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 2019التقرير األدنر  للجمعية عن سنة 

 

 : الجمعية وأجهزتها التداولية  التسيبر اإلداري*ا

ه أعضاء المكتب المسبر و ........... عقدت الجمعية جمعها العام السنوي العادي بتاري    خ   ، تم خالله  ....  حض  من المنخرطير 

المادة  ) وتعديل  األساس  ..  مراجعة  القانون  وضع/ من   ، الداخل  لسنة  / النظام  العمل  برنامج  طلبات  2019مناقشة  دراسة   ،

 ....(. االنخراط، 

  حالة عدم وقوع أي تعديل ): تعديل القانون األساس  شمل المواد التالية •
 
 ( احذف ف

 المادة بعد التعديل نص  نص المادة قبل التعديل  المادة

   

   

  حالة عدم وقوع أي تعديل عليه): تعديل النظام الداخل  شمل المواد التالية •
 
 ( احذف ف

 نص المادة بعد التعديل  نص المادة قبل التعديل  المادة

   

   

  حالة ) : كما تدارس المكتب طلبات االنخراط الواردة عليه وكانت النتيجة كالتال  
 
 (وجودها  عدماحذف ف

 مالحظات  عدد الطلبات المرفوضة  عدد الطلبات المقبولة  عدد طلبات االنخراط 

    

 

والمحدد حسب القانون األساس     2019منخرطا ممن أدوا واجب انخراطهم لسنة  ......  هذا وقد بلغ عدد منخرط  الجمعية  

  مبلغ 
 
 . درهم..... للجمعية ف

 : التداولية عدة اجتماعات كما هو مبير  أدناهكما عقدت الجمعية و أجهزتها 

تاري    خ  

 االجتماع 
ين  القرارات المتخذة  جدول األعمال   عدد الحاض 
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 :  للجمعيةالسبر العام * ب

 : المستخدمير  التابعير  للجمعية

 اسم المستخدم 
رقم بطاقة التعريف  

 الوطنية 
 المستوى الدراس    المهمة المزاولة 

،  ) الوضعية  أجبر

 ( متطوع، ملحق 

     

     

     

     

 

من خدمات   رئيس    : الجمعيةالمستفيدون  من طرف  موقعة  المذكورة  المعطيات  تتضمن  للمستفيدين  اسمية  بالئحة  ارفاقه  مع 

 . الجمعية

 المجموع  عدد المستفيدات  عدد المستفيدين الخدمةبيان 

    

    

    

   : أنشطة الجمعية -ج     

كاء أو المؤطرون   الشر
 عدد المستفيدين

تاري    خ  

 النشاط 
 النشاط 

 ذكور إناث

     

     

     

 المجموع    

 

 : اري    ع الجمعيةمش  -د

وع  مدة اإلنجاز  الكلفة اإلجمالية  بيان المشر
نسبة 

 اإلنجاز 
كاء ومساهماتهم  عدد المستفيدين  الشر
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 :  اكاتالشر -ه

اكة موضوع  اماتهم  المدة  تاري    خ التوقيع  الشر كاء والبر   الشر

    

    

 

 :  توقيع وخاتم كاتب الجمعية:                                                           توقيع وخاتم رئيس الجمعية


