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يهذف مجلغ جماعت مىىاط ئلى اللُام بأدواسه اإلاخخلفت واخخصاصاجه اإلاخعذدة، 

التي حغطي العذًذ مً اإلاجاالث وألاصعذة، ورلً عبر الاهفخاح على ميىهاث اإلاذًىت 

 وفعالُاتها الشظمُت واإلاذهُت.

يا جي التاإلاجخمع اإلاذوي، جمعُاث ، هى في اإلاذًىتولعل أخذ أهم الفاعلحن   مثل شٍش

ها على وافت ألاصعذة، مما خزا جماعت مىىاط في جىمُت اإلاذًىت وجأهُلجلغ أظاظُا إلا

ئلى  2016للفترة اإلامخذة مً ه بشهامج عمل حر العذًذ مً اإلاداوس ضمًئلى حعط اإلاجلغب

 .بمخخلف اهخماماتها ومجاالث عملها ، التي ظِخم جىفُزها باششان الجمعُاث2021

ورلً ما فعش  ألاهمُت التي ًخم ئًالؤها للمجخمع اإلاذوي، عبر مىاهبخه ودعمه 

والششاهت معه، في اإلاجاالث التي جخلاطع مع عمل مجلغ الجماعت، وجلخلي مع مداوس 

 بشهامجه للىالًت الاهخذابُت الحالُت.

ض مىىاط جماعتئن مجلغ  شفافُت حعامله مع اإلاجخمع اإلاذوي،  ، وسغبت مىه في حعٍض

، وجعل زلافت جذًذة جيبني على الخعاكذ والالتزام والفاعلُتوفم لعمل والاهخلاٌ ئلى ا

ع أظاظا للششاهت اإلاىخجت، جبنى هزا الذلُل، ئضافت لذفاجش الخدمالث  البرامج واإلاشاَس

ُاث اإلاجخمع لخىضُذ معاطش وهُفُاث مىذ الذعم لجمع خعب اإلاجاالث اإلاخضمىت فُه،

عهم الخعاكذًت. ل بشامجهم ومشاَس  اإلاذوي، وهزا جدذًذ التزاماتهم في ججًز
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 :ما ًلياإلاذوي، مً طشف مجلغ جماعت مىىاط، في  جمعُاث اإلاجخمعجدشيل مشجعُاث دعم 

 ؛34و 33و 31و 12، وخاصت الفصٌى 2011: دظخىس اإلاملىت لعىت أوال -

 ؛ثعاااإلاخعلم بالجم 113-14اللاهىن الخىظُمي سكم: ازاهُ -

ف عذد زالثا:  -  15اإلاىافم  1378جمادي ألاولى  03الصادس في  1.58.376الظهحر الشٍش

ًضبط بمىجبه خم جأظِغ الجمعُاث هما جم حعذًله بمىجب اللاهىن  1958هىهبر 

فبراًش  18الصادس في  07.09، واللاهىن سكم 2002ًىلُىص  05الصادس في  75.00عذد 

 ؛2009

 ؛اإلاخعلم بمذوهت اإلاداهم اإلاالُت 62.99اللاهىن سكم  :سابعا -

 ؛جىظُم مإظعاث الشعاًت الاجخماعُت 15-65سكم  هىن للااخامعا:  -

 اإلاخعلم بالشعاًت الاجخماعُت لألشخاص اإلاعاكحن؛ 07-92اللاهىن سكم ظادظا:  -

 اإلاخعلم بالتربُت البذهُت؛ 09-30اللاهىن سكم  -

خ 2.17.451شظىم سكم اإلاا: ظابع - بعً هظام للمداظبت  2017هىهبر  23، الصادس بخاٍس

 ومإظعاث الخعاون بحن الجماعاث؛ العمىمُت للجماعاث

بخصىص الششاهت بحن الذولت وجمعُاث  7/2003ميشىس الىصٍش ألاٌو سكم زامىا:  -

 اإلاجخمع اإلاذوي؛

ا، بصفت  ،1959لعىت  كشاس لىصٍش اإلاالُتجاظعا:  - بشأن الجمعُاث التي جخللى ظىٍى

 ئعاهاث مالُت مً جماعت عمىمُت؛ مباششة أو غحر مباششة،

اضت. عاششا: مخشجاث -  اإلاىاظشة الىطىُت خٌى الٍش

 .2019خادي عشش: ملشس دوسة مجلغ جماعت مىىاط لشهش فبراًش  -

 

 

 

 ؤلاطاس اإلاشجعي

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
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ورلً ، ، للعمل بثلافت جذًذة جيبني على الخعاكذ والالتزام والفاعلُتهزا الذلُلًأحي 

الخلُذ بها، للحصٌى على الذعم مً وألاهذًت اللتزاماث ًخىجب على الجمعُاث ه عبر جضمُى

 .جماعت مىىاطمجلغ 

جلىم على الخعاكذ الضامً  ،جلغ في ئسظا  زلافت جذًذةاإلاسغبت خُث جشجم 

ع الجمعُاثو  بشامج والىجاعت في دعم  للمشدودًت وسغبتها في   ، بما ًدىاظبوألاهذًت مشاَس

ع وأوشطت جخىخى خذمت أهذافها وجدلُم الالخلائُت مع بشهامج عمل جماعت  ئكامت مشاَس

 .2021ئلى  2016للفترة اإلامخذة مً  مىىاط

 

 

 

 

إلاجخمع جمعُاث ااإلالذم مً طشف مجلغ جماعت مىىاط لذعم الل مجاالث ثمخج

 :في اإلاداوس آلاجُت، اإلاذوي

 - ؛جاٌ الثلافياإلا 

 - ؛جاٌ ؤلاوعاوياإلا 

 - ؛جاٌ الاجخمايياإلا 

 -  ٌاألشخاص في وضعُت ئعاكت؛ب اإلاشجبطاإلاجا 

 ألاهذاف ألاظاظُت لذلُل اإلاعاطش

 مداوس الذعم خعب ألاكطاب
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 - ؛جاٌ البُيياإلا 

 - اض ي  .اإلاجاٌ الٍش
 

 

 

 ًخيىن ملف الترشُذ اإلاطلىب في جلذًم الذعم، مً الىزائم آلاجُت:

 ؛حعبئت البطاكت الخاصت بالذعم (1

 

خضمًأو الىادي، اإلالف اللاهىوي للجمعُت ( 2  :ٍو

 مىكع علُه مً طشف الشئِغ والياجب العام أو الىادي اللاهىن ألاظاس ي للجمعُت  *

 ؛في أسبع وسخ مصادق عليها وخاجم الجمعُت

أو  وخاجم الجمعُتمدضش الجمع العام مىكع علُه مً طشف الشئِغ والياجب العام   *

 ؛في أسبع وسخ مصادق عليها الىادي

أو  وخاجم الجمعُتالئدت أعضا  اإلاىخب مىكع عليها مً طشف الشئِغ والياجب العام   *

 ؛في أسبع وسخ مصادق عليها الىادي

ش ألادبي للمىظم   * مىكع علُه مً طشف الشئِغ العابم لخلذًم طلب الذعم، الخلٍش

 ؛في أسبع وسخ مصادق عليها أو الىادي وخاجم الجمعُتوالياجب العام 

ش اإلاالي للمىظم  * مىكع علُه مً طشف الشئِغ وأمحن  العابم لخلذًم طلب الذعم، الخلٍش

)أو خبحر مداظب عىذ  ومصادق علُه مً طشف مداظب معخمذ أو الىادي وخاجم الجمعُتاإلااٌ 

 ؛في أسبع وسخ مصادق عليها الاكخضا (،

)أو اإلاإكذ في خالت ججذًذ اإلاىخب على أال  اأسبع وسخ مً الىصل النهائي مصادق عليه  *

 ؛(ًخجاوص ظخحن ًىما

والاظم اليامل  أو الىاديأسبع وسخ مً شهادة بىىُت جدمل سكم خعاب الجمعُت   *

 .هما هى واسد في اللاهىن ألاظاس ي والىصل النهائي أو الىاديت للجمعُ

 

 

 

 ملف الترشُذ
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خضمً الىزائم الخالُت( 3  :اإلالف الخىمُلي ٍو

ش مىجض لبرامج الجمعُت   * الشئِغ للعىىاث الثالر ألاخحرة مىكع مً طشف  أو الىاديجلٍش

 ؛والياجب العام

شهادة التزهُت مىكعت مً طشف سئِغ الجمعُت الىطىُت باليعبت لفشوع الجمعُاث   *

 ؛لخأظِغ أو ججذًذ الفشع الىطىُت

ت مً الجامعت اإلالىُت اإلاغشبُت   * اضُت شهادة ئداٍس باليعبت للجمعُاث وألاهذًت الٍش

اضت اإلاعىُت أو العصبت جثبذ اهخشاط الجمعُت أو ا لىادي اإلاعني فيها، واإلاعخىي أو اللعم للٍش

 ؛الزي ًيشط فُه أو ًيخمي ئلُه مصادق عليها

مً طشف الجمعُاث  * الخىكُع على دفتر الخدمالث الخاص بذعم الجمعُاث وألاهذًت

 .الششاهت الاظخفادة مً الذعم في ئطاس الشاغبت في 

 

 

 

 

 : ا لللبٌى اإلابذئي لطلباث الذعمششوط ٌعخبر جىفشها اللعم ألاٌو ت( ضشوٍس  )دعم الدعُحر واإلاىدت العىٍى

 :وألاهذًت باليعبت للجمعُاث -1

 ؛في وضعُت كاهىهُت أو الىاديوجىد الجمعُت  -

 ؛اإلابِىت في هزا الذلُلمجاالث الذعم مع  أو الىادي اوسجام طبُعت وشاط الجمعُت -

، اإلاخعلم بالجماعاثمً اللاهىن الخىظُمي  65الاخترام والاهضباط الخام إلالخضُاث اإلاادة  -

مً أن ًشبط مصالح خاصت  مجلغ الجماعتالتي جىص على مىع ول عضى مً أعضا  

ع الجمعُاث ظىا  بصفت شخصُت أو بصفخه معاهما أو وهُال عً  ،معها ل مشاَس في جمٍى

 ؛غحره أو لفائذة صوجه أو أصىله أو فشوعه

هثر مً جمعُت، وأمحن اإلااٌ ألهثر مً جمعُت، سئِغ أهما أهه ًىجذ في خالت جىافي،  -

الشبياث  و مجالغ دوس الشباب باظخثىا  سئاظتهثر مً جمعُت، ألوسئِغ وأمحن ماٌ 

 مإظعاث الشعاًت الاجخماعُت ؛، وئداسة الجمعىٍت

 ششوط ومعاًحر الذعم
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ت اإلافعٌى مع  - أال جيىن الجمعُت أو الىادي في وضعُت الاظخفادة مً اجفاكُت ششاهت ظاٍس

 .مجلغ الجماعت

 :ششوعبرهامج أو اإلاباليعبت لل -2

 ؛مجاالث الذعمضىع الذعم مع اإلاششوع مى البرهامج العىىي أو مت  مال -

الجمعُت طبلا جاٌ اشخغاٌ إلا مىضىع الذعم اإلاششوعالبرهامج العىىي أو مت  مال -

 للاهىنها ألاظاس ي.

 مً اليلفت ؤلاجمالُت للبرهامج أو اإلاششوع. ٪ 70أال ًخجاوص دعم مجلغ الجماعت وعبت  -

 اإلاششوع: و أ البرهامجاللعم الثاوي: معاًحر  جمىً مً جلُُم 
 

 باإلضافت ئلى  الششوط العابلت جضاف اإلاعاًحر الخالُت:

 :وألاهذًت باليعبت للجمعُاث -1

العامت، الجذولت  اخترام مىاعُذ اوعلاد الجمىع) أو الىادي الحيامت الذاخلُت للجمعُت -

 ؛...(الجخماعاث، هُفُت اجخار اللشاساثالضمىُت ل

ل على ج أو الىاديكذسة الجمعُت  - تالبرهامج أو جًز ، اإلاإهلت اإلاششوع )اإلاىاسد اإلاالُت والبشٍش

 ؛الخجشبت اإلاتراهمت، اللىجعدًُ...(

طبُعخه جلخض ي ششوع ئرا واهذ اإلا البرهامج أو  على ملش الخخضان أو الىاديجىفش الجمعُت  -

 .رلً

ع:برامج واإلاباليعبت لل  -2  شاَس

 ؛ذًًُلحاجُاث اإلاعخف اإلاششوع البرهامج أو دسجت اظخجابت  -

 ؛على خل اإلاشاول اإلاطشوخت اإلاششوع البرهامج أو كذسة ألاوشطت اإلالترخت في  -

 ؛عمل الجماعتبشهامج مع  اإلاششوع البرهامج أو ُت الخلائ -

ًوجىد ششوا  مإظع -  ؛اجُحن آخٍش

 .اإلاششوع البرهامج أو وباقي الششوا  في  أو الىاديلجمعُت وعبت معاهمت ا -

 ألاكطاب اللابلت للذعم مً طشف مجلغ الجهت
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ضاف أخشي خاصت بيل مجاٌ معتهذف، مشاس ، جئلى جاهب اإلاعاًحر العالفت الزهش       

 ئليها في دفاجش الخدمالث.

 

 

 

 :عبر اإلاشاخل الخالُت وألاهذًت، الجمعُاثدعم كبٌى جمش عملُت 

 ؛مً طشف اإلاصالح اإلاخخصت أوال: جللي طلباث الذعم، وحعلُم وصل بزلً -

 ؛اإلاصالح اإلاخخصتمً طشف  ،اإلالفاث اإلالذمت فشص : زاهُا -

 اإلالفاث اإلالذمت، مً طشف لجىت مىبثلت عً مجلغ الجماعت؛ دساظتا: زالث -

 ا: مصادكت اإلاجلغ على هخائج دساظت اإلالفاث اإلالذمت؛سابع -

خامعا: سفع جظلماث الجمعُاث بشأن كشاساث الذعم ئلى العُذ سئِغ مجلغ جماعت  -

 مىىاط؛

دساظت اإلالفاث اإلالذمت، في ظبىساث ؤلاعالهاث بملش مجلغ الجماعت،  : وشش هخائجظادظا -

  .http://meknes.maاإلاىكع الشظمي للجماعت: وفي 

ع جدبع ومشاكبت وجلُُم جىفُز البرامج : ظابعا -  وألاهذًت اإلاخفم عليها مع الجمعُاثواإلاشاَس

 ، مً طشف لجان مىبثلت عً مجلغ الجماعت.اإلاذعىمت

 

واإلاصادكت عليها  مشاخل دساظت ملفاث الذعم

 وجلُُمها


