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 تقدي  
 عىل: بناء  

اليوم    الت   وأأيده  التوجهيات امللكية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا    ىل املشاركني يف  اإ تضمنهتا رسالته السامية املوهجة 

 . 2018يوليو   18الوطين حول التعلمي الأويل املنظم يوم  

منه،اذلي ينص عىل أأن ادلوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية،تعمل عىل تعبئة لك    31، ولس امي ال صل  2011دس تور اململكة لس نة   

أأس باب اس ت ادة املواطنني واملواطنات ،عىل قدم املساواة، من احلق يف احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي  الوسائل املتاحة ،لتيسري  

 اذلي يؤكد عىل أأن التعلمي الأسايس حق للط ل وواجب عىل الأرسة وادلوةل؛   32جودة.وكذا ال صل 

 . 2019غشت  9املوافق ل   1440ذي احلجة   7اتري   الصادر ب ي  املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلم  51.17القانون الإطار   

للربانمج احلكويم    التن يذي  للمخطط  الوطنية  ا قط  –وتن يذا  الرتبية  البيداغويج وحتسني    2احملور    2021/ 2017  –ع  المنوذج  بتطوير  املتعلق 

هدف الرف  من جودة التعلمي الأويل وتعمميه عىل مجي  أأط ال    ة التعلمي الأويل واذلي يتضمنبشأأن ترسي  وتري   17كوين،  جراء  جودة الرتبية والت

 ؛ 2027س نوات يف أأفق    10س نوات ، وذكل عىل مدى     5 –  4ال ئة العمرية  

املساطر  يوليوز يف شأأن املصادقة عىل دليل    21بتاري    028.20مقرر وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي  رمق   

 دلمع مشاري  امجلعيات امللك ة بتدبري أأقسام التعلمي الأويل املدجمة يف املؤسسات التعلميية العمومية؛ 

هتا، خاصة يف جمال الرشاكة م  مجعيات اجملمت   ا وانسجاما م  اختصاصات الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين هجة ادلار البيضاء سطات وصالحي 

جناز مشاري  وأأنشطة تتوىخ مهنا حتقيق احلاكمة والتدبري يف تزنيل الربانمج الوطين لتعممي وتطوير التعلمي الأويل امللزتم  املد ، وحرصا   مهنا عىل اإ

املكل  اجلالةل  صاحب  أأمام  ا به  يأأيت  هللا،  نرصه  السادس  محمد  حسب    الأويل،  التعلمي  جمال  يف  امجلعيات  مشاري   دلمع  التحمالت  دفرت  عامتد 

 يات التالية: املقتض 

 

 : الأهداف الباب الأول 
 

 ال صل الأول : الأهداف 
ق  من هجة    بس يدي بنور لميية هيدف هذا ادلفرت اإىل حتديد الأس  واملبادئ العملية يف جمال تدبري الرشاكة بني الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين واملديرية الإ

قلميية من خالل هذه العملية اىل حتقيق الأهداف التالية:   وامجلعيات من هجة أأخرى، وتسعى املديرية الإ

o    وامجلعيات؛ ومصاحلها  قلميية    احلاكمة يف جمال يف جمال تدبري الرشاكة بني  اكدميية   تقوية أ ليات 

o   والتدبري ابملرشوع؛تعزيز ثقافة اجلودة 

o  ضامن املردودية والنجاعة يف دمع مشاري  امجلعيات؛ 

o  التعلمي الأويل؛ سن  املقدمة للأط ال البالغني   ا متكني امجلعيات من موارد مالية لتحسني خدماهت 

o  املسامهة يف تقوية قدرات امجلعيات الرشيكة يف تدبري وتس يري أأقسام التعلمي الأويل؛ 

o  قلميية   بني الأاكدميية تسهيل العمل والتنس يق جراءات وواثئق مضبوطة وواحضة ومتاحة، وامجلعيات من خالل    ومصاحلها الإ  اإ

o  تقيمي والتطوير املس متر. ال تتب  و ال ات توفري أأدو 

 الثا : رشوط ادلمع الباب  
 ال صل الثا : امجلعيات املس ت يدة 

o  املن عة العامة؛   تعلمي الأويل الت تتوفر عىل ص ة  امجلعيات أأو ش باكت امجلعيات الوطنية النش يطة يف جمال ال 

o   التعلمي الأويل؛ امجلعيات أأو ش باكت امجلعيات الوطنية أأو اجلهوية النش يطة يف جمال 

o  قلميية النش يطة يف جمال التعلمي الأويل؛  يات أأو ش باكت امجلعيات الوطنية امجلع  الإ

o   أأو ش باكت امجلعيات وأ  امجلعيات  أأهمات  فهيا مجعات  مبا  والتكوين  الرتبية  والتالميذ العامةل يف جمال  التلميذات  وأأولياء  أأنظمهتا  ابء  الت هتدف   ،

 . ابلرتبية والتكوين، مبا يف ذكل جمال التعلمي الأويلالأساس ية اإىل  رتقاء  

 الرشوط القانونية    : لثالث ال صل ا 



 : املقدمة لطلبات ادلمع أأن تكون يشرتط يف امجلعيات  

o  طار قانون تأأسي  امجلعيات كام مت تعديهل وتمتميه  ويف وضعية قانونية سلمية؛ مؤسسة يف اإ

o   وحماور ادلمع يف جمال التعلمي الأويل؛ أأهدافها وأأنشطهتا منسجمة م  جمالت 

o  قادرة عىل تدبري املرشوع )املوارد املالية والبرشية واملادية(؛ 

o   ؛املس ت يدين بص ة جمانية ل ائدة الأط ال  قادرة عىل تقدي خدماهتا 

o   داري  وحماس بايت لتدبري املرشوع؛ متوفرة عىل نظام اإ

o  املرشوع. سامهة يف تغطية ن قات  قادرة عىل امل 

 املرشوع القابل لدلمع : لراب  ال صال 

o      قلمي مبوافقة املؤسسة واملديرية  لك مرشوع العمومية داخل الإ ىل تس يري بنيات التعلمي  ويل )أأقسام أأو مركز( ابملؤسسات التعلميية  هيدف اإ

 ومصادقة  اكدميية؛ 

o     ،قلميية  تقدي لك مجعية مرحشة مرشوعا متاكمال لتدبري أأقسام التعلمي  ويل وفق المنوذج اذلي يمت حسبه من املديرية الإ

o  أأ ط ال؛م  ضامن حق المتدرس وتوفري العرض الرتبوي ومراعاة خصوصيات    30ول يتجاوز  ،  15ل يقل عدد الأط ال يف لك قسم عن  يتعني 

 ي ، وميكن أأن يشمل القسم مس توى دراس يا واحدا )الأول أأو الثا ( أأو مس تويني دراس يني)الأول+الثا (؛ الوسط القروي والش بة قرو 

o  طار املرشوع مه املس توفون    الأط ال املس ت يدون  . س نوات 6و   4للسن بني  يف اإ

 لثالث: المتويل البااب 
 املسامهة املالية :  اخلام  ال صل  

o   قلميية    للأاكدميية الس نوية  حتدد املسامهة ملرشوع حسب  ال لمتوي  س يدي بنور اجلهوية للرتبية والتكوين هجة ادلار البيضاء سطات عرب مديريهتا الإ

 زتمة هبا من طرف امجلعية الرشيكة. عدد الأقسام املل

 ال صل السادس: تدبري املسامهة املالية 

o   قلميية  ختصيص املسامهة املالية الس نوية لتغطية بعض  س يدي بنور للأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين هجة ادلار البيضاء سطات عرب مديريهتا الإ

 مصاريف تس يري املرشوع؛  

o     تسامه امجلعية يف تغطية املصاريف الأخرى الرضورية للمرشوع؛ 

o  ؛ )المنوذج رفقته( حتدد طبيعة املصاريف املرتبطة ابملرشوع يف الت صيل املايل مضن وثيقة املرشوع 

o     طار بنود دفرت التحمالت والت اقية  املربمة واملصادق علهيا؛  مين  منعا لكيا عىل امجلعية املس ت يدة من ادلمع املقدم لها اس تعامهل خارج اإ

o    احملاسبية  صلية للك معلية  و يتعني علهيا  حت اظ ابلواثئق  مالت والعمليات املتعلقة ابدلمع يتعني عىل امجلعية التعامل ابلش يك يف مجي  املعا

 س نوات.   ملدة ل تقل عن مخ  

 حتويل املسامهة املالية  :  الساب  ال صل     

o   قلميية  يمت حتويل ىل احلساب البنيك    س يدي بنوراملسامهة املالية للأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين هجة ادلار البيضاء سطات عرب مديريهتا الإ اإ

 ؛ حسب بنود الت اقية الت س توق  لحقا بعد معلية  نتقاء %50والثا    %50الأول   اثنني: للجمعية عرب شطرين 

o :دلء امجلعية بتقرير انطالقة املرشوع اذلي يتضمن لواحئ الأط ال مس تخرجة من منظومة مسار    50الشطر الأول ومصادق علهيا  يف املائة بعد اإ

  يف   ية من طرف مدير املؤسسة التعلميية العمومية احملتضنة للمرشوع، ولواحئ املوارد البرشية املنخرطة يف املرشوع، ونسخ من تعاقدمه م  امجلع 

، وعناوين املؤسسات الت حتتضن أأقسام  احرتام اتم ملقتضيات مدونة الشغل ومتتيعهم باكفة احلقوق اجلاري هبا العمل يف هذا الشأأن 

 التعلمي الأويل، مصادق علهيا من طرف املديرية  قلميية؛ 

o  : الثا املرش   50الشطر  تن يذ  من  املرحيل  نصف  ابلتقرير  موافاة  دارة  بعد  املائة  والبيداغويج  يف  املايل  اجلانب  التقرير  هذا  وع،ويتضمن 

 والتدبريي ؛ 

o ن ق عليه من طرف خبري حماس بايت عىل  ماليا مصادق  تقريرا  ، وكذا  الرتبوية  تقريرا عن احلصيةل  امجلعية  تقدم  الس نة ادلراس ية،  هناية  ات  ويف 

 يف املائة(؛   100ادلفعات السابقة ) 



o  ،ن املديرية  قلميية  يف حاةل عدم حتقيق النتاجئ املنتظرة ل املبلغ املناسب لنس بة الإجناز ال عيل من املرشوع؛ فاإ  لن حتول ل ائدة امجلعية اإ

o  رجاع املبالغ املتعلقة ابجلزء غري املنجز؛ ن امجلعية ملزمة ابإ جناز املرشوع ، فاإ  ويف حاةل تعذر اإ

o  ن اقتضت الرضورة، حتويل اعامتدات ادلمع املذ ورة أأعاله، رهني اب لتقارير الإدارية والرتبوية للس يد مدير املؤسسة احملتضنة لأقسام التعلمي  ويبقى اإ

 الأويل والس يد امل تش الرتبوي وجلن التتب  واملراقبة؛ 

 

 لراب : التعاقد البااب 
 

 ات اقية الرشاكة  :  الثامن ال صل     

o   برام ات اقيات رشاكة م  امجلعيات الت مت انتقاؤها؛ يمت  اإ

o    املسامهة املالية وأ ليات التتب  والتقيمي وتدبري اخلالفات. حتدد هذه الت اقيات لك املقتضيات املرتبطة بتن يذ والزتامات الأطراف الرشيكة وتدبري 

 اخلام : التن يذ والتتب  والتقيمي الباب  
 تن يذ املرشوع  :  التاس  ال صل     

o   ؛ أأشهر تبتدئ من فاحت ش تنرب وتنهتيي عند ممت شهر يونيو من لك س نة   10  مدة  تن يذ املرشوع خالل يمت 

 ال صل العارش: الزتامات امجلعية 

o  قلميية ) تقارير امجلعية ثالث    تقدم  ؛  نطالقة، املوا بة، احلصيةل(، وفق الامنذج الت تضعها املديرية الإ

o  موق  من دلن مدير)ة( املؤسسة ورئي )ة( امجلعية؛ موافاة املديرية  قلميية بتقرير تربوي لك هناية أأسدس 

o  طار ادلمع؛  تيسري هممة لك جلن التدقيق والتتب  لالطالع اخلدمات امللزتم هبا يف اإ

 جلنة التتب  :  حلادي عرش ال صال 

o  قلميية   حتدث جلنة لهيا تتب  وتقيمي تن يذ الت اقية املربمة   حملية وجلنة اإ قلميية، يعهد اإ  ؛ مشرتكة تتكون من ممثلني عن امجلعية وممثلني عن املديرية الإ

o      اللجنة  وترف     وعىل الأقل ثالث مرات يف الس نة،    و لكام دعت الرضورة ذكل، أأ   ، بشلك دوري   لك من اللجنة احمللية واللجنة  قلميية   جتمت

قلميية احمللية تقاريرها    للرتبية والتكوين هجة ادلار البيضاء سطات.   ، فامي ترف  اللجنة  قلميية تقاريرهاللأاكدميية اجلهوية للمديرية الإ

 

 
 

 تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به  

 ية توقيع وخاتم السيد)ة( رئيس)ة( الجمع

 ملحوظة : التوقيع مصادق عليه  


