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المملكة المغربٌة

وزارة الصحة

مدٌرٌة التنظٌم والمنازعات

2017وثائق ملف طلب دعم المشارٌع والبرامج الصحٌة برسم سنة 

Pièces à fournir pour le financement des activités et des projets de santé au titre de l'année 2017

:خاص باإلدارة 2017الئحة الوثائق التً ٌجب أن ٌتضمنها ملف طلب دعم المشارٌع من طرف الجمعٌة برسم سنة : تنبٌه هام
خاص بالجمعٌة 

:(الوثائق المرفقة)
     على الجمعٌة توجٌه طلب رسمً كتابً  للسٌد وزٌر الصحة بخصوص طلب الدعم مرفقا بملف الترشٌح:

 (Lettre à adresser à Mr le Ministre de la Santé accomagnée du dossier de 

candidature)
الرباط- ، شارع محمد الخامس 335: وزارة الصحة :بمكتب الضبط المركزي أو عبر البرٌد فً العنوان التالً

      بإرسال الوثائق التالٌة (المشروع المقترح)على الجمعٌة أن تقوم باإلضافة لطلب الدعم وملئ ملف الترشٌح:

:الملف القانونً للجمعٌة. 1

    نسخة من القانون األساسً للجمعٌة مصادق علٌها والمصرح به لدى السلطات المحلٌة

    نسخة من الئحة أعضاء المكتب المسٌر مصادق علٌها فً آخر جمع عام

    وصل اإلٌداع النهائً ساري المفعول المصرح فً آخر جمع عام

   حضر الجمع العام آلخر جمع للهٌآت التقرٌرٌة للجمعٌة طبقا للقانون األساسً للجمعٌة والمصرح منسخة  مصادق علٌها ل

به لدى السلطات المحلٌة

    التقرٌرٌن األدبً والمالً المصادق علٌهما فً آخر جمع عام للجمعٌة والمصرح به لدى السلطات المحلٌة

    ًنموذج من الشٌك البنكً أصل ( spécimen de chèque bancaire)  رقم  (24)باسم الجمعٌة ٌتضمن أربعة وعشرٌن

لحسابها البنكً

     2016بٌان مٌزانٌة الجمعٌة للسنة المالٌة (2016 Bilan Financier)(بٌان للموارد والنفقات)  موقع من طرف رئٌس

الجمعٌة وأمٌن المال

     2017مشروع مٌزانٌة  الجمعٌة لسنة (2017 Budget Prévisionnel)(بٌان للموارد والنفقات المرتقبة)  موقع من

طرف رئٌس الجمعٌة وأمٌن المال

    نبذة عن أهم األنشطة المنجزة من طرف الجمعٌة والتً فً طور اإلنجاز والمبرمجة مستقبال

:ملف الترشٌح. 2
  ال يجىز للجمعيت تعبئت أكثر من ملف واحد يضم مشروعب واحدا وإال ستعتبر طلببتهب الغيت

   في حبلت استفبدة الجمعيت من دعم مبلي وزارة الصحت في السببق، يتىجب عليهب التعجيل بإرسبل التقبرير التقنيت والمبليت

وإال سيعتبر طلبهب الجديد الغيب

  4 إلى 1الملحقات من   ملئ ( sur fichier excel Annexes 1 à 4) :  ٌجب أن تكون الملحقات موقعة ومختومة : تنبٌه

. درهم فما فوق50.000بالنسبة لطلبات الدعم التً تبلغ   (بطابع الجمعٌة أو الهٌؤة

Pour informations complémentaires  0537699856 أو 0661479065: للمزٌد من المعلومات برجى اإلتصال

قسم الشراكة مع مهنًٌ الصحة بالقطاع الخاص والجمعٌات ذات الصبغة الصحٌة: مدٌرٌة التنظٌم والمنازعات

، الرباط4، شارع الحسن الثانً، طرٌق الدار البٌضاء كلم (مركز تحاقن الدم سابقا): العنوان



1الملحق رقم 

2017/ :رقم الملف

:تسمٌة الجمعٌة

:تسمٌة الجمعٌة بالفرنسٌة

:رئٌس الجمعٌة

......./.../... :(السنة/الشهر/الٌوم)تارٌخ التأسٌس 
:...................................................الجهة

:...................................................العمالة

:..................................................الجماعة

:(الجماعة/اإلقلٌم أو العمالة/الجهة)مكان التأسٌس 

:المقر االجتماعً للجمعٌة المصرح به

:(السنة/الشهر/الٌوم)تارٌخ آخر جمع عام 
:تحت عدد   .../.../.......  تارٌخ وعدد آخر وصل مسلم من طرف السلطات المحلٌة ساري 

:العمل

(بالسنوات)مدة صالحٌة المكتب اإلداري 

:الجماعة الحضرٌة أو القروٌة التابعة للمقر االجتماعً الجمعٌة

:العمالة أو اإلقلٌم أومقاطعة عماالت التابع لها مقر الجمعٌة

:البرٌد اإللكترونً للجمعٌة

:رقم هاتف الجمعٌة

:رقم فاكس الجمعٌة
- أهداف الجمعٌة كما هً مصرح بها فً القانون األساسً 

:والمودع لدى السلطات المحلٌة
-

-

-

-

-

:محلً، إقلٌمً، جهوي، وطنً أو دولً:مستوى تدخل الجمعٌة

:هل للجمعٌة صفة المنفعة العامة وتارٌخ الحصول علٌها

:المجال الرئٌسً الشتغال الجمعٌة 

:جبلً، قروي، حضري، شبه حضري: مجال تدخل الجمعٌة

:عدد أعضاء المكتب المسٌر للجمعٌة

:عدد األعضاء المنخرطٌن فً الجمعٌة

وكالة )ببنك                                        :                                                   رقم 

:المدٌنة - (:                                            البنكٌة وعنوانها

المفتوح ببنك وعنوان  ( رقم24)رقم الحساب البنكً للجمعٌة 

(ضرورة إرفاق نموذج الشٌك البنكً): الوكالة البنكٌة والمدٌنة

:عدد فروع أو مراكز الجمعٌة

:عدد األجراء الدائمٌن لدى الجمعٌة

:قٌمة مساهمة االنخراط فً الجمعٌة

:الموارد الذاتٌة للجمعٌة

:ممولون آخرون للجمعٌة

-

-

-

-

-

-

-

:مبلغ المٌزانٌة السنوٌة للجمعٌة
:المشاركة فً شبكة أو تجمع لمنظمات دولٌة غٌر حكومٌة

:اسم الشبكة أو التجمع

قائمة بأهم األنشطة المنجزة من طرف الجمعٌة فً المجال الصحً مع 

:إرفاقها بتقارٌر حولها

البطاقة التقنية للجمعية



2الملحق رقم 

2017/ :رقم الملف

:تسمٌة المشروع المقترح بالعربٌة

:تسمٌة المشروع المقترح بالفرنسٌة

:الجماعة أو الجماعات المستفٌدة من المشروع

:اإلقلٌم المستفٌد التابع لها الجماعة المستفٌدة/العمالة

:الجهة المستهدفة بالمشروع 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- :تحدٌد الفئة المستهدفة من إنجاز المشروع وعددها
-
-

- :خبرة الجمعٌة فً مجال المشروع المقترح

-

:البطاقة التقنية للمشروع

جرد للمشارٌع القائمة أو المقرر إنجازها فً مجال 

مع تحدٌد )المشروع المقترح من طرف متدخلٌن آخرٌن 

:(العالقة الممكن ربطها بالمشروع المقترح

:أهداف المشروع المقترح

وصف مجال التدخل الصحً إلنجاز مكونات المشروع 

:المقترح

وصف اإلمكانٌات والطاقات البشرٌة والمادٌة المتوفرة 

:لدى الجمعٌة لتنفٌذ المشروع المقترح

:وصف المشاكل القائمة لتعلٌل مجال التدخل



3الملحق رقم 

:رقم الملف

:الكلفة اإلجمالٌة المشروع بالدرهم     -                   

:المكونات الجزئٌة للمشروع وكلفتها التقدٌرٌة

المجموع مساهمة الشركاء  

آخرٌن فً المشروع

مساهمة الجمعٌة المساهمة المطلوبة 

من وزارة الصحة

:مكونات وأنشطة المشروع المقترح

0 ..................... ..................... .................... 1-

0 ..................... ..................... .................... 2-

0 ..................... ..................... .................... 3-

0 ..................... ..................... .................... 4-

0 ..................... ..................... .................... 5-

0 -

0 -

0 0 0 0 المجموع بالدرهم

النسبة المئوٌة % DHدرهم   :مٌكانٌزمات تموٌل المشروع

#DIV/0!                    -     

#DIV/0!                    -     

#DIV/0!                    -     

..........-

..........-

المجموع بالدرهم     -                   

:الفئة المستهدفة وعدد المستفٌدٌن

..................... :مدة اإلنجاز بالشهور

..................... :تارٌخ انطالق تنفٌذ المشروع

( أشهر كأقصى حد6)  ..................... :تارٌخ االنتهاء من تنفٌذ الشطر األول من المشروع

( أشهر كأقصى حد6)  ..................... :تارٌخ االنتهاء من تنفٌذ الشطر الثانً للمشروع

مساهمة الجمعٌة 

وشركاؤها بالدرهم

مساهمة وزارة الصحة 

بالدرهم

تارٌخ اإلنتهاء من 

اإلنجازحسب األشطر

مدة إنجاز باألٌام أو 

الشهور

رزنامة تنفٌذ مكونات المشروع مع تفصٌل النفقات المرتبطة 

:بكل نشاط حسب الشطر األول والشطر الثانً

:(من التموٌل المرتقب للمشروع% 50)أنشطة الشطر األول 

1-

2-

3-

4-

-

من الدعم  %50بنسبة 

وزارة الصحة المطلوب

9

 
:(من التموٌل المرتقب للمشروع% 50)أنشطة الشطرالثانً 

1-

2-

3-

4-

-

من الدعم  %50بنسبة 

وزارة الصحة المطلوب

2017/

بالدرهم

:المجموع بالنسبة للشطر األول بالدرهم

:المجموع بالنسبة للشطر الثانً واألخٌر للمشروع بالدرهم

:للمشروع بالدرهم (الشطر الثانً+ الشطر األول): المجموع الكلً 

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

مع  (درهم)مبلغ مساهمة شركاء آخرٌن فً المشروع 

:تحدٌدهم

:كلفة المشروع وتمويله

:(درهم)مبلغ الدعم المطلوب من طرف وزارة الصحة

:(درهم)مبلغ مساهمة الجمعٌة  فً المشروع 



4الملحق رقم 

2017/ :رقم الملف

:المشروع المقترح

جمعية: الشريك

:الفترة المرجعية إلنجاز المشروع

..................... :مدة إنجاز المشروع

..................... :إلى ..................... من: الشطر األول

..................... :إلى ..................... :الشطر الثاني واألخير من

النسبة المحققة الفرق عدد )نسبة اإلنجاز المتوقعة 

(....الحمالت، عدد المستفٌدٌن

المؤشرات الصحٌة للتتبع 

والتقٌٌم لحسب النشاط المقترح

2-

3-

الشطر األول

-

الشطر الثانً واألخٌر

4-

2-

3-

1-

:الجدول التلخيصي لتتبع تنفيذ مكونات المشروع المقترح

:ما هي مؤشرات التقييم والتتبع بالنسبة لكل هدف على حدة ارتباطا بمكونات المشروع واألنشطة المزمع القيام بها

1-

0

0

-

4-

:مكونات وأنشطة المشروع المقترح



ورقة موجزة لملف الدعم للمشروع المقدم من
ASSOCIATION:

2017/ :رقم الملف

:ميدان ونطاق التدخل

:رئيس الجمعية

المشروع

النسبة المبلغ تموٌل المشروع

#DIV/0! 0 :(درهم) الدعم المطلوب 

#DIV/0! 0 :(درهم) مساهمة الجمعية  

#DIV/0! 0 :(درهم)  شركاء آخرين 

0 :(درهم)مبلغ اإلجمالي للمشروع 

مدة إنجازالمشروع

تاريخ بدء المشروع

تاريخ نهاية المشروع

النسبة المحققة الفرق  مؤشرات التتبع نسبة اإلنجاز

  0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

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

وصف مجال التدخل الصحي إلنجاز مكونات المشروع 

:المقترح

:تحديد الفئة المستهدفة من إنجاز المشروع وعددها

الشطر األول

-

الجمعٌة

-

-

-

-

-

-

-

-

4 و3 و 2 و 1ٌرجى عدم ملئ هذه الورقة الموجزة، ملئها سٌتم مباشرة بعد تعبئة الملحقات : ملحوظة

وزارة الصحة

-

-

0

-

-

-

0

-

آخرون

-

-

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

-

وصف اإلمكانيات والطاقات البشرية والمادية المتوفرة لدى 

:الجمعية لتنفيذ المشروع المقترح

1-

2-

3-

:مكونات وأنشطة المشروع المقترح

4-

3-

2-

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

4-

1-

-

الشطر الثانً واألخٌر

:وصف المشاكل القائمة لتعليل مجال التدخل

-

-

-

-

-

-

:قائمة بأهم أهداف المشروع

-
-

أهداف الجمعية المصرح بها القانون األساسي لدى السلطات 

:المحلية

الجمعٌة

-

00



:5الملحق رقم 
المملكة المغربٌة

وزارة الصحة

:......................................................الجمعٌة

2017مساهمة الشركاء فً دعم المشروع المقترح لسنة 

    اسم الشرٌك........................................................................:

    نوع المساهمة:

:..........................................................عٌنٌة- 

درهم:                     مالٌة- 

    نشاط دعم هذا الشرٌك فً مكونات المشروع......................................:

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

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

    (نعم أم ال)هل تربط الجمعٌة اتفاقٌة شراكة مع هذا الشرٌك.........................:

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

    إذا كان نعم ٌرجى اإلدالء بنسخة من هذه االتفاقٌة رفقة وثٌقة المشروع.

التوقٌع



:6الملحق رقم 
 المملكة المغربٌة

وزارة الصحة

:.....................................................الجمعٌة

التزام بشرف

فً حالة عدم عرض هذا المشروع على جهة أخرى قصد التموٌل، الرجاء التوقٌع على

:االلتزام التالً

..........................................................: (ة)أنا الموقع أسفله، السٌد 

:.................................................................................الصفة

.................................................................................الجمعٌة

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

أصرح أن هذا المشروع لم ٌسبق للجمعٌة أن عرضته على أٌة جهة مانحة أخرى وفً

حالة عرضه مستقبال؛ ألتزم بإخبار وزارة الصحة بذلك فورا تحت طائلة عدم إحالة

.مشروع الجمعٌة على اللجنة المكلفة بدراسة المشارٌع

:حرر، بتارٌخ

:التوقٌع
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قرار

بناء على اإلجتماع الذي عقده المكتب المسٌر

...............................................................للجمعٌة

(ة)الحامل........................... (ة)تم تكلٌف السٌد..............بتارٌخ

لإلشراف مراحل إنجاز المشروع................للبطاقة الوطنٌة رقم

....................................................المتعلق 

والذي قررت الجمعٌة عرضه على وزارة ................................... 

.2017الصحة لطلب مساهمتها فً تموٌله برسم سنة 

:توقٌع رئٌس الجمعٌة وطابع الجمعٌة


