
   

 اململكة املغربية 

مكناس-مجلس جهة فاس  

 املديرية العامة للمصالح

 قسم التنمية االجتماعية و الثقافية و الرياضية

 

 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم
 يتكون ملف طلب الحصول على الدعم وجوبا من الوثائق التالية:

  فاس مكناس،طلب الدعم موجه إلى السيد رئيس مجلس جهة 

 امللف القانوني للجمعية في أربع نسخ مشهود بمطابقتها لألصل يتضمن: 

 ،شهادة بنكية تحمل االسم الكامل للجمعية كما هو وارد في قانونها األساس ي، وكذا  رقم حسابها البنكي 

 ،القانون األساس ي 

 ء لدى إدارة الجهة، محضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، مع ضرورة إلتزام الجمعية باإلدال

باملحضر الجديد في حال تجديد املكتب خالل نفس السنة مرفوقا بوصل اإليداع، وذلك في أربع نسخ 

 مصادق عليها،

 ،الئحة أعضاء مكتب الجمعية 

 ،وصل اإليداع 

 .التقريران األدبي واملالي برسم السنة املنصرمة 

  ،في  امللف التكميلي لطلب الدعم، يتضمن الوثائق التالية، موقع عليها من طرف املمثل القانوني للجمعية

 وهي:نسخة و احدة 

 طاقة تقنية للبرنامج أو املشروع حسب النموذج املرفق في املالحقب، 

 تصريح بالشرف بصحة املعلومات املدلى بها من طرف الجمعية، 

 من املمثل القانوني للجمعية. ومو مخت دفتر التحمالت موقع 

 التزام الشركاء اآلخرين في حالة وجودهم موقع عليه، 

 وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر إليواء املشروع عند االقتضاء، 

  نسخة من محضر اجتماع املكتب املسير للجمعية الذي تقرر خالله تقديم البرنامج أو املشروع، موقع

 ،ء الحاضرينمن طرف جميع األعضا

 شهادة التزكية بالنسبة للجمعيات التي تتوفر على فروع، موقعة من طرف الجمعية الوطنية، 

  نسخة من رخصة وزارة التضامن و املرأة و األسرة و التنمية االجتماعية بالنسبة ملؤسسات الرعاية

 االجتماعية و دور الطالب و الطالبة مصادق عليها.

 به منحت صفة املنفعة العامة بالنسبة للجمعيات ذات النفع العامنسخة من املرسوم الذي بموج، 

 للجمعيات التي تتوفر على مكاتب إدارية ةنسخة من النظام الداخلي بالنسب، 

 يجب أن  2018مكناس برسم سنة -بالنسبة للجمعيات التي استفادت من دعم املجلس الجهوي فاس

 يتضمن امللف وجوبا الوثائق التالية:

  بشكل تكون  2018استفادت منه الجمعية برسم سنة املحاسباتية التي تبرر صرف الدعم الذي الوثائق

 فيه متطابقة مع محاور البرنامج أو املشروع الذي استفاد من دعم املجلس الجهوي،

 ،اإلدالء بتقرير محاسباتي مصادق عليه من طرف محاسب معتمد معززة بجميع الوثائق املحاسباتية 

 البنكي املتعلقة بمنحة الجهة، كشوفات الحساب 

  موقعا من طرف 2018اإلدالء بتقرير مفصل عن البرنامج أو املشروع املستفيد من الدعم برسم سنة ،

املمثل القانوني للجمعية، ومعززا بجميع الوسائط املرئية و املسموعة و املكتوبة املتعلقة بتنفيذ 

 البرنامج أو املشروع.


