
 
 
 

 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم 

 في مجال التعليم األولي 
 ؛ ( 1) نموذج رقم   بسيدي بنور   املدير اإلقليميالسيد  إلى موجهاملشروع    دعم  طلب 

بطاقة اإلقامة إذا كان املسؤول  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها بالنسبة للمسؤول عن الجمعية من جنسية مغربية، ونسخة من  

 أجنبيا مقيما في املغرب؛ 

 ؛  ( 2نموذج رقم  )وفق النموذج املرفقجمعية لل    تعريفيةبطاقة  

وفق النموذج املرفق، مؤشرا على كل صفحاتها ومختومة بخاتم الجمعية  وموقعة من طرف ممثلها القانوني  مع املصادقة على    املشروع بطاقة 

 ؛  (3نموذج رقم ) اإلمضاء

 التزام موقع من طرف املسؤول القانوني عن الجمعية مع املصادقة على اإلمضاء بإرجاع املبالغ املتعلقة بالجزء غير املنجز من املشروع؛  

 جدول بياني للمصاريف املرتبطة باملشروع: 

ديريررررة تقريررررر مررررالي مرررردعم بالوةررررابق الثبوتيررررة واملثبتررررة موجرررره صرررررف أنررررر  منحررررة أو دعررررم هرررربق أن اهررررتفاد  م هررررا الجمعيررررة مررررن امكاديميررررة الجهويررررة أو امل 

ة املاليررة (، يبرررر مجمرروع القيمرر 50.000في املحاهبة بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفرروق نمسررين ألررف در مررا)االقليمية ، ومصادق عليه من طرف نبير 

 للمشروع؛

 مستخرجة من مسار البحة املستفيدين من اقسام التعليم امولي  

 البحة املربيا  واملربيين. 

 : الوةابق التالية  يتضمن  نسختينامللف القانوني للجمعية   في  

 للجمعية؛     القانون امهاس ي (1

 الجمعية؛  مللف ال هائي    وصل اإليداع (2

، مع ضرورة التزام الجمعية باإلدالء باملحضر الجديد في حال تجديد املكتب نالل نفس  الجمعيةمكتب  آنر جمع عام لتجديد    محضر  (3

 ؛نسختينالسنة، مرفقا بوصل اإليداع في  

 الجمعية؛ مكتب البحة أعضاء  (4

الدعم    نسخة (5 "طلب  مشروع  على  افقة  باملو للجمعية  املسير  املكتب  اجتماع  محضر  امولي      من  التعليم  مجال  توقيع في  يحمل   ،"

 ربيس)ة( الجمعية وناتم الجمعية وتوقيعا  أعضاء املكتب؛ 

 نسخة من مرهوم تمتيع الجمعية بصفة املنفعة العامة بالنسبة للجمعيا  التي تتوفر على  ذه الصفة؛  (6

شهادة بنكية تحمل االهم الكامل للجمعية كما  و وارد في قانونها امهاس ي، وكذا رقم حسابها البنكي الخاص باملشروع، مع إضافة    (7

وةيقة موقعة من لدن ربيس)ة( الجمعية تحدد صفة عضوية املوقعين على الشيكا  دانل املكتب املسير حسب القانون امهاس ي 

 للجمعية؛ 

 السنة املنصرمة، موقع ومختوم من لدن ربيس)ة( الجمعية؛  التقرير امدبي برهم  (8

 . التقرير املالي برهم السنة املنصرمة موقع من طرف أمين )ة( املال وربيس )ة( الجمعية (9

مع   الشخص املؤ ل قانونا   طرف  من وموقع الجمعية بخاتم ومختوم صفحاته كل  على  مؤشر الخاص بالجمعيا ، التحمال  دفتر من نسخة 

 به"؛  قبول االلتزام وتم على مضمونه تم االطالع " عبارة إضافة مع املصادقة على اإلمضاء،

 ؛ لتسيير أقسام التعليم امولي أو ترانيص الشراكة املوقعة في حالة توفر ا،نسخ من اتفاقيا   

من طرف الجمعية إلنجاز مهمة مربي أو مربية بأقسام التعليم امولي املراد تسيير ا مرفقة بملف يتضمن: بطابق  ينالبحة املربيا  أو املربين املرشح 

عليها من شوا د ودبلوما  تم الحصول عليها وشوا د تتبث تجربتهم بالتعليم  ونسخ مصادق ،وكذا السيرة الذاتية  ،التعريف الوطنية الخاصة بهم

ة من السجل العدلي وشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطا  الطبية املختصة تثبت هالمته الصحية والعقلية  امولي )إن توفر (، و نسخ

 ملزاولة  ذه املهنة؛  

   ة.يعبأ طلب الدعم لكل مؤهسة على حد ملحوظة :             

 
 املديرية الإقلميية لس يدي بنور  - الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة ادلار البيضاء سطات    

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والرشاكة / شارع ادلاخةل زنقة مكناس س يدي بنور        
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