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 بناء على االفتااية طاا لتعاان بن جلت هة اا جننا ن اجااجاا نجسساا
العاتةم الاالي باجاة املويا بعا يخ  18أبريل .2016
 ناععبا ا لرغب كل جن جلت هة اا -جننا نهاجا جوالي اسماعةل في فتوحةد
هةودهما جن أهل دعم يد ا اتب الد اسا الاتةا باجااجا ناإلسةام في دعم ثقاا
املقانل لديهم؛
 نطسةاجا جن اجاة في ط ساء أس
باجاة ؛
 نبناء على جحاضر اهعماعا جان العتبع نالعقةةم املناقدة بعوا يخ  05يونيو  2017و

اناعاح جعبادل بن اجااجا نالناةج املقانالتي

 04شتنبر 2017؛
*****************************************************

فتم االفتاقق
بن جلت هة اا  -جننا جمثال في شخص ئياه
جن هة ،
نهاجا جوالي اسماعةل جمثت في شخص ئياةا
جن هة أخرى؛
على مق يلي:
***************************************************

املادة األوىل :موضوع امللحق
في طاا برناجج العاان بن جلت هة اا  -جننا ناجااجاا نجسسااا العاتاةم
الاالي باجاة برسم سن  ،2017يمول جلت هة اا جننا فتدا يب لدى املقانال لاائدة
اتبا الد اسااا الاتةااا (سااتا املاسااال نالااد)عو ا العااايان جااجاا جااوالي اسااماعةل (املشااا
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طليهااا ياااد باجااجا ا الشاارين  ،ناقااا لألهااداا نالشاارن نااللازاجااا الااوا دة فااي ه ا ا امل ا
اجخاص بالبلناجج.

املادة الثانية :أهداف الربنامج
 اإلسةام في ضما املزانه بن العكوين النظري داخل اجااجا نالعأهةل املةداني داخل
املقانل لاائدة اتب الد اسا الاتةا؛
 فتنمة نفتحان نفتطوير القد ا العدبنلي لطتب الد اسا الاتةا نفتنمة اج
املقانالتي نثقاا املقانل لديهم؛
 اإلسةام في فتكوين اتب هاجاةن جناعحن على امل ةط االيعصادي ناالهعماعي
اجاةوي؛
 فتحانز الطتب على االنخرا الااعل جاعقبال في الناةج االيعصادي نخت املقانل ؛
 تشاةع املقانل على احعضا الطتب اجااجاةن نفتوهيهةم نفتأانلهم نفتكوينهم.

املادة الثالثة :التزامات األطراف:
التزامقت املجلس الجهوي فقس-مكنقس:
يتازم املات اجاةوي بمايلي:
فتخصةص نفتحويل الغالا املالي اجخاص بالبلناجج نامل دد في جبتغ  1.449.000,00درهم طلى
اج ااب البنكي ل ااجا نذلا لعمويل  356جنح فتد يب ناقا ملا هو جبن في املادة اجخاجا ،
نذلا )ما يلي:
 %50 جن املبتغ عند انطالق فتناة البلناجج؛
 %50 املعبقة جن املبتغ عند نهاي فتناة البلناجج ،نباد العوصل بالعقا ير املشا طليها في
البند ياد .
التزامقت الجقمعة الشريكة :
فتتازم هاجا الشرين بما يلي:
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 فتخصةص املبتغ املالي امل ول طليها جن ارا املات اجاةوي لاائدة طنلاز البلناجج جوضوع
امل  ،نذلا ابقا لتمااار املعبا داخل اجااجا  ،نناقا لتشرن الوا دة في امل ،
نفي طاا احالام جوضوع البلناجج نفتر)ةبعه نجدة طنلاز ؛
 جواااة اجاة بالئح كاجت فتضم أسماء نفتخصصا نجاعويا الطتب املاعاةدين جن
املنح يبل صرا الداا األنلى جن االععمادا املالة لتبلناجج؛
 دعم نجوا)ب الطتب املعد بن جن خالل:
 .1املااعدة على اخعةا املقانل جكا العد يب؛
 .2تاةن أسعاذ هاجعي لتقةام بمةام العأانل البةداغوجي لتمعد ب؛
 .3فتقديم املااعدة الالزج لتمعد ب جن أهل طنلاز العد يب نالعقرير املعات به
في أحان الظرنا؛
 فتتبع البلناجج جن بدايعه طلى نهايعه نطشاا اجاة بكل جا يمنن أ ياة سنل الاادي ،نذلا
جن خالل فتخصةص بنة طدا ي لإلعداد ناملوا)ب نالعتبع اةت جدة طنلاز البلناجج ،نتاةن
جاسنل عنها ،ياعبل هو صت الوصل بن اجااجا ناجاة حول البلناجج؛
 ضما العواصل املاعمر بن همةع األاراا املعدخت في املشرنع نالسةما املعد ب
ناملقانل امل عضن لتعد يب؛
 الاةر على ضما الازام املعد ب بلمةع الشرن الوا دة في عقد العد يب ،ن) ا الشرن
املنصوص عتيها في ه ا امل  ،نالسةما االلازام بالشرن ناآلهال امل ددة لتقةام
بالعد يب ،نطعداد العقرير؛
 جواااة اجاة بعقا ير شةري جويا حول فتطو طنلاز البلناجج في شمولةعه نطخبا ها بكل
املاعلدا املعاتق به ،نالسةما:
 .1عدد الطتب املعد بن نجاعوياتهم نفتخصصاتهم؛
 .2املقانال امل عضن لتعدا يب؛
 .3جبالغ املنح التي فتم صراةا.
 جواااة اجاة عند نهاي العد يب بنسخ جن:
 .1عقود العدا يب؛
 .2فتقا ير العدا يب؛
 .3شواهد نهاي العدا يب.
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 جواااة اجاة بعقرير نهائي عند نهاي البلناجج .يعان أ يعضمن نهوبا؛ نسخا جن الوثائ
امل اسبة حول )ةاة صرا االععمادا امل ول طليها جن اجاة ؛
 تاةةل جةام زيا ا أعضاء جان العتبع ناإلشراا جن أهل اإلاالع على )ةاة سنل
البلناجج.
)ما فتتازم اجااجا أيضا بأ يند ج العد يب في طاا املاا الد اس ي نالبةداغوجي لتطالب
املعد ب ،سواء جن خالل املقانل املخعا ة ،أن جن خالل جوضوع العد يب.

املادة الرابعة :مدة التدريب
فتحدد جدة العد يب على الاموم في جا بن شةرين ن ثالث أشةر.
نفتحدد جدة العد يب اجخاص بكل االب في عقد العد يب.

املادة اخلامةة :مبلغ املنحة وكيفية أدائه
يخصص جلت اجاة لاائدة اجااجا الشرين عدد املنح ناملبالغ العالة :
املستوى الجقمعي
املاسال
الد)عو ا

مبلغ املنحة
 4000د هم
 5000د هم

عدد املنح
331
25

املبلغ اإلجمقلي
 1.324.000,00د هم
 125.000,00د هم

يوزع جبتغ املنح على دااعن خالل جدة العد يب يسدى ناقا لتشرن الوا دة في ه ا
امل  ،نابقا لتمااار املامول بها لدى اجااجا .
يمنن لتطالب أ ياعاةد جن جنح فتنمةتة جن املقانل  ،ناقا ملا ينص عتةه عقد
العد يب.
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املادة الةادسة :اختيار الطلبة املةتفيدين من منح التدريب
يعم اخعةا الطتب املاعاةدين جن جنح العد يب نا جاطرة فتضاةا اجااجا  ،جع
جراعاة املبادئ العالة :
 .1جبدأ االسعحقاق :جن خالل فتخصةص املنح لتطتب اج اصتن على جادال
عتةا؛
 .2جبدأ املااناة :جن خالل اج رص على ضما اسعاادة جخعتف الشاب
نالعخصصا اجااجاة  ،خاص جنها فتتا التي لةا ا فتبا باجاوانب املالة
نالعقنة نااليعصادي ،
 .3جبدأ الشاااة  :جن خالل اج رص على تامةم املاتوج لدى كل الطتب
املانةن  ،سواء اةما يعات بالالشةح ،أن اةما يعات باالخبا بنعائج االخعةا
ناالععبا ا التي فتم على أساسةا.

املادة الةابعة :التزامات الطالب املتدرب
يتازم الطالب املعد ب؛ فتحت جاسنلة اجااجا  ،نفتحت اإلشراا املباشر لتمسار
البةداغوجي ناملسار املنهي ،بمايلي:
 .1اج رص على االلازام العام نالكاجل بمقعضةا عقد العد يب؛
 .2القةام بمةاجه داخل املقانل بكل جايتزم جن جواظب نهدي نطخالص
نجاسنلة ؛
 .3الامل على االسعاادة جن اجخبلا املةنة التي يوارها العد يب لعطوير يد افته
الاتمة ؛
 .4طعداد فتقرير حول جرحت العد يب يبلز على نهه اجخصوص القةم الاتمة
املضاا التي اسعاادها جن العد يب داخل املقانل ،
 .5نضع فتقرير نهاي العد يب لدى اجااجا شةرا على أيص ى فتقدير يحتاب ابعداء
جن يوم نهاي العد يب املشا طلةه في عقد العد يب.
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املادة الثامنة :عقد التدريب
ياعبل عقد العد يب نثةق جتزج في طاا البلناجج.
يويع عقد العد يب نهوبا جن ارا اجااجا  ،ناملشرا البةداغوجي ،ناملقانل ،
ناملعد ب.
فتضع اجااجا عقدا نموذهةا لتعد يب خاص بالطتب العايان لةا املاعاةدين جن
جنح العد يب ،جع جراعاة جقعضةا املادة الاايا جن ه ا امل  ،ن يعضمن على نهه
اجخصوص جايلي:
 .1فتحديد املةام املاةود بها طلى املعد ب نالةدا جن العد يب؛
 .2فتحديد فتا يخ بداي ننهاي العد يب؛
) .3ةاة اسعاادة املعد ب جن املنح املخصص جن اجاة ؛
 .4فتأجن املعد ب؛
 .5فتأانل املعد ب جن ارا أحد أار املقانل ألهل جوا)ب العد يب ناإلشراا على
طعداد العقرير بماة املشرا البةداغوجي؛
 .6املقعضةا املعاتق باج ااظ على الار املنهي؛
 .7اج في اج صول على شةادة نهاي العد يب؛
 .8طجكانة االسعاادة جن جنح فتنمةتة جن املقانل  ،ناقا ملا هو جنصوص عتةه في
الاقرة األخنلة جن املادة اجخاجا جن ه ا امل .

املادة التاسعة :تقرير نهاية التدريب
يضع الطالب املعد ب فتقريرا عند نهاي العد يب فتحت طشراا كل جن املسار
البةداغوجي ال ي تاةنه اجااجا  ،ناملسار املنهي ال ي فتخعا املقانل .
يعان أ يكو العقرير جاعواةا لكل الشرن املنهاة نالاتمة  ،جع جراعاة جايلي:
 .1الال)نز على طشكالة جحددة فتعماش ى جع العكوين اجااجعي لتطالب املعد ب؛
 .2اخعةا جوضوع يمنن أ يبلز جن خالله الطالب املعد ب جسهالفته الاتمة ،
نجنتابافته املةنة نالامتة خالل العد يب.
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 .3العويةع على العقرير جن ارا الطالب ناملشران على العد يب.

املادة العاشرة :تعليق األداء  -إلغاء أو فةخ:
في حال فتقصنل الطالب املعد ب في الوااء بأحد الازاجافته -املشا طليها في ه ا امل -
افتلا اجااجا أن املقانل  ،أن في حال العأخر في طنلاز العقرير ،نباد طشاا جن ارا
اجااجا في ظرا أسبوع ياد العا يخ امل دد لوضع العقرير ،أن جالحظ اإلخالل بمقعضةا
عقد العد يب ،اا ئي اجااجا له اج في غضو عشرة ( 10أيام املوالة لإلشاا بأ
يقوم بعأهةل أن طلغاء فتحويل املبتغ املعبقي جن املنح املخصص جن اجاة .
في حال نيوع ختل أن أخطاء اادح فتلال انلاز العد يب غنل جمنن،طجا يابب فتختف
الطالب أن عدم الازام املقانل  ،ن ياد طشاا الطرا غنل املتازم في ظرا عشرة ( 10أيام جن
فتا يخ تساةل العاثل ،يمنن لرئي اجااجا طلغاء عقد العد يب يشكل انارادي؛
في حال عدم يةام اجااجا بمةاجةا نالازاجاتها املشا طليها في ه ا امل  ،يمنن ل اة
فتويةف صرا الدعم املخصص لتبلناجج ،طجا كتةا أن هزئةا؛ حاب اج اال  .أن اسخ امل .

املادة احلادية عشرة :املراقبة البعدية واالفتحاص
همةع الامتةا املرفتبط بانلاز البلناجج فتخضع لتمرايب أن اإلاعحاص جن ارا
الةةئا املخعص .

املادة الثانية عشرة:الزيارات امليدانية
يمناان ألعضاااء جانا العتبااع ناإلشاراا ،القةااام بزيااا ة لإلاااالع علااى )ةاةا ساانل البلناااجج.
نيعااان علااى اجااجاا ؛ جاان خااالل البنةا اإلدا يا املكتاا بالبلناااجج؛ املشااا طليهااا فااي املااادة الثالثا
جاان ه ا ا امل ا  ،تاااةةل جأجو ي ا ال ان ا نفتقااديم كاال العوضااةحا الالزج ا حااول فتطااو طنلاااز
البلناجج.
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املادة العاشرة :سريان امللحق
يدخل ه ا امل حنز العناة جباشرة ياد فتويةاه جن الطران  ،نينعهي الامل به عناد
نااء )ال الطران بالازاجاتهما.

املادة احلادية عشرة :حل النزاعات
كل نزاع يد ينشأ عند فتطبة ه ا امل
ال اوء طلى امل ا)م املخعص بمدين اا .

 ،يعم حته بصا ندي  ،نعند االيعضاء يمنن

حر باا في ............................................

السيد رئيس
املجلس الجهوي فقس مكنقس

الاةد ئي
جقمعة موالي اسمقعيل
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