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اإلعالن عه طلب دعم مشاريع و برامج الجمعياث
برسم سىت 6102
يف إطار إسرتاتيجية اجمللس اجلماعي أليت ملول الرامية إىل وضع آليات ناجعة ومبتكرة للشراكة بني اجلماعة واجلمعيات وييئات اجملتمع
ادلدين للهوو بالشنن والقاايف والرياضي والرتبوي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي دلديهة ايت ملول .
يعلن رئيس اجمللس اجلماعي اليت ملول عن فتح باب الرتشيح لالستفادة من الدعم ادلخصص لتمويل مشاريع وبرامج اجلمعيات برسم
سهة  6102ابتداء من  11ابريل  6112إىل غاية  11ماي  6112و ينيت يذا اإلعالن طباا دلاتضيات الارار اجلماعي عدد  25الصادر
بتاريخ  10ابريل  6102ادلتعلق بهظام صرف دعم اجلمعيات جبماعة ايت ملول  .لذا على اجلمعيات ادلتوفرة على مشاريع و برامج تهدرج ضمن
اولويات اجمللس لسهة  6102التالية :
 التربية على البيئة و تدبير النفايات و تأهيل المساحات الخضراء و  التربية و التكوين و التربية على المواطنة و حقوق اإلنسان  :يدعم
محاربة التلوث  :يدعم اجمللس اجلماعي ادلشاريع و الربامج اليت دتكن من اجمللس اجلماعي ادلشاريع و الربامج اليت دتكن من الرتبية على ادلواطهة و
ادلسامهة يف الرتبية على البيئة و اخنراط ادلواطهني يف حتسني رلال العيش و حاوق اإلنسان و جتويد التعليم و التهشيط ادلدرسي .
احلفاظ على الوسط البيئي لألحياء و ادلبادرات اليت دتكن من ادلسامهة يف
ختفيض الهفايات ادلهزلية و تهمية و تنييل ادلساحات اخلضراء و احلدائق
 تأهيل قدرات الفاعلين الجمعويين  :يدعم اجمللس اجلماعي ادلشاريع  التنشيط الرياضي  :يدعم اجمللس اجلماعي ادلشاريع و الربامج اليت دتكن
من ادلسامهة يف التهشيط الرياضي و نشر ثاافة الروح الرياضية بادلديهة.
والربامج اليت دتكن من ادلسامهة يف دعم وتنييل قدرات الفاعلني اجلمعويني
 دعم و إدماج ذوي االحتياجات الخاصة  :يدعم اجمللس اجلماعي  التنشيط الثقافي و الفني  :يدعم اجمللس اجلماعي ادلشاريع و الربامج اليت
ادلشاريع و الربامج اليت دتكن من ادلسامهة يف إدماج األشخاص ذوي دتكن من ادلسامهة يف التهشيط القاايف و اإلبداع الفين بشكل عام و ما يتعلق
بذاكرة ادلديهة و القاافة االمازيغية بشكل خاص .
االحتياجات اخلاصة و تنييلوم للمسامهة يف التهمية احمللية .

إيداع ملفاهتا لدى مكتب الضبط مبار مجاعة ايت ملول .
 -1 شروط االستفادة :
جيب على اجلمعيات الراغبة يف االستفادة من دعم اجمللس اجلماعي اليت ملول :
 )0أن تكون مؤسسة بشكل قانوين وفق الظوري الشريف رقم  602-85-0بتاريخ بتاريخ  02مجادى األوىل  60( 0605نونرب  )0585الذي يضبط
حق تنسيس اجلمعيات كما مت تتميمى و تعديلى.

 )6أن تقبت اجلمعية أهنا اشتغلت دلدة ال تال عن سهة.
 )6أن ياع ماريا و الهشاط أو التظايرة أو ادلشروع موضوع طلب الدعم على تراب مجاعة أيت ملول.
 )4أن حتدد اجلمعية رلاال و حيدا للتخصص مستودف من طلب الدعم .
 -5ال ميكن للجمعيات ذات الطابع السياسي أو الهاايب أن تستفيد من الدعم ادلايل للمجلس اجلماعي وكذلك اجلمعيات اليت مل تلتزم هبذا
الهظام أو مل تربر أوجى صرف مساعدات اجمللس اجلماعي اليت استفادت مهوا ساباا.

 -2 ملف طلب الدعم :
يودع ملف طلب الدعم مبكتب الضبط جلماعة ايت ملول ويتكون من الوثائق التالية :
 ملء طلب الدعم وفق الهموذج ادلعد ذلذا الغر (حتميل ادلطبوع من ادلوقع االلكرتوين جلماعة ايت ملول .) www.aitmelloul.ma
 ملء بطاقة ادلعلومات اخلاصة باجلمعية (حتميل ادلطبوع من ادلوقع االلكرتوين جلماعة ايت ملول)
 ملء بطاقة تاهية حول ادلشروع (حتميل ادلطبوع من ادلوقع االلكرتوين جلماعة ايت ملول)
 4 نسخ من الوصل الهوائي إليداع ملف تنسيس اجلمعية أو جتديد مكتبوا مصادق عليى .
 4 نسخ من الئحة أعضاء مكتب اجلمعية مصادق عليوا.
 4 نسخ من زلضر آخر مجع عام للجمعية أو زلضر اجلمع العام التنسيسي للجمعيات ادلؤسسة حديقا مصادق عليوا.
 4 نسخ من الاانون األساسي للجمعية مصادق عليوا .
 6 نسخ للتارير ادلايل للجمعية خالل السهة األخرية.
 6 نسخ لتارير مفصل حول األنشطة اليت نظمتوا اجلمعية خالل السهة األخرية.
 6 نسخ للتارير ادلايل مدعم بالوثائق ادلقبتة ألوجى صرف آخر دعم مايل من اجمللس اجلماعي استفادت مهى اجلمعية.
 6 نسخ من الربنامج السهوي للجمعية للسهة اجلارية و يتضمن ادليزانية التوقعية .
 4 نسخ من شوادة بهكية للجمعية أو شيك ملغى.

 تصريح بالشرف موقع من رئيس اجلمعية بصحة ادلعلومات ادلصرح هبا للمجلس اجلماعي و باطالعى على مضامني الارار اجلماعي ادلتعلق بهظام صرف
دعم اجلمعيات جبماعة ايت ملول (حتميل ادلطبوع من ادلوقع االلكرتوين جلماعة ايت ملول)
 وجيوز للجمعية تادمي كل الوثائق اليت ميكن أن تساعد اجمللس يف اختاذو لارار صرف الدعم.

 -3 توجيهات عامة *
 ملفات الرتشيح اليت ال تتوفر على الوثائق الكاملة أو اليت مت تادميوا خارج اآلجال احملدد تعترب الغية .

رئيس جماعة ايت ملول

