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 اململكة املغربية 

مكناس-مجلس جهة فاس  

 املديرية العامة للمصالح

 قسم التنمية االجتماعية و الثقافية و الرياضية

 

 
 

 إعالن عن فتح  باب  الترشيح  للشراكات

 المخصصة  لبرامج  ومشاريع الجمعيات  برسم

 سنة  2019
 

تطبيق ا لمقتضيات دليل المساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات  

مكناس خالل دورته العادية  -الذي صادق عليه مجلس جهة ف اس  2016-2021

مكناس  -، ينهي رئيس المجلس الجهوي ف اس2016مارس   07المنعقدة بتاريخ  

أن إيداع الملف ات المتعلقة بعملية  بعماالت و أق اليم الجهة  إلى كافة الجمعيات  

سينطلق  ، 2019 برسم سنة  الشراكة الخاصة بمشاريع و برامج مختلف الجمعيات

 .2019 زو لييو  24إلى غاية   08ابتداء من  
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هذه السنة األقطاب التالية  وتهم الشراكات المبرمجة :
لجمعيات االجتماعية واإلنسانية، لالقطب االجتماعي و اإلنساني وهو موجه   -1

 ويتضمن المحاور التالية:
 

   الخاصة بالجمعيات اإلنسانية:  الشراكةمحاور 
 ،المساعدة على العالج والوق اية من األمراض المزمنة 

 الخاصة بالجمعيات االجتماعية:شراكة  محاور ال 
 و يتعلق األمر    القروي  في المجال    دعم المشاريع الصغرى المرتبطة بالتنمية

 بالمنشآت الفنية التالية: 

 المسالك القروية، الماء الصالح للشرب، مياه    ،بناء القناطر الصغرى
 السقي، و مشاريع أخرى.

 الوطنية و الدوليةالمتعلق بالمهرجانات  القطب   -2
 للمهرجانات الوطنية و الدولية.  موجه إلى الجمعيات المنظمة 

 

 من الوثائق التالية:  فيجب أن يتكونطلب الحصول على الدعم    أما بخصوص ملف 
 طلب الدعم موجه إلى السيد رئيس مجلس جهة ف اس مكناس، 
   يتضمن: أربع نسخ مشهود بمطابقتها لألصلالملف الق انوني للجمعية في 

 

شهادة بنكية تحمل االسم الكامل للجمعية كما هو وارد في ق انونها األساسي، وكذا   
 رقم، 24مكون من    رقم حسابها البنكي

 للجمعية،   الق انون األساسي 
الجمعية باإلدالء لدى    التزاممحضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، مع ضرورة   

إدارة الجهة، بالمحضر الجديد في حال تجديد المكتب خالل نفس السنة مرفوق ا بوصل  
 ،، وذلك في أربع نسخ مصادق عليهاو الئحة أعضاء المكتب  اإليداع

 ،الئحة أعضاء مكتب الجمعية 
 ،وصل اإليداع 
 التقريران األدبي والمالي برسم السنة المنصرمة. 
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   الملف التكميلي لطلب الدعم، يتضمن الوثائق التالية، موقع عليها من طرف الممثل
 وهي: نسخة و احدةفي   الق انوني للجمعية، 

 

 ،طاقة تقنية للبرنامج أو المشروع حسب النموذج المرفق في المالحقب 
 ،تصريح بالشرف بصحة المعلومات المدلى بها من طرف الجمعية 
 من الممثل الق انوني للجمعية.  و مختوم  دفتر التحمالت موقع 
 ،التزام الشركاء اآلخرين في حالة وجودهم موقع عليه 
 ،وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر إليواء المشروع عند االقتضاء 
نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الذي تقرر خالله تقديم البرنامج أو   

 ،األعضاء الحاضرينالمشروع، موقع من طرف جميع  
، موقعة من طرف الجمعية  للجمعيات التي تتوفر على فروعشهادة التزكية بالنسبة   

 ،الوطنية
للجمعيات ذات  نسخة من المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة بالنسبة   

 ،النفع العام
 ،للجمعيات التي تتوفر على مكاتب إدارية ةنسخة من النظام الداخلي بالنسب 
مكناس برسم سنة  -التي استف ادت من دعم المجلس الجهوي ف اس بالنسبة للجمعيات 

 يجب أن يتضمن الملف وجوبا الوثائق التالية: 2018
الوثائق المحاسباتية التي تبرر صرف الدعم الذي استف ادت منه الجمعية برسم   -1

لذي  بشكل تكون فيه متطابقة مع محاور البرنامج أو المشروع ا 2018سنة  
 اد من دعم المجلس الجهوي،استف 

محاسب معتمد معززة بجميع    سباتي مصادق عليه من طرفحااإلدالء بتقرير م -2
 الوثائق المحاسباتية،

 كشوف ات الحساب البنكي المتعلقة بمنحة الجهة، -3
اإلدالء بتقرير مفصل عن البرنامج أو المشروع المستفيد من الدعم برسم سنة   -4

الق انوني للجمعية، ومعززا بجميع الوسائط  ، موقعا من طرف الممثل  2018
 المرئية و المسموعة و المكتوبة المتعلقة بتنفيذ البرنامج أو المشروع.
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تسحب دف اتر التحمالت واستمارات البرامج أو المشاريع الخاصة بكل محور دعم، 
التكميلي لطلب  وكذا الئحة الوثائق الضرورية المكونة للملف الق انوني للجمعية والملف  

 مكناس،-الدعم من إدارة المجلس الجهوي ف اس
 : -قسم التنمية االجتماعية و الثق افية و الرياضية -

 

   أق اليم تازة، تاونات،   ،بالنسبة لعمالة ف اس ،مكناس بف اس-مقر مجلس جهة ف اسملحقة
  بولمان، صفرو و موالي يعقوب،

 إق ليمي إفران و    ،بالنسبة لعمالة مكناس  مكناس بمكناس-ملحقة مقر مجلس جهة ف اس
  الحاجب،

  :وكذلك من الموقع اإللكتروني 
www.region-fes-meknes.ma 

 
 تودع الملف ات من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية  : ملحوظ              ة

 بعد الزوال.  الواحدةالساعة  
 


