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  جملس اجلهة دعمبالغ بشأن مراقبة حسابات اجلمعيات المستفيدة من 
 .2018و 2017 سنتين الماليتيناليف إطار اتفاقيات الشراكة  برسم      

 

 ن من أنھ ع  تنص  وال املالية املحاكم بمدونة املتعلق 66.99 رقم القانون  من 118 املادة ع بناء  املجلس اختصاصات ب

وي  سابات ا ا ال العمومية موال استخدام مراقبة" ل معيات أو أعاله، املذكورة الغ املقاوالت تتلقا زة أو ا  أج

مة من ستفيد أخرى  ا ان كيفما مساعدة أو املال رأس  املسا ل ا ش از أي أو يئة أو مجموعة أو ترابية جماعة تقدم  ج

وي  املجلس ملراقبة يخضع  آخر سابات ا  ".ل

 ناء وي  املجلس يراقب:"ي ما ع تنص وال القانون  نفس من 154 املادة ع و  ال العمومية موال استخدام ا

ا ناء املقاوالت، تتلقا معيات أعاله، 148 املادة  املذكورة تلك باست ل وا زة و مة من ستفيد ال خرى  ج   مسا

ا ان كيفما مساعدة من أو الرأسمال ل از أي من أو يئة أو محلية جماعة طرف من ش  املجلس لرقابة خاضع آخر ج

وي  دف. ا ا تم ال العمومية موال استخدام أن من التأكد إ املراقبة ذه و مة من املتوخـاة داف يطابق تلق  املسا

 .املساعدة أو

  ناء ا ال 155 املادة ع و لزم"    بموج
ُ
زة ت ا املشار ج وي  املجلس إ تقدم بأن السابقة املادة  إل سابات ا  ا

ا، ال خرى  العمومية واملساعدات موال باستخدام املتعلقة  النصوص  املقررة والشروط الكيفيات حسب وذلك تلق

عية شر اري  والتنظيمية ال  ".العمل ا ا

 ناء رقمع و ف الشر الظ ام و12الصادر1.02.206أح جمادى نفيذ) 2002يوليوز23( 1423من ب

رقم رقم75.00القانون ف الشر الظ بموجبھ واملتمم نظيم1958نون15الصادر1.58.376املغ سب تأس حق

معيات  .ا

 ناء ا ع ال النموذجية الشراكة اتفاقيات  واملتضمنة الصلة ذات املواد ع و عقدت أساس ن الشراكة ا  مجلس ب

ة ن ا معيات و حة املقتضيات وكذا املعنية، ا  دعم من ستفادة شروط تنظم ال التحمالت دفاتر  املدونة الصر

ة مجلس  طرف؛ ل وواجبات وحقوق  ا

 ة مجلس من وحرصا امة مبادئ تفعيل ع ا يدة ا افة عالقتھ  ا اء ب ي، املجتمع منظمات  الشر  بما املد

ن يجعل ن الفاعل ة املدني ات ترسيخ  والفعالية للشفافية نموذجا تافياللت درعة بج ة  شرا  التنمية ود وداعمة نا

ة؛  با

س فان سبق، ما ع بناء ة مجلس رئ وي  العام للرأي علن ا  :ي ما ا

ة مجلس إن - 1  وي  املجلس راسل ا سابات ا خ ل معيات الئحة لھ ووجھ  2018 مارس 01 بتار  دعم من املستفيدة ا

ة  .لديھ املتوفرة والوثائق باملعطيات معززة أعاله، املذكورة باملقتضيات عمال ا

ة مجلس إن  - 2 معيات بجميع يب ا  بتقديم واملبادرة للتعاون    2018 و 2017 سن برسم املجلس دعم من املستفيدة ا

ا ر ة ملجلس املالية تقار ا أو ا وي  للمجلس مباشرة توج سابات ا  ال والوثائق بالبيانات مرفقة جال، أقرب  ل

ت داف طبقا املا الدعم صرف أوجھ تث ا ال الشراكة أل ط رص مع املجلس، مع تر ن ع حوال جميع  ا  مجلس تمك

ة ذه املة ة من ا ر ل  .والبيانات التقار

ة 1440 رجب14  بالرشيدية وحرر                                                      .ميالدية 2019 مارس 21 املوافق ر

ب إمضاء                                                                                                                           ب ي ا ا     شو

س                                                                                                                                                                                  ة مجلس رئ   .تافياللت درعة ج

  

  

  : املرفقات

معيات - ا الدعمالئحة من  املستفيدة
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  الئحة اجلمعيات التنموية والثقافية والرياضية المستفيدة من دعم جملس اجلهة
 .2018و2017 يف إطار الشراكات المعتمدة  برسم السنتين الماليتين       

 الرقم  الجمعیة المستفیدة بالدرھم مبلغ الدعم
 1  األریافعالم جمعیة تنمیة  000,00 000 4
 2 جمعیة جھات المغرب 000,00 000 2
 3 ورزازات أفاقجمعیة  000,00 000 2
 4 تنغیر  -الریكبي  "La Mêlée Des Palmiers" جمعیة 000,00 200 1
 5 جمعیة المعرض الدولي للفالحة بالمغرب 000,00 000 1
 6 والتمیز اآلخرالمؤسسة المغربیة للقائد  000,00 000 1
 7 فرع كرة القدم- الرجاء الریاضي أرفود  000,00 000 1
 8 ینثمؤسسة درعة تافیاللت للخبراء والباح 000,00 500
 9 فرع كرة السلة–الرجاء الریاضي أرفود  000,00 450
 10 مركز القصبة للثقافة والفنون 000,00 150
 11 فیدرالیة الجمعیات التنمویة بتنغیر 000,00 150
 12 جمعیة مھرجان أرفود 000,00 150
 13 جمعیة رحل العالم 000,00 150
 14 جمعیة أنفاس ورزازات  للبحث الفني والثقافي 000,00 150
 15 جمعیة الفیلم الوثائقي 000,00 150
 16 جمعیة التربیة والتنمیة 000,00 150
 17 جمعیة  زاكورة للفیلم عبر الصحراء 000,00 150
 18 الجمعیة الصحراویة للتنمیة السیاحیة والثقافیة 000,00 150
 19 اغرم اختار للحقوق والتنمیة المستدامة 000,00 150
 20 الواحات ثجمعیة مھرجان سكورة لترا 000,00 130
 21 مؤسسة إزوغران تودغى 000,00 120
 22 فیدرالیة جمعیات بومالن دادس 000,00 100
 23 فضاء ورزازات لإلعالم والتنشیط الثقافي 000,00 100
 24 جمعیة مھرجان الجرف 000,00 100
 25 جمعیة أمسرار للتنمیة 000,00 100
 26 جمعیة إعادة بناء وتنمیة قصر أوالد علي 000,00 100
 27 الرحل لتربیة الماشیة التعاونیة الفالحیة 000,00 100
 28 جمعیة الفنیق لإلبداع الفني والثقافي 000,00 80
 29 جمعیة أثینا للمسرح والفنون الدرامیة 000,00 70
 30 جمعیة حمو الغازي للتنمیة والثقافة والفن والریاضة 000,00 60
 31 شبكة نساء األطلس 000,00 50
 32 جمعیة فضاء الطفل 000,00 50
 33 جمعیة شباب الریصاني بال حدود 000,00 50
 34 جمعیة تافیاللت لفن الملحون 000,00 50
 35 جمعیة إنسان للتنمیة اإلجتماعیة 000,00 50

في الحكامة المجالیة   اإلستراتیجیة واألبحاثالمركز الدولي للدراسات  000,00 50
 36 والتنمیة المستدامة بالواحات والمناطق الجبلیة 

 37 المكتب الجھوي درعة تافیاللت–منظمة الشروق الوطنیة  000,00 30
 38 جمعیة نجوم كناوة 000,00 30
 39 جمعیة الشعلة للمسرح والثقافة والتربیة  والتخییم والبیئة 000,00 30
 40 المحافظة على البیئةوالصناعة التقلیدیة جمعیة اآلفاق للتنمیة و 000,00 30
 41 المغربیة للبحث والتبادل الثقافي  فرع ورزازات الجمعیة 000,00 30

 


