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 تقدمي

الفئات املس هتدفة  جتاهأأداة لتكريس س ياسة القرب  ،تنفيذهالوزارة عىل اذلي تعمل  ،مج الرشاكة مع امجلعياتيعترب بران

جمال التمنية الاجامتعية، خاصة فامي يتعلق ابلإدماج الاجامتعي واملساعدة عن طريق دمع مبادرات مجعيات اجملمتع املدين يف 

 .لفئات يف وضعية صعبةل  الاجامتعية

مبا يتيرس معه الولوج املتاكئف  ،مبادئ الشفافية والوضوح واحلاكمة اجليدةتنفيذ الربانمج  ن يراعيوزارة عىل أأ وحترص ال

طار  .لدلمع اذلي تقدمه الوزارة خملتلف امجلعيات يف الوسطني احلرضي والقروي عداد هذا ادلليل  متويف هذا الإ اإ

 .عياتبرانمج الرشاكة مع امجل  اخلاص بكيفية تنفيذ سطريامل 

 موضوع ادلليل .1
 

للك املتدخلني يف كذا و وزارة، لل املايل معادلاحلامةل للمشاريع والراغبة يف للجمعيات ادلليل وثيقة مرجعية  يشلك هذا

 :ما ييل يتضمنو  ،برانمج الرشاكة مع امجلعيات تنفيذ

 ؛مشاريعها متويلحصول امجلعيات عىل ادلمع ل رشوط  -

 ؛املشاريع املقدمة من طرف امجلعياتانتقاء  الإجراءات املتعلقة جبميع مراحل -

  . تتبع تنفيذ املشاريعأ ليات  -
 

 املتضمنة يف هذا ادلليل الرشأاكت اخلاصة ب: املساطريس تثىن من و 

، لقطب الاجامتعيحد مكوانت االبنيات التابعة لأ التدبري املفوض اخلاص ابمجلعيات اليت تؤمن خدمة داخل  -

 هذا الغرض.وذكل وفق دفاتر حتمالت تعد ل 

حدىاصة اخلمساطر ل ل اخلاضعة امجلعيات  مشاريع -  لقطب الاجامتعي.مكوانت ا ابإ
 

 ويقصد ابلقطب الاجامتعي، اجملموعة املكونة من الوزارة والتعاون الوطين وواكةل التمنية الاجامتعية.
 

 

 جلان احلاكمة .2

 :جلنة الإرشاف
 

 عضويهتا:يف  الأرسة وتضماملساواة و والتمنية الاجامتعية و  وزيرة التضامنترتأأسها الس يدة 

 الس يدات والسادة املدراء املركزيون ابلوزارة؛ -

  أأو من ميثهل؛ الس يد مدير التعاون الوطين -

 الس يد مدير واكةل التمنية الاجامتعية؛ -
 

ضافة أأشخاص  الاقتضاءميكن عند و    .للجنةأ خرين اإ
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  :ويعهد لهذه اللجنة ب

 ؛مشاريع امجلعيات دمعلت جماحتديد التوجه العام للربانمج و  -

 املنتقاة؛املشاريع لحئة  عىلالهنائية املصادقة  -

 . الربانمجوتقيمي تتبع العام عىل الإرشاف  -

 لالنتقاء ركزيةامل ن التقنيةالجال

 تتكون من: جلنة تقنيةيف الوزارة حتدث عىل مس توى لك مديرية 

  ؛)ة(املعنية رئيساديرية امل )ة(مدير )ة(الس يد -

 ؛ديريةاملعن ممثلني   -

 ؛مديرية التمنية الاجامتعية نع )ة(ممثل  -
 

  :ا ييلمب ،لك واحدة حسب اجملالت املعنية هبا ،لهذه اللجانويعهد 

 ؛مت انتقاؤها بشلك أأويل عىل املس توى احمليلاليت  املشاريعدراسة  -

عداد  - مع  ،صد املصادقة الهنائيةق حالهتا عىل جلنة الإرشافلإ  عىل املس توى املركزيشاريع املنتقاة امل  لحئةاإ

واجملالني احلرضي وش به احلرضي والقروي فامي يتعلق بعدد  ،احلرص عىل التوازن بني خمتلف هجات اململكة

 ؛املشاريع ومبالغ ادلمع

خبار امجلعيات اليت مت رفض مشاريعها مع التربير -  .اإ

 جلان الانتقاء احمللية

 وتتكون من:

 ؛رئيسا املندوب الإقلميي للتعاون الوطين، -

 . أأو الإقلمي املعين أأو من ميثهلرئيس قسم العمل الاجامتعي ابلعامةل -

 :ب ويعهد لهذه اللجان

 ؛دراسة طلبات ادلمع -

 تعبئة بطاقات التنقيط ابلنس بة مجليع الطلبات؛ -

 ؛حتديد لحئة املشاريع املنتقاة  -

حالهت - عداد وتوقيع حمارض الانتقاء ابلنس بة للمشاريع املقبوةل حمليا واإ ا عىل الوزارة )طرد خاص ابملشاريع املقبوةل اإ

 وطرد خاص ابملشاريع غري املقبوةل(.

خبار امجلعيات اليت مت رفض مشاريعها -  .مع التربير اإ
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 الواثئق الرضورية لتقدمي طلب احلصول عىل ادلمع .3

 تقدمي طلب احلصول عىل ادلمع:كيفية 

ىل الس يدة الوزيرة، مرفقا  يف املوضوع املايل ملشاريعها توجيه طلبيتعني عىل امجلعيات الراغبة يف الاس تفادة من ادلمع  اإ

 .دليل امجلعيات لقرتاح املشاريعوكذا يف  هذا ادلليليف  املبينةابمللف القانوين الاكمل للجمعية وابيق الواثئق 

مع وضع نسخة  charaka@social.gov.maعن طريق الربيد الإلكرتوين التايل:  وجيب موافاة الوزارة ابمللف املذكور

قلميية للتعاون الوطين اليت يوجد مقر امجلعية املعنية يف جمال نفوذها  املندوبياتاملنسقيات اجلهوية أأو ورقية منه مبصاحل  الإ

 الرتايب، وذكل مقابل وصل حيدد رمق الإيداع واترخيه.

 ملف طلب ادلمع  واثئق

ىل الس يدة وزيرة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة؛طل  -  ب دمع املرشوع موجه اإ

 نسخة من القانون الأسايس للجمعية، مصادق علهيا؛ -

 نسخة من لحئة أأعضاء املكتب املسري للجمعية، مصادق علهيا؛ -

 نسخة من وصل الإيداع الهنايئ للجمعية مصادق علهيا؛ -

 ام اخلاص بتجديد املكتب املسري للجمعية، مصادق علهيا؛ نسخة من حمرض امجلع الع -

 نسخة من النظام ادلاخيل للجمعية يف حاةل وجوده؛  -

 (؛ RIBشهادة ابلهوية البنكية للجمعية ) -

 التقريرين الأديب و املايل الأخريين للجمعية؛  -

وقع من طرف مجيع الأعضاء املرشوع م  للجمعية اذلي تقرر خال ه تقدمينسخة من حمرض اجامتع املكتب املسري -

 احلارضين؛

دارية تثبت توفر ا - ذا اكنت طبيعة مجلعية عىل مقر لإيواء املرشوع )وثيقة اإ أأو عىل املركز املتخصص التابع لها اإ

 املرشوع تتطلب ذكل(؛

 (؛1امللحق رمق ) بطاقة معلومات حول امجلعية -

 (؛2امللحق رمق بطاقة معلومات حول املرشوع ) -

( مع حتديد مسامهة الرشاكء يف حاةل وجودمه للك مكون من 3امللحق رمق ملزيانية املرشوع )تفصيل املايل ال  -

 . مكوانته
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 املشاريعانتقاء املعمتدة يف  عـايريامل .4
 

هتم موظفي القطب الاجامتعي الأعضاء يف ماكتب واليت عدم وجود حاةل التنايف يشرتط للحصول عىل دمع الوزارة 

 اعامتد املعايري التالية:    بناء عىل.  ويمت انتقاء مشاريع امجلعيات ادلمع امجلعيات اليت تطلب

 قدرة امجلعية عىل تدبري املرشوع 

 التدبري الإداري للجمعية؛ -

  ؛التدبري املايل -

  ؛املوارد البرشية العامةل ابمجلعية -

 ؛التواصل ادلاخيل واخلاريج -

 .(ات الأخرية املرتبطة مبجال املرشوع اذلي تطلب دمعهمنجزات امجلعية خالل الثالث س نو ) اخلربة املكتس بة -

 املرشوعفكرة 

 ؛حتديد املشلك واحلاجيات بدقة -

 ؛لمشلك املطروحاملقرتحة ل أأهداف املرشوع  اس تجابة -

 ؛النتاجئ املتوقعة للمرشوع مع الأهداف مالمئة -

  ؛حتديد الفئات املس تفيدة بشلك جيد -

  .حتديد مكوانت املرشوع بشلك دقيق -

 املؤسساتية اكةالرش   

 ؛تعبئة فاعلني أ خرين -

  .الرشاكءومسامهة حتديد أأدوار  -

  اجلدوى التقنية  

 ؛مالمئة املزيانية مع املرشوع املقرتح -

 ؛مالمئة املوارد البرشية املقرتحة لطبيعة الأنشطة -

 ؛للمرشوع ةالزمني اجلدوةلوضوح  -

 .نسجام بني أأهداف املرشوع وجتربة امجلعية وجمال تدخلهاالإ  -

 الرتكيبة املالية للمرشوع 

  ؛تدقيق النفقات للك مكوانت املرشوع -

  .طبيعة الأمثنة املعمتدة يف حتديد النفقات -
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 واس تدامة املرشوع التتبع

 ؛وتتبع املرشوع من طرف امجلعيةتدبري املقرتحة ل ليات ل  ا -

 ؛املرشوع قياس نتاجئل  املقرتحةؤرشات امل -

  ؛بعد انهتاء الفرتة اليت يغطهيا ادلمعملرشوع اس مترارية لاملقدمة  الضامانت -

 .حتديد املعيقات احملمتةل للمرشوع والإجراءات الاحرتازية لتجاوزها -
 

 

 

 مراحل تنفيذ برانمج الرشاكة مع امجلعيات .5
 

 مي املشاريعالإعالن عن طلب تقد -

o  ن الوطين عىل املوقع الإلكرتوين للك من الوزارة والتعاو  املشاريع عروض الإعالن عن طلب نرشيمت

جمالت ادلمع وأ جال . وحيدد الإعالن وكذا عىل بوابة رشاكة ويف اجلرائد الوطنيةوواكةل التمنية الاجامتعية 

   تلقي طلبات املشاريع والربيد الإلكرتوين اخملصص لهذه الغاية.

 اس تقبال طلبات امجلعيات من طرف التعاون الوطين  -

o يداع قلميية اجلهوية أأواملنسقيات  دلىطلبات امجلعيات  يمت اإ عىل  يتعنيللتعاون الوطين. كام  املندوبيات الإ

عن طريق الربيد الإلكرتوين التايل: بنسخة مللف الطلب امجلعية موافاة الوزارة 

charaka@social.gov.ma. 

  لالنتقاء طلبات ادلمع من طرف اللجان احمللية دراسة -

o  ؛اسة طلبات ادلمعدر 

o  بطاقات التنقيط ابلنس بة مجليع الطلبات؛تعبئة 

o  ؛حتديد لحئة املشاريع املنتقاة 

o عداد حالهتا عىل الوزارة ابلنس بة للمشاريع املقبوةل حمليا حمارض الانتقاءوتوقيع  اإ )طرد خاص ابملشاريع  واإ

 .(املقبوةل وطرد خاص ابملشاريع غري املقبوةل

  لالنتقاء املركزية التقنية نامن طرف اللجوةل حمليا املشاريع املقبدراسة  -

عداد احملرض الهنايئ لجامتعات اللج -  للمصادقة املركزية لالنتقاء وعرضه عىل جلنة الإرشاف التقنية نااإ

  من طرف جلنة الإرشافعىل املشاريع الهنائية املصادقة  -

 الرشاكة مع امجلعيات اتفاقياتتوقيع  -

  مت قبولها بلك الوسائل املتوفرةنرش لحئة املشاريع اليت -

 

mailto:charaka@social.gov.ma
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 اتمبلغ ادلمع للجمعيول من الشطر الأ رصف  -

o ،حاةل نسخة أأصلية من لك اتفاقية مرفقة ابلواثئق الرضورية واملزيانية مديرية املوارد البرشية  عىل اإ

صالح  علهيا من طرف املصاحل اخملتصة بوزارة الاقتصاد واملالية قصد التأأشري عامةوالشؤون ال  ؛الإدارةو اإ

o ؛بنسخة أأصلية من التفاقية بعد التأأشري علهيا ، عن طريق مندوبية التعاون الوطين،موافاة امجلعية الرشيكة 

o الأول من مبلغ ادلمع للجمعية من طرف مديرية املوارد البرشية والشؤون العامة واملزيانية حتويل الشطر. 

شعار امجلعيات بذكل، عرب الوسائل املتاحة.  مع اإ

جنازاتفاقيات الرشاكة و تنفيذ تتبع  -  املشاريع اإ

 :اختصاصهامضن جمال  واحدة تتوىل املديرايت املعنية لك

o ؛تتبع تنفيذ اتفاقيات الرشاكة مع امجلعيات 

o والبت يف طلبات حول رصف أأشطر ادلمع املعدة من طرف امجلعيات  دراسة التقارير الأدبية واملالية

 املتبقية؛ شطرالأ رصف 

o شعار امجلعية بذكل  صادقة عىل تقرير أأحد أأشطر ادلمعويف حاةل عدم امل ،لتقاريراملصادقة عىل ا يمت اإ

 ؛ومطالبهتا ابس تكامل الواثئق املطلوبة

o  ؛ىل بياانت رصف ادلمعوالتوقيع عشطر املتبقية الأ مر برصف الأ 

o   الرصفتتبع مسطرة. 

 ملشاريعجناز االتتبع امليداين لإ  -

o  حداث  ؛ابلزايرات امليدانيةلقيام ل  بني املديرايت جلان مشرتكةاإ

o  عداد تقارير جناز املشاريع من طرف هذه اللجناإ حالهتا عىل مديرية التمنية الاجامتعية حول اإ  .و اإ

 وافتحاصهاتقيمي املشاريع  -

o  جراء افتحاص خاريج للوقوف  .ات الرشاكةاقياتفعىل مدى احرتام امجلعيات لبنود اإ
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جناز املشاريعالرشوط املرتبطة بتنفي .6  ذ مصاريف اإ
 

 ما ييل:يتعني عىل امجلعية 

تمت لك معليات و  وبعث بياانته للوزارة.التوصل ابلشطر الأول  فور فتح حساب بنيك خاص ابملرشوع -

 ؛عرب هذا احلساب التحصيل والرصف

معلية أأداء  ابلنس بة للكابملرشوع. ويتعني عىل امجلعية  املتعلقة الأداء التعامل ابلش يك يف مجيع معليات -

 :احملاسبية الأصلية التاليةلواثئق اب الاحتفاظ
 

o  الأمثانعروض (Devis) 

o الطلب  س ندات(Bons de commande) 

o  الاس تالم وصولتBons de livraison)) 

o الفواتري (Factures) 

o  الأداءات ش ياكتسخ ن 

o  شهاد  اليت يصعب عشاريامل  نفقاتل  ابلنس بةاملؤدى بلغ مل يفيد توصل املمون اب (Décharge)اإ

 ابلش يك تأأديهتا

o ليه كشوفات ا  (Relevés bancaires)أأعاله حلساب البنيك، املشار اإ

o السجل احملاس يب 

o  طار املرشوعاليت مت اقتناؤها جسل جرد التجهزيات  .(Registre d’inventaire) يف اإ
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 املالحق
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 1رقم الملحق 

 بطاقـة معلومـات حول امجلعية

 امجلعيةحول معلومات  بطاقة

 تقدمي امجلعية

  امس امجلعية )ابلعربية(

  امس امجلعية )ابلفرنس ية(

  اترخي التأأسيس

  عنوان امجلعية

  الهـاتـف

  الفاكـس

  الربيد الالكرتوين

  مدة صالحية مكتب امجلعية

  أ خر اترخي لتجديد مكتب امجلعية

  الاكمل لرئيس امجلعية الامس

  عنوانه

  رمق الهاتف رئيس امجلعية

  الربيد الالكرتوين لرئيس امجلعية

  ما امسها:  ل  نعم هل امجلعية عضو يف ش بكة مجعوية؟

  عددها  ل  نعم هل للجمعية فروع

انث عدد أأعضاء املكتب   ذكور  اإ

انث عدد املنخرطني   ذكور  اإ

 عيةجمالت أأنشطة امجل 

  - ميادين تدخل امجلعية

-  

-  

  حرضي  ش به حرضي  قروي   التوزيع اجملايل للتدخل

  وطين  هجوي  حميل   مس توى تدخل امجلعية

 التدبري الإداري للجمعية

  ل  نعم ؟وعاهتا العامة يف ال جال احملددةهل تعقد امجلعية مج

  ل  نعم ؟فر امجلعية عىل نظام داخيلهل تتو 

  ل  نعم ؟ل املسؤولية داخل امجلعيةمت تداو هل ي

  ل  نعم هل توجد التقارير وحمارض الاجامتعات؟

  ل  نعم هل تقارير وحمارض امجلعية يف متناول الأعضاء؟

  ل  نعم هل تتوفر امجلعية عىل أأرش يف؟

  ل  نعم هل تتوفر امجلعية عىل جسل املراسالت؟

  ل  نعم شطهتا اليت متت خالل الس نوات السابقة؟هل تتوفر امجلعية عىل تقارير حصيةل أأن 

  ل  نعم هل تتوفر امجلعية عىل جسل املنخرطني؟
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 التدبري املايل للجمعية

  ل  نعم هل تتوفر امجلعية عىل جسل حماس بايت؟

  ل  نعم هل يمت حتضري املزيانية التوقعية س نواي؟

  ل  نعم يف احملاس بة؟  هل تقوم امجلعية ابفتحاص حساابهتا من طرف خبري

طار الرشأاكت؟    ل  نعم هل تفصل امجلعية بني حماسبهتا وحماس بة املشاريع اليت تنجزها يف اإ

 املوارد البرشية العامةل ابمجلعية

 املوارد البرشية
 العدد         

 اذلكور الإانث

   املتطوعون

   الأجراء

 التواصل ادلاخيل واخلاريج

  ل  نعم  ؟ءات تواصلية منتظمة مع املنخرطنية لقاهل تنظم امجلعي

  ل  نعم  هل تقوم امجلعية بتعممي احملارض وتقارير الأنشطة؟

  ل  نعم هل تتوفر امجلعية عىل خطة للتواصل اخلاريج؟ 

 



جنازات   خريةامجلعية خالل الس نوات الثالثة الأ اإ

 عدد املس تفيدين عليه مبلغ ادلمع احملصل الرشاكء املاكن التارخي املرشوع

اترخي 

 الرشوع

اترخي 

 الانهتاء

انث ذكور  اإ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



 

 خرية خالل مخس الس نوات الأ  مجيع اجنازات امجلعية مع مكوانت القطب الاجامتعي

 عدد املس تفيدين مبلغ ادلمع احملصل عليه اكءالرش  املاكن التارخي املرشوع

اترخي 

 الرشوع

اترخي 

 الانهتاء

انث ذكور  اإ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 :2الملحق رقم 
 ابملرشوعحول بطاقة معلومات  

 تقدمي املرشوع 

  وعاجملال اذلي هيمه املرش 

  امس املرشوع

  عنوان املرشوع

  اجلهة توطني املرشوع

  الاقلمي/العامةل

  امجلاعة

  الامس الاكمل املسـؤول عن املرشوع

  رمق الهاتف

  عنوان الربيد الالكرتوين

  املهمة اليت يشغلها داخل امجلعية

 بطاقة تقنية للمرشوع

  اجملال اذلي هيمه املرشوع

  ع املرشو امس

 :1  احلاجيات اليت تربر املرشوعاملشألك و 

2: 

3: 

 

 

  الهدف العام للمرشوع

 

  الأهداف اخلاصة للمرشوع

 

 

 

 

 املرشوعاليت س يحققها النتاجئ 

 

 

 

 

 

 :1نتيجة

 :2نتيجة 

 

 

 

 

  بشلك مبارش الفئات املس هتدفة )مع ذكر العدد(

 

 

  بشلك غري مبارش

 

 

  مدة اإجناز املرشوع
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 مكوانت املرشوع ومدة الإجناز

 املدة الزمنية الالزمة للتنفيذ املسؤول مكوانت املرشوع

   

   

   

   

   

 ادلراسة التقنية

  ل  نعم للمرشوع؟هل هناك حاجة دلراسة تقنية 

  ل  نعم اإجنازها؟هل مت 

 ادلراسة:يف حاةل وجود هذه 

  ؟بذكلمن قام 

  لكفهتا؟

 ادلراسة:يف حاةل عدم وجود هذه 

جنازها؟من س يقوم    ابإ

  لدلراسة؟اللكفة املرتقبة 

 البرشية امللكفة بتدبري املرشوعاملوارد 

 طبيعة املسامهة املؤهالت املهمة  الامس

    

    

    

    

    

 الأطراف املسامهة يف املرشوع 

 لغ / قمية املسامهةمب طبيعة املسامهة رشاكء املرشوع
نسبهتا من مزيانية 

 املرشوع

 وجود الزتام كتايب

     الوزارة

     امجلعية

  ل  نعم    .........

  ل  نعم    .........

  ل  نعم    .........

  %100   التلكفة الإجاملية 
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 التفصيل املايل لدلمع املطلوب من الوزارة )شامل الرضائب(

 التلكفة الإجاملية مثن الوحدة  عدد الوحدات رشوعمكوانت امل 

    

    

    

    

    

    

    

    

  اجملموع

 الضامانت املتعلقة ابس تدامة املرشوع

 

 

 

 

 

 

 رتازية لتفادي املعيقات احملمتةلالإجراءات الاح

 الإجراءات الاحرتازية املعيقات احملمتةل

  

  

  

 طرف امجلعية من املرشوعوتتبع  بريمقرتحة لتد لياتأ  

 

 

 
 

  نتاجئ املرشوعمؤرشات مقرتحة لقياس 

 

 النتاجئقياس املقرتحة ل ؤرشات امل مكوانت املرشوع
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 3الملحق رقم 

 التفصيل املايل للمرشوع

 التلكفة الإجاملية الوحدة مثن عدد الوحدات مكوانت املرشوع 

    

    

    

    

    

    

    

    

  اجملموع

 

 )مصاريف املاء، الكهرابء، الهاتف، الطباعة املرتبطة ابملرشوع( %3مصاريف التس يري ل تتجاوز  -

 مصاريف غري قابةل للمتويل: -

o ؛أأنشطة التحسيس والتكوين 

o كراء مقر للجمعية؛ 

o  تعويضات أأعضاء امجلعية؛ 

o ؛البناء 

o  .اقتناء وسائل النقل 
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 4الملحق رقم 

 طلب ادلمعالبياانت املرفقة مبلف الواثئق و 

 

ىل الس يدة وزيرة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة -  ؛طلب دمع املرشوع موجه اإ

 ؛نسخة من القانون الأسايس للجمعية، مصادق علهيا -

 ؛نسخة من لحئة أأعضاء املكتب املسري للجمعية، مصادق علهيا -

 ؛مصادق علهياللجمعية  الهنايئيداع الإ نسخة من وصل  -

  ؛نسخة من حمرض امجلع العام اخلاص بتجديد املكتب املسري للجمعية، مصادق علهيا -

  ؛نسخة من النظام ادلاخيل للجمعية يف حاةل وجوده -

  ؛(RIBشهادة ابلهوية البنكية للجمعية ) -

  ؛التقريرين الأديب و املايل الأخريين للجمعية -

عضاء موقع من طرف مجيع الأ  املرشوع  عية اذلي تقرر خال ه تقدمينسخة من حمرض اجامتع املكتب املسري للجم  -

 احلارضين؛

دارية تثبت توفر امجلعية عىل مقر لإيواء املرشوع )أأو عىل املركز املتخصص التابع لها - ذا اكنت طبيعة  وثيقة اإ اإ

 ؛(املرشوع تتطلب ذكل

 ؛(1)امللحق رمق  بطاقة معلومات حول امجلعية -

 ؛(2رشوع )امللحق رمق بطاقة معلومات حول امل  -

( مع حتديد مسامهة الرشاكء يف حاةل وجودمه للك مكون من 3التفصيل املايل ملزيانية املرشوع )امللحق رمق  -

  كوانته.م

 


