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 المتعلق بدعم التعاونيات كناش التحمالت

 التي يتواجد مقرها بتراب جماعة مراكشولمشاريع احاملة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التي يتواجد مقرها بتراب جماعة ولمشاريع احاملة  المتعلق بدعم التعاونيات الخاص بدعم التعاونيات كناش التحمالت
 مراكش

 
 



2 
 

 ديباجـة
 

  تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجاللة  الملك محمد السادس

لمرحلة الثالثة من باالواردة ، والتعليمات  2005ماي  18نصره هللا، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 

 شتنبر 19على انطالقتها يوم األربعاء ته ، التي أشرف جالل(2023-2019المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )

التكفل وإعادة ومواكبة األشخاص في وضعية هشاشة، واقتصادية،  -تحسين الظروف السوسيو والتي تؤكد على   ، 2018

 .االستثمار في الرأسمال البشريوتحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب، واإلدماج االجتماعي، 

 ( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز 7) 1436رمضان  20صادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  على وبناء

 المتعلق بالجماعات 113.14رقم 

 الصادر في  1.14.189الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالتعاونيات  112.12لقانون رقم وبناء على ا

 (2014نونبر  21) 1436محرم  27

 ( بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات2016مارس  24صادر في ) 2.15.617المرسوم رقم على  وبناء. 

   ( بسن نظام للمحاسبة 2017نونبر  23) 1439ربيع االول  4صادر في  2.17.451المرسوم رقم وبناء على

 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

 في إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والنجاعة والمساهمة في دعم  ورغبة من مجلس جماعة مراكش

 االقتصاد االجتماعي المحلي وخاصة التعاونيات الحاملة لمشاريع.

 العادية لشهر  خالل دورته المتخذ 2022 ابريل 20بتاريخ  50/05/2022عدد  مجلس جماعة مراكشقرر مل وتبعا

 على الحاضرينألعضاء األصوات المعبر عنها ل والقاضي بالمصادقة بإجماع (20/05/2022بتاريخ  )جلسة 2022ماي 

التي يتواجد مقرها بتراب جماعة ولمشاريع احاملة  بكناش التحمالت الخاص بدعم التعاونياتمقرر النقطة المتعلقة 

 .مراكش

 

دعم التعاونيات تمت صياغة مشروع كناش التحمالت الخاص بوضع آليات تنظيمية وإدارية وتقنية تهم تحديد شروط 

 المتواجدة بجماعة مراكش.
 

 
 

 تالـموضوع كناش التحم األول:الفصل 

التعاونيات حاملة يهدف مشروع كناش التحمالت إلى تحديد شروط وقواعد االستفادة من الدعم المالي الموجه لفائدة 

 المشاريع والتي يتواجد مقرها بتراب جماعة مراكش.
 

 تأهداف كناش التحمال: الفصل الثاني

  :العـــــامدف ــاله
وتسهيل إنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني بالجماعة عبر دعم التعاونيات وتقوية تنافسيتها المساهمة في 

 ولوجها مجال التسويق.
 

 األهداف الخاصة:
 تحديد المعايير والشروط الواجب توفرها لالستفادة من الدعم الذي تقدمه جماعة مراكش لفائدة التعاونيات؛ 

 مساعدة حاملي المشاريع على زيادة اإلنتاج ودعم التسويق؛ 
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 تحسين جودة منتجات وخدمات التعاونيات المحلية ودعم تنافسيتها محليا ووطنيا؛ 

 التشغيل الذاتي عبر دعم االقتصاد التضامني واالجتماعي؛ إنعاش 
 

 مشروط وشكليات االستفادة من الدع: الفصل الثالث
 يخضع دعم التعاونيات للشروط والشكليات التالية:

 ( وثائق خاصة بالتعاونية1

 النظام األساسي للتعاونية -

 الئحة أعضاء مكتب التعاونية -

 للتعاونيات.نسخة من وصل اإليداع أو من شهادة التسجيل في السحل المحلي  -

 

 (1نموذج للمشروع )( البطاقة التقنية 2
 نبذة تعريفية عن التعاونية صاحبة المشروع

   توصيف المشروع موضوع الدعم 

  تحديد مجال الدعم 

  التركيبة المالية للمشروع 

 والتقنية للتعاونيةبطاقة تقنية تتعلق بالموارد البشرية  -

 (3تصريح بالشرف )نموذج  -

 أي وثائق أخرى تكميلية لتسهيل فهم المشروع )ملف إضافي( -
 

 معايير قبول المشاريع( 3
 

  من الكلفة االجمالية المقترحة لتمويله  10المساهمة الفعلية للمستفيدين في تمويل المشروع بنسبة ال تقل عن %

 .)مالية أو عينية(

  لمبدعة التي تحمل المشروع وقدرته على تحسين دخل المستفيدين وإعطاء األولوية للمشاريع اضمان مردودية

 .طابعا ابتكاريا

  الهشة.اعطاء االولوية للمشاريع التي تستهدف النساء، الشباب العاطل، االشخاص في وضعية إعاقة والفئات 
 

 
 المشاريع غير المقبولة:

 البيئة؛مشاريع ذات آثار سلبية على  -

 مشاريع تعتمد على تشغيل االطفال؛ -

 تمويل سابق لنفس النشاط ولنفس الفئة المستهدفة في إطار برامج أخرى؛  -

 نشاط مقدم من طرف مأجورين وموظفين؛  -

 تمويل سابق لم يكلل بالنجاح؛ -

 مشاريع تتطلب اقتناء عقارات؛ -

 مشاريع التعاونيات السكنية وبناء محالت وكراء المقرات؛  -

 أو جزء منه في مصاريف تأسيس التنظيمات أو المساهمة في رأس المال؛ استعمال الدعم -

 تخصيص الدعم ألداء أجور العاملين وأداء مصاريف الماء والكهرباء والهاتف واقتناء لوازم التجهيزات المكتبية. -

 الدعم:مجاالت 

الطبخ -األلبسة  -األثاث  -ز اقتناء المواد، المعدات والتجهيزات )ذات الصلة بالنشاط(: الخياطة النسيج والطر

البناء  -الصباغة  -الجلد  -الديكور -السيراميك  -الخزف  -الدباغة  -تخزين وتصبير الخضر وتجفيف الفواكه  -والحلويات 

استخراج الزيوت  -اصالح السيارات والدراجات  -الترصيص  -الحدادة  -النجارة  -النقش بمختلف اشكاله  -الجبس  -

 التجارة االلكترونية...  -التكوين والتعليم   -تأهيل التجارة المستقلة   -الحالقة والتجميل  -ل ومواد التجمي

 دعم المشاريع المدرجة ضمن االقتصاد االخضر واالقتصاد الرقمي  -

دعم انجاز بحوث ودراسات لتطوير أنظمة أو تقنيات أو خدمات أو الحصول عليها من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة  -

 تحسين تنافسية حامل المشروعو

 دعم برامج التكوين والتسويق واالنتاج والتوزيع ... -
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 ـــــلالتموي :الفصل الرابع
درهم )خمسون ألف درهم( كحد أقصى  50.000،00تدعم جماعة مراكش مشاريع التعاونيات في حدود 

 )ثالثون ألف درهم( درهم كحد أدنى. 30.000،00و
 

 تاـــــااللتزام: الفصل الخامس
 

  مراكش:التزامات مجلس جماعة 

تلتزم جماعة مراكش بتحويل الدعم المالي للحساب الخاص بالمشروع المقدم من قبل التعاونية بعد موافقة المجلس 

 الجماعي وموافقة السلطة المختصة.

 ال يصبح هذا الدعم ساريا إال بعد تقديم التعاونيات لوثيقة تثبت فتحها لحساب خاص بالمشروع.
  :التزامات التعاونيات 

 تلتزم التعاونيات بما يلي:

 عدم صرف الدعم المذكور في أنشطة غير تلك الواردة في بطاقة المشروع المقبول والممول  -

 عدم تغيير توقيت ومكان انجاز المشروع.  -

 (LOGO)االلتزام بوضع العالمة اإلشهارية للجماعة  -

 التعاون مع المصالح المختصة بالتتبع والتقييم.  -

 ارجاع المبالغ المالية موضوع الدعم في حالة عدم صرفها أو صرف جزء منها فقط. -

 ارسال تقارير نصف سنوية حول المشروع وفق نموذج تضعه مصالح الجماعة. -

 ارسال الوثائق المحاسباتية الالزمة والمرتبطة بتنفيذ الشروع. -

 المشروع ومدى مطابقته لمواصفات الجودة والسالمة تتبع سير تقدم -

 المصادقة وصرف النفقات المتعلقة بالمشروع بموجب محضر موقع من لدن مسير التعاونية  -
 

 ممسطرة الدع: الفصل السادس
 ستتم مسطرة اعتماد الدعم على مرحلتين:

 المرحلة األولى: االعداد والترتيب 

الطلبات المتوصل بها داخل اآلجال المعلن عنها، واعداد جدول تركيبي خاص  سيقوم قسم العمل االجتماعي بتجميع

بكل تعاونية يحمل اسم المشروع المتوصل به، طبيعته، كلفته المالية، والشركاء المحتملين إلنجازه، إلى غير ذلك من 

 المعلومات ذات الفائدة.
 

 المرحلة الثانية: الدراسة

 (2للمشاريع المقدمة من لدن التعاونيات اعتمادا على شبكة التنقيط )نموذج ستقوم لجنة بدراسة أولية 
 تتكون لجنة االنتقاء من:

 نائبة رئيسة جماعة مراكش المكلفة بالقطاع الثقافي واالجتماعي 

  عنه.رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني أو من ينوب 

  ممثل قسم العمل االجتماعي بوالية جهة مراكش آسفي 

 ممثل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بمراكش 

 رئيس قسم العمل االجتماعي بجماعة مراكش أو من ينوب عنه 

 ويمكن استدعاء مختلف المصالح الجماعية أو الخارجية ذات الصلة بأشغال هذه اللجنة.
 

إحالة خالصة أشغالها على اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية تتولى هذه اللجنة 

 وإشراك المجتمع المدني بموجب محضر يعد لهذا الغرض.
 

            التتبع والتقييملجنة  :الفصل السابع
يتم إحداث لجنة للتتبع والتقييم، تترأسها نائبة رئيسة الجماعة المكلفة بالقطاع الثقافي واالجتماعي، وتضم في عضويتها 

 ممثلي أعضاء لجنة االنتقاء، إضافة إلى مصلحة االفتحاص الداخلي بالجماعة وقسم المنازعات القضائية والشؤون القانونية.  

 تلف المصالح الجماعية أو الخارجية التي ترى فائدة في حضور أشغالها.ويمكن لرئيسة اللجنة استدعاء مخ

 تتولى لجنة التتبع والتقييم دراسة التقارير المالية واألدبية للمشروع موضوع الدعم.
 

  عتتبع تنفيذ المشرو :الفصل الثامن
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التي حالت دون  توضيحات مكتوبة عن األسبابتقديم  يطلب من التعاونية المستفيدة من الدعمفي حالة عدم تنفيذ المشروع، 

 انجازه.

تجتمع لجنة التتبع والتقييم لدراسة األسباب المذكورة والتقرير بشأنها بموجب محضر موقع من لدن مختلف 

 األطراف المعنية.

ية أخرى عند اقتناع اللجنة بوجود أسباب قاهرة حالت دون تنفيذ واستكمال المشروع، يتم االتفاق على مدة اضاف  

 لتنفيذه.

في حالة عدم اقتناع اللجنة بالمبررات المقدمة من لدن التعاونية يتم مطالبة هذه األخيرة بإرجاع مبلغ الدعم المالي المقدم 

يوما من تاريخ التوصل بإشعار في هذا الموضوع وذلك تحت طائلة المتابعة  30إلى خزينة الجماعة في ظرف ال يتعدى 

 القضائية.  

 عروـاز المشـدة انجــم :التاسعالفصل 
مع شهرا تحسب من تاريخ توصل التعاونيات بالدعم المالي،  12ال يمكن أن تتجاوز مدة انجاز مشروع التعاونية 

 مراعاة مقتضيات الفصل الثامن أعاله.

 
 

  عالتدبير المالي والمحاسباتي للمشرو: الفصل العاشر
 موقع عليه. -وجودهمفي حالة  -التزام الشركاء اآلخرين  -

 وثيقة إدارية تثبت توفر التعاونية على مقر إليواء المشروع عند االقتضاء  -

 االدالء بتقرير محاسباتي. -
 

  صالمراقبة البعدية واالفتحا: الفصل الحادي عشر 
تخضع كل العمليات المرتبطة بإنجاز المشروع للمراقبة من طرف هيئات مختصة باإلدارة، خاصة مراقبة لجان التفتيش 

 التابعة لوزارة المالية والمفتشية العامة لإلدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات. 

 يلتزم صاحب المشروع بالتعاون مع لجان المراقبة، ووضع كل الوثائق الضرورية رهن إشارتها للقيام بمهامها.      
 

 ةالمراجعـــــ :الثاني عشرالفصل 
 تكون مراجعة المقتضيات القانونية لكناش التحمالت موضوع ملحق.

 

  رـــــالتأشي :الثالث عشرالفصل 
القانونية لكناش التحمالت هذا بعد موافقة المجلس الجماعي عليه وتأشيرة السيد والي جهة مراكش يبدأ العمل بالمقتضيات 

 آسفي.

 

 تأشيرة السيد والي جهة مراكش اسفي رئيسة مجلس جماعة مراكشالسيدة 
 عامل عمالة مراكش
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 بطاقة المشروع  :1نموذج 
 

 التعريف بالتعاونية -1
 

  اســم التعـــاونية 

 Nom de la Coopérative 

  الــــعـــنـــــــــوان

  تاريخ التأسيـــس

  أو مسير التعاونية  اسم الرئيس

  الــــهـــــاتـــــــف 

  البريد اإللكتروني 

 

 األنشطة الرئيسية للتعاونية 

1- 

2- 

3- 

 مجال التدخل
 وطني  جهوي محلي 

   
 

  تاريخ التأسيس

  اجتماع للتعاونيةتاريخ اخر 

 عدد الذكور: عدد اإلناث : عدد المتعاونين 

  وجود نظام محاسباتي   المعدات  المقر الموارد المتوفرة

 عدد المؤقتين: عدد العاملين الرسميين:  الموارد البشرية المتوفرة

  الميزانية المالية السنوية بالدرهم
 

 اإلنـــجـــــازات )*( -2
 

 المشروع
مكان 

 االنجاز

تاريخ 

 االنجاز

عدد 

 المستفيدين
 الشريك االساسي الغالف المالي

نسبة 

 االنجاز

       

       

       

       

 تكميلية  ( كوثيقة*)

 

 تقديم المشروع: -3
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  اسم المشروع:

  مجال المشروع

 موقع المشروع

 المقاطعة:

 الملحقة االدارية:

 الحي:

المسؤول عن 

 المشروع

 الكامل:االسم 

 رقم الهاتف:

 االلكتروني:البريد 

 التعاونية:المهمة التي يشغلها داخل 
 

 أهداف المشروع

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

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

3-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

4- ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 الفئات المستهدفة:

 عدد االسر عدد اإلناث عدد الذكور مجموع الفئات 

 

 

   

 

 الدراسة التقنية للمشروع:

  ال  نعم لدراسة تقنية للمشروع؟هل هناك حاجة 
 

 في حالة الجواب بنعم:

  ال  نعم هل تم إنجازها ؟

   بذلك؟من قام 

   كلفتها؟
 

 في حالة عدم وجود هذه الدراسة

  من سيقوم بإنجازها؟

  الكلفة المرتقبة للدراسة؟
 

 برمجة االنجاز 

 ..................................................................................................................................................................................................مدة االنجاز:  -

 ................................................................................................................................التاريخ المتوقع لبداية تنفيذ المشروع:  -

 ................................................................................................................................التاريخ المتوقع لنهاية تنفيذ المشروع:  -

 التركيبة المالية للمشروع -4
 التفصيل المالي للدعم المطلوب : 

 الكلفة االجمالية  سعر الوحدة   عدد الوحدات   التعيين
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  المـجــمـــوع بالدرهم 
 

 التركيبة المالية  حسب الشركاء:

 الشركاء
المالية المساهمة 

 بالدرهم

المساهمة 
 العينية 

 ) تقدر بالدرهم(

المساهمة 
 الخدماتية

 ) تقدر بالدرهم(
 المجموع

النسبة 
 المئوية

      التعاونية صاحبة المشروع 

      جماعة مراكش 

   شركاء آخرون :

1.      

2.      

3.      

4.      

 % 100     المجموع
  

 المشروع: آليات تدبير وتتبع تنفيذ

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

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

3-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 إمضاء المسؤول القانوني للتعاونية
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 شبكة تنقيط المشاريع :2نموذج 
 

 المشروع
7 

 المشروع
 6 

 المشروع
 5 

 المشروع
 4 

 المشروع
 3 

 المشروع
2 

 المشروع
 1 

 المعايير التنقيط
 

        

 تشجيع األنشطة المشجعة لفرص الشغل 5       

ة 
يع

طب

ع
و
شر

لم
ا

 

 تشجيع األنشطة المدرة للدخل  5       

 مدى جودة تقديم المشروع 5       

 المشروع يندرج ضمن مجاالت الدعم 5       

   1المجموع  20       

 بعين االعتبار تمثيلية النساء ضمن المستفيدينالمشروع يأخذ  5       

ن
و
يد

تف
س

لم
ا

 

 المشروع يأخذ بعين االعتبار تمثيلية الشباب  5       

 عدد المستفيدين من المشروع 5       

 الموارد البشرية المتوفرة لدى التعاونية  5       

  2المجموع  20       

      
 5 

شريك لديه أو حامل المشروع يتوفر على الكفاءات الالزمة لتنفيذ المشروع 

 للقيام بالمشروع

ع
و
شر

لم
 ا
ل
ام

ح
 

      
 5 

حامل المشروع يتوفر او قادر على تدبير مالي ومحاسباتي كاف في مجال 

 الموارد البشرية ومسك الحسابات

 مقاربة النوع ضمن تشكيلة مكتب  التعاونية 5       

      
 5 

وجود دراسة جدوى للمشروع مع مؤشرات بسيطة وواضحة لقياس الربح 

 المنشود من طرف حامل المشروع 

  3المجموع  20       

 المشروع ال يضر بالساكنة وصديق للبيئة 5       

ع
و
شر

لم
 ا
عة

بي
ط

 

 الوعاء العقاري موضوع المشروع مصفى )دون نزاع( 5       

 يحمل حال مالئما وفعاال للمشكل المراد معالجته او التخفيف منهالمشروع  5       

 المشروع قابل للتحقيق تقنيا وسهل التنفيذ وذو كلفة مالية معقولة 5       

 مدى توفر صاحب المشروع على شواهد االستحقاق / التقدير / الكفاءة .... 5       

  4المجموع  25       

 مساهمة حامل المشروع مساهمة عينية  5       

ي
ال
 م

ط
قي

تن
 

 مساهمة حامل المشروع على شكل خدمات  5       

 مساهمة حامل المشروع مساهمة مالية 5       

      
 5المجموع  15 

  (5+4+3+2+1العام ) المجموع 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .……
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 تصريح بالشرف :3نموذج 
 

 أنا الموقع أسفله:

الساكن   ............................................. رقم:الحامل لبطاقة التعريف الوطنية    .....................................................السيد )ة( :  

  ...................................................................................................................................................................................................................ب: 

 ............................................................................................................................................................................. تعاونية:رئيس أو مسير 

 ..................................................................................................................................................................................................... مشروع:حاملة 

   يلي:أصرح وألتزم بما 

  من القانون التنظيمي للجماعات(. 65)الفصل أن التعاونية ليست في حالة تضارب مصالح مع الجماعة 

 انونية، وأن كل الوثائق والمعلومات المدلى بها صحيحة.أن التعاونية في وضعية ق 

  .في حالة الموافقة على المشروع ألتزم بفتح حساب بنكي خاص بالمشروع 

  .ارجاع المبالغ المالية موضوع الدعم في حالة عدم صرفها أو صرف جزء منها فقط 

 

 إمضاء الرئيس أو مسير التعاونية
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 ) التقرير نصف السنوي( 4نموذج 

 ....................................................................................................................................................................................................................................... المشروع:اسم 

 .................................................................................إلى ............................. ..............................................: من   فترة التقرير  

  ......................................................................................................................................................................................................  بالدعم:تاريخ التوصل 

 ................................................................................................................................................................................ المشروع:التاريخ الفعلي لبداية 

 ................................................................................................................................................................إجمالي ما تم صرفه من مبلغ الدعم:  

 موجز ما تم تنفيذه من المشروع:
 مالحظات  لإلنجازالتاريخ المتوقع  نسبة اإلنجاز الكلفة المالية مكونات المشروع

 
 

    

 

 
    

 

 
    

 
 

    

  

 الحلول المقترحة االكراهات

  

  

  

  
 

 المرفقات

 نسخ من الوثائق التبريرية  
 

 
 

 

 


