اململكة املغربية
مجلس جهة فاس – مكناس
املديرية العامة للمصالح
مديرية التنمية
قسم التنمية االجتماعية و الثقافية و الرياضية

دفترالتحمالت الخاص بالدعم والشراكة

مع الجمعيات في مجال املساعدة على العالج
والوقاية من األمراض املزمنة والعمليات
واملبادرات املرتبطة باملجال الصحي
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في إطار العمل على تأطير صرف االعتمادات املخصصة للدعم والشراكة مع الجمعيات
برسم السنة املالية  ،2022وبغاية إضفاء الشفافية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير هذا
الدعم ،وعمال على ضبط عمليات االستفادة من خالل استهداف ساكنة مختلف عماالت وأقاليم
الجهة  ،خاصة منها املنحدرة أوساط فقيرة والتي ال تتوفر على مداخيل مالية كافية ملواجهة بعض
األمراض املزمنة واملكلفة ماليا في عالجها ،وإعماال للمقتضيات الواردة في دليل املساطر املعتمد من
طرف الجهة ،أعد املجلس الجهوي فاس – مكناس دفترا للتحمالت ،خاصا ب" :الدعم والشراكة
مع الجمعيات في مجال املساعدة على العالج والوقاية من األمراض املزمنة" ،الغرض منه تحديد
الشروط واملعايير والتدابير الواجب احترامها من طرف الجمعيات التي تتلقى الدعم في هذا املحور.
وتروم الجهة من خالل اعتماد دفتر التحمالت هذا إلى تحقيق األهداف التالية:
 ضمان استهداف الساكنة من خالل تقديم االستشارات الهادفة للوقاية من بعض
األمراض املزمنة وكذا التدخالت املباشرة ملساعدة بعض الحاالت في العالج،
 ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا اإلطار،
 إضفاء الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم بين الجمعيات العاملة في مجال
العالج والوقاية من األمراض املزمنة،
 ضمان حسن التدبير والشفافية و الحكامة الجيدة وإعمال مبدأ املحاسبة في تدبير
الدعم.

الظهير الشريف رقم  1.15.83الصادر في  10رمضان  1436املوافق ل  7يوليوز 2015
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111-14املتعلق بالجهات،
الظهير الشريف رقم  1-58-376الصادر في  3جمادى األولى  1378املوافق ل  15نونبر 1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم -283
 1-73الصادر في  6ربيع األول  1393املوافق ل  10أبريل  1973املغير واملتمم بموجبه
القانون رقم  75-00الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  106-102بتاريخ  12جمادى
األولى  1423املوافق ل  23يوليوز .2002
قرار السيد وزير االقتصاد الوطني واملالية الصادر في  3رمضان  1378املوافق ل  13مارس
،1959
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دورية السيد الوزير األول رقم  2003/7املؤرخة في  27يونيو  2003واملتعلقة بوضع
املساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تساوي أو تفوق  50ألف درهما في إطار شراكة،
منشور السيد رئيس الحكومة  2/2014املؤرخ في  5مارس  2014بشأن مراقبة املجلس األعلى
للحسابات الستخدام األموال العمومية،
دليل املساطر املتعلق بالدعم والشراكة مع الجمعيات برسم سنة  2016الخاص بجهة فاس
–مكناس.

املادة األولى :التعاريف
يقصد ب" املساعدة على العالج والوقاية من األمراض املزمنة ودعم العمليات و املبادرات
املرتبطة باملجال الصحي" مجموع العمليات والبرامج التي تهدف إلى التوعية بمخاطر بعض األمراض
وسبل الوقاية منها ،وكذا التدخل املباشر لدى بعض الحاالت للمساعدة في العالج من هذه
األمراض.

املادة الثانية :الفئات املستهدفة
يستفيد من دعم " املساعدة على العالج والوقاية من األمراض املزمنة والعمليات
واملبادرات املرتبطة باملجال الصحي ،ساكنة العالم الحضري والقروي بتراب الجهة خاصة تلك
املحدودة الدخل أو التي ال تتوفرعلى تغطية صحية كافية ملواجهة بعض األمراض.

املادة الثالثة :األهداف
يهدف الدعم الذي يخصصه املجلس الجهوي ملختلف الجمعيات املرتبطة بموضوع هذا
الدفتر ،إلى مساعدة الساكنة على مواجهة عالج بعض األمراض املزمنة ،وتوعيتها بالخطورة التي
تشكلها على الصحة قصد الوقاية منها ،وذلك وفقا للمجاالت املشار إليها في املادة بعده.

املادة الرابعة :برامج وخدمات الدعم
تستفيد من الدعم املخصص من طرف املجلس الجهوي في هذا املحور الجمعيات العاملة
في مجال املساعدة على العالج والوقاية من األمراض املزمنة ،والحاملة للمشاريع والبرامج الرامية
إلى:
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 توعية و تحسيس الساكنة باملخاطر التي تشكلها بعض األمراض وسبل الوقاية منها،
 التدخل املباشر للمساعدة في العالج لدى بعض الحاالت اإلنسانية التي تعاني من
بعض األمراض،
 تتبع الوضعية الصحية للحاالت املتكفل بها ،وتقديم الدعم املناسب لها،
 تقديم االستشارات الالزمة ،حسب اإلمكان للساكنة وللمرض ى في هذا املجال.

املادة الخامسة :كيفية استعمال الدعم
يخصص الدعم لتمويل البرامج أو املشاريع املقدمة من طرف الجمعيات العاملة في هذا
املجال ،حسب دراسة كمية وكيفية ملؤشرات االستحقاق الرامية لتحقيق مضامين املادة الثالثة
والرابعة من هذا الدفتر.

املادة السادسة :مسارصرف الدعم املالي للجمعية
يتعين على الجمعية ما يلي:
 التعامل بالشيك في جميع املعامالت والعمليات املتعلقة بالدعم ،ويتعين على الجمعية
في هذا الصدد االحتفاظ بالنسبة لكل عملية ،بالوثائق املحاسبية األصلية.
 اإللتزام الكامل باملعطيات املقدمة حول البرنامج أو املشروع في البطائق التقنية
الخاصة بملف الدعم.
وفي حالة تعذر تنفيذ املشروع أو البرنامج يتم تفعيل اإلجراءات املسطرية والقانونية الجاري بها
العمل.

املادة السابعة :التتبع والتقييم املالي
 ترفع الجمعية التقارير األدبية واملالية حول صرف مبلغ الدعم إلى الجهة ،مصادق
عليها من طرف خبير محاسب  Expert comptableعند االقتضاء،
 التقيد بأحكام ومقتضيات قرار السيد وزير االقتصاد الوطني واملالية الصادر في 3
رمضان  1378املوافق ل  13مارس  ،1959بشأن مسك دفتر للمحاسبة.
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املادة الثامنة :تتبع وتقييم الخدمات
تلتزم الجمعية الشريكة ب:
 موافاة الجهة بتقرير  ،يوقعه املمثل القانوني للجمعية أو املنسق املكلف بالبرنامج،
يبين فيه نتائج و وقع أنشطة البرنامج على املستفيدين،
 إعداد دليل طبي يشمل قائمة مفصلة عن الحاالت املستفيدة من املساعدة،
 تقديم تقرير مالي حول املشروع أو البرنامج موضوع الدعم على الجهة ،يتضمن
معطيات مدققة ومفصلة حول صرف الدعم،
 تقديم تقرير نهائي مفصل إلى الجهة عند انتهاء البرنامج أو املشروع.

املادة التاسعة:
تلتزم الجمعية الشريكة ب:
 تسهيل مأمورية املجلس الجهوي بشأن أي معاينة تهدف إلى تتبع سير البرنامج أو
املشروع،
 االنخراط في عمليات املراقبة واالفتحاص التي يقوم بها املجلس الجهوي والهيآت أو
املؤسسات املخول لها ذلك قانونيا،
 االلتزام بالرد على املراسالت الواردة من املجلس الجهوي في أجل أقصاه 10
 أيام من تاريخ التوصل باملراسلة.

تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع و خاتم الجمعية
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