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 : الــديباجــــة  

 محمد الملك  الجاللة لصاحب السامي الملكي للخطاب الواردة السامية الملكية للتعليمات تنفيذا -

 والتي ، 2005 ماي 18 بتاريخ البشرية للتنمية الوطنية للمبادرة المؤسس ، للا  نصره السادس

 الجمعوي النسيج ودينامية ، والتشاركية التعاقدية المقاربات نجاعة”  على منها بجان  في نصت

 ” . واستمرارها قرب عن التنمية مشاريع في الفاعل االنخراط لضمان المحلي

ــ ن رمضـــم 20ادرفي ـــــص1.15.58شريف رقم الظهير على الاء ـبن  -    1436ان ـ

 بالجماعات.المتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (2015زيوليو  7) 

المتعلق بتأسيس  1958ر ــــنونب  15خ ــــبتاري  1-58-367ى الظهير الشريف رقم ــــبناء عل - 

 .ه ــــوتتميم كما وقع تغييرهالجمعيات ،

 المتعلق بسن نظام 2017نونبر  22بتاريخ :  الصادر 2-17-451بناء على المرسوم رقم:  

 المحاسبة للجماعات ومؤسسة التعاون بين الجماعات.

 المنتخبة والمجالس الدولة بين بالشراكة المتعلقة 7.2003:  عدد األول الوزير دورية على بناء -

 المتعلقة  2003 يونيو 27  الموافق 1422 الثاني ربيع 26:  بتاريخ ،الصادرة والجمعيات

 . الجمعيات و  المنتخبة والمجالس الدولة بين بالشراكة

 حول  2018 ابريل 05:  بتاريخ الصادرة  D2185 عدد الداخلية وزير السيد دورية على بناء - 

 .معها والشراكة التعاون اتفاقيات وإبرام الترابية الجماعات طرف من الجمعيات دعم

 التنميــــة  تحقيق  في  المدني  المجتمع  يلعبه  الذي  األساســـي  بالــدور  أنصار  بني  جماعة  من  وعيـــا   -

 وعقلنة  الجمعـوي  العمـل  تشجيـع  فـي  امنه  ورغبـة  ،..والبيئيـة  والرياضيـة  والثقافيـة  االجتماعيـة

 .جيدة حكامة أساس على تدبيره

  2019 أكتوبر 03:بتاريخ لبني انصاربناء على المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي و  -

 .أكتوبرفي دورته العادية لشهر 

 : األهــــــــداف الفصل األول

 يهدف هــذا الدفتر إلى :  •

للجمعيات جمـاعة التحديد المعايير والشروط الواجب توفرها لالستفادة من الدعــم الذي تقدمه   *

 .النشيطة بتراب الجماعة حسب امكانياتها

   .والحكامة الجيدة في تدبير الدعم  إرساء قواعد الشراكة*

 .ارساء قواعد الدعم  بناء على مشاريع وبرامج تخدم أهداف وأوليات عمل الجماعة*
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 :  الشروط القانونية لالستفادة من الدعمالفصل الثاني

 تقل عن سنة عند تقديم طلب الدعم. قانونية لمدة التواجد الجمعية بصفة  -

 تكون الجمعية ذات صبغة مهنية. أن ال   -

 أن تكون أنشطة الجمعية متطابقة مع األهداف المسطرة في قانونها األساسي.  -

 .اشتغال الجمعية  في المجال الترابي للجماعة -

 .االنضباط لمقتضيات إعالن عروض  طلب الدعم   -

 :  ملف طلب الدعم:الفصل الثالث

 يتكون ملف طلب الدعم من الوثائق التالية : •

 .الجماعةطلب دعم موجه إلى السيد رئيس  -
 ( نسخ مصادق عليها من :3ثالث ) -
 وصل اإليداع النهائي إلحداث أو تجديد مكتبها. -1

 عية موقع من طرف الرئيس.القانون األساسي للجم-2
  .أعضاء المكتب المسير للجمعية موقعة من طرف الرئيس ءالئحة بأسما-3
 الرئيس.محضر آخر جمع عام موقع من طرف -4
 الرئيس.التقرير األدبي آلخر موسم موقع من طرف -5
للجمعيات محاسب معتمد بالنسبة خبير محاسباتي او سنة معد  من طرف   خرآلتقرير مالي -6

مرفق بكشف الحساب البنكي درهم فما فوق.  50.000قيمته  سبق ان استفادت من دعم التي

 صرف الدعم. لالمثبتة والوثائق 
تقرير مالي آلخر سنة مالية موقع من طرف الرئيس وامين المال للجمعية بالنسبة للجمعيات  -7

 البنكي الحساب بكشف مرفقدرهم فما فوق   50000التي يسبق لها االستفادة من دعم قيمته 

 .صرفلل المثبتة والوثائق
 نسخ من الشهادة البنكية أو الشيك ملغى لحساب الجمعية.-7

 
 :  مجـــاالت وطرق تقديـــم الدعــمالرابعالفصل 

يجيب على  ،الدعم للجمعيات بناء على مشروع تتقدم به الجمعية بني انصارتقدم جماعة  •
 إعالن طلب العروض ويحترم شروط دفتر التحمالت .

 يقدم الدعم على دفعتين على األكثر لكل جمعية حاملة لمشروع حسب قيمة الدعم . •

 المشروع في تنشيط المدينة في أحد المجاالت أو أكثر:يجب أن يساهم  •

 االجتماعية-1

 الثقافية-2

 الفنية-3

 التربوية -4

 البيئية-5



3 
 

 الرياضية-6

 ؛ تظاهرات و  وملتقيات مهرجانات مشاريع-7

 رياضيةالو  ثقافيةوال تربوية السوسيو  للمرافق يواالجتماع والرياضي الثقافي التنشيط برامج 8-

 بني انصار لجماعة التابعة

يجب أن يكون المشروع واقعيا وقابال للتنفيذ على أرض الواقع ومنسجم مع أولويات عمل   9-    

 الجماعة.
 
 : الشــروط الواجب توفرها في المشــروعالفصل الخامس-

باإلضافة إلى الشروط المشار إليها أعاله في الفصلين الثـاني والثــالـث يجب أن يضم ملف  •
 مشروع طلب الدعم : 

 (1بطاقة معلومات حول الجمعية )نموذج رقم  -

 (2بطاقة معلومات حول المشروع )نموذج رقم  -

 يمكن تغيير مضمون هاتين البطاقتين بقرار من رئيس المجلس الجماعي. •
 

 :إيـــداع طلبـــات الدعمالسادس الفصل

تودع ملفات طلبات دعم المشاريع بمقر الجماعة لدى المصلحة الجماعية المختصة أو  •
المكان  المحدد في اإلعالن   قبل التاريخ الذي يحدده هذا األخير، وال يقبل أي طلب بعد 

 ألجل المحدد. اانصرام 
 

  : الــبث واالنتقـــاء الفصل السابع

 طلبات المشاريع ، وتكون تشكيلة اللجنة كما يلي:يتم تعيين لجنة يعهد اليها بدراسة   •
 . ارئيس  ،او نائبه  رئيس الجماعة -
 .عضوا  ، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة -
 .عضوا ،رئيس لجنة البيئة والتعمير وتهيئة المجال -
 .عضوا، رئيس اللجنة الثقافية والرياضية -
 والخدمات والتنمية البشرية والشؤون االجتماعيةرئيسة لجنة المرافق العمومية  -

 .عضوا،

دو خبرة وكفاءة في الميدان   شخص )ة(  ، وكدلك ايالمصالح المعنيةويمكن استدعاء   •
 .ين ، ال يحق لهم التصويتمستشارأعضاء لحضور اشغال اللجنة ك

وفق كناش  من طرف اللجنة تحال الطلبات المقبولة، بعد دراسة طلبات المشاريع •
تحمالت رفقته الى رئيس الجماعة قصد ادراجها في دورة عادية او استثنائية للبث ال

 فيها مع تعليل رفضه المشاريع الغير المقبولة.

  :اإلعالن عن نتائج الدعم الفصل الثامن
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تبين المشاريع  المقبولة وغير المقبولة  مع   ،يقوم رئيس الجماعة بنشر نتائج االنتقاء والبث •
 قيمة الدعم.

  :التتبع  المراقبة الفصل التاسع

تقدم الجمعيات المستفيدة تقارير مفصلة  حول سير المشاريع المدعمة  والوثائق المالية  •
وفي حالة اإلخالل  بهذا الشرط يتم  ،صصةتخ المرتبطة  بتنفيذه للمصلحة  الجماعية الم

 عم. إلغاء الد
مراقبة وتتبع تنفيذ برامج الجمعيات من خالل دارسة ب  المذكورة اعالهاللجنة تشرف  •

 رير المقدمة ومالئمتها  للمشاريع.االتق
في  حال وجود صعوبات أو اختالالت في تنفيذ المشروع المدعم يتم استدعـاء الجمعية  •

 لتحقيق األهداف المرسومة.المعنيــة من طرف لجنة التتبع لتصحيح مسـار المشروع 
    

 توقيع               
 رئيس المجلس الجماعي 
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 1نمـــوذج رقــم 

 بطاقـــة معلومـــات حـــول الجمعيــة

 معلومات خاصة بالجمعية – 1

 اسم الجمعية  : •
o :    بالعربية 
o  : بالفرنسية 

 تاريخ التأسيس :  •

 مدة صالحية مكتب الجمعية : •

 آخر تاريخ لتجديد مكتب الجمعية :  •

 عنوان الجمعية : •

 الهاتف : •

 الفاكس : •

 البريد اإللكتروني :  •

  (Relevé d'Identité Bancaire)رقم الحســاب البنكي  : •

 المدينة/الوكالة البنكية : •

 هل الجمعية عضو في شبكة جمعوية ؟ ما اسمها ؟  •

 عددها ...........      هل للجمعية فروع ؟          نعم        ال    •

 عدد المنخرطين : •
o : ذكور 
o : إناث 

 هل تتوفر الجمعية على مقر لها ؟    نعم        ال •
 ملك     كراء       

 معلومات حول رئيس الجمعية : – 2

 االسم الكامل : •

 رقم بطاقة التعريف الوطنية :  •

 العنوان : •

 رقم الهاتف : •
o  : الثابت 
o : المحمول 

 الفاكس : •

 البريد االلكتروني : •

 مجاالت أنشطة الجماعة :  – 3

 ميادين تدخل الجمعية : •

 النشاط الرئيسي : •
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 بيئي   رياضي     ثقافي     اجتماعي      

 أهم إنجازات الجمعية) أهم خمسة أنشطة للجمعية (–4

 الشركاء  المكان التاريخ النشاط
 عدد المستفيدين

 ذكور إناث

      

      

      

      

      

 هل سبق للجمعية أن استفادت من دعم مالي ؟–5

 اسم المشروع الجهة المانحة
 فترة إنجاز المشروع

 مبلغ الدعم
 تاريخ االنتهاء تاريخ االبدء

     

     

     

 التدبير اإلداري للجمعية– 6

 

 ال نعم 

المحددة هل تعقد الجمعية جموعاتها العامة في اآلجال 

 ؟

  

   هل تتوفر الجمعية على نظام داخلي ؟

   هل يتم تداول المسؤولية داخل الجمعية ؟

   هل توجد تقارير ومحاضر االجتماعات ؟
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   هل تقارير ومحاضر الجمعية في متناول األعضاء ؟

   هل تتوفر الجمعية على أرشيف ؟

   هل تتوفر الجمعية على سجل المراسالت ؟

تتوفر الجمعية على تقارير حصيلة أنشطتها التي هل 

 تمت خالل السنوات السابقة ؟

  

   هل تتوفر الجمعية على سجل المنخرطين ؟ 

 

 التدبير المالي للجمعية–7

 ال نعم 

   هل تتوفر الجمعية على سجل محاسباتي ؟

   هل يتم تحضير الميزانية التوقعية سنويا ؟ 

هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف 

 خبير؟

  

 

 الموارد البشرية العاملة بالجمعية -8

 الموارد البشرية 
 العدد

 الذكور  اإلناث 

   المتطوعون 

   األجـــراء 

 

 المعلومات الواردة في هذه البطاقةأشهد بصحة  أنا الموقع أسفله، بصفتي رئيسا للجمعية،

 توقيع الرئيس وخاتم الجمعية

 

  2نمـــوذج رقــم 
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 بطاقة معلومات حول المشروع

 المجال الذي يستهدفه المشروع :  -1

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

 اسم المشروع : -2

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

 مدة إنجاز المشروع : -3

 المسؤول عن المشروع :  -4

 االسم الكامل : •

 رقم الهاتف : •

 عنوان البريد االلكتروني : •

المهمة التي يشغلها داخل الجمعية :  •
..................................................................... 

 

 المشاكل والحاجيات التي تبرر المشروع : -5

• ........................................ 

• ........................................ 

• ........................................ 
ملحوظة : يطلب من الجمعية توضيح اآلليات التي تم اعتمادها لتحديد المشاكل والحاجيات التي تبرر 

 المشروع.

 

 

 الهدف العام للمشروع :   -6

• ..................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

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

 األهداف الخاصة للمشروع : -7
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• ................................................. 

• ................................................. 

• ................................................. 
 النتائج المتوخاة : -8

• ................................................. 

• ................................................. 

• ................................................. 
 األنشطة  : -9

• ................................................. 

• ................................................. 
 الموارد البشرية المكلفة بتدبير المشروع : -10

 المؤهـــــــالت  المهمـــــة  االســـــم 

   

   

 

 مكونات المشروع ومدة اإلنجاز : -11

 

 اإلنجــــــاز مــــدة   المشروع مراحل إنجاز

  

  

  

 

 

 

 

 األطراف المساهمة في المشروع : -12
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المساهمين في 

 المشروع

نسبتها من ميزانية  مبلغ / قيمة المساهمة طبيعة المساهمة

 المشروع

    

    

    

    

    

 % 100   التكلفة اإلجمالية

 

 آليات تدبير وتتبع وتقييم المشروع :  -13

 

 




