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  من الرسالة الملكیـة طفمقت            
  ةــــالدراسیام ــــن في األیـــة للمشاركیــوجھـالم       
 .2002فبرایر  14وي بتاریخ ــر الجمعــــول التدبیـح    

  
  

وال يسعنا إال أن نبتهج بما أصبحـت تشكله الجمعيات المغربية  " ...             
من ثروة وطنية هائلة ، ومن تنوع في مجاالت عملها ، وما تجسده من قوة 

محيد عنه لتحقيق  الذي ال، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك ،  قتراحية فاعلةإ
  .ما نبتغيه لبالدنا من تقديم وتحديث

وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب                  
فيها ، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن ، ولتحرير 

 .طاقات الشباب الخالقة في خدمة المجتمع والصالح العام
  

يشوب بعضها من طرف  كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما                
التسيير التقليدية العقيمة ، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجحة ، فضال عن 
ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها ، وتجعل منها مخاطبها 

  ... "فعاال لمختلف شركائها 
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اھتمام السلطات العمومیة باألدوار االستراتیجیة التي بات  الثانیة ازداد األلفیةمنذ بدایة     

الجھوي ،  أوسواء على الصعید المحلي ، المجتمع المدني یلعبھا في بلورة السیاسات العمومیة
أصبح في صلب اھتمام المخططات التنمویة  الدیمقراطیة التشاركیة مفھومكما أن . أو الوطني

بینھا وبین  لتوزیع األدوارالوطنیة ، حیث أصبح ھذا المفھوم رھانا استراتیجیا للدولة المغربیة 
  .من جھة أخرى المؤسسات المنتخبة من جھة وبین مؤسسات المجتمع المدني

  
  

وذلك  ،محطة حاسمة وتاریخیة في ھذا البناء النوعي 2005سنة ولقد شكلت              
، الذي مكن الجمعیات من احتالل مكانة متمیزة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بإعالن ورش 

  .على الصعیدین المحلي والجھويالتنمویة داخل برامج المنظومة 
  
  

لمبدأ الدیمقراطیة  تھ، بدستر2011دستور المملكة لسنة وتوج ھذا االھتمام             
، واعتبارھا من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ، وذلك بإحداثھ لھیأة استشاریة التشاركیة

أما على مستوى . بالشباب والعمل الجمعويمرة في تاریخ دساتیر المملكة ، تعنى  ألول
 ماعاتالتنظیمي المتعلق بالج ، فقد بوأ القانونالقوانین التنظیمیة الخاصة بالجماعات الترابیة 

وتنزیل السیاسات العمومیة على الصعید نسیج المجتمع المدني مكانة متمیزة على مستوى تقییم 
  .محليال
  
  

على وضع منھجیة واضحة  جماعة ساللكل ھذه االعتبارات الجوھریة، عملت            
  .لدعم مختلف الجمعیات المتواجدة بتراب الجماعةوعملیة 

 
 
 
 
 
 

 تقدیم عام 
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  :  تستمد المقاربة المعتمدة في دعم المجتمع المدني على مستوى المجلس الجماعي مرجعیاتھا األساسیة من   

 

  - المرجــــع األول:  دستور المملكة لسنة  2011
بصفتھ شریكا أساسیا وحقیقیا في  ،إبرازا منھ للمكانة المتمیزة التي أضحى المجتمع المدني یلعبھا 

لكة یقوم على أساس معلى أن النظام الدستوري للم في فصلھ االول 2011التنمیة ، نص دستور المملكة سنة 
وبالتالي فقد . الدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة ، وعلى مبادئ الحكامة الجیدة ، وربط المسؤولیة بالمحاسبة

 ماعاتع المدني ، البد أن تعكسھا كل المؤسسات الدستوریة بما فیھا الجأعطى مكانة خاصة وممیزة للمجتم
  .والجماعات الترابیة األخرى ، انطالقا من رؤیة ومقاربة جدیدتین

 - المرجع الثاني :  القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات رقم 113-14.
ة وبأجھزتھا ماعدالئل المساطر المتعلقة باألنشطة والمھام المنوطة بإدارة الج تحدید المھام ووضع -1  

الشفافیة والحكامة التنفیذیة والتدبیریة ، وھو ما سیمكن من عقلنة التوجھات والبرامج  ، وكذا تكریس مبادئ 
  .الجیدة على مستوى مختلف مراحل التدخالت التنفیذیة والتدبیریة للجماعة

التدبیر حسب األھداف ، حیث یعتبر ھذا المنھج في مجال التدبیر من المبادئ التي  تبني نظام -2  
أثبتت فعالیتھا في الدیمقراطیات المتقدمة ، ویعتمد باألساس على منظومة المحاسبة التدبیریة ، التي تھتم 

لفعالیة ، كما یقتضي بمقارنة اإلنجازات باألھداف ، وتحلیل كلفة البرامج ، ورفع مقاییس وقیاسات النجاعة وا
وھو ما سیتیح اإلمكانیة لمراقبة . التدبیر حسب األھداف الحرص على صدقیة الحسابات ، وجودة المعطیات
  .التدبیر الداخلي ، وخلق الفرص للتدقیق واحترام المساطر وتدبیر المخاطر

مؤشرات الفعالیة تحدد فیھا األھداف المراد بلوغھا و وضع منظومة لتتبع المشاریع والبرامج -3   
المتعلقة بھا ، وبالتالي فإن الدعم المخصص للجمعیات البد وأن ینبني على اساس أھداف واضحة ومحددة 

  .قابلة للقیاس في مرحلة التقییم
اعتماد التقییم في األداء والمراقبة الداخلیة واالفتحاص وتقدیم الحصیلة ، في عملیات دعم  -4  

  .الجمعیات
  .یمقراطیة والشفافیة والمحاسبة والمسؤولیة ، في كل ما یتعلق بتدبیر دعم الجمعیاتتكریس قیم الد -5  
إن المبادئ المذكورة ، تعتبر ھي المفاتیح األساسیة التي یجب اعتمادھا في منھجیة دعم مختلف   

  المحلي فعالیات النسیج الجمعوي
والتي تعتبر اساس المقاربة  ، 2018ابریل  05بتاریخ   D2185عدد  الداخلیةوزیر دوریة السید  -*

  .الجدیدة التي تنص على دعم الجمعیات مقابل تقدیم مشاریع
 2003یونیو  27الموافق ل  1422ربیع الثاني  26المؤرخة في  7/2003دوریة السید الوزیر االول رقم  -

قیمتھا  تفوق اوي أوـالتي تس الجمعیات  لفائدة  المساھمات العمومیة  وضع   ضرورة على  والتي تنص 
  .شراكة عقد  في إطار)  درھما 50.000 (
مراقبة المجلس األعلى بشأن  2014مارس  5المؤرخ في  2014/2منشور السید رئیس الحكومة  -

والذي أكد على ضرورة موافاة ھذا المجلس من طرف جمیع الھیئات المانحة  للحسابات األموال العمومیة
  :لجمعیات بـألي دعم أو مساعدة مالیة لمختلف ا

  عانات الممنوحة للجمعیات المستفیدة من الدعممبالغ اإلقوائم. 
 االتفاقیات المبرمة في ھذا الشأن مع الجمعیات المعنیة. 
  تذكیر مختلف الجمعیات المستفیدة من الدعم بوجوب إدالئھا للمجلس األعلى والمجالس

 .الجھویة للحسابات بحسابتھا
 
 
  

 اإلطار المرجعي لدلیل مساطر الدعم والشراكة .1
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  النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة للجمعیات    :المرجع الثالث  -

  .واستخدامھا لألموال لعمومیة                        
 نونبر 15الموافق لـ  1378 األولىجمادى  3الصادر في  1- 58-376الظھیر الشریف رقم  -1

بتنفیذه الظھیر الصادر  75-00بتنظیم حق تأسیس الجمعیات ، كما تم تغییره وتتمیمھ بالقانون رقم  1958 
والذي نص ،  2002یولیوز  23الموافق لـ  1423جمادى األولى  12بتاریخ  1-02-206الشریف رقم 

  :على أنھ  منھ 32الفصل 
یتعین على الجمعیات التي تتلقى دوریا إعانات من إحدى الجماعات العمومیة أن تقدم میزانیتھا "   

  ".المذكورةوحسابھا للوزارات التي تمنحھا اإلعانات 
 2010غشت  24الموافق لـ  1431رمضان  13الصادر في  1-10- 150الظھیر الشریف رقم  -2  

منھ التي نصت على  82المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة ، وخصوصا المادة  30.09بتنفیذ القانون رقم 
  :أنھ

ید من إعانات الدولة یمكن للجامعات الریاضیة وللعصب الجھویة وللجمعیات الریاضیة أن تستف"   
إلطار تعاقدي وفق األنظمة  والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ویجب أن تخضع ھذه اإلعانات

كما تلتزم الجامعات الریاضیة والعصب االحترافیة والعصب الجھویة والجمعیات . الجاري بھا العمل
  .ة لألطراف المانحةبتقدیم تقاریر مالیة سنوی الریاضیة المستفیدة من ھذه اإلعانات

وتتمثل اإلعانات المنصوص علیھا في الفقرة األولى، في تقدیم منح للجامعات والعصب وللجمعیات المعنیة 
ووضع مؤطرین رھن إشارتھا وتمكینھا من استخدام منشآت تابعة ألمالك الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

  "المؤسسات العمومیة
   .المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 62.99القانون رقم   :المرجع الرابع  -

عدة مھام تتمثل أساسا في مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة، للمجالس الجھویة للحسابات  أوكل المشروع       
: على أن المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 62.99من القانون رقم  155و  154،  118  :یث نصت المواد ح

المجالس الجھویة للحسابات تراقب استخدام األموال العمومیة التي تتلقاھا الجمعیات من طرف أي جماعة 
.حلیة للتأكد من مدى استخدام األموال العمومیة التي تم تلقیھا لمطابقة األھداف المتوخاة من المساعدةم  

المعلومات  من الجھـوي للحسـاباتالمجلـس على تمكین  المجلس الجماعيوبالتالي یجب أن یحرص         
ومات التي یخصصھا للجمعیات، من أجل تمكین ھذه المؤسسات الدستوریة من ـمعطیات الالزمة حول الدعال

 .القیام بمھامھا على أحسن وجھ

توصیات تقاریر المجلس األعلى والمجالس الجھویة للحسابات المتعلقة  :المرجع الخامس  -
   .لجمعیاتابدعم 

مھام اإلفتحاص التي سبق ن اقرھا  بمناسبة أالتوصیات التي سبق للمجلس الجھوي للحسابات بالرباط     
یزانیة جماعة سال وخصوصا في شقھا المتعلق تعلقة بطریقة تدبیر مم، وال بھا القضاة ھذا المجلس أن قامو

   :والتي یمكن تلخیصھا في التوصیات التالیة  بالدعم المقدم لمختلف الجمعیات
ھداف المسطرة ھدف بلوغ األاعتماد منھجیة جدیدة في تقدیم الدعم لجمعیات المجتمع المدني ب -

 .فعالة وناجعة ةبطریق
إعمال مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعیات مع الحرص على اشتمالھا على الوثائق الضروریة  -

وبیان أنشطتھا ومدى امتدادھا المخولة لالستفادة من الدعم، بما في ذلك سالمة وضعیتھا القانونیة 
 .ومشروع میزانیتھا السنویة
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اعتماد معیار االستحقاق لتوزیع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفھوم التضامن ودعم المجتمع  -

  .المدني من قبل مجلس جماعة سال 
  .صیاغة إطار تعاقدي مع الجمعیات المستفیدة من الدعم، مع ضرورة تتبع ھذا الدعم -

منھجیة جدیدة  وبناء على كل ھذه المرجعیات القانونیة تأسست رغبة مجلس جماعة سال  في اعتماد         
للتعاطي مع تدخالت مؤسسات المجتمع المدني، وفق رؤیة أكثر نضجا ووضوحا تروم إضفاء الوضوح 

 : والشفافیة وتخلیق العالقات التشاركیة مع مكونات النسیج الجمعوي وتتأسس على مبادئ 
 

 .، والتقییم ، المحاسبة ، المصاحبة ، المواكبة الشفافیة ، التعاقد
الجمعیات على مستوى تراب  لعملیة دعم حتى یتسنى الوصول إلى تحقیق حكامة تدبیریة جیدة ورشیدة         

  .الجماعة 
  

وفي ھذا اإلطار یأتي ھذا الدلیل الذي أعده مجلس جماعة سال ، كمساھمة منھ في إقرار تصور جدید         
  في مسار دعم العمل الجمعوي على مستوى الجماعات الترابیة

  
       

 
 
  

خالل اعتماد ھذا الدلیل إلى تأسیس عالقة جدیدة مع ھیآت من مجلس جماعة سال یھدف                        
،  المجتمع المدني بتراب الجماعة، تقوم على مبادئ عملیة وواضحة لتدبیر الدعم والشراكة مع الجمعیات

:وذلك بغیة تحقیق األھداف التالیة  
لتحقیق إرساء مبدأ التعاقد بین الجماعة ومؤسسات المجتمع المدني كآلیة ناجعة وفعالة  -

  .المشاریع التنمویة التشاركیة
   .اعتماد مبدأ الدعم مقابل المشاریع -
.تعزیز آلیات الحكامة والشفافیة والفعالیة في تدبیر عملیات الدعم -  
. ضبط الجدولة الزمنیة لعملیة دراسة الملفات وتحویل الدعم وتتبعھ وتقییمھ -  
.مواكبة عمل الجمعیات في تحقیق المشاریع  -  
. تقییم نتائج الدعم -  
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  :یغطي الدعم المالي المخصص للجمعیات من طرف جماعة سال المجاالت التالیة     

 : المجال االجتماعي و التمكین االقتصادي    .1
 .االجتماعي محاور الدعم الخاصة بالمجال     : المجال االجتماعي -*

     

  - األرامل   –األیتام    –األطفال  (:  لرعایة االجتماعیةالمستحقین ل األشخاص تحسین وضعیة + 
  ).العجزة والمسنین -المرضى 

 .محاور الدعم الخاصة بالجمعیات االجتماعیة واإلنسانیة+  
  .في وضعیة إعاقة إدماج وتأھیل األشخاص +
  .الشوارعمساعدة وإدماج أطفال +

 تقویة قدرات المؤسسات والجمعیات االجتماعیة في مجال التسییر والتدبیر وإعداد وتنفیذ وتقییم + 
  .البرامج والمشاریع

  :التمكین االقتصادي -*       

المساھمة في التمكین االقتصادي للفئات االجتماعیة في وضعیة صعبة وھشة خاصة النساء        
  .من خالل دعم األنشطة المدرة للدخل واألشخاص في وضعیة إعاقة والشباب 

 :محاور الدعم المتعلقة بالجمعیات العاملة في المجال الثقافي : والفني الثقافيالمجال  .2
  .التاریخیة دعم المشاریع التي تھتم بإنعاش وإحیاء الموروث الثقافي والفني لمدینة سال +                  

  .اقع األثریةوالتعریف بالموالمحافظة + 
تقویة قدرات الجمعیات الثقافیة في مجال التسییر والتدبیر وإعداد وتنفیذ  وتقییم البرامج   +

  .والمشاریع
  . المحلي ذات الطابعوالفنیة تنظیم المھرجانات الثقافیة + 

 محاور دعم مشاریع الریاضات الجماعیة والفردیة    : المجال الریاضي.3
الخاصة  واألشخاص في وضعیة إعاقة والنسـاء التي تھدف إلى تنشیط وإدماج األطفال والشباب       

 .في المحیط السوسیو اجتماعي والتنمیة الریاضیة المحلیة
 :محاور الدعم المتعلقة بالفرق واألندیة الریاضیة* 
، كرة  كرة القدم : برامج الفرق الریاضیة لأللعاب الجماعیة حسب التخصصات وأقسام المنافسة+ 
  ....غیرھا كرة الطاولة و  و ، الكرة الطائرة ، كرة السلة الید
و  و األولمبیة ألعاب القوى( لعاب الفردیة حسب التخصصاتبرامج الفرق واألندیة الریاضیة لأل+

  ......)فنون الحرب الدفاعیة وغیرھا
في تأطیر  وبروز مدى تدخلھا لریاضةخاص بالجمعیات التي تولي أھمیة بالغة لمحاور الدعم ال -1

  .والمرأة  األطفال والشبابوتوجیھ 

ھا حامل المشروع وشركاء آخرون وعلى التي یساھم في دعم وستعطي األولویة للمشاریع           
تھتم باألطفال والشباب والنساء واألشخاص في وضعیة صعبة والمتواجدین في مشاریع التي الخصوص ال

  .بمدینة سال ھشاشةفقرا و األحیاء لمناطق األكثر
  

 المجاالت والمحاور القابلة للدعم من طرف الجماعة .3
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 : المصادقة علیھاو المشاریع انتقاء شكیل لجنة ت

، سیتم تشكیل لجنة خاصة مھمتھا األساسیة  ضمانا الحترام مبدأ الشفافیة وتكافؤ الفرص بین الجمعیات      
  .التي تستجیب لمعاییر التمویل المحددة من طرف الجماعة دراسة وانتقاء والمصادقة على المشاریع

 تتشكل من للملفات األولينة التدقیق یلج :   
  )لس المفوض لھ بالقسم المختصعضو مكتب المج( رئیس جماعة سال أو من ینوب عنھ -        

  الشؤون االجتماعیة و الثقافیة والریاضیة و رئیسة لجنة التنمیة البشریة -
  .الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة بالجماعة رئیس قسم -
  .بالجماعةوالمیزانیة رئیس قسم المالیة  -
  .)  عامة بالشراكات المكلف(شؤون المجلس والتعاون  رئیس القسم  -
من اجل  االستفادة من حضوره بصفة استشاریة (.ممثل رئیس قسم العمل االجتماعي بعمالة سال -

  ) نظام المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةعملیة انتقاء المشاریع طبقا لنیة في خبرتھ التق
        .یحددھم رئیس الجماعة حسب الحاجةومستشارین في المجاالت المبرمجة خبراء  -

  :المشاریع المعروضة علیھا وانتقاء لدراسة  الرسمیة  اللجنة التقنیة
  ) اللجنة التنمیة البشریة والشؤون االجتماعیة و الثقافیة والریاضیة   الممثلة في(
  :السادة  عضاء استشاریین المدعووین للمشاركة وھمأو

  )المفوض لھ في المجال(رئیس جماعة سال أو من ینوب عنھ  -       
  الشؤون االجتماعیة و الثقافیة والریاضیة و لجنة التنمیة البشریةرئیسة  -         
  رئیس قسم الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة بالجماعة  -  

    رئیس قسم الشؤون المالیة والمیزانیة بالجماعة -         
  ) .المكلف بالشراكات عامة (رئیس القسم شؤون المجلس والتعاون   -         
  استشاریةبصفة  )أو من ینوب عنھ(رئیس قسم العمل االجتماعي بعمالة سال  -         
  بصفة استشاریة )أو من ینوب عنھ(المندوب اإلقلیمي للتعاون الوطني بسال  -  
  بصفة استشاریة )أو من ینوب عنھ(المدیر اإلقلیمي لوزارة الشباب والریاضة  -  
  بصفة استشاریة )أو من ینوب عنھ(لوزارة الثقافة  المدیر اإلقلیمي -  
  .الخبراء والمستشارین اللذین تم  تعیینھم من طرف رئیس الجماعة حسب الحاجة -        

 :عملیات تنفیذ المشروع وتقییم التتبع لجنة  -*
رئیس مجلس جماعة سال المفوض لھ في  تحدث ھذه اللجنة تحت إشراف السید نائب              

على الدعم للمجلس والریاضیة بعد المصادقة النھائیة ت الشؤون  االجتماعیة والثقافیة مجاالتدبیر 
  :األعضاء التالین السادة وتتكون من سنوي المخصص للجمعیات المحلیة ال
   

  .عضو مكتب المجلس المفوض لھ بقسم الشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیة -
  .والریاضیةرئیسة لجنة التنمیة البشریة والشؤون االجتماعیة والثقافیة  -
  .رئیس لجنة المیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة -
  .رئیس قسم الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة -
  .رئیس قسم المالیة والمیزانیة بالجماعة -

 )المكلف بالشراكات عامة ( رئیس القسم شؤون المجلس والتعاون -   
 

 تشكیل لجنة انتقاء المشاریع والمصادقة علیھا .4
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 :المصادقة   

یصادق مجلس جماعة سال على عملیة التوزیع النھائي للدعم بناء على التقریر               
والتوصیات المقدمة من طرف  اللجنة المختصة التابعة لمجلس جماعة سال وتلیھا مھمة تكلیف لجنة 

  .الواقعاإلشراف وتتبع  إنجاز مشاریع الجمعیات المستحقة للدعم قصد التأكد من تحقیقھا على أرض 
  
ة المتعلقة بالمشاریع المنجزة خالل السناعتماد النتائج المحققة  وسیؤخذ بعین االعتبار ،    

السابقة سواء كانت إیجابیة أو سلبیة كمعیار مرجعي یؤكد مدى التزام الجمعیة حاملة المشروع بالشروط 
الشيء الذي والمعاییر المحددة من طرف مجلس الجماعة طبقا لمقتضیات دلیل مساطر دعم الجمعیات ، 

التزامھا عدم ستفادة من دعم المشروع المبرمج للسنة الموالیة أو یحرمھا منھ في حالة إلیؤھلھا إما لس
  .بالضوابط المقررة

  :إشارة ھامة 
 اختصاصاتھ تعتبر مالحظات وآراء منادب ومدراء المصالح الخارجیة كل حسب مجاالت             

ذات أھمیة قصوى في عملیة التنقیط المعیاري وإستشاراتھم في األمر نظرا لخبراتھم المتراكمة 
والسابقة في مجاالت التدخل المبنیة باألساس على مسطرة ومبادئ تطبیق  المبادرة الوطنیة للتنمیة 

 .البشریة 

  

  :دة إلى ثالثة أقسام تنقسم المعاییر المعتم
  الوضعیة القانونیة للجمعیة:  األولالقسم  -1

  
  وجود الجمعیة في وضعیة قانونیة -
  انسجام طبیعة نشاط الجمعیة مع مجاالت الدعم -
ا ممالئ - ة طبق ة بالجمعی ام المنوط روع للمھ ا ة المش وص علیھ دافھا المنص ا بألھ قانونھ

  .األساسي
  : بالنسبة للمشروع* 

  .المشار إلیھا بدلیل مساطر الدعم مالئمة المشروع موضوع الدعم مع  مجاالت ومحاور الدعم  -              
  .مالئمة المشروع للمھام المنوطة بالجمعیة طبقا ألھداف قانونھا األساسي  -              

  زات الجمعیةالقدرات التنظیمیة ومنج: القسم الثاني  -2

احترام مواعید انعقاد الجموعات العامة ، الجدولة الزمنیة لالجتماعات كیفیة ( الحكامة الداخلیة للجمعیة  -
  ).الجمعیة بشكل تشاوري وتشاركي في إطار الحكامة الدیمقراطیةمكتب داخل اتخاذ القرارات 

  ...)متراكمة ، اللوجستیك الموارد المالیة والبشریة ، التجربة ال( قدرة الجمعیة على تدبیر المشروع  -
  توفر الجمعیة على مقر الحتضان المشروع إذا كانت طبیعتھ تقتضي ذلك  -
والتي قد  ةمشاریع مشابھ، خصوصا تجربتھا في مجال إنجاز  تیناألخیرتین السن خالل منجزات الجمعیة -

الثقافة -الشباب والریاضة-التعاون الوطني(تدخل في إطار عقد شراكات مع المؤسسات العمومیة الممثلة في 
  .والجماعات الترابیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة) والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

من طرف  مؤشر علیھاوالریاضات المتشابھة ، اإلدالء بوثائق  الجمعیات الریاضیة لفنون الحربعلى  -
 الوطني والدوليالوصیة تتبث حصولھا على آلقاب على المستویین الجامعة 

  

  المعاییر المعتمدة في انتقاء طلبات الدعم -5
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  .المشروع جدوى مدى          : القسم الثالث  -3

  .مدى استجابة المشروع لحاجیات المستفیدین -  
  .احترام المقاربة التشاركیة مع المستفیدین وإشراكھم في المشروع  -  
  .مدى قدرة األنشطة المقترحة في المشروع على حل المشاكل المطروحة -        

   .مؤسساتیین آخرین وجود شركاء -  
   .نسبة مساھمة الجمعیة وباقي الشركاء في البرنامج أو المشروع -         
  .التقائیة المشروع مع برامج عمومیة أخرى -         
  .توفر شروط استمراریة المشروع -  
  .حلیاواقع االجتماعي واالقتصادي ممدى توافقھا مع الدراسة التقنیة والمالیة للمشروع ودقة ال -  

 
  

   :ملحوظة         
، من أجل عقد لقاء  شحة لإلستفادة من الدعم السنوياستدعاء رئیس الجمعیة المر یمكن

تواصلي الشيء الذي یتیح لھا فرصة تقدیم شروحات توضیحیة إضافیة حول مضامین وأھداف 
  .المشروع المعروض على أنظار اللجنة وكل الوسائل المتوفرة لدیھا قصد تنفیذه
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  :تمر عملیة توزیع المنح على مختلف الجمعیات عبر المراحل التالیة      

  :تحدید محاور الدعم حسب المجاالت األساسیة .1
  .والمحاور المستھدفةدفاتر التحمالت الخاصة بالمجاالت  وأإعداد وتحیین دلیل المساطر       

اإلعالن عن طلبات العروض الخاصة بدعم  : اإلعالن عن طلبات العروض المتعلقة بالدعم .2
  .ةعبر وسائل اإلعالم والتواصل المتاح الجمعیات حسب المجاالت ومحاور الدعم المحددة

ة في الدعم السنوي یتم استقبال ملفات الجمعیات الراغب     : استقبال ملفات الجمعیات الراغبة في الدعم .3
  .المخصص للجمعیات حسب تعیین المجال  المناسب

تتم دراسة الملفات المرشحة للدعم السنوي لبرامجھا       : دراسة الملفات المرشحة للدعم .4
  .ومشاریعھا مباشرة بعد انتھاء اآلجال المحددة لوضع ھذه الملفات

 :  البث في الملفات المرشحة للدعم .5
،  الملفات المرشحة لالستفادة من الدعم السنوي مباشرة بعد انتھاء مرحلة دراستھایتم البث في       

االعتمادات  حسبلسقف المالي المحددة ل معاییرالوفق  لمشاریع المقدمةلواقتراح مبالغ الدعم 
  .لھا بمیزانیة الجماعة المرصودة

  :المصادقة النھائیة على الملفات المقترحة للدعم  .6
التي تم تقدیمھا من طرف الجمعیات المحلیة قصد  المصادقة النھائیة على الملفات المقترحة       

محاور انسجامھا مع ، طبقا للمعاییر المعتمدة في توزیع الدعم ومدى المختصة عرضھا على اللجنة
ى ملفھا  استوف، تحدید المبلغ المستحق لكل جمعیة مستفیدة  وعلى أساسھا یتمومجاالت التدخل ، 

  .  من طرف مجلس الجماعة المقررةءات كامل الشروط المطلوبة واإلجرا
 : التعاقد  .7

تنفیذ بالدلیل من أجل حسب مجاالت ومحاور الدعم المحددة  إعداد اتفاقیات شراكةیتم          
التي  ، وخصوصا عروض المشاریع المقدمة من طرف الجمعیات المستفیدة من المنحة السنویة 

، ویلیھا توقیع األطراف المعنیة على عقد ) درھم 50.000.00(اعتمادھا المالي   أو یفوق یساوي
  .اتفاقیة الشراكة المبرمة مع الجماعة  

 : مسطرة تحویل الدعم لفائدة الجمعیات المستفیدة  .8
یتم إعداد قرارات الدعم وتنفیذ المسطرة المالیة لتحویل الدعومات لفائدة الجمعیات المستفیدة        

  .بقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في ھذا الصددط
مباشرة بعد تحویل اإلعتمادات لفائدة الجمعیات المستفیدة یتم تتبع صرفھا    :   تتبع صرف الدعم .9

برسم سنة زامات الواردة في دلیل مساطر الدعم والشراكة مع جمعیات المجتمع المدني وفق االلت
2018.  

 :التقییم  .10
ا سابقا وذلك لمعرفة تنطلق عملیة تقییم المشاریع مباشرة بعد نھایة عملیة التتبع المشار إلیھ        

، حسب ما استجابتھا للمتطلبات المقدمة من طرف الجمعیة ومع مجاالت التدخل تنفیذھا  مدى مطابقة
مدى التزامھا بمقتضیات القوانین  ھا، للتأكد منفتحاصورد باالستمارة الخاصة بتقییم المشاریع وا

 وكذا دلیل مساطر الدعم والشراكة مع جمعیات المجتمع المدني في ھذا الشأن ومقتضیات المنظمة 
  .الفئة المستھدفة  إلىكاسھ  على المستفیدین المنتسبین قیاس آثار المشروع ودرجة انع

  مراحل دراسة ملفات الدعم والمصادقة علیھا  -6
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وفقا  كالتالي والمتسلسلة اریع المحددةشوتوزیع الدعم السنوي مقابل الم تنفیذالزمنیة لمراحل الجدولة 
  : أسفلھ رمسطال للجدول

  
  

  . إعالن وتقدیم طلبات الدعم .1
  .واالنتقاء األولي  دراسة الملفات .2
  . المصادقة على دعم المشاریع .3
  . الئحة الجمعیات المستفیدةعن عالن اإل .4

  
  
       

  البرنامج الزمني االستثنائي المحدد لمراحل دراسة وتنفیذ دعم المشاریع
  2018برسم سنة  

  2018األشھر المتبقیة من سنة   المقررإتخاذھااإلجراءات اإلداریة 
  12دجنبر  11نونبر  10اكتوبر  9شتنبر  8غشت   7یولیوز

                اإلعداد واإلعالن عن تقدیم طلبات الدعم -
                  دراسة اللجنة  وانتقائھا لملفات المشاریع -
                دقة المجلس على دعم المشاریعمصا -

              تتبع مراحل تنفیذ المشاریع وتقییمھا
ستستمر عملیة تتبع وتقییم المشاریع الى غایة نھایة شھر   : تنبیھ         

  )أشھر 4مدة التنفیذ قد تصل الى (أي  2019فبرایر 
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الترشیح  لترابیة لجماعة سال والتي ترغب فيالمحلیة المتواجدة بالحدود ا یتوجب على  الجمعیات

لدى قسم  أولىملفاتھا كمرحلة  إیداع،  2018الستفادة من دعم المشاریع والشراكة برسم میزانیة ل
تطبیق  مسطرة مع مالءمتھا  مدى الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة قصد التدقیق فیھا والتأكد من

   .من طرف مجلس جماعة سال  المعاییر المقررة
  :یتكون ملف طلب الحصول على الدعم وجوبا من الوثائق التالیة *     

  ) وفق النموذج المرفق بھذا الدلیل(  طلب الدعم موجھ إلى السید رئیس مجلس جماعة سال -  
  :مشھود  بمطابقتھا لألصل یتضمن  نسخ) 5(خمس الملف القانوني للجمعیة في   

  القانون األساسي -
  وصل اإلیداع النھائي -
  مكتب الجمعیة الئحة أعضاء -
التأسیسي أو لتجدید مكتب الجمعیة ، مع ضرورة التزام الجمعیة باإلدالء لدى  عامالمحضر  الجمع  -

مرفوقا بوصل اإلیداع إدارة الجماعة ، بالمحضر الجدید في حال تجدید المكتب خالل نفس السنة 
  .نسخ مصادق علیھا) 5(خمس النھائي  ، وذلك في 

  آلخر جمع عام للجمعیة التقریرین األدبي والمالي -
   )مصادق علیھ من طرف الجمعیة ( نشطة المتوقعةلأل البرنامج السنوي -
 یكون متطابقاعلى ان تحمل االسم الكامل للجمعیة كما ھو وارد في قانونھا األساسي  شھادة بنكیة -

  . )RIB( باللغتین العربیة والفرنسیة  ، وكذا رقم حسابھا البنكي 
  : الملف التكمیلي لطلب الدعم

  :، وھي  ، موقع علیھا من طرف الممثل القانوني للجمعیة یتضمن الوثائق التالیة      

  . )حسب النموذج المرفق بھذا الدلیل( بطاقة تقنیة خاصة بالجمعیة -

  . )حسب النموذج المرفق بھذا الدلیل( تقنیة خاصة بالمشروعبطاقة  -

المسیر للجمعیة الذي تقرر خاللھ تقدیم المشروع، موقع من طرف جمیع  نسخة من محضر اجتماع المكتب -
  .األعضاء الحاضرین 

  .في حالة وجودھم موقع علیھ التزام الشركاء اآلخرین -

  .إلیواء المشروع عند االقتضاء مقرتوفر الجمعیة على تثبت  وثیقة إداریة -

 .الجمعیات الریاضیة اإلدالء بشھادة االنخراط في الجامعة التابعة لھاكافة على  -

أما فیما یخص الجمعیات الریاضیة لفنون الحرب والریاضات المتشابھة ، اإلدالء بوثائق مؤشر علیھا من  -

 .المستویین الوطني والدولية الوصیة تتبث حصولھا على ألقاب على طرف الجامع
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  :یتعین على الجمعیة التوفر واإلدالء بالوثائق المالیة االثباتیة وھي كما یلي   

تتم عبره كل عملیات التحصیل س  الذي،  الدعم كامالبقبل  التوصل فتح حساب بنكي خاص بالمشروع  -
  .والصرف

  .بالشیك في جمیع المعامالت والعملیات المتعلقة بالمشروعالتعامل  -

  :ویتعین على الجمعیة االحتفاظ بالنسبة لكل عملیة متعلقة بالمشروع ، بالوثائق المحاسبیة األصلیة التالیة     

  Devisعروض األثمـان  -  

  Bon de commandeسندات الطلب  -  
  Bon de livraisonوصوالت االستالم  -  
  Facturesالفواتیر  -  
یفید توصل الممون بمبلغ النفقة بالنسبة للمشاریع   déchargeبأداء الدیون إشھادنسخ الشیكات أو  -  

  .أو الخدمات التي یصعب التعامل فیھا بالشیك

  Relevés bancairesكشوفات الحساب البنكي ، المشار إلیھ أعاله  -  
  السجل المحاسبي الخاص بالمشروع -  
 Registre d’inventaireجرد التجھیزات التي تم اقتناؤھا في إطار المشروع  سجل -  

  .جرد التجھیزات التي تم اقتناؤھا في إطار المشروع -  
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