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 الصفحة المحور

 3 الديباجة -

 3 النصوص المرجعية -

 4 األهداف األساسية -

 4 األقطاب القابلة للدعم -

 5 محاور الدعم حسب األقطاب -

 6 المعايير المعتمدة في انتقاء ملفات الدعم -

 01 أجهزة الحكامة -

 00 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم -

 01 المالحق -

 03 (0)الملحق/ تصريح بالشرف 

 04 (1)الملحق/ بطاقة تقنية للتعريف بالجمعية 

 06 (3)الملحق / انجازات الجمعية خالل السنتين االخيرتين 

 01 (4)الملحق / بطاقة تقنية عن  المشروع 

 11 (5)الملحق رقم / وصل بإيداع ملف الدعم 

 13 (6)الملحق رقم / مالي لمشروع نموذج اتفاقية شراكة من اجل دعم 

 16 (1)الملحق رقم / نموذج اتفاقية شراكة من اجل دعم مالي لميزانية التسيير 
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 الــديباجــــة  

 التعاون تجسيد مظاهر أبرز أحد المنتخبة، الدولة مؤسسات مختلف تقدمه الذي مييشكل الدعم العمو

 .المدني تمعلمجا ومنظمات وهيئات المؤسسات هذه بين والشراكة

 يرجع والمحلي والجهوي الدولي البعد ذات والتظاهرات األنشطة من كبيرة نسبة نجاز إ أن يشهد فالواقع

 الجيدة الحكامة قواعد إعمال يستدعي ما وهو وغيرها والفنية الميادين الثقافية كل في الشراكات هذه فعالية إلى

 على الحرص يقتضي كما جهة، نتائجها من وتقييم وتنفيذها الشراكات هذه بناء في الفرص وتكافؤ والشفافية

 جهة من الترابية الجماعات أنواع لمختلف الموكولة اإلختصاصات مع الشراكة موضوع األنشطة مجاالت مالئمة

 والتعاضد التكامل إطار في اإلختصاصات تمايز من المشرع قصدها التي النبيلة الغايات تحقيق أجل أخرى، من

 .اللمجوا لإلنسان والمستدامة والعادلة المتوازنة للتنمية المنتج

 جماعة مراكش فإن ،افية واجتماعية داخل مدينة مراكشمن أجل خلق دينامية ثقو ،سبق ما على تأسيسا

 :ـــل الحاملة والمؤسسات والهيئات للجمعيات سنوي مالي دعم تخصيص قررت

 ؛اهرات ثقافيةتظجانات وملتقيات ومهر مشاريع 

  برامج التنشيط الثقافي والرياضي واإلجتماعي للمرافق السوسيوثقافية ورياضية التابعة لجماعة

  .مراكش
 عن تعبر جماعة مراكش فإن والفنية، والثقافية والعلمية اإلقتصادية بأبعاده األثر هذا تحقيق على وعمال

 المتدخلين مختلف مع للتعاون مجاال تشكل الجماعة ا تراببه يزخر والالمادية التي المادية الثروة بأن قناعتها

 الواسع والتعريف الخالق والتنافس لإلبداع مناسبات الثروة ذهبه متصلة عناوين تحت تنظم التي الفعاليات لجعل

 على وكذا ابه الساكنة عيش ومستوى الجماعة اقتصاد على ال محالة سينعكس ما وثقافيا؛ وهو تاريخيا بالجماعة

 .غيرهما أو األعمال أو للسياحة عليها لوافدينا

 دفتر وضع تم فقد عناية من تستحقه ما ابه المعنية المشاريع بين الجماعة وحاملي الشراكة إعطاء على وعمال

 الحكامة قواعد وفق المشاريع حاملي بين التنافس لتنظيم المرجعي اإلطار تشكل تعاقدية وثيقة بمثابة تحمالت

 بالمحاسبة وعقدة أهداف واضحة الرؤى لمسؤوليةا وربط الجيدة

 

 النصوص المرجعية 

 

   الخاص بالجماعات  003.04بناء على القانون التنظيمي رقم 

  نونبر  05الموافق  .031جمادى األولى  13الصادر في  316..0.5بناء على الظهير الشريف عدد

الصادر بتنفيذه  15.11لقانون عدد يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بموجب ا .055

الصادر في  0.15.35:، والظهير الشريف رقم 1111يوليوز  15بتاريخ  0.11.116الظهير الشريف رقم 

 .11.15بتنفيذ القانون  1115فبراير  .0

  رمضان  03الصادر في  0.01.051الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   31.15بناء على القانون رقم

 .المتعلق بالتربية البدنية والرياضة( 1101شت غ 14) 0430

  المتعلق بمدونة المحاكم المالية 61.55المغير والمتمم بموجبه القانون رقم   51.16بناء على القانون رقم 

   (  .112نوفمبر  14) الموافق  2141ربيع األول  1الصادر في  1.2..1.2وبناء على المرسوم عدد

 .للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بسن نظام المحاسبة العمومية

  المتعلقة بالشراكة بين المؤسسات العمومية والجمعيات  1114/.وبناء على دورية الوزير األول عدد

 .1114يونيو  .1الموافق  2111ربيع الثاني  12الصادرة بتاريخ ى

 رقم  وبناء على دورية وزير الداخليةD2185 ل العماالت واألقاليم إلى السادة والة الجهات وعما

 بالمملكة حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها

 رغبة من المجلس الجماعي لمدينة في تقنين الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني حول تنفيذ المشاريع و

وإرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية   التنموية المتعلقة بالتنشيط الثقافي والرياضي واالجتماعي

والنجاعة في دعم مشاريع الجمعيات بما يتناسب ورغبتها األكيدة في إقامة مشاريع وأنشطة حقيقية تتوخى 

 .تحصيل قدر متميز من الحكامة والتدبير األمثل في إنجاز البرامج وتنفيذها
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 دة من دعم جماعة تضبط وتحدد معايير االستفا التحمالت التياد هذا الكناش المتعلق بالشروط وتم اعتم

 .أنشطة الجمعيات والهيئات المجتمع المدنيمراكش لمشاريع و

 

 األهداف األساسية لكناش التحمالت 

يهدف كناش التحمالت إلى تأسيس عالقة جديدة مع هيئات المجتمع المدني بجماعة مراكش تقوم على مبادئ 

 .ت مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدنيعملية واضحة لتدبير الدعم والشراكا

 : ومن خالل هده المقاربة التشاركية يسعى المجلس الجماعي إلى تحقيق األهداف التالية 

إقرار مبدأ التعاقد بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني كآلية ناجعة وفعالة لتحقيق البرامج  -

 .التنموية التشاركية

 .الشراكة كوسيلة أساسية لتحقيق مبدأ التعاقد مع الجمعياتاعتماد كناش التحمالت واتفاقيات  -

 .اعتماد مبدأ الدعم مقابل البرامج -

 . تفعيل المشاريع التي تخدم أهداف مخطط عمل الجماعة -

 .تعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير عمليات الدعم -

 .تقييم نتائج الدعم -

 .فيذ برامجها ومشاريعهاتمكين الجمعيات من الوسائل المالية الضرورية لتن -

 

 

 األقطاب القابلة للدعم  

 

 :يتضمن الدعم المالي للجمعيات المخصص من طرف جماعة مراكش األقطاب التالية

 

 :ويشمل القطب االجتماعي .2

 مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 الجمعيات التي تشتغل في المجال اإلنساني واالجتماعي. 

 :ويشمل  القطب الثقافي .1

 ملة في المجال الثقافيالجمعيات العا 

 الجمعيات المهتمة بالبعد البيئي والتنموي 

 :ويشمل القطب الرياضي .3

 الفرق واألندية الرياضية 

 الجمعيات المهتمة بالميدان الرياضي 

 

 

 :محاور الدعم حسب األقطاب 

تتضمن أقطاب الدعم عدة محاور مؤهلة لبرمجة مشاريع يمكن حصرها حسب المجاالت في المحاور 

 :ةاآلتي

 القطب االجتماعي : 

 :محاور الدعم الخاصة بمؤسسات الرعاية االجتماعية .2

 –دور الطالب  –دور الطالبة  –دور األيتام  –دور األطفال : تحسين وضعية النزالء بمؤسسات الرعاية االجتماعية -

 .العجزة والمسنين

 :محاور الدعم الخاصة بالجمعيات االجتماعية واإلنسانية .1
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 .شخاص دوي االحتياجات الخاصةإدماج وتأهيل األ -

 .دعم المشاريع المدرة للدخل -

تقوية قدرات المؤسسات والجمعيات االجتماعية في مجال التسيير والتدبير وإعداد وتنفيذ وتقييم  -

 .البرامج والمشاريع

سواء المرافق التابعة لجماعة مراكش أو التابعة للمصالح ) تنشيط المرافق االجتماعية بالمدينة  -

 " (شريك"جية الخار

 

 القطب الثقافــــي: 

 

 :مهرجانات وملتقيات و تظاهرات ثقافية بمشاريعمحاور الدعم المتعلقة  .2

 

ببرامج التنشيط الثقافي والرياضي واإلجتماعي للمرافق السوسيوثقافية محاور الدعم المتعلقة  .1

 :ورياضية التابعة لجماعة مراكش

 زمان البرنامج نوعية البرنامج اسم المرفق السوسيوثقافي ورياضي اسم المقاطعة 

   مركب باب الخميس مقاطعة المدينة  .0

   المواطن حي السالمدار   .1

3.  ..........   

 زمان التظاهرة الملتقى/عنوان التظاهرة الرقم

 يناير مهرجان مسرح الطفل 1

 فبراير مهرجان مسرح الهواة 2

 مارس مهرجان مسرح الرواد 3

 أبريل مهرجان المدارس 4

 ماي ان كورال المدارسمهرج 5

 يونيو مهرجان موسيقى التراث 6

 يوليوز مهرجان فن الحكاية 1

 غشت مهرجان الدقة المراكشية .

 من شهر مارس إلى شهر نونبر تنشيط الحدائق 5

 من شهر أكتوبر إلى نهاية الموسم الدراسي مدرسة التكوين المسرحي 01

 نونبر ملتقى البحث العلمي 00

 دجنبر ى الجهوي للكتابالملتق 01
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   باب الحي الجديدشدار ال مقاطعة سيبع  .4

   القاعة المغطاة الحي الجديد  .5

   الخزانة البلدية المصلى  .6

   المركب الثقافي عين إيطي مقاطعة النخيل  .1

   القاعــة المغطــاة النخيل  ..

   مكتبة النخيل  .5

   ديةدار الجمعيات الك مقاطعة جليز  .01

   ......القاعة المغطاة   .00

01.  ..........   

   دار المواطن المحاميد مقاطعة المنارة  .03

   دار الشباب المحاميد  .04

   المركز التربوي المحاميد  .05

   المركب الثقافي الحي الحسني  .06

   المركب اإلجتماعي الحي الحسني  .01

   منتزه الحي الحسني  ..0

   دار الجمعيات حي كسطور  .05

   القاعة المغطاة الزرقطوني  .11

   القاعة المغطاة أسكجور  .10

   القاعة المغطاة العزوزية  .11

13.  ..........   

فضاء قطب   .14

 المواطن

   المركز النسوي بوعكاز

   دار الجمعيات  .15

   الخزانة  .16

   القاعة المتعددة التخصصات  .11

   مسرح الهواء الطلق  ..1

15.  ..........   
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31.  ..........   

 

 

 :محاور الدعم المتعلقة بالجمعيات المهتمة بالبعد البيئي والتنموي. 4

 .التدخالت المرتبطة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية  -

 

 القطب الرياضي: 

 :محاور الدعم المتعلقة بالفرق واألندية الرياضية -2

كرة القدم، كرة اليد، : سب التخصصات وأقسام المنافسةبرامج الفرق الرياضية لأللعاب الجماعية ح -

 ....كرة السلة، الكرة الطائرة

 .برامج الفرق واألندية الرياضية أللعاب الفردية حسب التخصصات -

 :محاور الدعم المتعلقة بالجمعيات المهتمة بالميدان الرياضي -1

 . دعم البرامج السوسيو رياضية -

 .اضة ودورها في تأطير الطفولة والشباب دعم البرامج المتعلقة بأهمية الري -

 

 أنواع الدعم 

 تقوم جماعة مراكش بدعم الجمعيات والهيئات المجتمع المدني وفق نوعين من أنواع الدعم 

 يتمثل في تقديم مساهمة مالية من اجل انجاز مشروع محدد: دعم مشروع الجمعية -

الجمعية لمساعدتها على تدبير سيرها  يتمثل في تقديم منحة تدفع في حساب: دعم ميزانية التسيير -

 .العادي خالل السنة الجارية

 :وتخصص منح التسيير للجمعيات التالية

 .الرياضية المشاركة في إحدى البطوالت الرسمية للجامعات والعصب واألنديةالفرق  -

 .ةالجمعيات التي تدبر مراكز اإليواء أو العناية باألشخاص في وضعية صعبة أو في وضعية إعاق -

 

 

 

 المعايير المعتمدة في انتقاء طلبات الدعم 

 :تنقسم المعايير المعتمدة إلى قسمين

 :شروط يعتبر توفرها ضروريا للقبول المبدئي لطلبات الدعم: القسم االول 

 :بالنسبة للجمعيات .0

 .وجود الجمعية في وضعية قانونية -

 .ابانسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجاالت ومحاور الدعم حسب األقط -

من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على منع  65االحترام واالنضباط التام لمقتضيات المادة  -

كل عضو من أعضاء الجماعة من أن يربط مصالح خاصة معها في تمويل مشاريع الجمعيات 

 .سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه او أصوله أو فروعه
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 :بالنسبة للمشروع .1

 .مقرر المكتب المسير للجمعية بالموافقة على المشروع -

 .مالئمة المشروع موضوع الدعم مع أقطاب ومحاور الدعم -

 .مالئمة المشروع للمهام المنوطة بالجمعية طبقا لقانونها األساسي -

 

 :شروط تمكن من تقييم البرامج والمشاريع: القسم الثاني

 

 :بالنسبة للجمعيات - 0

احترام مواعيد انعقاد الجموعات العامة، الجدولة الزمنية لالجتماعات، كيفية )لحكامة الداخلية للجمعية ا -

 ...(.اتخاذ القرارات 

الموارد المالية والبشرية، التجربة المتراكمة، )قدرة الجمعية على تدبير البرنامج أو المشروع  -

 ...(.اللوجستيك

 .امج أو المشروع إذا كانت طبيعته تقتضي ذلكتوفر الجمعية على مقر الحتضان البرن -

منجزات الجمعية خالل السنتين األخيرتين خصوصا تجربتها في مجال انجاز برامج أو مشاريع  -

 .مشابهة

 

 :بالنسبة للمشاريع - 1

 .درجة استجابة البرنامج أو المشروع لحاجيات المستفيدين -

 .حل المشاكل المطروحة قدرة األنشطة المقترحة في البرنامج أو المشروع على -

 .التقائية البرنامج أو المشروع مع برامج عمومية أخرى -

 .وجود شركاء مؤسساتيين آخرين -

 .نسبة مساهمة الجمعية وباقي الشركاء في البرنامج أو المشروع -

 .توفر شروط االستمرارية في البرنامج أو المشروع -

 .احترام المقاربة التشاركية -

عايير أخرى خاصة بكل مجال من المجاالت المستهدفة والمشار إليها في وتضاف إلى هده المعايير م -

 .كنش التحمالت

 يتم تنقيط المشاريع اعتمادا على جدول التنقيط تهيئه كل سنة اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية

 .عوإشراك المجتمع المدني في اجتماع سابق وقبل إعالن طلب المشاري االجتماعية والتنمية والرياضية

 

 مسطرة طلب المشاريع والبث فيها 

 :تمر عملية توزيع المنح على مختلف الجمعيات عبر المراحل التالية

 تحديد محاور الدعم حسب األقطاب .2

 

 

 تحديد المحاور والمجاالت المستهدفة وجدول تنقيط المشاريع األنشطة

 اللجنة الوظيفية الجهاز المختص

  مالحظات
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 :المتعلقة بالدعم اإلعالن عن طلبات العروض .1

 

اإلعالن عن طلبات العروض الخاصة بدعم الجمعيات حسب أقطاب ومحاور  األنشطة

 الدعم المحددة

 رئيس المجلس الجماعي أو النائب المفوض له في القطاع الجهاز المختص

 مالحظات

وينشر اإلعالن في مقر المجلس الجماعي ومقرات العماالت واألقاليم ومقرات 

 لقياداتالدوائر وا

 التعاون الوطني ،الثقافة، الشبيبة والرياضة والمصالح الخارجية: مندوبيات

 

 :تلقي ملفات الجمعيات وطلباتها .4

 

 األنشطة
يتم استقبال ملفات الجمعيات الراغبة في الدعم لدى مصالح المحددة  في 

 إعالن طلب المشاريع

 المشاريع المصالح اإلدارية المحددة في إعالن طلب الجهاز المختص

 كما يمكن تمديد المدة بقرار من الرئيس مالحظات

 

 :دراسة الملفات المرشحة للدعم .1
 

 األنشطة
تتم دراسة الملفات المرشحة للدعم السنوي لبرامجها ومشاريعها 

 .مباشرة بعد انتهاء اآلجال المحددة لوضع هده الملفات

 لجنة االنتقاء األولي الجهاز المختص

  مالحظات

 

 ث في الملفات المرشحة للدعمالب ..

 األنشطة

يتم البث في الملفات المرشحة لالستفادة من الدعم السنوي مباشرة بعد انتهاء 

مرحلة دراستها من قبل لجنة االنتقاء األولي، واقتراح مبالغ الدعم للبرامج أو 

 المشاريع المقدمة

 لمجلس التداوليا  -   اللجنة الوظيفية الجهاز المختص

 لمجلساخالل دورة  اتمالحظ

 

 التعاقد .2

يتم إعداد اتفاقيات شراكة حسب أقطاب ومحاور الدعم مع الجمعيات  األنشطة

 درهم 51.111.11التي استفادت باعتماد مالي يساوي أو يفوق 

 المجلس الجماعي الجهاز المختص

 رئيسة جماعة مراكش
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 مايخالل دورة  مالحظات

 

 يات المستفيدةمسطرة تحويل الدعم لفائدة الجمع ..

 األنشطة
يتم إعداد قرارات الدعم وتنفيذ المسطرة المالية لتحويله لفائدة 

الجمعيات المستفيدة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول 

 بها في هذا الصدد

 المصالح اإلدارية الجهاز المختص

 رئيسة جماعة مراكش

  مالحظات

 

 تتبع صرف الدعم .8

 األنشطة
عد تحويل االعتمادات لفائدة الجمعيات المستفيدة، يتم تتبع مباشرة ب

صرفها وفق االلتزامات الواردة في دفاتر التحمالت واتفاقيات الشراكة 

 المبرمة في حال وجودها

 لجنة االنتقاء االولي الجهاز المختص

 المصالح اإلدارية

 طيلة فترة تنفيذ المشاريع مالحظات

 

 التقييم .1

 األنشطة

لية تقييم البرامج أو المشاريع مباشرة بعد نهاية عملية التتبع تنطلق عم

المشار إليها سابقا وذلك لمعرفة مدى مطابقتها مع مجاالت التدخل 

ومدى استجابتها للمتطلبات المقدمة من طرف الجمعية باالستمارة 

الخاصة بالبرامج او المشاريع وقياس مدى التزامها بمقتضيات القانون 

البرنامج او  آثارت واالتفاقية في حال وجودها وقياس ودفتر التحمال

 المشروع ودرجة انعكاسه على المستفيدين

 الجهاز المختص
 لجنة االنتقاء االولي

 المصالح اإلدارية

 بعد نهاية تنفيذ المشاريع مالحظات

 

 :أجهزة الحكامة  

 :لجنة االنتقاء االولى تتكون من  -أ   

 :لمالي للمشاريع للدراسة من طرف لجنة مكونة منتخضع طلبات المنح والدعم ا

 رئيس المجلس الجماعي او من يعينه رئيسا. 

  المجتمع المدني او  وإشراكرئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية

 .نائبه

 المدير العام للمصالح او من ينوب عنه. 

 او من ينوب عنه ربيةرئيس قسم الشباب الثقافة الرياضة والت. 

 رئيس قسم العمل االجتماعي او من ينوب عنه. 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة او من ينوب عنها. 

 رؤساء مجالس المقاطعات او من ينوب عنهم. 
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 . ويمكن ان تستشير عند الضرورة باقي لجان المجلس او كل من ترى حضوره ضروري

 .الى رئيس المجلس الجماعي للبث في االختالف األمرها، يرجع ئعضاأوفي حالة اختالف 

بناء على جدول تنقيط يوضع لهذا الغرض، تبدي هذه اللجنة رأيها المعلل حول قبول الطلبات واستجابتها 

للشروط والمعايير المحددة وترفع توصياتها في محضر الى لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية 

 .مدني للمصادقة واشراك المجتمع ال

 المجتمع المدني وإشراكاللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  -ب 

تقوم هده اللجنة بالبث في مقترحات لجنة االنتقاء األولي وإحالتها على أنظار المجلس الجماعي في جلسته 

 العمومية

 :المجلس الجماعي -ت

بية أعضائه على الدعم المقدم للجمعيات بناءا على تقرير اللجنة مكلفة يوافق مجلس جماعة مراكش بأغل

 .بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني

 :التتبع والمراقبة -ث 

خاليا خاصة لمراقبة وتتبع عملية تنفيذ البرامج والمشاريع المستفيدة من الدعم  رئيسة جماعة مراكشيحدث 

حت إشراف لجنة االنتقاء األولي وتقوم بتحرير تقارير لضبط مراحل وسير تنفيذ المشاريع وتهدف هذه المراقبة ت

 .للتأكد من االستعمال المناسب والسليم للدعم طبقا لألهداف المحددة

 : الجزاءات - ج

لت دون انجازه في حالة عدم تنفيذ المشروع يطلب من الجمعية تقديم توضيحات مكتوبة عن األسباب التي حا

 .وإرجاع المبالغ المالية إلى الخزينة الجماعية وإما تكون جماعة مراكش مضطرة للجوء إلى القضاء
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 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم 

 :يتكون ملف طلب الحصول على الدعم وجوبا من الوثائق التالية

 طلب دعم مشروع موجه إلى السيد  رئيس  جماعة مراكش. 

 30 عن تقل ال بنسبة المالية التركيبة في المساهمة على قادرا لمشروع حامال يكون أن %  

 بالمغرب مقيما أجنبيا أو مغربية جنسية من المؤسسة أو الهيأة أو الجمعية عن المسؤول يكون أن 

 .اإلقامة لبطاقة حامال

  نسخ مشهود بمطابقتها لألصل يتضمن ستالملف القانوني للجمعية في: 

 القانون األساسي للجمعية  -

 وصل اإليداع -

محضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، مع ضرورة التزام الجمعية باإلدالء لدى إدارة  -

 .جماعة مراكش بالمحضر الجديد في حال تجديد المكتب خالل نفس السنة مرفوقا بوصل اإليداع

 الئحة أعضاء المكتب  -

 ية كما هو وارد في قانونها األساسي وكذا رقم حسابها البنكيشهادة بنكية تحمل االسم الكامل للجمع . 

  من المجلس ( منحة أو دعم)تقرير مالي مدعم بالوثائق المثبتة ألوجه صرف آخر مساعدة مالية

الجماعي استفادة منها الجمعية ومصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة بالنسبة للمبالغ التي تساوي 

 .يبرر مجموع القيمة المالية للمشروع ،درهم 51111 خمسين ألف تفوق أو

  الملف التكميلي لطلب الدعم يتضمن الوثائق التالية موقع عليها من طرف الممثل القانوني للجمعية

 :وهي

 نسخة من المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام  -

راكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني موقع عليه من طرف كناش التحمالت الخاص بالدعم والش -

الممثل القانوني للجمعية مع تعبئة وتوقيع جميع مالحقه بالنسبة للجمعيات الراغبة في االستفادة من 

بميزانية الجمعية خالل السنة الماضية وكذا الميزانية  4ير يجب تعويض المالحق رقم يمنحة دعم التس

 .موضوع طلب المنحة وبرنامج أنشطتها السنويةالتوقعية للسنة 

اإلدالء بجميع الوثائق المنصوص عليها ضمن شروط القبول المبدئي لطلبات الدعم وشروط تقييم  -

 .البرامج والمشاريع
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 الـمالحق
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 التصريح بالشرف:   2الملحق رقم  

 .........................................................................: .........أنا الموقع أسفله السيد 

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

 ..........................................................................................  :رئيس جمعيـــــــــة     

 : ........................................................................................حاملـــــــة مشروع  

 :أصرح بان الجمعية  المشار إليها 

مي من القانون التنظي 65ليست في أي حالة من حاالت تضارب المصالح حسب الفصل  -

 .للجماعات

نزاع مع جماعة مراكش وان كل الوثائق والمعلومات  أيليست في  وأنهافي وضعية قانونية   -

 .المدلى بها صحيحة

 :في حالة الموافقة على طلب الدعم، يرجى تحويل المبلغ المطلوب إلى 

 :رقم حساب الجمعية

(RIB.........................................................)....................................................... 

 :.............................................................................عنوان المؤسسة البنكية أو البريدية

 إمضاء رئيس الجمعيـة

 مشهود بصحة إمضاءه
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 بطاقة تقنية للتعريف بالجمعية : 1الملحق رقم 

 خاصة بالجمعية وماتمعل

 تقديم الجمعية

  اسم الجمعية

  تاريخ التأسيس

  عنوان الجمعية

  الهـاتـف

  الفاكـس

  البريد االلكتروني

  رقم الحساب البنكي للجمعية

  مدة صالحية مكتب الجمعية

  آخر تاريخ لتجديد مكتب الجمعية

  االسم الكامل لرئيس الجمعية

  عنوانه

  ئيس الجمعيةرقم الهاتف ر

  البريد االلكتروني لرئيس الجمعية

هل الجمعية عضو في شبكة 

 جمعوية؟

  :ما اسمها  ال  نعم

  عددها  ال  نعم هل للجمعية فروع

   ذكور  إناث عدد أعضاء المكتب

  ذكور  إناث عدد المنخرطين

 مجاالت أنشطة الجمعية

  - ميادين تدخل الجمعية
-  

-  

-  

  وطني  جهوي  محلي   مستوى تدخل الجمعية
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 التدبير اإلداري للجمعية

  ال  نعم هل تعقد الجمعية جموعاتها العامة في اآلجال المحددة ؟

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على نظام داخلي ؟

  ال  نعم هل يتم تداول المسؤولية داخل الجمعية ؟

  ال  نعم هل توجد التقارير ومحاضر االجتماعات؟

  ال  نعم الجمعية على أرشيف؟هل تتوفر 

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على سجل المراسالت؟

هل تتوفر الجمعية على تقارير حصيلة أنشطتها التي تمت خالل 

 السنوات السابقة؟

  ال  نعم

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على سجل المنخرطين؟

 التدبير المالي للجمعية

  ال  نعم باتي؟هل تتوفر الجمعية على سجل محاس

  ال  نعم هل يتم تحضير الميزانية التوقعية سنويا؟

  ال  نعم هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبير في المحاسبة؟ 

 الموارد البشرية العاملة بالجمعية

 الموارد البشرية
 العدد         

 الذكور اإلناث

   المتطوعون

   األجراء

 الخارجيالتواصل الداخلي و

  ال  نعم هل تنظم الجمعية لقاءات تواصلية منتظمة مع المنخرطين ؟

  ال  نعم هل تقوم الجمعية بتعميم المحاضر وتقارير األنشطة؟

  ال  نعم هل تتوفر الجمعية على خطة للتواصل الخارجي؟ 



  األخيرتين( 1)إنجازات الجمعية خالل السنتين  :4الملحق رقم 

 المشروع

 التاريخ

 الشركاء المكان
مبلغ الدعم المحصل 

 عليه

 عدد المستفيدين

تاريخ 

 الشروع

تاريخ 

 االنتهاء
 إناث ذكور
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 بطاقة تقنية عن المشروع :    1 الملحق رقم

 بطاقة تقنية للتعريف بالمشروع

 .تودع هذه البطاقة بعد ملئها و توقيعها من طرف رئيس الجمعية بمكتب الضبط لجماعة مراكش

 

 معلومات خاصة بالمشروع

 تقديم المشروع 

  المجال الذي يهمه المشروع

  اسم المشروع

  عنوان المشروع

  الجهة توطين المشروع

  العمالة/االقليم

  الجماعة

  الكاملاالسم  المسـؤول عن المشروع

  رقم الهاتف

  عنوان البريد االلكتروني

  المهمة التي يشغلها داخل الجمعية
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 بطاقة تقنية للمشروع

  المجال الذي يهمه المشروع

  اسم المشروع

 

 

المشاكل و الحاجيات التي 

 تبرر المشروع

 

 

 

 

 

 

 الهدف العام للمشروع

 

 

 

 

 وعاألهداف الخاصة للمشر

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج المتوخاة

 

 

 

 

 

 

 

 الفئات المستهدفة 

 (مع ذكر العدد)

 

 بشكل مباشر

  

  

  

 

 بشكل غير مباشر

  

  

  

  مدة إنجاز المشروع
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 مكونات المشروع ومدة اإلنجاز

 مدة اإلنجاز المسؤول مكونات المشروع

   

   

   

   

 ةالدراسة التقني

  ال  نعم هل هناك حاجة لدراسة تقنية للمشروع ؟

  ال  نعم هل تم إنجازها ؟

 :في حالة وجود هذه الدراسة 

  من قام بذالك ؟

  كلفتها ؟

 :في حالة عدم وجود هذه الدراسة 

  من سيقوم بإنجازها ؟

  الكلفة المرتقبة للدراسة ؟

 :الموارد البشرية المكلفة بتدبير المشروع

 طريقة المساهمة المؤهالت المهمة  االسم
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 األطراف المساهمة في المشروع 

 طبيعة المساهمة شركاء المشروع
قيمة / مبلغ 

 المساهمة

نسبتها من 

ميزانية 

 المشروع

وجود التزام 

 كتابي

     جماعة مراكش 

     الجمعية

  ال  نعم    .........

  ال  نعم    .........

  ال  نعم    .........

  %011   التكلفة اإلجمالية 

 

 (شامل الضرائب)التفصيل المالي للدعم المطلوب من جماعة مراكش 

 التكلفة اإلجمالية سعر الوحدة  عدد الوحدات التعيين

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  المجموع
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 :المعيقات المحتملةاإلجراءات االحترازية لتفادي 

 اإلجراءات االحترازية المعيقات المحتملة

  

  

  

  

 

 : آليات تدبير وتتبع وتقييم المشروع

 

 

 

 

 

 إمضاء رئيس الجمعية 
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 اإليداعوصل   :    . الملحق رقم

 وصل إيداع

  1111 ملف الدعم الخاص بالجمعيات برسم سنة

 ................/............:......................رقم

تبعا لإلعالن الذي أطلقته جماعة مراكش، والمتعلق بطلب عروض مشاريع الدعم الخاص بالجمعيات 

 1105على صعيد جماعة مراكش برسم سنة 

 ...............: ......................................الصفة( : .......................................... ة)يشهد السيد 

 : .....................................................................................................إن الجمعية المسماة 

 : ...................................................قد أودعت بتاريخ

 .ة مراكشملف طلب الدعم المالي المتعلق بالجمعيات لدى جماع 

 : ........................................................القطب المتعلق بمشروع الدعم  -

 ...........: ...............................................المحور الخاص بمجال الدعم  -

 ..........:.....................................المقاطعة التي سيتم فيها انجاز المشروع -

 

 .......................حرر بمراكش بتاريخ

 

 التوقيع والخاتم

 طلب الدعم

 (هينسخ مصادق عل 6الملف القانوني للجمعية في )

 القانون األساسي+   الئحة أعضاء المكتب   +   محضر آخر جمع عام +  وصل إاليداع  

 نسخ 3في  التقريران األدبي والمالي للسنة المنصرمة

التقريران األدبي و المالي والوثائق المثبة للصرف آلخر منحة مالية استفادت منها الجمعية من جماعة 

 نسخ 3في  مراكش

 نسخ 3في   الشهادة البنكية

  في نسختين مع قرص مدمج يحتوي على جميع وثائق المشروع  كناش التحمالت

 الملف التكميلي

 


