العاملين باملركز املنظمة من طرف األكاديمية

 احجهوةة أو الوزار ؛

 استفاد  تالميذ املركز من أنبطة التفتح واأللعا  الرةاضية واملباركة في األنبطة املوازةة املنظمة من  تشسيق

 طرف الوزار ؛

 املباركة في حجن تقوةم طلبات عروض احخدمات التي تنجزها احجمعية؛ 

  تتلقاه احجمعية لتنفيذ  التي تعقدها احجمعية مع باقي البركاء ومختلف أدواع الدعم الذيلبراكة ااتفاقــيات تتبع

 املبروع وأنبطته؛

  محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات املنتخبة؛املركز بمعية احجمعية تمثيل 

 جرد حاجيات املركز من حيث الصيادة والتأهيل والتجهيا واقتراحها عى  األكاديمية احجهوةة للتربية والتكوةن؛ 

  مدير األكاديمية احجهوةةوعرضه عى   املركزحول نباط وسير  دوريوضع تقرةر عام. 

 .املراقبة :الثامنة عشرةاملادة 
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 للوزار التابعة  أجهز  التفتيش املختصةتخضع العمليات اإلدارةة واملالية املرتبطة بتنفيذ هذه اناتفاقية ملراقبة 

 لهذا الغرض.  أو أية هيئة أو خشخص تعينه اإلدار  تلك التابعة لوزار  املالية أيضا  و لألكاديميةو 

وفي حالة تعذر إدجاز البردامج فإن احجمعية تلتام بإعاد  املبالغ املتعلقة باحجزء غير املنجز من البردامج تحت طائلة 

 استعادتها من طرف اإلدار  وفق امتياز السلطة العمومية.
 

 مقتضيات خاصة الخامس:الباب 
 

 تسوية املنازعات عشرة: التاسعةاملادة 

 .آليات تسوةة املنازعات الودية بين أطراف اناتفاقية يمكن للطرفين اللجوء إل  السلطات املختصة قادودابعد استنفاذ 
 

 مراجعة االتفاقية :العشروناملادة 

 يمكن لهذه اناتفاقية أن تكون موضوع مراجعة باقتراح مكتو  من أحد الطرفين.
 

 شروط الفسخ :العشرونالحادية  و  املادة

 حالة عدم وفاء أحد الطرفين بالتااماته  يتم إعطاء مهلة لهذا األخير لتنفيذ التااماته في أجل أقصاه شهر.  في

 بعد ادصرام هذا األجل  يكون للطرف اآلخر كامل احيق في فسخ اناتفاقية.
 

قادودية أو موضوعية جود صعوبة و  أو  تحتف  اإلدار  بحق فسخ هده اناتفاقية من جادب واحد في حالة حل احجمعية

 تحول دون تنفيذ اناتفاقية.

خاصة استكمال بردامج التأهيل التربوي والتكوةني  وفي حالة الفسخ  تستعمل املوارد املتوفر  لتصفية املبروع

   فيما يحول الباقي إل  خزةنة الدولة.للمستفيدين
 

 االتفاقية إشهار  والعشرون: الثانيةاملادة 

وفي جميع الوثائق  اناتفاقيةاملبروع موضوع مركز  في واجهة إل  جادب احجمعية اسم وشعار الوزار تلتام احجمعية بوضع 

األكاديمية احجهوةة اإلشار  إل  أن إدجازه يتم في إطار شراكة وتعاون مع  به معاملرتبطة  واإلصدارات واملنتوجات واألنبطة

 ..للتربية والتكوةن جهة ..............................

املديرةة األكاديمية و ومنها عى  احخصوص الشبر داخل مقر  املالئمةيتم اإلخبار بهذه اناتفاقية بكافة وسائل اإلشهار 

 .ومقر مركز الفرصة الثادية احجيل احجديد................ ومقر احجمعية اناقليمية
 

 

 .األطراف الثالثةمن  بشسخة أصلية موقعة   يحتف  كل طرفدظائر أصلية 3حررت هذه اناتفاقية في 
 

 .………………………  بتارةخ بـ.................وحرر                        
 

 .…………………..……………املوافق لــ
 

 

األكاديمية الجهوية 

 للتربية والتكوين 

 سوس ماسة جهة 

 

 االقليميةيديرية امل

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

 جمعية

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

 

 

 

 

 

 


