
 اململكة املغربية

 مكناس-مجلس جهة فاس

 املديرية العامة للمصالح

 قسم التنمية االجتماعية و الثقافية و الرياضية

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 : بطاقة تقنية للبرنامج أو املشروع1امللحق رقم 

 : معلومات خاصة بالجمعية1
 

 ................................................. :اسم الجمعية بالعربية

 ................................................. :اسم الجمعية بالفرنسية

 ................................................. :تاريخ التأسيس

 ................................................. :عنوان الجمعية

 ................................................. عنوان املراسلة:

 ................................................. :الهاتف الثابت والنقال

 ................................................. :الفاكس

 ................................................. :البريد اإللكتروني للجمعية

 املالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 



 ................................................. :مدة صالحية مكتب الجمعية

 ................................................. :آخر تجديد ملكتب لجمعيةتاريخ 

 ................................................. :كتب امل التاريخ املقبل لتجديد

 ................................................. االسم الكامل لرئيس الجمعية

 ................................................. عنوان رئيس الجمعية

 ................................................. رقم هاتف رئيس الجمعية

 ................................................. لجمعيةاالبريد اإللكتروني  لرئيس 

 ................................................. االسم الكامل ألمين مال الجمعية

 ................................................. مال الجمعية أمينعنوان 

 ................................................. رقم هاتف أمين مال الجمعية

 ................................................. الاملالبريد اإللكتروني ألمين 

    ال  نعم هل الجمعية وطنية؟

 ....... جهةالعددها بتراب   ال  نعم هل للجمعية فروع؟

    ذكور   إناث :املكتب أعضاءعدد 



    ذكور   إناث :عدد املنخرطين
هل الجمعية عضو  في شبكة 

 جمعوية؟
   ال  نعم

 ................................................. اسم الشبكة:

هل استفادت الجمعية من منحة 

 ؟2017الجهة  برسم سنة 

 ال نعم

  

  مبلغ املنحة بالدرهم
 : مجاالت تدخل الجمعية2

 ...................................................... ميادين تدخل الجمعية

  حضري   شبه حضري   قروي التوزيع املجالي للتدخل

  وطني  جهوي   محلي مستوى تدخل الجمعية
 : التدبير اإلداري للجمعية3

  ال  نعم هل تعقد الجمعية جموعاتها العامة في اآلجال املحددة؟

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على مجلس إداري؟

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على نظام داخلي؟

  ال  نعم هل توجد التقارير ومحاضر االجتماعات؟

هل تتوفر الجمعية على تقارير حصيلة أنشطتها التي تمت 

 السابقة؟ خالل السنوات

  ال  نعم

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على سجل للمنخرطين؟

هل يتواجد بالجمعية كمنخرط عضو من بين أعضاء 

 مجلس الجهة أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ؟

  ال  نعم

 



 : التدبير املالي للجمعية4
  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على سجل محاسباتي؟

  ال  نعم هل يتم تحضير امليزانية التوقعية سنويا؟

هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبير في 

 املحاسبة؟

  ال  نعم

هل تفصل الجمعية بين محاسبتها ومحاسبة املشاريع التي 

 تنجزها في إطار الشراكات؟

  ال  نعم

 : املوارد البشرية العاملة بالجمعية5

 العدد املوارد البشرية

 الذكور ................... اإلناث .................... املتطوعون 

 الذكور ................... اإلناث .................... األجراء

املستوى التعليمي 

 لألجراء؟

 ابتدائي

 

 العدد جامعي العدد ثانوي  العدد

 : معلومات خاصة بالبرنامج أو املشروع6

 

 

املجال الذي يهمه البرنامج 

 أو املشروع :

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

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

....................................................... 
 .................................................... اسم البرنامج أو املشروع :

 

 

توطين البرنامج أو 

 املشروع:

 ......................................... الجهة
 ......................................... اإلقليم/العمالة

 ......................................... الجماعة



 

 

البرنامج أو  املسؤول عن

 املشروع في حالة وجوده:

 ......................................... االسم الكامل
 ......................................... رقم الهاتف

عنوان البريد 

 ......................................... االلكتروني
 

: بطاقة تقنية حول البرنامج أو املشروع7  

 ................................................... :املشروع البرنامج أو  اسم

................................................... 
للبرنامج أو الهدف العام 

 .................................................-1 :ملشروعا

2-.................................................. 
 للبرنامج أو األهداف الخاصة

 .................................................-1 :ملشروعا

2-................................................. 
البرنامج  النتائج املرتقبة من

 ..................................................-1 :املشروع أو 

2-.................................................. 
الفئات املستهدفة مع ذكر 

 :العدد

 بشكل مباشر

 1-................................... 

2-................................... 



بشكل غير  

 ...................................-1 مباشر

2-................................... 
 ................................................ :املشروعالبرنامج أو مدة إنجاز 

................................................ 
 : الدراسة التقنية8

 ................................... تقنية للمشروع؟هل هناك ضرورة إلنجاز دراسة 

 ................................... هل تم إنجازها؟
 : املوارد البشرية املكلفة بتدبير املشروع9

 طريقة املساهمة املؤهالت املهمة االسم

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

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

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

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

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

 



: األطراف املساهمة في املشروع10  
 

نسبتها من ميزانية  املبلغ/قيمة املساهمة شركاء املشروع

 البرنامج أو املشروع

 وجود التزام كتابي*

  ال  نعم ............. ................... مجلس الجهة

  ............. .................. الجمعية

  ال  نعم ............. ................... ..............

  ال  نعم .............. ................... ..............

  ال  نعم ............... ................... ...............

  ال  نعم ............... ................... ...............

  ال  نعم ............... ................... ...............

  ال  نعم ............... ................... ...............

  ال  نعم ............... ................... ...............

  ............... ................... التكلفة اإلجمالية

 

 وجوده يضاف إلى امللف *في حالة

 

 

 



 : التكلفة املالية اإلجمالية للبرنامج أو املشروع11

 تحديد امليزانية التقديرية للبرنامج أو املشروع حسب الفصول  

 املبلغ املالي الفصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع



 : الضمانات املتعلقة باستدامة البرنامج أو املشروع12

ماهي اآلليات التي تتوفر عليها -

الجمعية لضمان استدامة البرنامج 

 أو املشروع

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

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

تصور الجمعية لآلفاق  ماهو -

 املستقبلية للبرنامج أو املشروع
.............................................. 

.............................................. 
 : الضمانات املتعلقة باحترام البرنامج أو املشروع ملقاربة النوع والبيئة13

مستوى استهداف النوع في البرنامج -

 أو املشروع

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

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

األبعاد البيئية في البرنامج أو -

 املشروع
.............................................. 

.............................................. 
 : آليات تدبير وتتبع وتقييم البرنامج أو املشروع14

اآلليات الداخلية للتتبع التي تتوفر -

 عليها الجمعية
............................................. 

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

التقييم الداخلي التي تتوفر  آليات -

 عليها الجمعية
.............................................. 

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



 

 اململكة املغربية

 مكناس –مجلس جهة فاس 

 املديرية العامة للمصالح

 قسم التنمية االجتماعية و الثقافية و الرياضية

 

 
 

 

 

 

 

 :..........................................................................)ة( أنا املوقع أسفله السيد

 :.............................................................................................رقم البطاقة الوطنية

 :..........................................................................................................رئيس جمعية

 :......................................................................................................نوعية الجمعية

************** 

 بأن الجمعية في وضعية قانونية وبأن املعلومات املصرح بها في هذا امللف صحيحة. أشهد

 في حالة املوافقة على طلب الدعم يرجى تحويل املبلغ املطلوب إلى:

 :.....................................................................................(RIB)رقم الحساب البنكي 

 :........................................................................................ؤسسة البنكيةعنوان امل

 إمضاء وخاتم رئيس الجمعية

 

 تصريح بالشرف

 


