خطة الوزارة
للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات املجتمع
املدني
شتنبر 2019

�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رصه اهلل

مقتطف من الرسالة امللكيـة املـوجهــة للمشاركي ــن في األي ــام الدراسي ــة
حـول التدبي ــرالجمعــوي بتاريخ  14فبراير .2002
«  ...وال يسعنا إال أن نبتهج بما أصبحـت تشكله الجمعيات املغربية من ثروة وطنية هائلة،
ومن تنوع في مجاالت عملها ،وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة ،أصبحت بفضلها بمثابة
الشريك ،الذي ال محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبالدنا من تقديم وتحديث.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها ،باعتبار الجمعيات
مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن ،ولتحريرطاقات الشباب الخالقة في خدمة املجتمع
والصالح العام.
*****************

الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى
من السنة التشريعية الثالثة
من الوالية التشريعية العاشرة  12أكتوبر 2018
كما ندعوهذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرف التسييرالتقليدية العقيمة،
واعتماد ثقافة تدبيرحديثة وناجحة ،فضال عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهرفيها
تجاربها ،وتجعل منها مخاطبها فعاال ملختلف شرك ائها ‘‘ ...
وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط ،التي تجمع املغاربة على الدوام ،سواء من خالل
اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة ،أو عبر تسهيل وتشجيع املساهمات التضامنية على
مختلف املستويات.
ولهذه الغاية ،ندعو لتبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع واألعمال
الخيرية ،ودعم املبادرات االجتماعية ،واملقاوالت املواطنة.
كما ينبغي وضع آليات جديدة إلشراك القطاع الخاص في النهوض بامليدان االجتماعي،
واملساهمة في تحسين الخدمات املقدمة للمواطنين ،سواء في إطار املسؤولية املجتمعية
للمقاولة ،أو من خالل إطالق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا املجال.
*****************

الرسالة السامية التي وجهها جاللة امللك بمناسبة الذكرى السبعين ()70
لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
ويواصل املجتمع املدني املغربي من جهته ،تطوير قدراته وتنويع نسيجه ،في سعي يومي إلى
اإلسهام في حماية الحقوق وتعزيزروح املواطنة.
وال يسعنا إال أن نحيي دوره في هذا املجال .وما مشاركته الفاعلة في املؤسسات الدستورية
للحكامة الجيدة ،وفي مجالس الديمقراطية التشاركية التي أرستها الدولة والجماعات الترابية،
ٌ
ٌ
إال ضمانة لترسيخ ثقافة الحوار ،وقيمة مضافة في هذا الشأن.
*****************
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الديباجة
في إطار املشاريع التي تشرف عليها الوزارة لتفعيل أدوار املجتمع املدني في النموذج التنموي الجديد ،والتي تنصب على
محاور متعلقة بترصيد القوة االقتراحية للمجتمع املدني وتنمية التشغيل الجمعوي وتحيين املنظومة الضريبة للعمل
الجمعوي وتعزيز التمويل العمومي للعمل الجمعوي ،قامت الوزارة بإعداد خطة عمل للنهوض بالدعم العمومي
لجمعيات املجتمع املدني مستندة في ذلك على مرجعيات قوية واساسية تستجمع حصيلة التوافق والتشاور الوطني،
حيث تم بناء الخطة على إرادة واضحة لتنزيل التوجيهات امللكية الرامية الى تثمين عمل املجتمع املدني ،ولتفعيل
مقتضيات الدستور ذات الصلة باملجتمع املدني و وبمبادئ وقواعد العمومية ،والنصوص القانونية والتنظيمية
املؤطرة للتمويل العمومي للجمعيات ،مستحضرة التزامات البرنامج الحكومي  2021 - 2017في املوضوع ،كما استلهمت
الخطة توجهاتها األساسية من رصيد مشترك من التوصيات الواردة في تقارير ومذكرات متعددة ،وخاصة تقرير لجنة
مراقبة االنفاق العمومي بمجلس النواب حول التمويل العمومي للجمعيات لسنة  ،2016والتقارير السنوية للمجلس
األعلى للحسابات ،واملذكرة الصادرة عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملوجهة للسيد رئيس الحكومة ،باإلضافة
الى نتائج التشاور العمومي واملدني التي لخصتها توصيات الحوار الوطني حول املجتمع املدني واألدوار الدستورية
الجديدة  ،2014 - 2013وتوصيات ومذكرات الحوارات املوازية والجمعيات املهتمة .وارتكزت الخطة كذلك على
دراسات تقييمية وتشخيصية واستشرافية انجزتها الوزارة وشركائها .وعلى توصيات لجنة تقرير الشراكة لسنوات
.2017 - 2016 - 2015
ولقد أسهم االشتغال على هذه املرجعيات في صياغة أهداف واضحة للخطة وتحديد مجاالتها ووضع محفظة مشاريع
متكاملة لتحقيق األهداف املسطرة وضمان نجاعة الخطة.
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أوال :املرجعيات:
التوجيهات امللكية :
تشكل الخطب والرسائل امللكية السامية مرجعية مركزية تستلهم منها خطة العمل توجهاتها في مجال النهوض بتمويل
املجتمع املدني ،وتتوقف الخطة بالخصوص عند ثالث مرجعيات اساسية:
مقتطف من الرسالة امللكيـة املـوجهــة للمشاركي ــن في األي ــام الدراسي ــة حـول التدبي ــرالجمعــوي بتاريخ  14فبراير .2002
«  ...وال يسعنا إال أن نبتهج بما أصبحـت تشكله الجمعيات املغربية من ثروة وطنية هائلة ،ومن تنوع في مجاالت عملها،
وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة ،أصبحت بفضلها بمثابة الشريك ،الذي ال محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبالدنا
من تقديم وتحديث.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها ،باعتبارالجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية
والتضامن ،ولتحريرطاقات الشباب الخالقة في خدمة املجتمع والصالح العام.
الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة 12
أكتوبر 2018
كما ندعوهذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرف التسييرالتقليدية العقيمة ،واعتماد ثقافة تدبيرحديثة
وناجحة ،فضال عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهرفيها تجاربها ،وتجعل منها مخاطبها فعاال ملختلف شركائها
‘‘ ...
وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط ،التي تجمع املغاربة على الدوام ،سواء من خالل اعتماد سياسات اجتماعية
ناجعة ،أو عبرتسهيل وتشجيع املساهمات التضامنية على مختلف املستويات.
ولهذه الغاية ،ندعو لتبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع واألعمال الخيرية ،ودعم املبادرات
االجتماعية ،واملقاوالت املواطنة.
كما ينبغي وضع آليات جديدة إلشراك القطاع الخاص في النهوض بامليدان االجتماعي ،واملساهمة في تحسين الخدمات
املقدمة للمواطنين ،سواء في إطار املسؤولية املجتمعية للمقاولة ،أو من خالل إطالق شراكات بين القطاعين العام
والخاص في هذا املجال.
الرسالة السامية التي وجهها جاللة امللك بمناسبة الذكرى السبعين ( )70لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ويواصل املجتمع املدني املغربي من جهته ،تطوير قدراته وتنويع نسيجه ،في سعي يومي إلى اإلسهام في حماية الحقوق
وتعزيزروح املواطنة.
وال يسعنا إال أن نحيي دوره في هذا املجال .وما مشاركته الفاعلة في املؤسسات الدستورية للحكامة الجيدة ،وفي
ٌ
ٌ
مجالس الديمقراطية التشاركية التي أرستها الدولة والجماعات الترابية ،إال ضمانة لترسيخ ثقافة الحوار ،وقيمة
مضافة في هذا الشأن.
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الدستور
نص الدستور املغربي على املكانة املتميزة لجمعيات املجتمع املدني حيث رسخ الفصالن  12و 139منه الحق في تأسيس
الجمعيات واملنظمات غيرالحكومية ،وضمنا لها في إطارالديمقراطية التشاركية ،املساهمة في إعداد قرارات ومشاريع
لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا في تفعيلها وتقييمها ،وفي إعداد برامج التنمية وتتبعها وتقييمها.
كما أناط الدستور باملجلس األعلى للحسابات ،مهمة مراقبة املالية العمومية ،وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة
الجيدة والشفافية واملحاسبة بالنسبة للدولة واألجهزة العمومية (الفصل  ،)145وأخضع املرافق العمومية ملعايير
الجودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية والتسييروفق القيم الديموقراطية (الفصل .)154

النصوص القانونية والتنظيمية املؤطرة للتمويل العمومي للجمعيات
y yالظهير الشريف  1.58.376الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغيره وتتميمه ،والذي
يشكل إطارا قانونيا لتأسيس الجمعيات .كما يتضمن مقتضيات قانونية متعلقة بالتزاماتها اتجاه األجهزة
العمومية املمولة لها ،وخاصة الفصول  32و 32مكرر و 32مكرر مرتين.
y yقانون رقم  004.71بتاريخ  21شعبان  12( 1391أكتوبر  )1971يتعلق بالتماس اإلحسان العمومي
y yالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ( )111.14/112.14/113.14التي تتضمن مجموعة من املقتضيات
القانونية املتعلقة بعالقات الشراكة بين الجماعات بمستوياتها املختلفة والجمعيات ،وتنظم بالخصوص حاالت
التنافي وتضارب املصالح (.امللحق)
y yالقانون رقم  62 - 99املتعلق بمدونة املحاكم املالية ،وخاصة املواد  41و 86و  89و 131و( .154امللحق).
y yالقانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والذي يشكل إطارا للتفكير حول
إدماج جمعيات املجتمع املدني في مجال تطبيق القانون ،باعتبارالجمعيات أشخاصا خاضعة للقانون الخاص.
y yالفصول  43و 120و 177و179و  190و 214مكرر و 214مكرر خمس مرات من مدونة الجمارك والضرائب غير
املباشرة املتعلق بتمويل الجمعيات ،فضال عن املواد  6و 10و 30و 91و 92و 123من مدونة الضرائب ،واملواد 6
و 22من القانون  47.06املتعلق بالجبايات املحلية.
y yدورية السيد الوزير االول رقم  2003 /7املؤرخة في  26ربيع الثاني  1422املوافق ل  27يونيو  2003والتي تنص
على ضرورة وضع املساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تسـاوي أو تفوق قيمتها (  50.000درهما ) في إطار
اتفاقية شراكة.
y yمنشور السيد رئيس الحكومة  2/ 2014املؤرخ في  5مارس  2014بشأن مراقبة املجلس األعلى للحسابات األموال
العمومية والذي أكد على ضرورة موافاة هذا املجلس من طرف جميع الهيئات املانحة ألي دعم أو مساعدة مالية
ملختلف الجمعيات بـ:
 -قوائم مبالغ اإلعانات املمنوحة للجمعيات املستفيدة من الدعم. -االتفاقيات املبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات املعنية. -تذكير مختلف الجمعيات املستفيدة من الدعم بوجوب إدالئها للمجلس األعلى واملجالس الجهويةللحسابات بحسابتها.
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 -منشور السيد رئيس الحكومة رقم  2016 /04الذي ينظم عملية نشراملعطيات املتعلقة بطلبات عروضمشاريع الجمعيات في بوابة وطنية للشراكة.
y yدورية السيد وزيرالداخلية عدد  D2185بتاريخ  05ابريل  ، 2018والتي تؤطراتفاقيات الشراكة ودعم املشاريع
جمعيات من طرف الجماعات الترابية ،تطبيقا ملقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

البرنامج الحكومي .2021 - 2017
يشكل البرنامج الحكومي إطارا تعاقديا يتضمن مجموعة من االلتزامات في مجال تطوير التمويل العمومي للجمعيات
نذكرمنها:
1.1دعم تنظيمات املجتمع املدني وتطوير املوارد املالية املتاحة له ،وتطوير بوابة الشراكات العمومية
بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي ،وفق معاييرمرجعية واضحة؛
2.2إرساء منظومة تحفيزية لفائدة املشاريع التنموية التي تقوم بها جمعيات املجتمع املدني؛
3.3تحيين التشريع املتعلق بالتماس اإلحسان العمومي.

تقريرلجنة مراقبة االنفاق العمومي بمجلس النواب حول التمويل العمومي للجمعيات لسنة .2016
خصصت لجنة مراقبة املالية العمومية بمجلس النواب أحد محاور اشتغالها خالل السنة التشريعية 2016 /2015
ملراقبة الدعم الداخلي والخارجي املوجه للجمعيات ،حيث عقدت سلسلة من االجتماعات مع عدد من القطاعات
الحكومية املعنية باملوضوع .وقد أصدرت اللجنة في ختام أشغالها  27توصية قبلتها الحكومة والتزمت بها ،ما عدا
توصية متعلقة ب «العمل على رصد نسبة من امليزانية العامة وتحديدها داخل قانون املالية السنوي تخصص لدعم
العمل الجمعوي « ومن أهم التوصيات املقبولة نذكر:
1.1اختيار املشاريع الواعدة وفق معايير كمية ونوعية ،يتم وضعها من طرف آلية مركزية أو محلية بحسب
الحاالت ،تراعى االستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم تضارب املصالح؛
2.2إقرارمبدأ التنافسية في الولوج إلى الشراكات أو التمويالت املشتركة عبرمساطرواضحة للتباري؛
3.3نشر السلطات املانحة على مواقعها اإللكترونية أو بأي وسيلة أخرى ،الئحة املشاريع املختارة ومجاالتها،
متضمنة السم الجمعية ،ومبالغ التمويل العمومي بحسب سنوات اإلنجازاملتوقعة؛
4.4إحداث آلية تواصلية مع الجمعيات داخل كل قطاع حكومي ومندوبياته واملؤسسات العمومية والجماعات
الترابية ،فيما يتعلق بالبرامج التي تسطرها في إطاراتفاقيات الشراكة؛
5.5إحداث سجل وطني للجمعيات.
6.6وضع قواعد قانونية لتنظيم وترسيخ آلية الشراكة ،باتفاقيات مكتوبة متعددة السنوات ،لضمان استمرارية
تمويل البرامج واملشاريع بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية ،بناء على أولويات محددة،
تدخل في إطارالسياسات العمومية املسطرة ،بما يتما�شى مع إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية.
7.7وضع قواعد قانونية ،تتعلق بترتيب جزاءات عن كل إخالل باملبدأ الدستوري «ربط املسؤولية باملحاسبة»
بالنسبة ملسؤولي الجمعيات واملسؤولين الحكوميين املوكول لهم تدبير الدعم العمومي املوجه لجمعيات
املجتمع املدني.
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8.8مراجعة منح صفة املنفعة العامة من أجل عقلنتها.
9.9وضع قواعد قانونية تلزم بإنفاق موارد الدعم العمومي بشكل حصري على النشاطات املسطرة في إطار
الشراكة مع الجهات العمومية املانحة ،أو الخاصة التي تستفيد من االمتيازات الضريبية؛
1010التنصيص على مسك محاسبة طبقا للنظام املحاسبي الخاص بالجمعيات؛
1111التنصيص على حفظ الوثائق واملستندات املحاسباتية املتعلقة بالدعم والشراكات والتمويل العمومي ،لغاية
أي مراقبة تقوم بها الجهات ذات العالقة.
1212إعداد تقاريرقطاعية سنوية حول كل أصناف الدعم والتمويل (املباشرة وغيراملباشرة) والشراكات العمومية
مع الجمعيات من طرف القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،تنشر على مواقعها
اإلليكترونية؛
1313إحالة تقرير سنوي أمام البرملان بناء على التقارير السنوية القطاعية ،يكون ضمن الوثائق املصاحبة ملشروع
القانون املالي ،وهو ما سيمكن من التعرف على رؤية الحكومة حول الدعم العمومي على امتداد السنوات،
والوقوف على تطور الدعم والتعرف على مخرجاته مقارنة باألهداف املسطرة.
1414تعزيز رقابة الدولة على التمويالت األجنبية املمنوحة للجمعيات عن طريق إلزام املؤسسات البنكية ومكاتب
الصرف ومؤسسات تحويل األموال ،بأن ترفع تصريحا إلى األمانة العامة للحكومة ووزارة الخارجية ووزارة
الداخلية.
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التقاريرالسنوية للمجلس األعلى للحسابات.
في إطارقيامه باملهام املسندة إليه ،أصدراملجلس األعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة  2017وتقريره السنوي
لسنة  2018والذي تضمن مراقبة مالية الجمعيات التي تلقت أمواال عمومية ،سواء من القطاعات الوزارية ،أو
املؤسسات العمومية ،أو الجماعات الترابية ،بهدف التأكد من مطابقة استخدامها لألهداف املتوخاة من املساهمة
العمومية.
ومن أهم التوصيات التي تضمنتها تقاريراملجلس في هذا الشأن نذكرما يلي:
1 .1ضرورة مضاعفة الدعم املقدم لصالح الجمعيات ،في إطارالشفافية وتكافئ الفرص ،ونهج سياسة القرب؛
2 .2اعتماد معاييروآليات محددة للتتبع والتقييم ومراقبة صرف الدعم العمومي لتمويل برامج الجمعيات؛
3 .3ضبط اإلطار القانوني املتعلق بتمويل الجمعيات وفق مستجدات الواقع الراهن ،بما في ذلك العالقة
املالية بين الجمعيات والجماعات الترابية؛
4 .4اعتماد البرمجة متعددة السنوات في إطار املقاربة الجديدة للبرنامج الحكومي النتقاء املشاريع ،من خالل
تفعيل مبادئ الشفافية ومساواة الجمعيات أمام الولوج إلى الدعم العمومي واشتراط توفر الكفاءة
والخبرة؛
5 .5الحرص على نشرمعاييرمنح الدعم العمومي ،وتوفيراملعلومات عن حجم الدعم وطرق صرفه؛
6 .6اعتماد طرق التدبيرواملراقبة الحديثة؛
7 .7اعتماد معايير األمم املتحدة املتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات لتفادي االستفادة من التمويل املتعدد
الجهات؛
8 .8اعتماد أسلوب التنسيق والشراكة بين القطاعات الوزارية وكافة املتدخلين في منح الدعم العمومي
للجمعيات وإعداد التقاريرونشراألرقام واملعطيات؛
9 .9املحافظة على التوازن بين املرونة والضبط في مجال منح الدعم العمومي؛
1010إنشاء سجل خاص باملجتمع املدني وهيأته على غرارسجل املقاوالت في إطارالتعاون بين جميع املتدخلين
والقطاعات؛
1111تعليل الجمعيات للمصاريف واملداخيل (األوراق املحاسبية)؛
1212تعليل الجمعيات للعمليات املالية ضمن املؤشرات األساسية للمصداقية والشفافية في املعامالت؛
1313إرساء قواعد الرقابة الداخلية؛
1414ضرورة االلتزام باملقتضيات القانونية املتعلقة بحالة التنافي وتضارب املصالح ،بخصوص تلقي الدعم من
األجهزة العمومية والجماعات الترابية؛
1515التقيد بالقوانين واألنظمة املطبقة على الجمعيات السيما مقتضيات الظهيرالشريف رقم 1.58.376الصادر
في  3جمادى األولى  1378موافق  15نونبر  1958يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره
وتتميمه ،وقراروزيراالقتصاد واملالية املؤرخ في  31يناير 1959؛
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1616إعداد هيكلة إدارية ،وإرساء قواعد املراقبة الداخلية الكفيلة بضمان سالمة العمليات واألرشيف
والحفاظ على تجهيزات وممتلكات الجمعية؛
1717ضرورة إدالء الجمعية بحساباتها السنوية للمجلس الجهوي للحسابات ،وكذا لألجهزة العمومية التي
تقدم لها منحا مالية؛
1818وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبيراملالي ،وتعيين مراقب للحسابات قصد التصديق عليها؛
1919مسك الوثائق املحاسبية وفق ما تنص عليه القوانين واألنظمة الجاري بها العمل ،ال سيما القانون رقم
 9.88املتعلق بالقواعد املحاسبية الواجب على التجارالعمل بها؛
2020إلزامية تبرير نفقات الجمعية بوثائق تستجيب للشروط املنصوص عليها في املادة  49من مدونة التجارة
وكذا في املادة  III-145من املدونة العامة للضرائب ،وتجاوز النقص في تبريربعض نفقات الجمعية (االكتفاء
بتحرير إشهادات يتم توقيعها من طرف بعض أعضاء املكتب  -الوثائق املبررة ال تتوفر فيها الشروط
املنصوص عليها في املادة  49من مدونة التجارة وكذا في املادة  III-145من املدونة العامة للضرائب ).أو
أداء نفقات التنقل دون اإلدالء بوثائق مثبتة (البيانات ال تتضمن وجهة التنقل والوسائل املستعملة وال
أماكن اإليواء والتغذية .كما أنها ال توضح كلفة هذه الخدمات وأسماء املستفيدين منها مع توقيعاتهم).؛
2121استفادة الجمعيات الرياضية من الدعم دون إرساء إطار تعاقدي طبقا ملقتضيات املادة  82من القانون
رقم  30.09املتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛
2222الدعم العيني – أي بمواد ولوازم  ...إلخ – .يجب أن يتم في إطار اتفاقيات شراكة أو تعاون ،تحدد فيها
على الخصوص التزامات األطراف املتعاقدة ،حتى يتسنى للجماعة وهيئات املراقبة التأكد من استخدام
األموال املقدمة في تحقيق األهداف املتوخاة من الدعم ،وعدم توزيع املواد العينية على الجمعيات في
غياب إطارتعاقدي؛
2323تعديل االتفاقيات مع الجمعيات دون عرضها مسبقا على السلطة املختصة باملصادقة وفق قاعدة توازي
االشكال ،وتطبيق اتفاقيات مخالفة لالتفاقيات املصادق عليها (عدم االلتزام بالصيغة املصادق عليها)؛
2424عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع االتفاقيات (مشاريع توزيع املاء الشروب مثال) وعدم
التنصيص في اتفاقيات الشراكة على املقتضيات املتعلقة بمراقبة إنجاز املشاريع وتتبعها ،وكذا مسك
محاسبة خاصة باملشروع وعدم اإلدالء بها.
2525عدم قانونية لجوء بعض اإلدارات إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل بتحصيل املداخيل املتأتية من
الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية ،ليتم بعد ذلك
صرفها من طرف الجمعية املعنية ،خاصة حين يكون رئيس الجمعية هو مسؤوال إداريا ،وأن يكون أعضاء
الجمعية ينحصر في املوظفين التابعين له .مما يستفاد معه عدم استقاللية هاته الجمعيات وتبعيتها
للجهات العمومية التي أحدثتها .كما أن الخدمات املقدمة تدخل في اختصاص املرفق العمومي ،مما
يجعل هذه الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه ،وأن األموال التي تتصرف فيها ما هي إال
أمواال عمومية .ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات املذكورة للرقابة القانونية وعدم احترام
املبادئ والقواعد القانونية املعمول بها في مجال املالية العمومية؛
2626تجنب األمربصرف نفقات عمومية بشكل يمكن من تجاوز املراقبات القانونية التي قد تمنع هذه النفقات
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لعدم ارتكازها على األساس القانوني (املنح) بشكل غير مباشر عن طريق جمعية األعمال االجتماعية
(شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص)؛
2727مراسلة الجهات املعنية حول أهم القضايا املرتبطة باملوضوع املشارإليه أعاله.

املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

أصدر املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي سنة  2016تقرير بعنوان َ«و ْ
ّ
ّ
الجمعوية» والذي
ودينامية الحياة
ض ُع
ّ
ْ
بالهدفين ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادي
االجتماعي للمجلس
املرجعي للميثاق
يتضمنهما اإلطار
اللذين
يهدف الى تقديم ُمقترحات متعلقة
واالجتماعي والبيئي «من أجل ميثاق اجتماعي :ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي ّ
ّ
التعاقد بشأنها» ،الذي صادق
عليه املجلس في  26نونبر ( 2011الهدفان  60و ،)90والذي يدعو إلى ّ
بالحوار املدني وتحيين وتحسين اإلطار
النهوض
ِ
ّ
ّ
ّ
والتنظيمي املتعلق بالعمل الجمعو ّي .وتضمن التقريرمجموعة من التوصيات أهمها:
القانوني
ّ
ّ
للشراكة بين ّ
ّ
التوجهات االستر ّ
اتيجية
الدولة والشراكات قائمة على منطق التبادل املتوازن واحترام
1 .1تعزيزرؤية
ّ
للجمعيات.
ّ
2 .2تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير ْ
استراتيجيات الش َراكة.
َ
املعلومة.
3 .3ضمان املساواة في ولوج الجمعيات إلى
ّ
العمومي (معايير االستحقاق ،كيفيات
4 .4وضع قواعد وإجراءات لضمان اإلنصاف والشفافية في التمويل
االنتقاء ،نشرالنتائج .)...
5 .5تدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات ّ
تحدد األهداف ونوعية األنشطة وامليز ّ
انية والنتائج املنتظرة ،كما
ّ
مؤشرات للنتائج بهدف ّ
ّ
التقييم؛
تحدد
ٍ
ّ
املنظمة لعالقة الشراكة بين ّ
الدولة والجمعيات ،في ضوء األحكام الجديدة للدستور.
6 .6مراجعة دور ّية 2003
ّ
ْ 7 .7
وضع دور ّية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات.
8 .8توضيح مفهوم ْ
«أن يكو َن لها له طابع املصلحة العامة» الوارد في املادة  1من املرسوم رقم 2 - 04 - 969؛
التقديرية املوكولة ملمثلي السلطة التنفيذية عن طريق ْ
ّ
وضع معايير واضحة يمكن أن تستند
9 .9تأطير السلطة
إليها هذه السلطة؛
1010إخبارالجمعيات التي ال ُتقبل طلباتها بأسباب ّ
الرفض ،على هو منصوص عليه في الفصل  9من ظهير .1958
ْ 1111
ّ
خاص بالجمعيات ،وإدراج معايير الحكامة الجيدة في ديباجته (االنعقاد املنتظم
وضع مخطط محاسباتي
العامة العادية مع املصادقة على التقارير األدبية واملالية السنوية ،اجتماعات الهيئات ّ
للجموع ّ
املسيرة وفقا
للقوانين ،مسك محاسبة ،احترام ّ
مدونة الشغل) ...؛
1212اإلعفاء من الضريبة ،الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة املضافة ،األنشطة االقتصادية للجمعيات
صبغة بحية ً
طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي (التدبير ْ
غير
املهتمة بالشأن العام والتي ال تكت�سي ْ ر
ّ
املدر ّ
للربح للجمعية ،والصبغة غيرالتنافسية للنشاط ولشروط ممارسته) ،مع مراعاة احترام قواعد الحكامة
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ينص عليها املخطط املحاسباتي .ويدقق النظام الجبائي قائمة الوثائق التي ّ
الجيدة التي ّ
يتعين إرفاقها
بالتصريحات إلثبات احترام هذه املقتضيات؛
ضريبي جز ّ
ّ
افي بنسبة  20في املائة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل املفروضة على
تخفيض
1313التنصيص على
ٍ
التعويضات الخاضعة للنسبة العليا والتي تدفعها الجمعيات املهتمة بالشأن العام ألجرائها؛
ّ
الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر؛
1414إعفاء
من َ
خصم ْ
َ
املانحة (سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين) بتقديم إعانات ُت َ
ّ 1515
ض َرائبها
السماح للجهات
ّ
لم ْ
(الض َ
للجمعيات املهتمة بالشأن العام حتى ولو ْ
ريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل) ْ
تكن جمعيات
ّ
ُ َّ ْ
حدد لرقم معامالت الجهة املانحة أو ملداخيلها ،ويتولى تحديد هذه
ذات منفعة عامة ،وذلك في حدود عتبة ت
العتبة ّ
ّ
تنظيمي؛
نص
املؤدى عنه وتمييزه عن التطوع الذي ّ
خاص ّ
ً
بالتطوع غير ّ
ّ
1616وضع قانون
تعويضا عن عملهُ .وينتظر
يتلقى صاحبه
ْ
ّ
ّ
ّ
من هذا القانون أن يحدد حقوق وواجبات كل من
املتطوعين بدون تعويض
واملتطوعين بتعويض؛
ِ
ِ
ّ
املتطوعين بالتعويض أو بدونه َ
ْ 1717
لنشاط لفائدة الجمعية؛
أثناء مزاولتهم
فرض ضمان التأمين لحماية
ٍ
التطوعي في َ
ّ
ّ
التعليمية؛
وسط األطفال داخل املنظومة
1818تنمية روح العمل
1919وضع حوافز ّ
ً
عنصرا إيجابيا
تشجع الشباب على االنخراط في العمل الجمعو ّي ،مثل فترة التكوين في مجال
ّ
ضمن ملف الشاب من أجل الولوج إلى الدراسات العليا.
ّ
للقطاع الجمعو ّي؛
ضريبية مالئمة
2020تشجيع تشغيل األجراء من خالل اتخاذ تدابير
ِ
ْ 2121
وضع ،بالتعاون مع الجماعات الترابية ،عقود عمل ذات منفعة العام واجتماعية التي تسمح للشباب من
ً
االستفادة من تجربة مهنية داخل هيئة غيرربحية تنجز ّ
انسجاما
مهمة اجتماعية أو مهمة ذات مصلحة عامة،
ّ
ّ
ّ
والبيئي حول تشغيل الشباب؛
واالجتماعي
االقتصادي
مع رأي املجلس
2222املساهمة في تمويل وتنظيم تعزيزقدرات الجمعيات؛
خاص بالعامل االجتماعي ّ
ّ
ّ
2323إعداد قانون
االجتماعي
يحدد :طبيعة العمل االجتماعي وحقوق وواجبات العامل
إز َاء الجمعية واملستفيدين ،وضمان حمايته الجسدية والقانونية؛
ّ
2424تحسين عرض تكوين العاملين االجتماعيين :ينبغي ْأن َ
تكوينية
تعم َل الجامعات والكليات على تطوير َمصوغات
ّ
ّ
املستمر في مختلف التخصصات.
إشهادية ،وتوفيرالتكوين
الرفع من قيمة ّ
الدعم العمومي َّ
ّ 2525
املقدم للجمعيات.
ّ لاً
السنوات ،مع مشا يع ّ
2626تشجيع التمويل متعدد ّ
األقل َب َد من تقديم منح وإعانات
تمتد إلى ثالث سنوات على
ر
ّ
محددة في الزمن.
ْ 2727إبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي ّ
تتكفل ،لفائدة الدولة أونيابة عنهاّ ،
بتحمل األشخاص
ْ ّ
يمثل تمويل ّ
الدولة نسبة ّ
هامة من ميزانية تسييرالجمعية.
في وضعية هشاشة .وفي هذه الحال ،ينبغي أن
14

العمومية في مجال ّ
ّ
2828تعزيزقدرات الوزارات والجماعات التر ّ
تتبع وتقييم الجمعيات.
ابية واملؤسسات
مبس َطة للمؤسسات ّ
2929توفيرمحاسبة مالية َّ
الصغيرة واملتوسطة.
3030تشجيع تأسيس الجمعيات من خالل تمكينها من ّ
مقرات وتسهيل الحصول على بعض الخدمات (الهاتف،
الفاكس ،الحواسيب ،الخ).
العمومية باالنتظام في ْ
عقد الجمعيات للجموع ّ
ّ
العامة واملجالس اإلدارّية ،وفقا
3131رْبط تقديم املنح واإلعانات
ّ
األساسية.
ألنظمتها

مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
أصدراملجلس الوطني لحقوق اإلنسان نهاية  2015مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة حول «حرية الجمعيات باملغرب»
ُ
ض ٘منت العديد من املقترحات والتوصيات التي ُم ٘هد لها بتشخيص راهن العمل الجمعوي باملغرب ،مستعرضا ضمن
هذا التقييم عددا من املحاور ،أهمها ما تعلق بتمويل الجمعيات ونظامها الضريبي.
وفي هذا الصدد ،تضمنت مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مجموعة من التوصيات ذات العالقة بالتمويل
العمومي للجمعيات نذكرمنها:
1.1االعتراف ضمن القانون املتعلق بالجمعيات ،بحق الجمعيات في تلقي مساعدات على شكل إعفاء من الضريبة
على الدخل ومن الضرائب أو الرسوم األخرى على املساهمات واألموال واملمتلكات الواردة من الجهات املانحة
أو الهيئات الحكومية والدولية ،وعلى مداخيل االستثمار واإليجارات وحقوق املؤلف واألنشطة االقتصادية
واملعامالت العقارية؛
2.2وضع إطارقانوني يمكن من تنويع مصادرتمويل الجمعيات ،السيما بوضع إطارقانوني محفزعلى الرعاية (le
 .)mécenatولهذا الغرض يقترح اعتماد ،مع مراعاة األحكام القانونية املتعلقة بتنظيم األوقاف ،قانون خاص
ينظم مجال الرعاية .ويجب أن تخضع لهذا القانون على وجه الخصوص بعض األعمال مثل تخصيص أصول
بشكل ال رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة ،أو تخصيص ممتلكات بشكل ال رجعة فيه قصد
رسملتها ،مع استخدام اإليرادات املترتبة عن تلك العملية لدعم عمل من أعمال املصلحة العامة ،ودفع أموال
بشكل ال رجعة فيه من قبل شركة واحدة أو أكثرللقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة ،وتخصيص أصول
بشكل ال رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة بواسطة مؤسسة محتضنة ،وتخصيص أصول
بشكل ال رجعة فيه إلنجازنشاط واحد أو أكثرفي مجال البحث العلمي أو التعليم أو هما معا.
3.3مالءمة أنظمة اإلعفاءات لفائدة الجمعيات بموجب املدونة العامة للضرائب .ويو�صي املجلس ضمن نفس
املنطق بتعميم نظام اإلعفاءات واالقتطاعات والتخفيضات املنصوص عليها حاليا لفائدة الجمعيات املعترف
لها بصفة املنفعة العامة لتشمل جميع الجمعيات املؤسسة وفقا للقانون .وسيتسنى بفضل هذا االقتراح
تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية للضرائب التي تدعو بشكل عام إلى إصالح «نظام
الضرائب املفروضة على الجمعيات بهدف املساهمة في النهوض بالعمل الجمعوي «.
4.4اعتبار تنوع األعمال الجمعوية عبر إدراج مبدأ الشراكة متعددة السنوات في املشاريع الجمعية املستفيدة
من دعم عمومي (خاضع بطبيعة الحال إلى تقييم سنوي) وذلك من أجل ضمان استدامة العمل الجمعوي
وتقوية قدرات الجمعيات في مجال الرؤية والتخطيط االستراتيجيين.
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5.5االستلهام من املقاربة التي اقترحها املجلس األعلى للحسابات في تقريره لعام  2010في إطار متابعة تنفيذ
توصياته بهدف إعادة تحديد املعاييراملتعلقة بأهلية الجمعيات للولوج إلى التمويل العمومي.
6.6التنصيص صراحة على مقت�ضى يتعلق بالنشراالستباقي للمعلومات املتعلقة بالبرامج ،وطلبات العروض وباقي
الفرص املوجهة للجمعيات ،من طرف اإلدارات العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات املكلفة بمهام
املرفق العام؛
7.7تعديل القانون رقم  71 004-بتاريخ  21شعبان  12( 1391أكتوبر  )1971بالتماس اإلحسان العمومي ،و
كذا مرسومه التطبيقي رقم  2.04.970بتاريخ  28من ذي القعدة  1425املوافق ل  10يناير  2005من أجل
التنصيص على نشر األمانة العامة للحكومة لحصيلة العمليات و املداخيل املنجزة في إطار ممارسة هذه
املسطرة.
8.8تنويع عروض تمويل الجمعيات ،وتكييفها بشكل أفضل مع تنوع مجاالت تدخل الجمعيات ،وتبسيط شروط
ومساطر الولوج إلى هذه العروض .فتنويع عرض تمويل الجمعيات هو شرط ضروري الستقاللية النسيج
الجمعوي الوطني.
9.9إنشاء بوابة إلكترونية حكومية موحدة تضم جميع برامج التمويل املوجهة للجمعيات.
1010وضع أنظمة ومساطر «تمييز إيجابي» كمراحل انتقالية للمواكبة لفائدة بعض الجمعيات ،ليس فقط
باعتبار املوضوع املنصوص عليه في أنظمتها األساسية ،ولكن وأساسا الفئات املعنية بأنشطتها ،ويتعلق األمر
بالجمعيات العاملة مع الفئات الهشة واألشخاص في وضعية إعاقة ،وبالجمعيات العاملة في الجماعات
صعبة الولوج.
1111اعتماد برامج مستهدفة على تدابير تحفيزية للجمعيات الحديثة النشأة .ويمكن لهذه التدابير أن تتخذ على
سبيل املثل ال الحصر ،دعم التشغيل األول ،طلبات عروض مبسطة ،مساطر مبسطة للولوج إلى التمويل
وبرامج لدعم القدرات التدبيرية للجمعيات.
1212وضع تصور متكامل للشراكة يشمل مجاالت متنوعة كالدعم التقني ،واللوجستيكي ،ودعم القدرات واملشاركة
في إعداد وإعمال وتتبع السياسات العمومية الوطنية و  /أو الترابية.

توصيات الحوارالوطني حول املجتمع املدني واألدوارالدستورية الجديدة .2014 - 2013
شكل الحوار الوطني حول املجتمع املدني واألدوار الدستورية الجديدة الذي أشرفت على تنظيمه الوزارة املكلفة
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني ،محطة أفرزت العديد من التوصيات ذات العالقة بموضوع التمويل العمومي
للجمعيات ،نذكرمن بينها:
1.1تخصص السلطات العمومية والجماعات الترابية منح ضمن ميزانيتها السنوية ،لتمويل مشاريع وأنشطة
الجمعيات ،وتغطية مصاريف تدبيرها ،وتطويروسائل عملها ،على أساس تكافؤالفرص والشفافية واملنافسة.
2.2إعالن السلطات العمومية والجماعات الترابية خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ،قائمة باملشاريع واألنشطة
الجمعوية املفتوحة لتلقي طلب املنح وشروط إسنادها ،وفق دفاترتحمالت.
3.3منح التمويل وفق مسطرة تنافسية.
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4.4ضبط منهجية انتقاء املشاريع واألنشطة على أساس معايير تراعى فيها الشفافية واالستحقاق وتكافؤ الفرص
وعدم تنازع املصالح.
5.5نشر قائمة املشاريع املستفيدة ،ومبالغ التمويل ،وتقارير إنجاز املشاريع كليا أو جزئيا ،كل سنة من طرف
السلطات املانحة على موقعها اإللكتروني وبأي وسيلة أخرى.
6.6إعداد السلطة الحكومية املكلفة باملجتمع املدني تقريرا سنويا حول الدعم والتمويل والشراكات العمومية
للجمعيات بناء على تقارير في املوضوع تتلقاها من القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات
الترابية .ويقدم هذا التقرير السنوي أمام البرملان .ويعرض ضمن الجلسة السنوية لتقييم السياسات
العمومية.
7.7تحديد النظام املحاسباتي للجمعيات ،بنص تنظيمي ينشربالجريدة الرسمية ،يأخذ بعين االعتبارخصوصية
طبيعتها ،تعده وزارة املالية،
8.8إقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في الحصول على الدعم والتمويل
العمومي والشراكات.
9.9إقرارالحق في الولوج للمعلومة املتعلقة بالتمويل والشراكات.
1010جعل شفافية تدبيرالجمعية وإعمال مبادئ الديموقراطية الداخلية أحد العناصراألساسية إلقامة الشراكات.
1111تمتيع الجمعيات بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة ومالئمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفق القوانين
الجاري بها العمل.
1212إقرارمقتضيات خاصة بجمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في الدعم والتمويل العمومي والشراكات تراعي
خصوصياتها.
1313إقرار مقتضيات خاصة بجمعيات العالم القروي في الدعم والتمويل العمومي والشراكات تراعي ظروفها
املجالية.
1414ضبط معاييرالدعم العمومي بمرسوم.
1515إقرارحق الجمعيات في عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص واملنظمات األجنبية.
1616إقرارحق الجمعيات في الدعم العمومي وفقا لقدراتها املؤسساتية ومواردها البشرية واإلدارية.
1717إقرار حق الجمعيات في تلقي تمويالت ألنشطتها ومبادراتها وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات
الترابية والقطاع الخاص واملنظمات والهيآت األجنبية.
1818تعميم املعلومات حول طلبات الترشح للشراكة العمومية ،واإلعالن عن نتائج معالجة الطلبات املقدمة
من طرف منظمات املجتمع املدني في إطار من الشفافية ،وتعليل القرارات وفق ما تقتضيه املصلحة العامة
وأولويات السياسات العمومية.
1919اعتماد مقاربة النوع االجتماعي والتمييز اإليجابي ،معيارين ثابتين لتحقيق إدماج اجتماعي منصف لفئات
النساء واألطفال والشباب والشيوخ وذوي االحتياجات الخاصة.
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2020العمل مستقبال على تحقيق التحول التدريجي للتدبيراملالي للجماعات الترابية نحو امليزانيات التشاركية املبنية
على مشاركة الجمعيات املحلية في صياغة ،وتتبع ومراقبة تنفيذ البرمجة املالية السنوية للجماعات الترابية.

توصيات الحواراملوازي دينامية نداء الرباط.
ساهمت الحركة الجمعوية املغربية في تقديم مذكرات ومالحظات وتوصيات تهم التمويل العمومي لجمعيات املجتمع
املدني ،وعلى سبيل املثال شكلت مخرجات دينامية نداء الرباط سنة  2013قاعدة تضمنت العديد من التوصيات
نذكرمنها:
1.1وضع إجراءات واضحة تعمل على تكريس الشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات على أساس نموذج أو
نماذج اتفاقيات تحدد اإلطارالعام ،وتعرف بحقوق وواجبات كل طرف من األطراف ،فضال عن تحديد معايير
االستحقاق واالنتقاء املعتمدة قصد االستفادة من الحق في ولوج التمويل العمومي؛
2.2إعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويالت العمومية املمنوحة ،واملستفيدين منها ،واملبالغ املمنوحة
لكل جمعية على حدة؛
3.3احترام استقاللية الجمعيات فيما يخص تحديد استراتيجياتها وتدبيرأنشطتها ،وكذلك حرية تسييرمشاريعها
الخاصة؛
4.4نشرمعاييرالتأهيل واالنتقاء املعمول بها؛
5.5إشراك الجمعيات داخل لجان التأهيل واالنتقاء وفي وضع إجراءات التمويل العمومي حيزالتنفيذ؛
6.6توفير نسبة من ميزانية الدولة واملقاوالت واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،من أجل دعم العمل
الجمعوي باعتباره عمال له عالقة باملصلحة العامة؛
7.7احترام قواعد الشفافية والتسييرالديمقراطي داخل الجمعيات؛
8.8احترام مبدأ عدم السعي للحصول على الربح الذي يرمي الى عدم التوزيع املباشر وغير املباشر للفائض وعدم
توزيع أصول الجمعية؛
9.9وضع قواعد فعالة تمكن من استباق واجتناب النزاعات املرتبطة بتضارب املصالح؛
1010تقديم تقاريرمالية سنوية للجموع العامة وملختلف األعضاء والشركاء؛
1111نشرحسابات الجمعية بشكل إجباري بناء على سقف « رقم معامالت» يتم تحديده.
وأكد النداء على عمل السلطات العمومية على ضمان حق الجمعيات في الولوج إلى التمويل العمومي بكيفية عادلة
وشفافة دون تدخل في التنظيم والعمل الداخلي للجمعيات .ومن ناحية أخرى ،التزام الفاعلين الجمعويين بضمان
الشفافية والديمقراطية الداخلية ،إضافة إلى التحلي بالفعالية فيما يخص استخدام األموال العمومية.

الدراسات التقييمية والتشخيصية املنجزة من طرف الوزارة وشركائها.
في إطارالتعاون مع شركائها الدوليين ،أنجزت الوزارة دراسة تقييمية حول نظام حكامة الشراكة بين الدولة والجمعيات،
وخلصت الدراسة املتعلقة ببوابة الشراكة مع الجمعيات ،إلى أن الحكومة قد أبانت عن رغبة حقيقية نحو تطوير
الشراكة بين الدولة واملجتمع املدني ،عبر التزامها بإحداث البوابة ورغبتها في تطويرها ،وهي تجربة ينفرد بها املغرب
إقليميا.
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وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات وهي:
1.1إعداد مرسوم يليه ميثاق وطني ،لاللتزام املتبادل  -في إطارالشراكة  -بين الدولة واملجتمع املدني.
2.2تعزيزالتنسيق بين الحكومة وجمعيات ومنظمات املجتمع املدني كل حسب اختصاصاته.
3.3السهرعلى تقوية الحكامة ،مع مصاحبة وتتبع جمعيات املجتمع املدني.
4.4السهر على تطوير اإلطار التشريعي املتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ،وتتبع تلك الشراكة
عندما يتعلق األمربتمويل عمومي في إطارالسياسات العمومية.
5.5مواصلة إعداد تقريرسنوي عن الشراكة بين الدولة والجمعيات ،وتقييم مسارالشراكة.
6.6السهر على إعداد قاعدة عامة للمعلومات حول املناخ الجمعوي باملغرب وتسهيل الولوج لقاعدة
معلومات رقمية توضع رهن إشارة الجميع ،مع التشجيع على رقمنة القطاع الجمعوي الوطني.
7.7السهرعلى تنظيم لقاءات للتشاور ضمن مقاربة موضوعاتية تستند للحكامة وللشراكة.
8.8هيكلة البوابة االلكترونية حتى تصيرقاعدة تشاركية لجميع القطاعات الحكومية.
9.9دعوة الجمعيات للتسجيل في البوابة ،ودعوة جميع األطراف للتفاعل عبرها.
1010فتح البوابة في وجه جميع املؤسسات التي تدعم مشاريع الجمعيات تفعيال ملبادئ الشفافية والحكامة.
1111دعوة جميع القطاعات الحكومية لنشر طلب عروض املشاريع املوجهة للجمعيات عبر البوابة ،مع
الزامية نشراملشاريع املمولة والتقيد باملساطراملتبعة.
1212الدعوة الى تمكين الجمعيات من إعفاءات جمركية وضريبية مع تخفيضات في التحمالت املتعلقة
باألجور ،ومن نظام للحماية االجتماعية ونظام محاسباتي يتناسب ومهامها.

توصيات لجنة تقريرالشراكة 2017 - 2016 - 2015
يمكن إجمال أهم التوصيات واملقترحات التي تقدمت بها بعض القطاعات الوزارية واملؤسسات واملقاوالت
العمومية ومجالس الجهات الواردة في تقريرالشراكة لسنة  ،2017فيما يلي:
1.1اعتماد منهجية ومساطرمبسطة في عقد اتفاقيات الشراكة؛
2.2وضع إطاراسترشادي معاييردعم مشاريع وأنشطة الجمعيات؛
3.3ربط ابرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات باحترام أنظمتها األساسية وقواعد الحكامة الجيدة
واملقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،كاحترام مقتضيات قانون الشغل ،والحماية االجتماعية
لألجراء؛
4.4العمل على رفع الطابع املادي (رقمنة) على مساطروإجراءات عقد وتدبيراتفاقيات الشراكة؛
5.5نشرنتائج دعم مشاريع الجمعيات املحلية والجهوية والوطنية املستفيدة من الدعم العمومي؛
6.6تطوير مؤشرات نجاعة الشراكة بين الدولة والجمعيات والسيما من خالل اعتماد مقاربة التدبير
املرتكزعلى النتائج؛
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7.7تيسيرولوج الجمعيات الستعمال القاعات والفضاءات العمومية لتقليص تكلفة أنشطتها؛
8.8التقيد بمضامين منشور رئيس الحكومة رقم  4/2016املتعلق ببوابة الشراكة بين الدولة والجمعيات.
9.9تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات في مجال الشراكة والتعاون والحكامة املالية؛
1010وضع آلية لتسهيل تجميع املعطيات املتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات.

20

ثانيا  :خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات املجتمع املدني
بناء على التأطير الدستوري والقانوني وعلى التشخيص الوارد في مختلف املرجعيات وعلى توصيات مختلف
الهيئات املشاراليها سالفا ،تم تحديد الهدف العام لخطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات املجتمع
املدني وأهدافها العامة ومجاالت العمل األساسية كما يلي:

الهدف العام:
تنمية التمويل العمومي املوجه لجمعيات املجتمع املدني ،وضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبيرهذا
التمويل.

األهداف الخاصة:
y yزيادة االعتمادات املالية املخصصة لدعم جمعيات املجتمع املدني وتمويل مشاريعها؛
y yشفافية الولوج الى التمويل العمومي لجمعيات املجتمع املدني؛
y yتكافؤ الفرص واملساواة بين الجمعيات في التنافس حول التمويل العمومي؛
y yتقوية قدرات الجمعيات في تدبيراألموال العمومية؛
y yتعزيزالحكامة املالية الجمعوية؛
y yضمان نجاعة التمويل العمومي املقدم للجمعيات؛
y yالنهوض بالعمل الجمعوي والرفع من اسهامه في التنمية الشاملة.

املجاالت األساسية للخطة:
y yمجال التشريع
y yمجال التنظيم.
y yمجال تقوية القدرات.
y yمجال التواصل واألنظمة املعلوماتية.

21

املشاريع األساسية للخطة:
املجاالت
مجال التشريع

املجال التنظيمي

الرمز املشاريع األساسية
 1Lإدماج مقتضيات قانونية مؤطرة للتمويل العمومي للجمعيات
2L
3L
1O
2O
3O
4O
5O
6O

مجال تقوية القدرات

1R
2R
3R

مجال التواصل واألنظمة املعلوماتية

1C
2C
3C
4C
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في مشروع قانون جديد للجمعيات
تحيين املنظومة الضريبة املتعلقة بالجمعيات
اعتماد اإلطارالقانوني املحدث للسجل الوطني للجمعيات
وضع إطار تنظيمي ينظم شروط وكيفيات تدبير املرافق
العمومية من طرف الجمعيات
وضع إطارتنظيمي الستفادة جمعيات املجتمع املدني من
العقارات العمومية
تطويرمنشور الشراكة  2007 /03وتعزيزقوته اإللزامية.
النظام املحاسباتي للجمعيات
إقرارإطارتنظيمي يروم نشرالبرامج التوقعية السنوية
للشراكة بين األجهزة العمومية والجمعيات بداية كل سنة
مالية
إقرارإطارتنظيمي ملزم لنشرالتقاريرالسنوية للشراكة بين
القطاع العام وجمعيات املجتمع املدني
إعداد إطار مرجعي لدفاتر التحمالت الخاصة بالشراكة بين
الدولة والجمعيات
إعداد دالئل استرشادية لبناء اتفاقيات الشراكة وتتبع
تنفيذها
إعداد وتنفيذ برنامج تكويني للجمعيات خاص بالحكامة
الجمعوية والتدبير الجمعوي لألموال العمومية وللمرافق
العامة
تطويربوابة CHARAKA.MA
نشرالبرامج التوقعية للتمويالت العمومية لجمعيات املجتمع
املدني
املواكبة اإلعالمية لطلبات عروض املشاريع
نظام محاسباتي اليكتروني خاص بالجمعيات

بطائق املشاريع
مجال التشريع .
الرمز
إدماج مقتضيات قانونية مؤطرة
للتمويل العمومي للجمعيات في
مشروع قانون جديد للجمعيات

املجال
املشروع
املرجعيات

1L

التزام في البرنامج الحكومي و توصيات لجنة مراقبة االنفاق العمومي وتوصيات الحوار
الوطني والحواراملوازي واملجلس الوطني لحقوق االنسان

املسؤول
االجراءات
اعداد أرضية ملواد قانونية تتعلق
بالتمويل العمومي للجمعيات وضمها
ملشروع قانون الجمعيات

مديرية العالقات مع املجتمع املدني
املؤشرات
مشروع قانون

االجال

2020

الشركاء
وزارة الداخلية +األمانة العامة للحكومة

املشاريع
التنفيذية

الرمز

 .7وضع قواعد قانونية ،تتعلق بترتيب جزاءات عن كل إخالل باملبدأ
الدستوري «ربط املسؤولية باملحاسبة» بالنسبة ملسؤولي الجمعيات
واملسؤولين الحكوميين املوكول لهم تدبير الدعم العمومي املوجه
لجمعيات املجتمع املدني.

CR

7

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

 .8مراجعة منح صفة املنفعة العامة من أجل عقلنتها.

CR

8

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

 .9وضع قواعد قانونية تلزم بإنفاق موارد الدعم العمومي بشكل
حصري على النشاطات املسطرة في إطارالشراكة مع الجهات العمومية
املانحة ،أو الخاصة التي تستفيد من االمتيازات الضريبية؛

CR

9

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

.15التقيد بالقوانين واألنظمة املطبقة على الجمعيات ال سيما
مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376الصادر في  3جمادى األولى
 1378موافق  15نونبر  1958يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات CDC
كما تم تغييره وتتميمه ،وقراروزيراالقتصاد واملالية املؤرخ في  31يناير
1959؛

29

التوصيات

املصدر الرقم

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

 .16إعداد هيكلة إدارية ،وإرساء قواعد املراقبة الداخلية الكفيلة
بضمان سالمة العمليات واألرشيف والحفاظ على تجهيزات وممتلكات CDC
الجمعية؛

30

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

CDC

31

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

 .17ضرورة إدالء الجمعية بحساباتها السنوية للمجلس الجهوي
للحسابات ،وكذا لألجهزة العمومية التي تقدم لها منحا مالية؛

23

 .1االعتراف ضمن القانون املتعلق بالجمعيات ،بحق الجمعيات
في تلقي مساعدات على شكل إعفاء من الضريبة على الدخل ومن
الضرائب أو الرسوم األخرى على املساهمات واألموال واملمتلكات
CNDH
الواردة من الجهات املانحة أو الهيئات الحكومية والدولية ،وعلى
مداخيل االستثمار واإليجارات وحقوق املؤلف واألنشطة االقتصادية
واملعامالت العقارية؛

24

43

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

مجال التشريع
الرمز
تحيين املنظومة الضريبة املتعلقة
بالجمعيات

املجال
املشروع

2L

توصيات الحوارالوطني والحواراملوازي واملجلس الوطني لحقوق االنسان

املرجعيات
املسؤول

النصف األول من كل
االجال
سنة
الشركاء
وزارة االقتصاد واملالية

مديرية العالقات مع املجتمع املدني

االجراءات
مذكرة اقتراحات لوزارة االقتصاد
واملالية

املؤشرات
مواد في مشروع قانون املالية

التوصيات

املصدر الرقم

 .11تمتيع الجمعيات بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة ومالئمة
لطبيعة عملها وأنشطتها وفق القوانين الجاري بها العمل.

DN

 .12اإلعفاء من الضريبة ،الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة
املضافة ،األنشطة االقتصادية للجمعيات املهتمة بالشأن العام والتي ال تكت�سي
صبغة ربحية ً
طبقا للمعاييرالتي يحددها النظام الجبائي (التدبير ْ
ْ
غير ّ
املدر ّ
للربح
للجمعية ،والصبغة غيرالتنافسية للنشاط ولشروط ممارسته)،

CSE

ضريبي جز ّ
ّ
افي بنسبة  20في املائة فيما يتعلق
تخفيض
 .13التنصيص على
ٍ
بالضريبة على الدخل املفروضة على التعويضات الخاضعة للنسبة العليا والتي
تدفعها الجمعيات املهتمة بالشأن العام ألجرائها؛
ّ
الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر؛
 .14إعفاء
َ
ّ .15
املانحة (سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين)
السماح للجهات
من َ
ض َرائبها ّ
خصم ْ
بتقديم إعانات ُت َ
(الض َ
ريبة على الشركات أو الضريبة على
لم ْ
للجمعيات املهتمة بالشأن العام حتى ولو ْ
الدخل) ْ
تكن جمعيات ذات منفعة
ُ َّ ْ
عامة ،وذلك في حدود عتبة تحدد لرقم معامالت الجهة املانحة أو ملداخيلها،
ّ
ويتولى تحديد هذه العتبة ّ
ّ
تنظيمي؛
نص

65

املشاريع
التنفيذية

الرمز

املنظومة الضريبية
للجمعيات

2L

املنظومة الضريبية
119
للجمعيات

2L

CSE

املنظومة الضريبية
120
للجمعيات

2L

CSE

املنظومة الضريبية
121
للجمعيات

2L

CSE

املنظومة الضريبية
122
للجمعيات

2L

25

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
أرضية مشروع قانون

مجال التشريع
الرمز
اعتماد اإلطارالقانوني املحدث
3L
للسجل الوطني للجمعيات
توصيات مجلس النواب والحوارالوطني والحواراملوازي واملجلس األعلى
للحسابات واملجلس الوطني لحقوق االنسان ولجنة تقريرالشراكة
2021
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
وزارة الداخلية األمانة العامة للحكومة
مشروع قانون السجل الوطني
للجمعيات

التوصيات

 .5إحداث سجل وطني للجمعيات.
 .10إنشاء سجل خاص باملجتمع املدني وهيأته على غرار
سجل املقاوالت في إطار التعاون بين جميع املتدخلين
والقطاعات؛

26

املصدر الرقم
CR
CDC

5
24

املشاريع
التنفيذية
اعتماد اطارقانوني
للسجل
اعتماد اطارقانوني
للسجل

الرمز
3L
3L

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
اعداد مذكرة في املوضوع
اعداد نص تنظيمي

مجال التنظيم.
وضع إطارتنظيمي ينظم شروط
1O
الرمز
وكيفيات تدبيراملرافق العمومية من
طرف الجمعيات
توصيات املجلس األعلى للحسابات
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
وزارة اصالح اإلدارة
مذكرة مفصلة
وزارة االقتصاد واملالية
نص تنظيمي

27

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
اعداد مذكرة في املوضوع
اعداد نص تنظيمي

مجال التنظيم.
وضع إطارتنظيمي الستفادة
2O
الرمز
جمعيات املجتمع املدني من
العقارات العمومية
توصيات املجلس األعلى للحسابات
2021
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
وزارة االقتصاد واملالية
مذكرة مفصلة
نص تنظيمي

التوصيات
 .8التقيد بمضامين منشور رئيس الحكومة رقم  2016/ 4املتعلق
ببوابة الشراكة بين الدولة والجمعيات.
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املصدر الرقم

املشاريع التنفيذية

الرمز

105

االطارالتنظيمي
الستفادة الجمعيات
من العقارالعمومي

2O

CDRP

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
منشور جديد للشراكة بين القطاع
العام والجمعيات

مجال التنظيم.
3O
الرمز
تحيين منشور الشراكة
توصيات مجلس النواب والحوارالوطني والحواراملوازي
2019
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
رئيس الحكومة
منشور موقع من طرف رئيس
الحكومة
املشاريع
التنفيذية

الرمز

 .1اختياراملشاريع الواعدة وفق معاييركمية ونوعية ،يتم وضعها من طرف آلية
مركزية أومحلية بحسب الحاالت ،تراعى االستحقاق وتكافؤالفرص والشفافية
وعدم تضارب املصالح؛

CR

1

منشور االطار
املتقدم
للشراكة

3O

 .2إقرار مبدأ التنافسية في الولوج إلى الشراكات أو التمويالت املشتركة عبر
مساطرواضحة للتباري؛

CR

2

منشور االطار
املتقدم
للشراكة

3O

 .3نشرالسلطات املانحة على مواقعها اإللكترونية أو بأي وسيلة أخرى ،الئحة
املشاريع املختارة ومجاالتها ،متضمنة السم الجمعية ،ومبالغ التمويل العمومي
بحسب سنوات اإلنجازاملتوقعة؛

CR

التوصيات

املصدر الرقم

3

3O+
املنشور +
تقرير الشراكة 6O

 .6وضع قواعد قانونية لتنظيم وترسيخ آلية الشراكة ،باتفاقيات مكتوبة
متعددة السنوات ،لضمان استمرارية تمويل البرامج واملشاريع بين الجمعية
والسلطات العمومية والجماعات الترابية ،بناء على أولويات محددة ،تدخل في
إطار السياسات العمومية املسطرة ،بما يتما�شى مع إصالح القانون التنظيمي
لقانون املالية.

CR

6

منشور االطار
املتقدم
للشراكة

3O

 .1ضرورة مضاعفة الدعم املقدم لصالح الجمعيات ،في إطار الشفافية وتكافئ
الفرص ،ونهج سياسة القرب؛

CDC

15

منشور االطار
املتقدم
للشراكة

3O

 .4اعتماد البرمجة متعددة السنوات في إطاراملقاربة الجديدة للبرنامج الحكومي
النتقاء املشاريع ،من خالل تفعيل مبادئ الشفافية ومساواة الجمعيات أمام CDC
الولوج إلى الدعم العمومي واشتراط توفرالكفاءة والخبرة؛

18

منشور االطار
املتقدم
للشراكة

3O

29

 .5الحرص على نشر معايير منح الدعم العمومي ،وتوفير املعلومات عن حجم
الدعم وطرق صرفه؛

CDC

19

 .6اعتماد طرق التدبيرواملراقبة الحديثة؛

CDC

20

 .9املحافظة على التوازن بين املرونة والضبط في مجال منح الدعم العمومي؛

CDC

23

 .14ضرورة االلتزام باملقتضيات القانونية املتعلقة بحالة التنافي وتضارب
املصالح ،بخصوص تلقي الدعم من األجهزة العمومية والجماعات الترابية؛

CDC

28

 .23الدعم العيني – أي بمواد ولوازم  ...إلخ – .يجب أن يتم في إطار اتفاقيات
شراكة أو تعاون ،تحدد فيها على الخصوص التزامات األطراف املتعاقدة،
حتى يتسنى للجماعة وهيئات املراقبة التأكد من استخدام األموال املقدمة في CDC
تحقيق األهداف املتوخاة من الدعم ،وعدم توزيع املواد العينية على الجمعيات
في غياب إطارتعاقدي؛

37

 .25عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع االتفاقيات (مشاريع
توزيع املاء الشروب مثال) وعدم التنصيص في اتفاقيات الشراكة على
CDC
املقتضيات املتعلقة بمراقبة إنجاز املشاريع وتتبعها ،وكذا مسك محاسبة
خاصة باملشروع وعدم اإلدالء بها.

39

 .26عدم قانونية لجوء بعض اإلدارات إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل
بتحصيل املداخيل املتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها
ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية ،ليتم بعد ذلك صرفها من
طرف الجمعية املعنية ،خاصة حين يكون رئيس الجمعية هو مسؤوال إداريا،
وأن يكون أعضاء الجمعية ينحصر في املوظفين التابعين له .مما يستفاد معه
عدم استقاللية هاته الجمعيات وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها .كما
أن الخدمات املقدمة تدخل في اختصاص املرفق العمومي ،مما يجعل هذه
الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه ،وأن األموال التي تتصرف
فيها ما هي إال أمواال عمومية .ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات
املذكورة للرقابة القانونية وعدم احترام املبادئ والقواعد القانونية املعمول بها
في مجال املالية العمومية؛

CDC

40

 .27تجنب األمر بصرف نفقات عمومية بشكل يمكن من تجاوز املراقبات
القانونية التي قد تمنع هذه النفقات لعدم ارتكازها على األساس القانوني
(املنح) بشكل غير مباشر عن طريق جمعية األعمال االجتماعية (شخصية
معنوية خاضعة للقانون الخاص)؛

CDC

30
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منشور االطار
املتقدم
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3O

منشور االطار
املتقدم للشراكة

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

3O

 .28مراسلة الجهات املعنية حول أهم القضايا املرتبطة باملوضوع املشار إليه
أعاله.

CDC

 .4اعتبار تنوع األعمال الجمعوية عبر إدراج مبدأ الشراكة متعددة السنوات
في املشاريع الجمعية املستفيدة من دعم عمومي (خاضع بطبيعة الحال إلى
تقييم سنوي) وذلك من أجل ضمان استدامة العمل الجمعوي وتقوية قدرات
الجمعيات في مجال الرؤية والتخطيط االستراتيجيين.

CNDH

 .5االستلهام من املقاربة التي اقترحها املجلس األعلى للحسابات في تقريره لعام
 2010في إطار متابعة تنفيذ توصياته بهدف إعادة تحديد املعايير املتعلقة
بأهلية الجمعيات للولوج إلى التمويل العمومي.

CNDH

 .6التنصيص صراحة على مقت�ضى يتعلق بالنشراالستباقي للمعلومات املتعلقة
بالبرامج ،وطلبات العروض وباقي الفرص املوجهة للجمعيات ،من طرف اإلدارات
العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام؛

CNDH

48

 .8تنويع عروض تمويل الجمعيات ،وتكييفها بشكل أفضل مع تنوع مجاالت
تدخل الجمعيات ،وتبسيط شروط ومساطر الولوج إلى هذه العروض .فتنويع
CNDH
عرض تمويل الجمعيات هو شرط ضروري الستقاللية النسيج الجمعوي
الوطني.

50

 .10وضع أنظمة ومساطر «تمييز إيجابي» كمراحل انتقالية للمواكبة لفائدة
بعض الجمعيات ،ليس فقط باعتبار املوضوع املنصوص عليه في أنظمتها
األساسية ،ولكن وأساسا الفئات املعنية بأنشطتها ،ويتعلق األمر بالجمعيات CNDH
العاملة مع الفئات الهشة واألشخاص في وضعية إعاقة ،وبالجمعيات العاملة
في الجماعات صعبة الولوج.

52

     .11اعتماد برامج مستهدفة على تدابير تحفيزية للجمعيات الحديثة النشأة.
ويمكن لهذه التدابيرأن تتخذ على سبيل املثل ال الحصر ،دعم التشغيل األول،
CNDH
طلبات عروض مبسطة ،مساطر مبسطة للولوج إلى التمويل وبرامج لدعم
القدرات التدبيرية للجمعيات.

53

        .1تخصص السلطات العمومية والجماعات الترابية منح ضمن ميزانيتها
السنوية ،لتمويل مشاريع وأنشطة الجمعيات ،وتغطية مصاريف تدبيرها،
وتطويروسائل عملها ،على أساس تكافؤ الفرص والشفافية واملنافسة.

55
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31

        .2إعالن السلطات العمومية والجماعات الترابية خالل مدة ال تقل عن
ثالثة أشهر ،قائمة باملشاريع واألنشطة الجمعوية املفتوحة لتلقي طلب املنح
وشروط إسنادها ،وفق دفاترتحمالت.

DN
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .3منح التمويل وفق مسطرة تنافسية.

DN

57

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .4ضبط منهجية انتقاء املشاريع واألنشطة على أساس معايير تراعى فيها
الشفافية واالستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تنازع املصالح.

DN

58

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .5نشر قائمة املشاريع املستفيدة ،ومبالغ التمويل ،وتقارير إنجاز املشاريع
كليا أوجزئيا ،كل سنة من طرف السلطات املانحة على موقعها اإللكتروني وبأي
وسيلة أخرى.

DN

59

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .8إقرارضمانات قانونية ومؤسساتية لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في
الحصول على الدعم والتمويل العمومي والشراكات.

DN
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .9إقرارالحق في الولوج للمعلومة املتعلقة بالتمويل والشراكات.

DN

63

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

     .18تعميم املعلومات حول طلبات الترشح للشراكة العمومية ،واإلعالن
عن نتائج معالجة الطلبات املقدمة من طرف منظمات املجتمع املدني في إطار
من الشفافية ،وتعليل القرارات وفق ما تقتضيه املصلحة العامة وأولويات
السياسات العمومية.

DN
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .1وضع إجراءات واضحة تعمل على تكريس الشراكة بين السلطات
العمومية والجمعيات على أساس نموذج أو نماذج اتفاقيات تحدد اإلطار
العام ،وتعرف بحقوق وواجبات كل طرف من األطراف ،فضال عن تحديد
معايير االستحقاق واالنتقاء املعتمدة قصد االستفادة من الحق في ولوج
التمويل العمومي؛

DL

75

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .3احترام استقاللية الجمعيات فيما يخص تحديد استراتيجياتها وتدبير
أنشطتها ،وكذلك حرية تسييرمشاريعها الخاصة؛

DL
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .4نشرمعاييرالتأهيل واالنتقاء املعمول بها؛

DL
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .5إشراك الجمعيات داخل لجان التأهيل واالنتقاء وفي وضع إجراءات
التمويل العمومي حيزالتنفيذ؛

DL
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .9وضع قواعد فعالة تمكن من استباق واجتناب النزاعات املرتبطة
بتضارب املصالح؛

DL
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منشور االطار
املتقدم للشراكة
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CDRP

98

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .1اعتماد منهجية ومساطرمبسطة في عقد اتفاقيات الشراكة؛
32

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

3O

        .2وضع إطاراسترشادي معاييردعم مشاريع وأنشطة الجمعيات؛

CDRP

        .3ربط ابرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات باحترام أنظمتها األساسية
وقواعد الحكامة الجيدة واملقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،كاحترام
مقتضيات قانون الشغل ،والحماية االجتماعية لألجراء؛

CDRP

100

        .7تيسير ولوج الجمعيات الستعمال القاعات والفضاءات العمومية
لتقليص تكلفة أنشطتها؛

CDRP
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

ّ
     .2تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير ْ
استراتيجيات الش َراكة.

CSE

109

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

ّ
العمومي
     .4وضع قواعد وإجراءات لضمان اإلنصاف والشفافية في التمويل
(معاييراالستحقاق ،كيفيات االنتقاء ،نشرالنتائج .)...

CSE

111

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

        .9تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات في مجال الشراكة والتعاون
والحكامة املالية؛
ّ
ّ
للشراكة بين ّ
والشراكات قائمة على منطق التبادل املتوازن
الدولة
     .1تعزيزرؤية
ّ
ّ
ّ
واحترام التوجهات االستراتيجية للجمعيات.

     .5تدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات ّ
تحدد األهداف ونوعية
ّ
ّ
األنشطة وامليز ّ
ات للنتائج بهدف
انية والنتائج املنتظرة ،كما تحدد مؤشر ٍ
ّ
التقييم؛
ّ
املنظمة لعالقة الشراكة بين ّ
     .6مراجعة ّ
الدولة والجمعيات ،في
دورية 2003

ضوء األحكام الجديدة للدستور.
السنوات ،مع مشاريع ّ
 .26تشجيع التمويل متعدد ّ
تمتد إلى ثالث سنوات على
األقل َب َدلاً من تقديم منح وإعانات ّ
ّ
محددة في الزمن.

99

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

CSE

112

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

CSE

113

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

CSE

133

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

ْ .27إبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي ّ
تتكفل ،لفائدة
الدولة أو نيابة عنهاّ ،
بتحمل األشخاص في وضعية هشاشة .وفي هذه الحال،
ْ ّ
يمثل تمويل ّ
الدولة نسبة ّ
هامة من ميزانية تسييرالجمعية.
ينبغي أن

CSE

العمومية باالنتظام في ْ
ّ
عقد الجمعيات للجموع
ْ .31ربط تقديم املنح واإلعانات
ّ
ّ
ّ
األساسية.
اإلدارية ،وفقا ألنظمتها
العامة واملجالس

CSE

134

138
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3O

33

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
النظام املحاسباتي للجمعيات
إصدارالقرارات املحددة لشكل
القوائم املحاسباتية للجمعيات
تحيين قراروزيراملالية حول الوثائق
الواجب إرفاقها بقرارات تحويل
التمويالت للجمعيات (محضرالنشر
في بوابة  charaka.maو نسخة
اتفاقية الشراكة )

مجال التنظيم.
الرمز
النظام املحاسبي للجمعيات
4O
توصيات املجلس األعلى للحسابات
2020
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
وزارة االقتصاد واملالية
نص منشور في الجريدة الرسمية
نص منشور في الجريدة الرسمية

وزارة االقتصاد واملالية

نص منشور في الجريدة الرسمية

وزارة االقتصاد واملالية

التوصيات

34

املصدر الرقم

     .10التنصيص على مسك محاسبة طبقا للنظام املحاسبي الخاص
بالجمعيات؛

CR

10

املشاريع
التنفيذية

الرمز

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

     .11التنصيص على حفظ الوثائق واملستندات املحاسباتية املتعلقة
بالدعم والشراكات والتمويل العمومي ،لغاية أي مراقبة تقوم بها
الجهات ذات العالقة.

CR

11

النظام املحاسباتي
4O
للجمعيات

 .11تعليل الجمعيات للمصاريف واملداخيل (األوراق املحاسبية)؛

CDC

25

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

 .12تعليل الجمعيات للعمليات املالية ضمن املؤشرات األساسية
للمصداقية والشفافية في املعامالت؛

CDC

26

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

 .13إرساء قواعد الرقابة الداخلية؛

CDC

27

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

 .18وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير املالي ،وتعيين مراقب
للحسابات قصد التصديق عليها؛

CDC

32

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

 .19مسك الوثائق املحاسبية وفق ما تنص عليه القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل ،ال سيما القانون رقم  9.88املتعلق بالقواعد
املحاسبية الواجب على التجارالعمل بها؛

CDC

33

النظام املحاسباتي
4O
للجمعيات

 .20إلزامية تبريرنفقات الجمعية بوثائق تستجيب للشروط املنصوص
عليها في املادة  49من مدونة التجارة وكذا في املادة  III-145من املدونة
العامة للضرائب ،وتجاوز النقص في تبرير بعض نفقات الجمعية
(االكتفاء بتحريرإشهادات يتم توقيعها من طرف بعض أعضاء املكتب
 الوثائق املبررة ال تتوفرفيها الشروط املنصوص عليها في املادة  49منمدونة التجارة وكذا في املادة  III-145من املدونة العامة للضرائب).
أو أداء نفقات التنقل دون اإلدالء بوثائق مثبتة (البيانات ال تتضمن
وجهة التنقل والوسائل املستعملة وال أماكن اإليواء والتغذية .كما أنها
ال توضح كلفة هذه الخدمات وأسماء املستفيدين منها مع توقيعاتهم).؛

CDC

34

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

        .7تحديد النظام املحاسباتي للجمعيات ،بنص تنظيمي ينشر
بالجريدة الرسمية ،يأخذ بعين االعتبارخصوصية طبيعتها ،تعده وزارة
املالية،

DN

61

النظام املحاسباتي
4O
للجمعيات

        .1نشر حسابات الجمعية بشكل إجباري بناء على سقف « رقم
معامالت» يتم تحديده.

DL

85

النظام املحاسباتي
للجمعيات

4O

ْ .11
ّ
خاص بالجمعيات ،وإدراج معايير
وضع مخطط محاسباتي
الحكامة الجيدة في ديباجته (االنعقاد املنتظم للجموع ّ
العامة العادية
مع املصادقة على التقاريراألدبية واملالية السنوية ،اجتماعات الهيئات
ّ
املسيرة وفقا للقوانين ،مسك محاسبة ،احترام ّ
مدونة الشغل) ...؛

CSE

النظام املحاسباتي
118
للجمعيات

4O

مبس َطة للمؤسسات ّ
 .29توفيرمحاسبة مالية َّ
الصغيرة واملتوسطة.

CSE

النظام املحاسباتي
136
للجمعيات

4O

35

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
اعداد مذكرة بمناسبة الرسالة
التأطيرية لقانون املالية

36

مجال التنظيم.
إقرارإطارتنظيمي يروم نشرالبرامج
التوقعية السنوية للشراكة بين
الرمز
5O
األجهزة العمومية والجمعيات بداية
كل سنة مالية
توصيات مجلس النواب واملجلس الوطني لحقوق االنسان
2020
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
رئيس الحكومة ووزارة االقتصاد
مقتضيات ملزمة في املذكرة التأطيرية
واملالية
لقانون املالية

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
اعداد مذكرة في املوضوع

مجال التنظيم.
إقرارإطارتنظيمي ملزم لنشر
التقاريرالسنوية للشراكة بين
الرمز
6O
القطاع العام وجمعيات املجتمع
املدني
توصيات لجنة تقريرالشراكة
2020
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
رئيس الحكومة  +األمانة العامة
نص تنظيمي
للحكومة

اعداد نص تنظيمي
التوصيات

املصدر

 .12إعداد تقارير قطاعية سنوية حول كل أصناف الدعم والتمويل
(املباشرة وغير املباشرة) والشراكات العمومية مع الجمعيات من طرف
القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،تنشر
على مواقعها اإلليكترونية؛

CR

الرقم

12

املشاريع
التنفيذية
تقرير
الشراكة

الرمز

6O

 .6إعداد السلطة الحكومية املكلفة باملجتمع املدني تقريرا سنويا
حول الدعم والتمويل والشراكات العمومية للجمعيات بناء على تقارير
في املوضوع تتلقاها من القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية
والجماعات الترابية .ويقدم هذا التقرير السنوي أمام البرملان .ويعرض
ضمن الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية.

DN

60

تقرير
الشراكة

6O

 .2إعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويالت العمومية
املمنوحة ،واملستفيدين منها ،واملبالغ املمنوحة لكل جمعية على حدة؛

DL

76

تقرير
الشراكة

6O

 .4السهر على تطوير اإلطار التشريعي املتعلق بالشراكة بين الدولة
والجمعيات ،وتتبع تلك الشراكة عندما يتعلق األمر بتمويل عمومي في MCRPSC
إطارالسياسات العمومية.

89

تقرير
الشراكة

6O

MCRPSC

92

تقرير
الشراكة

6O

 .7السهرعلى تنظيم لقاءات للتشاور ضمن مقاربة موضوعاتية تستند
للحكامة وللشراكة.

37

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
دليل اطارمرجعي ملساعدة األجهزة
العمومية على بناء دفاترالتحمالت
الخاصة بالشراكة

38

تقوية القدرات.
إطارمرجعي لدفاترالتحمالت الخاصة
الرمز
1R
بالشراكة بين الدولة والجمعيات
توصيات لجنة تقريرالشراكة
2020
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
وثيقة مرجعية مطبوعة واليكترونية

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
اعداد دليل بناء اتفاقية شراكة
اعداد دليل تتبع اتفاقية شراكة
اعداد دليل تقييم ملفات املشاريع

تقوية القدرات
إعداد دالئل استرشادية لبناء
الرمز
2R
اتفاقيات الشراكة وتتبع تنفيذها
توصيات لجنة تقريرالشراكة
2020
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
دليل مطبوع واليكتروني
دليل مطبوع واليكتروني
دليل مطبوع واليكتروني

39

املجال
املشروع

املرجعيات
املسؤول
االجراءات
برنامج تكويني حكامة للجمعيات

تقوية القدرات
الرمز
إعداد وتنفيذ برنامج تكويني
للجمعيات خاص بالحكامة
الجمعوية والتدبيرالجمعوي
لألموال العمومية وللمرافق العامة
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
املؤشرات
عدد الدورات التكوينية

التوصيات
 .22املساهمة في تمويل وتنظيم تعزيزقدرات الجمعيات؛
 .28تعزيزقدرات الوزارات والجماعات التر ّ
ابية واملؤسسات
العمومية في مجال ّ
ّ
تتبع وتقييم الجمعيات.

40

االجال

3R

الشركاء

2020

املشاريع
التنفيذية

الرمز

CSE

129

البرنامج التكويني

3R

CSE

135

البرنامج التكويني

3R

املصدر الرقم

التواصل واألنظمة املعلوماتية
الرمز
تطويربوابة CHARAKA.MA

املجال
املشروع

دراسة الوزارة مع االتحاد االوربي
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
املؤشرات
اطالق الصيغة الجديدة للبوابة

املرجعيات
املسؤول
االجراءات
تطويربوابة CHARAKA.MA

االجال

1C
الشركاء

2020

التوصيات

املصدر

الرقم

املشاريع
التنفيذية

الرمز

 .9إنشاء بوابة إلكترونية حكومية موحدة تضم جميع برامج التمويل
املوجهة للجمعيات.

CNDH

51

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

   .9دعوة الجمعيات للتسجيل في البوابة ،ودعوة جميع األطراف
للتفاعل عبرها.

MCRPSC

94

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

    .10فتح البوابة في وجه جميع املؤسسات التي تدعم مشاريع
الجمعيات تفعيال ملبادئ الشفافية والحكامة.

MCRPSC

95

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

     .11دعوة جميع القطاعات الحكومية لنشرطلب عروض املشاريع
املوجهة للجمعيات عبرالبوابة ،مع الزامية نشراملشاريع املمولة والتقيد MCRPSC
باملساطراملتبعة.

96

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

 ,12الدعوة الى تمكين الجمعيات من إعفاءات جمركية وضريبية
مع تخفيضات في التحمالت املتعلقة باألجور ،ومن نظام للحماية
االجتماعية ونظام محاسباتي يتناسب ومهامها.

MCRPSC

97

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

      .5نشرنتائج دعم مشاريع الجمعيات املحلية والجهوية والوطنية
املستفيدة من الدعم العمومي؛

CDRP

102

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

َ
املعلومة.
 .3ضمان املساواة في ولوج الجمعيات إلى

CSE

110

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

41

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات

42

التواصل واألنظمة املعلوماتية
نشرالبرامج التوقعية للتمويالت
الرمز
العمومية لجمعيات املجتمع املدني
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
املؤشرات

االجال

2C
الشركاء

2021

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
حمالت تواصلية سنوية

التواصل واألنظمة املعلوماتية
املواكبة اإلعالمية لطلبات عروض
الرمز
املشاريع
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
املؤشرات
عدد اإلعالنات املوزعة على
الجمعيات

االجال

3C
الشركاء

2020

43

املجال
املشروع
املرجعيات
املسؤول
االجراءات
برنامج معلوماتي لتفعيل النظام
املحاسباتي للجمعيات

44

التواصل واألنظمة املعلوماتية
الرمز
نظام محاسباتي اليكتروني خاص
4C
بالجمعيات
توصيات الحوارالوطني
2020
االجال
مديرية العالقات مع املجتمع املدني
الشركاء
املؤشرات
نظام اليكتروني متاح لالستعمال قسم األنظمة املعلوماتية

توصيات تتم االستجابة لها بواسطة مشاريع خارج الخطة
التوصيات

املصدر الرقم

 .12وضع تصور متكامل للشراكة يشمل مجاالت متنوعة كالدعم التقني،
واللوجستيكي ،ودعم القدرات واملشاركة في إعداد وإعمال وتتبع السياسات CNDH
العمومية الوطنية و  /أو الترابية.

املشاريع
التنفيذية

54

خطة العمل

 .3ضبط اإلطارالقانوني املتعلق بتمويل الجمعيات وفق مستجدات الواقع
الراهن ،بما في ذلك العالقة املالية بين الجمعيات والجماعات الترابية؛

CDC

17

دورية وزير
الداخلية

 .22منح الدعم لجمعيات تنشط خارج املجال الترابي للجماعة ،وخدماتها
ال تشمل مباشرة ساكنة الجماعة؛

CDC

36

دورية وزير
الداخلية

 .24تعديل االتفاقيات مع الجمعيات دون عرضها مسبقا على السلطة
املختصة باملصادقة وفق قاعدة توازي االشكال ،وتطبيق اتفاقيات مخالفة CDC
لالتفاقيات املصادق عليها (عدم االلتزام بالصيغة املصادق عليها)؛

38

دورية وزير
الداخلية

CSE

114

دورية وزير
الداخلية

ّ
ْ .7
وضع ّ
دورية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات.

 .7تعديل القانون رقم  71 - 004بتاريخ  21شعبان  12( 1391أكتوبر )1971
بالتماس اإلحسان العمومي ،وكذا مرسومه التطبيقي رقم  2.04.970بتاريخ
 28من ذي القعدة  1425املوافق ل  10يناير  2005من أجل التنصيص على CNDH
نشر األمانة العامة للحكومة لحصيلة العمليات و املداخيل املنجزة في إطار
ممارسة هذه املسطرة.

49

خاص ّ
بالتطوع غير ّ
ّ
 .16وضع قانون
املؤدى عنه وتمييزه عن التطوع الذي
ّ
ْ
ّ
ً
ُ
يتلقى صاحبه تعويضا عن عمله .وينتظر من هذا القانون أن يحدد حقوق
ّ
ّ
وواجبات كل من
املتطوعين بدون تعويض
واملتطوعين بتعويض؛
ِ
ِ

CSE

123

الرمز

مشروع قانون
19-19

مشروع قانون
التطوع

ّ
املتطوعين بالتعويض أو بدونه َ
ْ .17
أثناء
فرض ضمان التأمين لحماية
لنشاط لفائدة الجمعية؛
مزاولتهم
ٍ

CSE

124

مشروع قانون
التطوع

التطوعي في َ
ّ
ّ
التعليمية؛
وسط األطفال داخل املنظومة
 .18تنمية روح العمل

CSE

125

مشروع قانون
التطوع

45

 .19وضع حوافز ّ
تشجع الشباب على االنخراط في العمل الجمعو ّي ،مثل
ّ
ً
عنصرا إيجابيا ضمن ملف الشاب من أجل الولوج
فترة التكوين في مجال
إلى الدراسات العليا.

CSE

126

ّ
للقطاع
ضريبية مالئمة
 .20تشجيع تشغيل األجراء من خالل اتخاذ تدابير
ِ
الجمعو ّي؛

CSE

127

خاص بالعامل االجتماعي ّ
ّ
 .23إعداد قانون
يحدد :طبيعة العمل االجتماعي
َ
ّ
االجتماعي إزاء الجمعية واملستفيدين ،وضمان
وحقوق وواجبات العامل
حمايته الجسدية والقانونية؛
 .24تحسين عرض تكوين العاملين االجتماعيين :ينبغي ْأن َ
تعم َل الجامعات
ّ
ّ
ّ
املستمر في
إشهادية ،وتوفيرالتكوين
تكوينية
والكليات على تطوير َمصوغات

مختلف التخصصات.

CSE

130

CSE

131

  .2وضع إطار قانوني يمكن من تنويع مصادر تمويل الجمعيات ،السيما
بوضع إطار قانوني محفز على الرعاية ( .)le mécenatولهذا الغرض يقترح
اعتماد ،مع مراعاة األحكام القانونية املتعلقة بتنظيم األوقاف ،قانون
خاص ينظم مجال الرعاية .ويجب أن تخضع لهذا القانون على وجه
الخصوص بعض األعمال مثل تخصيص أصول بشكل ال رجعة فيه للقيام
بعمل من أعمال املصلحة العامة ،أو تخصيص ممتلكات بشكل ال رجعة
CNDH
فيه قصد رسملتها ،مع استخدام اإليرادات املترتبة عن تلك العملية لدعم
عمل من أعمال املصلحة العامة ،ودفع أموال بشكل ال رجعة فيه من قبل
شركة واحدة أو أكثر للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة ،وتخصيص
أصول بشكل ال رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة بواسطة
مؤسسة محتضنة ،وتخصيص أصول بشكل ال رجعة فيه إلنجاز نشاط
واحد أو أكثرفي مجال البحث العلمي أو التعليم أو هما معا.

46

44

مشروع قانون
التطوع
مشروع قانون
العاملين
االجتماعيين
مشروع قانون
العاملين
االجتماعيين
مشروع قانون
العاملين
االجتماعيين

مشروع قانون
املؤسسات
الكفيلة

47

48

49

50

جدول التقابل بين التوصيات املرجعية واملشاريع املبرمجة في الخطة
التوصيات

المصدر

الرقم

المشاريع التنفيذية الرمز

 .1اختيار املشاريع الواعدة وفق معايير كمية ونوعية ،يتم وضعها
من طرف آلية مركزية أو محلية بحسب الحاالت ،تراعى االستحقاق
وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم تضارب املصالح؛

CR

1

منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة

 .2إقرار مبدأ التنافسية في الولوج إلى الشراكات أو التمويالت
املشتركة عبرمساطرواضحة للتباري؛

CR

2

منشور االطار
املتقدم للشراكة

 .3نشر السلطات املانحة على مواقعها اإللكترونية أو بأي وسيلة
أخرى ،الئحة املشاريع املختارة ومجاالتها ،متضمنة السم الجمعية،
ومبالغ التمويل العمومي بحسب سنوات اإلنجازاملتوقعة؛

CR

 .4إحداث آلية تواصلية مع الجمعيات داخل كل قطاع حكومي
ومندوبياته واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،فيما يتعلق
بالبرامج التي تسطرها في إطاراتفاقيات الشراكة؛

CR

4

  .5إحداث سجل وطني للجمعيات.

CR

5

 .6وضع قواعد قانونية لتنظيم وترسيخ آلية الشراكة ،باتفاقيات
مكتوبة متعددة السنوات ،لضمان استمرارية تمويل البرامج
واملشاريع بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية،
بناء على أولويات محددة ،تدخل في إطار السياسات العمومية
املسطرة ،بما يتما�شى مع إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية.

CR

3

3O

املنشور  +تقرير 3O+
6O
الشراكة

اعتماد اطار
قانوني للسجل

3L

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

 .7وضع قواعد قانونية ،تتعلق بترتيب جزاءات عن كل إخالل
باملبدأ الدستوري «ربط املسؤولية باملحاسبة» بالنسبة ملسؤولي
الجمعيات واملسؤولين الحكوميين املوكول لهم تدبيرالدعم العمومي
املوجه لجمعيات املجتمع املدني.

CR

7

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

 .8مراجعة منح صفة املنفعة العامة من أجل عقلنتها.

CR

8

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

 .9وضع قواعد قانونية تلزم بإنفاق موارد الدعم العمومي بشكل
حصري على النشاطات املسطرة في إطار الشراكة مع الجهات
العمومية املانحة ،أوالخاصة التي تستفيد من االمتيازات الضريبية؛

CR

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

6

9

51

التوصيات

المصدر

الرقم

 .10التنصيص على مسك محاسبة طبقا للنظام املحاسبي الخاص
بالجمعيات؛

CR

10

     .11التنصيص على حفظ الوثائق واملستندات املحاسباتية
املتعلقة بالدعم والشراكات والتمويل العمومي ،لغاية أي مراقبة
تقوم بها الجهات ذات العالقة.

CR

 .12إعداد تقاريرقطاعية سنوية حول كل أصناف الدعم والتمويل
(املباشرة وغير املباشرة) والشراكات العمومية مع الجمعيات من
طرف القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات
الترابية ،تنشرعلى مواقعها اإلليكترونية؛

CR

 .13إحالة تقرير سنوي أمام البرملان بناء على التقارير السنوية
القطاعية ،يكون ضمن الوثائق املصاحبة ملشروع القانون املالي،
وهوما سيمكن من التعرف على رؤية الحكومة حول الدعم العمومي
على امتداد السنوات ،والوقوف على تطور الدعم والتعرف على
مخرجاته مقارنة باألهداف املسطرة.

CR

 .14تعزيزرقابة الدولة على التمويالت األجنبية املمنوحة للجمعيات
عن طريق إلزام املؤسسات البنكية ومكاتب الصرف ومؤسسات
تحويل األموال ،بأن ترفع تصريحا إلى األمانة العامة للحكومة ووزارة
الخارجية ووزارة الداخلية.

CR

14

 .1ضرورة مضاعفة الدعم املقدم لصالح الجمعيات ،في إطار
الشفافية وتكافئ الفرص ،ونهج سياسة القرب؛

CDC

15

 .2اعتماد معايير وآليات محددة للتتبع والتقييم ومراقبة صرف
الدعم العمومي لتمويل برامج الجمعيات؛

CDC

16

11

12

النظام
املحاسباتي
للجمعيات

4O

النظام
املحاسباتي
للجمعيات

4O

تقريرالشراكة

6O

13

     .12وضع تصور متكامل للشراكة يشمل مجاالت متنوعة كالدعم
التقني ،واللوجستيكي ،ودعم القدرات واملشاركة في إعداد وإعمال CNDH
وتتبع السياسات العمومية الوطنية و  /أو الترابية.

54

 .4اعتماد البرمجة متعددة السنوات في إطار املقاربة الجديدة
للبرنامج الحكومي النتقاء املشاريع ،من خالل تفعيل مبادئ
CDC
الشفافية ومساواة الجمعيات أمام الولوج إلى الدعم العمومي
واشتراط توفرالكفاءة والخبرة؛

18
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المشاريع التنفيذية الرمز

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

خطة العمل

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

التوصيات

المصدر

الرقم

 .5الحرص على نشر معايير منح الدعم العمومي ،وتوفير املعلومات
عن حجم الدعم وطرق صرفه؛

CDC

19

 .6اعتماد طرق التدبيرواملراقبة الحديثة؛

CDC

20

 .7اعتماد معايير األمم املتحدة املتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات
لتفادي االستفادة من التمويل املتعدد الجهات؛

CDC

21

 .8اعتماد أسلوب التنسيق والشراكة بين القطاعات الوزارية وكافة
املتدخلين في منح الدعم العمومي للجمعيات وإعداد التقارير ونشر CDC
األرقام واملعطيات؛

22

 .9املحافظة على التوازن بين املرونة والضبط في مجال منح الدعم
العمومي؛

CDC

23

 .10إنشاء سجل خاص باملجتمع املدني وهيأته على غرار سجل
املقاوالت في إطارالتعاون بين جميع املتدخلين والقطاعات؛

CDC

24

 .11تعليل الجمعيات للمصاريف واملداخيل (األوراق املحاسبية)؛ CDC

25

 .12تعليل الجمعيات للعمليات املالية ضمن املؤشرات األساسية
للمصداقية والشفافية في املعامالت؛

CDC

26

 .13إرساء قواعد الرقابة الداخلية؛

CDC

27

 .14ضرورة االلتزام باملقتضيات القانونية املتعلقة بحالة التنافي
وتضارب املصالح ،بخصوص تلقي الدعم من األجهزة العمومية CDC
والجماعات الترابية؛

28

 .15التقيد بالقوانين واألنظمة املطبقة على الجمعيات ال سيما
مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376الصادر في  3جمادى
األولى  1378موافق  15نونبر  1958يضبط بموجبه حق تأسيس CDC
الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ،وقرار وزير االقتصاد واملالية
املؤرخ في  31يناير 1959؛

29
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منشور االطار
املتقدم للشراكة
منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة
3O

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

اعتماد اطار
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املحاسباتي 4O
للجمعيات
النظام
املحاسباتي 4O
للجمعيات
النظام
املحاسباتي 4O
للجمعيات
3L

منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة

تحيين قانون
تأسيس
الجمعيات

1L

53

المصدر

الرقم

التوصيات

 .16إعداد هيكلة إدارية ،وإرساء قواعد املراقبة الداخلية الكفيلة
بضمان سالمة العمليات واألرشيف والحفاظ على تجهيزات CDC
وممتلكات الجمعية؛

30

 .17ضرورة إدالء الجمعية بحساباتها السنوية للمجلس الجهوي
للحسابات ،وكذا لألجهزة العمومية التي تقدم لها منحا مالية؛

CDC

31

 .18وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير املالي ،وتعيين مراقب
للحسابات قصد التصديق عليها؛

CDC

32

 .19مسك الوثائق املحاسبية وفق ما تنص عليه القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل ،ال سيما القانون رقم  9.88املتعلق بالقواعد CDC
املحاسبية الواجب على التجارالعمل بها؛

33

 .20إلزامية تبرير نفقات الجمعية بوثائق تستجيب للشروط
املنصوص عليها في املادة  49من مدونة التجارة وكذا في املادة III-145
من املدونة العامة للضرائب ،وتجاوز النقص في تبرير بعض نفقات
الجمعية (االكتفاء بتحرير إشهادات يتم توقيعها من طرف بعض
أعضاء املكتب  -الوثائق املبررة ال تتوفر فيها الشروط املنصوص
CDC
عليها في املادة  49من مدونة التجارة وكذا في املادة  III-145من املدونة
العامة للضرائب ).أو أداء نفقات التنقل دون اإلدالء بوثائق مثبتة
(البيانات ال تتضمن وجهة التنقل والوسائل املستعملة وال أماكن
اإليواء والتغذية .كما أنها ال توضح كلفة هذه الخدمات وأسماء
املستفيدين منها مع توقيعاتهم).؛

34

 .21استفادة الجمعيات الرياضية من الدعم دون إرساء إطار
تعاقدي طبقا ملقتضيات املادة  82من القانون رقم  30.09املتعلق CDC
بالتربية البدنية والرياضة؛

35

 .3ضبط اإلطارالقانوني املتعلق بتمويل الجمعيات وفق مستجدات
الواقع الراهن ،بما في ذلك العالقة املالية بين الجمعيات والجماعات CDC
الترابية؛

17

54
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 .23الدعم العيني – أي بمواد ولوازم  ...إلخ – .يجب أن يتم في إطار
اتفاقيات شراكة أو تعاون ،تحدد فيها على الخصوص التزامات
األطراف املتعاقدة ،حتى يتسنى للجماعة وهيئات املراقبة التأكد من CDC
استخدام األموال املقدمة في تحقيق األهداف املتوخاة من الدعم،
وعدم توزيع املواد العينية على الجمعيات في غياب إطارتعاقدي؛

37

منشور االطار
املتقدم للشراكة

CDC

36

دورية وزير
الداخلية

 .25عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع االتفاقيات
(مشاريع توزيع املاء الشروب مثال) وعدم التنصيص في اتفاقيات
CDC
الشراكة على املقتضيات املتعلقة بمراقبة إنجاز املشاريع وتتبعها،
وكذا مسك محاسبة خاصة باملشروع وعدم اإلدالء بها.

39

 .26عدم قانونية لجوء بعض اإلدارات إلى إحداث جمعيات بغرض
التكفل بتحصيل املداخيل املتأتية من الخدمات التي تقدمها
للمستفيدين منها ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية،
ليتم بعد ذلك صرفها من طرف الجمعية املعنية ،خاصة حين
يكون رئيس الجمعية هو مسؤوال إداريا ،وأن يكون أعضاء الجمعية
ينحصر في املوظفين التابعين له .مما يستفاد معه عدم استقاللية
CDC
هاته الجمعيات وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها .كما أن
الخدمات املقدمة تدخل في اختصاص املرفق العمومي ،مما يجعل
هذه الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه ،وأن األموال
التي تتصرف فيها ما هي إال أمواال عمومية .ويترتب عن هذا الوضع
عدم إخضاع العمليات املذكورة للرقابة القانونية وعدم احترام
املبادئ والقواعد القانونية املعمول بها في مجال املالية العمومية؛

40

 .22منح الدعم لجمعيات تنشط خارج املجال الترابي للجماعة،
وخدماتها ال تشمل مباشرة ساكنة الجماعة؛
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

3O

3O

 .27تجنب األمر بصرف نفقات عمومية بشكل يمكن من تجاوز
املراقبات القانونية التي قد تمنع هذه النفقات لعدم ارتكازها على
CDC
األساس القانوني (املنح) بشكل غيرمباشرعن طريق جمعية األعمال
االجتماعية (شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص)؛

41

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

CDC

42

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

 .28مراسلة الجهات املعنية حول أهم القضايا املرتبطة باملوضوع
املشارإليه أعاله.

55

المصدر

الرقم

التوصيات

 .1االعتراف ضمن القانون املتعلق بالجمعيات ،بحق الجمعيات
في تلقي مساعدات على شكل إعفاء من الضريبة على الدخل ومن
الضرائب أو الرسوم األخرى على املساهمات واألموال واملمتلكات
CNDH
الواردة من الجهات املانحة أو الهيئات الحكومية والدولية،
وعلى مداخيل االستثمار واإليجارات وحقوق املؤلف واألنشطة
االقتصادية واملعامالت العقارية؛

43

 .24تعديل االتفاقيات مع الجمعيات دون عرضها مسبقا على
السلطة املختصة باملصادقة وفق قاعدة توازي االشكال ،وتطبيق
CDC
اتفاقيات مخالفة لالتفاقيات املصادق عليها (عدم االلتزام بالصيغة
املصادق عليها)؛

38

 .3مالءمة أنظمة اإلعفاءات لفائدة الجمعيات بموجب املدونة
العامة للضرائب .ويو�صي املجلس ضمن نفس املنطق بتعميم
نظام اإلعفاءات واالقتطاعات والتخفيضات املنصوص عليها حاليا
لفائدة الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة لتشمل جميع
CNDH
الجمعيات املؤسسة وفقا للقانون .وسيتسنى بفضل هذا االقتراح
تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية للضرائب
التي تدعو بشكل عام إلى إصالح «نظام الضرائب املفروضة على
الجمعيات بهدف املساهمة في النهوض بالعمل الجمعوي «.

45

 .4اعتبار تنوع األعمال الجمعوية عبر إدراج مبدأ الشراكة متعددة
السنوات في املشاريع الجمعية املستفيدة من دعم عمومي (خاضع
بطبيعة الحال إلى تقييم سنوي) وذلك من أجل ضمان استدامة CNDH
العمل الجمعوي وتقوية قدرات الجمعيات في مجال الرؤية
والتخطيط االستراتيجيين.

46

 .5االستلهام من املقاربة التي اقترحها املجلس األعلى للحسابات في
تقريره لعام  2010في إطارمتابعة تنفيذ توصياته بهدف إعادة تحديد CNDH
املعاييراملتعلقة بأهلية الجمعيات للولوج إلى التمويل العمومي.

47

56
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 .6التنصيص صراحة على مقت�ضى يتعلق بالنشر االستباقي
للمعلومات املتعلقة بالبرامج ،وطلبات العروض وباقي الفرص
CNDH
املوجهة للجمعيات ،من طرف اإلدارات العمومية ،واملؤسسات
املنتخبة ،والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام؛

48

منشور االطار
املتقدم للشراكة

114

دورية وزير
الداخلية

ّ
ْ .7
وضع دور ّية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات.

CSE

المشاريع التنفيذية الرمز

3O

 .8تنويع عروض تمويل الجمعيات ،وتكييفها بشكل أفضل مع تنوع
مجاالت تدخل الجمعيات ،وتبسيط شروط ومساطر الولوج إلى
CNDH
هذه العروض .فتنويع عرض تمويل الجمعيات هو شرط ضروري
الستقاللية النسيج الجمعوي الوطني.

50

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

CNDH

51

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

 .10وضع أنظمة ومساطر «تمييزإيجابي» كمراحل انتقالية للمواكبة
لفائدة بعض الجمعيات ،ليس فقط باعتبار املوضوع املنصوص
عليه في أنظمتها األساسية ،ولكن وأساسا الفئات املعنية بأنشطتهاCNDH ،
ويتعلق األمر بالجمعيات العاملة مع الفئات الهشة واألشخاص في
وضعية إعاقة ،وبالجمعيات العاملة في الجماعات صعبة الولوج.

52

 .11اعتماد برامج مستهدفة على تدابير تحفيزية للجمعيات الحديثة
النشأة .ويمكن لهذه التدابير أن تتخذ على سبيل املثل ال الحصر،
CNDH
دعم التشغيل األول ،طلبات عروض مبسطة ،مساطر مبسطة
للولوج إلى التمويل وبرامج لدعم القدرات التدبيرية للجمعيات.

53

 .7تعديل القانون رقم  71 - 004بتاريخ  21شعبان  12( 1391أكتوبر
 )1971بالتماس اإلحسان العمومي ،و كذا مرسومه التطبيقي رقم
 2.04.970بتاريخ  28من ذي القعدة  1425املوافق ل  10يناير CNDH
 2005من أجل التنصيص على نشراألمانة العامة للحكومة لحصيلة
العمليات و املداخيل املنجزة في إطارممارسة هذه املسطرة.

49

 .9إنشاء بوابة إلكترونية حكومية موحدة تضم جميع برامج التمويل
املوجهة للجمعيات.

منشور االطار
املتقدم للشراكة

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

3O

مشروع قانون
19-19

57

التوصيات

المصدر

 .1تخصص السلطات العمومية والجماعات الترابية منح ضمن
ميزانيتها السنوية ،لتمويل مشاريع وأنشطة الجمعيات ،وتغطية
مصاريف تدبيرها ،وتطوير وسائل عملها ،على أساس تكافؤ الفرص
والشفافية واملنافسة.

DN

الرقم

55
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منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

 .2إعالن السلطات العمومية والجماعات الترابية خالل مدة ال تقل
عن ثالثة أشهر ،قائمة باملشاريع واألنشطة الجمعوية املفتوحة
لتلقي طلب املنح وشروط إسنادها ،وفق دفاترتحمالت.

DN

56

منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة

        .3منح التمويل وفق مسطرة تنافسية.

DN

57

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

 .4ضبط منهجية انتقاء املشاريع واألنشطة على أساس معاييرتراعى
فيها الشفافية واالستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تنازع املصالح.

DN

58

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

 .5نشر قائمة املشاريع املستفيدة ،ومبالغ التمويل ،وتقارير إنجاز
املشاريع كليا أو جزئيا ،كل سنة من طرف السلطات املانحة على
موقعها اإللكتروني وبأي وسيلة أخرى.

DN

 .6إعداد السلطة الحكومية املكلفة باملجتمع املدني تقريرا سنويا
حول الدعم والتمويل والشراكات العمومية للجمعيات بناء على
تقارير في املوضوع تتلقاها من القطاعات الحكومية واملؤسسات
العمومية والجماعات الترابية .ويقدم هذا التقرير السنوي أمام
البرملان .ويعرض ضمن الجلسة السنوية لتقييم السياسات
العمومية.

DN

 .7تحديد النظام املحاسباتي للجمعيات ،بنص تنظيمي ينشر
بالجريدة الرسمية ،يأخذ بعين االعتبار خصوصية طبيعتها ،تعده
وزارة املالية،

DN

61

 .8إقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ
الفرص في الحصول على الدعم والتمويل العمومي والشراكات.

DN

62

 .9إقرارالحق في الولوج للمعلومة املتعلقة بالتمويل والشراكات.

DN

63

 .10جعل شفافية تدبير الجمعية وإعمال مبادئ الديموقراطية
الداخلية أحد العناصراألساسية إلقامة الشراكات.

DN

64

58

59

60

منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة

تقريرالشراكة

6O

النظام
املحاسباتي
للجمعيات

4O

منشور االطار
املتقدم للشراكة
منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة
3O

التوصيات

المصدر

الرقم

 .11تمتيع الجمعيات بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة
ومالئمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفق القوانين الجاري بها العمل.

DN

65

 .12إقرار مقتضيات خاصة بجمعيات األشخاص في وضعية إعاقة
في الدعم والتمويل العمومي والشراكات تراعي خصوصياتها.

DN

66

 .13إقرار مقتضيات خاصة بجمعيات العالم القروي في الدعم
والتمويل العمومي والشراكات تراعي ظروفها املجالية.

DN

67

 .14ضبط معاييرالدعم العمومي بمرسوم.

DN

68

 .15إقرار حق الجمعيات في عقد شراكات عمومية ومع القطاع
الخاص واملنظمات األجنبية.

DN

69

 .16إقرار حق الجمعيات في الدعم العمومي وفقا لقدراتها
املؤسساتية ومواردها البشرية واإلدارية.

DN

70

 .17إقرار حق الجمعيات في تلقي تمويالت ألنشطتها ومبادراتها
وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات الترابية والقطاع
الخاص واملنظمات والهيآت األجنبية.

DN

 .18تعميم املعلومات حول طلبات الترشح للشراكة العمومية،
واإلعالن عن نتائج معالجة الطلبات املقدمة من طرف منظمات
املجتمع املدني في إطار من الشفافية ،وتعليل القرارات وفق ما
تقتضيه املصلحة العامة وأولويات السياسات العمومية.

DN

 .19اعتماد مقاربة النوع االجتماعي والتمييز اإليجابي ،معيارين
ثابتين لتحقيق إدماج اجتماعي منصف لفئات النساء واألطفال
والشباب والشيوخ وذوي االحتياجات الخاصة.

DN

 .20العمل مستقبال على تحقيق التحول التدريجي للتدبير املالي
للجماعات الترابية نحو امليزانيات التشاركية املبنية على مشاركة
الجمعيات املحلية في صياغة ،وتتبع ومراقبة تنفيذ البرمجة املالية
السنوية للجماعات الترابية.

DN

المشاريع التنفيذية الرمز

املنظومة
الضريبية
للجمعيات

2L

71

72

منشور االطار
املتقدم للشراكة

3O

73

74

59

التوصيات

المصدر

 .1وضع إجراءات واضحة تعمل على تكريس الشراكة بين السلطات
العمومية والجمعيات على أساس نموذج أو نماذج اتفاقيات تحدد
اإلطارالعام ،وتعرف بحقوق وواجبات كل طرف من األطراف ،فضال
عن تحديد معايير االستحقاق واالنتقاء املعتمدة قصد االستفادة
من الحق في ولوج التمويل العمومي؛

DL

 .2إعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويالت العمومية
املمنوحة ،واملستفيدين منها ،واملبالغ املمنوحة لكل جمعية على
حدة؛

DL

76

 .3احترام استقاللية الجمعيات فيما يخص تحديد استراتيجياتها
وتدبيرأنشطتها ،وكذلك حرية تسييرمشاريعها الخاصة؛

DL

77

 .4نشرمعاييرالتأهيل واالنتقاء املعمول بها؛

DL

78

 .5إشراك الجمعيات داخل لجان التأهيل واالنتقاء وفي وضع
إجراءات التمويل العمومي حيزالتنفيذ؛

DL

79

 6توفير نسبة من ميزانية الدولة واملقاوالت واملؤسسات العمومية
والجماعات الترابية ،من أجل دعم العمل الجمعوي باعتباره عمال
له عالقة باملصلحة العامة؛

DL

80

 .7احترام قواعد الشفافية والتسييرالديمقراطي داخل الجمعيات؛

DL

81

 .8احترام مبدأ عدم السعي للحصول على الربح الذي يرمي الى عدم
التوزيع املباشروغيراملباشرللفائض وعدم توزيع أصول الجمعية؛

DL

82

 .9وضع قواعد فعالة تمكن من استباق واجتناب النزاعات املرتبطة
بتضارب املصالح؛

DL

83

 .10تقديم تقارير مالية سنوية للجموع العامة وملختلف األعضاء
والشركاء؛

DL

84

 .1نشر حسابات الجمعية بشكل إجباري بناء على سقف « رقم
معامالت» يتم تحديده.

DL

85

 .1إعداد مرسوم يليه ميثاق وطني ،لاللتزام املتبادل  -في إطار
الشراكة  -بين الدولة واملجتمع املدني.

MCRPSC

86

60

الرقم

75

المشاريع التنفيذية الرمز

منشور االطار
املتقدم للشراكة

تقريرالشراكة

3O

6O

منشور االطار
املتقدم للشراكة
منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة
منشور االطار
3O
املتقدم للشراكة
3O

منشور االطار
املتقدم للشراكة

النظام
املحاسباتي
للجمعيات

3O

4O

 .2تعزيزالتنسيق بين الحكومة وجمعيات ومنظمات املجتمع املدني
كل حسب اختصاصاته.

MCRPSC MCRPSC

 .4السهر على تطوير اإلطار التشريعي املتعلق بالشراكة بين الدولة
والجمعيات ،وتتبع تلك الشراكة عندما يتعلق األمر بتمويل عمومي
في إطارالسياسات العمومية.

MCRPSC

89

 .5مواصلة إعداد تقريرسنوي عن الشراكة بين الدولة والجمعيات،
وتقييم مسارالشراكة.

MCRPSC

90

 .6السهرعلى إعداد قاعدة عامة للمعلومات حول املناخ الجمعوي
باملغرب وتسهيل الولوج لقاعدة معلومات رقمية توضع رهن إشارة
الجميع ،مع التشجيع على رقمنة القطاع الجمعوي الوطني.

MCRPSC

 .7السهر على تنظيم لقاءات للتشاور ضمن مقاربة موضوعاتية
تستند للحكامة وللشراكة.

MCRPSC MCRPSC MCRPSC MCRPSC

التوصيات

المصدر

الرقم

 .3السهر على تقوية الحكامة ،مع مصاحبة وتتبع جمعيات املجتمع
املدني.

 .8هيكلة البوابة االلكترونية حتى تصير قاعدة تشاركية لجميع
القطاعات الحكومية.
 .9دعوة الجمعيات للتسجيل في البوابة ،ودعوة جميع األطراف
للتفاعل عبرها.

87
88

تقريرالشراكة

6O

91

92

تقريرالشراكة

6O

93

95

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

 .11دعوة جميع القطاعات الحكومية لنشر طلب عروض املشاريع
املوجهة للجمعيات عبر البوابة ،مع الزامية نشر املشاريع املمولة
والتقيد باملساطراملتبعة.
 ,12الدعوة الى تمكين الجمعيات من إعفاءات جمركية وضريبية
مع تخفيضات في التحمالت املتعلقة باألجور ،ومن نظام للحماية
االجتماعية ونظام محاسباتي يتناسب ومهامها.

MCRPSC

94

البوابة املوحدة
للشراكة

1C

MCRPSC

 .10فتح البوابة في وجه جميع املؤسسات التي تدعم مشاريع
الجمعيات تفعيال ملبادئ الشفافية والحكامة.

المشاريع التنفيذية الرمز

97

البوابة املوحدة
1C
للشراكة

        .1اعتماد منهجية ومساطرمبسطة في عقد اتفاقيات الشراكة؛ CDRP

98

منشور االطار
املتقدم للشراكة

96

البوابة املوحدة
1C
للشراكة

3O
61

المصدر

الرقم

المشاريع التنفيذية الرمز

التوصيات

        .2وضع إطاراسترشادي معاييردعم مشاريع وأنشطة الجمعيات؛ CDRP

99

منشور االطار
املتقدم للشراكة

 .3ربط ابرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات باحترام أنظمتها
األساسية وقواعد الحكامة الجيدة واملقتضيات القانونية الجاري
CDRP
بها العمل ،كاحترام مقتضيات قانون الشغل ،والحماية االجتماعية
لألجراء؛

منشور االطار
100
املتقدم للشراكة

 .4العمل على رفع الطابع املادي (رقمنة) على مساطروإجراءات عقد
وتدبيراتفاقيات الشراكة؛

CDRP

101

 .5نشر نتائج دعم مشاريع الجمعيات املحلية والجهوية والوطنية
املستفيدة من الدعم العمومي؛

CDRP

102

 .6تطوير مؤشرات نجاعة الشراكة بين الدولة والجمعيات والسيما
من خالل اعتماد مقاربة التدبيراملرتكزعلى النتائج؛

CDRP

103

 .7تيسيرولوج الجمعيات الستعمال القاعات والفضاءات العمومية
لتقليص تكلفة أنشطتها؛

CDRP

 .8التقيد بمضامين منشور رئيس الحكومة رقم  4/2016املتعلق
ببوابة الشراكة بين الدولة والجمعيات.

CDRP

 .9تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات في مجال الشراكة
والتعاون والحكامة املالية؛

CDRP

 .10وضع آلية لتسهيل تجميع املعطيات املتعلقة بالشراكة بين
الدولة والجمعيات.
ّ
ّ
للشراكة بين ّ
الدولة والشراكات قائمة على منطق
 .1تعزيز رؤية
ّ
ّ
ّ
التبادل املتوازن واحترام التوجهات االستراتيجية للجمعيات.

CDRP
CSE

ّ
 .2تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير ْ
استراتيجيات الش َراكة.

CSE

َ
املعلومة.
   .3ضمان املساواة في ولوج الجمعيات إلى

CSE

 .4وضع قواعد وإجراءات لضمان اإلنصاف والشفافية في التمويل
ّ
العمومي (معاييراالستحقاق ،كيفيات االنتقاء ،نشرالنتائج .)...

CSE

62

البوابة املوحدة
للشراكة

3O

3O

1C

منشور االطار
104
املتقدم للشراكة
االطارالتنظيمي
الستفادة
O2
105
الجمعيات من
العقارالعمومي
منشور االطار
3O
106
املتقدم للشراكة
3O

107

برنامج حكامة
لتقوية القدرات

3R

منشور االطار
108
املتقدم للشراكة
منشور االطار
3O
109
املتقدم للشراكة
البوابة املوحدة
1C
110
للشراكة
3O

منشور االطار
111
املتقدم للشراكة

3O

التوصيات

 .5تدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات ّ
تحدد األهداف
ّ
ّ
ونوعية األنشطة وامليز ّ
ات
انية والنتائج املنتظرة ،كما تحدد مؤشر ٍ
للنتائج بهدف ّ
التقييم؛
ّ
املنظمة لعالقة الشراكة بين ّ
الدولة
 .6مراجعة دور ّية 2003

والجمعيات ،في ضوء األحكام الجديدة للدستور.
خاص ّ
بالتطوع غير ّ
ّ
 .16وضع قانون
املؤدى عنه وتمييزه عن التطوع
الذي ّ
تعويضا عن عملهُ .وينتظر من هذا القانون أنْ
ً
يتلقى صاحبه
ّ
ّ
ّ
يحدد حقوق وواجبات كل من
املتطوعين بدون تعويض
واملتطوعين
ِ
ِ
بتعويض؛
 .8توضيح مفهوم ْ
«أن يكو َن لها له طابع املصلحة العامة» الوارد في
املادة  1من املرسوم رقم 969-04-2؛
ّ
التقديرية املوكولة ملمثلي السلطة التنفيذية عن
 .9تأطير السلطة
طريق ْ
وضع معاييرواضحة يمكن أن تستند إليها هذه السلطة؛
 .10إخبار الجمعيات التي ال ُتقبل طلباتها بأسباب ّ
الرفض ،على هو
منصوص عليه في الفصل  9من ظهير .1958
ْ .11
ّ
خاص بالجمعيات ،وإدراج معايير
وضع مخطط محاسباتي
ّ
العامة
الحكامة الجيدة في ديباجته (االنعقاد املنتظم للجموع

العادية مع املصادقة على التقارير األدبية واملالية السنوية،
اجتماعات الهيئات ّ
املسيرة وفقا للقوانين ،مسك محاسبة ،احترام
ّ
مدونة الشغل) ...؛
 .12اإلعفاء من الضريبة ،الضريبة على الشركات والضريبة على
القيمة املضافة ،األنشطة االقتصادية للجمعيات املهتمة بالشأن
صبغة بحية ً
طبقا للمعايير التي يحددها
العام والتي ال تكت�سي ْ ر
النظام الجبائي (التدبير ْ
غير ّ
املدر ّ
للربح للجمعية ،والصبغة غير
التنافسية للنشاط ولشروط ممارسته) ،مع مراعاة احترام قواعد
ّ
ينص عليها املخطط املحاسباتي .ويدقق
الحكامة الجيدة التي
ّ
النظام الجبائي قائمة الوثائق التي يتعين إرفاقها بالتصريحات
إلثبات احترام هذه املقتضيات؛
ّ
ّ
تخفيض ضريبي جزافي بنسبة  20في املائة فيما
 .13التنصيص على
ٍ
يتعلق بالضريبة على الدخل املفروضة على التعويضات الخاضعة
للنسبة العليا والتي تدفعها الجمعيات املهتمة بالشأن العام ألجرائها؛

المصدر

الرقم

المشاريع التنفيذية الرمز

CSE

منشور االطار
112
املتقدم للشراكة

3O

CSE

منشور االطار
113
املتقدم للشراكة

3O

CSE

123

مشروع قانون
التطوع

CSE

115

CSE

116

CSE

117

CSE

118

النظام
املحاسباتي
للجمعيات

4O

CSE

119

املنظومة
الضريبية
للجمعيات

2L

CSE

120

املنظومة
الضريبية
للجمعيات

2L

63

التوصيات

ّ
الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر؛
 .14إعفاء
َ
ّ .15
املانحة (سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين
السماح للجهات
من َ
ّ
خصم ْ
أو معنويين) بتقديم إعانات ُت َ
(الض َ
ريبة على
ض َرائبها
الشركات أو الضريبة على الدخل) ْ
للجمعيات املهتمة بالشأن العام
لم ْ
حتى ولو ْ
تكن جمعيات ذات منفعة عامة ،وذلك في حدود عتبة
ّ
ُ َّ ْ
حدد لرقم معامالت الجهة املانحة أو ملداخيلها ،ويتولى تحديد هذه
ت
العتبة ّ
ّ
تنظيمي؛
نص
ّ
ْ .17
املتطوعين بالتعويض أو بدونه
فرض ضمان التأمين لحماية
َ
لنشاط لفائدة الجمعية؛
أثناء مزاولتهم
ٍ
التطوعي في َ
ّ
وسط األطفال داخل املنظومة
 .18تنمية روح العمل
ّ
التعليمية؛
 .19وضع حوافز ّ
تشجع الشباب على االنخراط في العمل الجمعو ّي،
ّ
ً
عنصرا إيجابيا ضمن ملف الشاب من
مثل فترة التكوين في مجال
أجل الولوج إلى الدراسات العليا.
ّ
ضريبية مالئمة
 .20تشجيع تشغيل األجراء من خالل اتخاذ تدابير
للقطاع الجمعو ّي؛
ِ
خاص بالعامل االجتماعي ّ
ّ
 .23إعداد قانون
يحدد :طبيعة العمل
َ
ّ
االجتماعي وحقوق وواجبات العامل االجتماعي إزاء الجمعية
واملستفيدين ،وضمان حمايته الجسدية والقانونية؛
ْ .21
وضع ،بالتعاون مع الجماعات الترابية ،عقود عمل ذات منفعة
العام واجتماعية التي تسمح للشباب من االستفادة من تجربة
مهنية داخل هيئة غير ربحية تنجز ّ
مهمة اجتماعية أو مهمة ذات
ً
ّ
ّ
واالجتماعي
االقتصادي
انسجاما مع رأي املجلس
مصلحة عامة،
ّ
والبيئي حول تشغيل الشباب؛
 .22املساهمة في تمويل وتنظيم تعزيزقدرات الجمعيات؛
 .24تحسين عرض تكوين العاملين االجتماعيين :ينبغي ْأن َ
تعملَ
ّ
ّ
إشهادية ،وتوفير
تكوينية
الجامعات والكليات على تطوير َمصوغات
ّ
املستمر في مختلف التخصصات.
التكوين
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العاملين
131
االجتماعيين
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المشاريع التنفيذية الرمز

2L

2L

مشروع قانون
التطوع
مشروع قانون
التطوع
مشروع قانون
التطوع
مشروع قانون
العاملين
االجتماعيين
مشروع قانون
العاملين
االجتماعيين

المصدر

الرقم

التوصيات

 .2وضع إطار قانوني يمكن من تنويع مصادر تمويل الجمعيات،
السيما بوضع إطار قانوني محفز على الرعاية ( .)le mécenatولهذا
الغرض يقترح اعتماد ،مع مراعاة األحكام القانونية املتعلقة بتنظيم
األوقاف ،قانون خاص ينظم مجال الرعاية .ويجب أن تخضع لهذا
القانون على وجه الخصوص بعض األعمال مثل تخصيص أصول
بشكل ال رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة،
أو تخصيص ممتلكات بشكل ال رجعة فيه قصد رسملتها ،مع
CNDH
استخدام اإليرادات املترتبة عن تلك العملية لدعم عمل من أعمال
املصلحة العامة ،ودفع أموال بشكل ال رجعة فيه من قبل شركة
واحدة أو أكثر للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة ،وتخصيص
أصول بشكل ال رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال املصلحة العامة
بواسطة مؤسسة محتضنة ،وتخصيص أصول بشكل ال رجعة فيه
إلنجازنشاط واحد أو أكثرفي مجال البحث العلمي أو التعليم أو هما
معا.
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الرفع من قيمة ّ
الدعم العمومي َّ
ّ .25
املقدم للجمعيات.
السنوات ،مع مشا يع ّ
 .26تشجيع التمويل متعدد ّ
تمتد إلى ثالث
ر
األقل َب َدلاً من تقديم منح وإعانات ّ
سنوات على ّ
محددة في الزمن.
ْ .27إبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي ّ
تتكفل،
لفائدة الدولة أو نيابة عنهاّ ،
بتحمل األشخاص في وضعية هشاشة.
ْ ّ
يمثل تمويل ّ
الدولة نسبة ّ
هامة من ميزانية
وفي هذه الحال ،ينبغي أن
تسييرالجمعية.
 .28تعزيز قدرات الوزارات والجماعات التر ّ
ابية واملؤسسات
العمومية في مجال ّ
ّ
تتبع وتقييم الجمعيات.
مبس َطة للمؤسسات ّ
 .29توفيرمحاسبة مالية َّ
الصغيرة واملتوسطة.
 .30تشجيع تأسيس الجمعيات من خالل تمكينها من ّ
مقرات
وتسهيل الحصول على بعض الخدمات (الهاتف ،الفاكس،
الحواسيب ،الخ).
ْ
ّ
العمومية باالنتظام في عقد
 .31رْبط تقديم املنح واإلعانات
ّ
العامة واملجالس اإلدارّية ،وفقا ألنظمتها
الجمعيات للجموع
ّ
األساسية.
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ملحق
بعض املواد من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية () 113.14/ 112.14/ 111.14
وظهيرالحق في تأسيس الجمعيات
متعلقة بالشراكة والتمويل العمومي للجمعيات
القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات
املادة 68
يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعة الجهات او مع مجموعة
الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها ،أو مع الهيئات أو مع املؤسسات العمومية او شركات التنمية التابعة
لها ،أو ان يبرم معها أعماال أو عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل ،أو كل معاملة أخرى تهم أمالك الجهة ،أو ان يبرم معها
صفقات االشغال أوالتوريدات أوالخدمات ،اوعقود لالمتيازأوالوكالة أواي عقد يتعلق بطرق تدبيراملرافق العمومية
للجهة ،أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي الى تنازع املصالح ،سواء كان ذلك بصفته مساهما أو وكيال عن غيره
أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس األحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
املادة 162
يمكن للجهات في إطاراالختصاصات املخولة لها أن تبرم فيما بينها أومع جماعات ترابية أخرى أومع اإلدارات العمومية
أو املؤسسات العمومية أو الهيئات غيرالحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات املعترف لها بصفة
املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل انجازمشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقت�ضي اللجوء الى
إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بمجالس العماالت واالقاليم
املادة 66
يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس العمالة او االقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة او االقليم أو مع مجموعة
العماالت او االقاليم او مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون العمالة او االقليم عضوا فيها ،أو مع الهيئات أو مع
املؤسسات العمومية او شركات التنمية التابعة لها ،أو ان يبرم معها أعماال أو عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل ،أو
كل معاملة أخرى تهم أمالك العمالة او االقليم ،أو ان يبرم معها صفقات االشغال أو التوريدات أو الخدمات ،او عقود
لالمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير املرافق العمومية للعمالة أو االقليم ،أو أن يمارس بصفة عامة كل
نشاط يؤدي الى تنازع املصالح ،سواء كان ذلك بصفته مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس األحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
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املادة 141
يمكن للعماالت أو األقاليم ،في إطار االختصاصات املخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع
اإلدارات العمومية أواملؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية األجنبية أوالهيئات العمومية األخرى أوالجمعيات
املعترف لها بصفة املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل انجازمشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال
يقت�ضي اللجوء الى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بمجالس الجماعات
املادة 65
يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مجموعة الجماعات أو
مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ،أو مع الهيئات أو مع املؤسسات العمومية او شركات
التنمية التابعة لها ،أو ان يبرم معها أعماال أو عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل ،أو كل معاملة أخرى تهم أمالك
الجماعة ،أو ان يبرم معها صفقات االشغال أو التوريدات أو الخدمات ،او عقود لالمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق
بطرق تدبير املرافق العمومية للجماعة ،أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي الى تنازع املصالح ،سواء كان ذلك
بصفته مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس األحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
املادة 141
يمكن للجماعات ،في إطار االختصاصات املخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات
العمومية أو املؤسسات العمومية أو الهيئات غيرالحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات املعترف
لها بصفة املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقت�ضي
اللجوء الى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
املادة 92
يفصل مجلس الجماعة بمداوالته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصالحيات املوكولة اليه
بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:
.....
توزيع املساعدات والدعم لفائدة الجمعيات،
....
y yاملادة 270
يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات
الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة املنصوص عليها في املادة  269أعاله ،ولهذه الغاية ،تتخذ اإلجراءات الالزمة
من أجل ضمان احترام:
y yمقتضيات النظام الداخلي للمجلس،
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.....y y
y yاليات الديموقراطية التشاركية،
.....y y
y yالقواعد املرتبطة بربط املسؤولية باملحاسبة،
y yعدم استغالل التسريبات املخلة باملنافسة النزيهة،
y yعدم تضارب املصالح
املادة :78
.....يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى من مدة انتداب املجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات
برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي ....
املادة :273
يحق لكل املواطنات واملواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا االطالع على املقررات ،طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
الفصل ( 32ظهير )1958
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها
اإلعانات املذكورة.
الفصل  32مكرر مرتين
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها  10أالف درهم من إحدى الجماعات املحلية أو املؤسسات
العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات واملؤسسات االنفة الذكر في رأسمالها كليا او جزئيا ،أن تقدم
حساباتها للهيئات التي تمنحها اإلعانات املذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون املتعلق باملحاكم املالية.
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ملحق
بعض املواد من
القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية
الفرع الثالث :التسييربحكم الواقع
املادة 41
يبت املجلس في حسابات املحاسبين بحكم الواقع.
ويعتبراملجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشرمن غيرأن يؤهل لذلك من لدن السلطة املختصة عمليات
قبض املوارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد األجهزة العمومية الخاضعة لرقابة املجلس،
أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك األجـهزة املذكورة ،ولكن
املحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
وباإلضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤوال عن التسيير بحكم الواقع ،كل موظف أو عون
وكذا كل من هو حـاصل على طلبات عمومية ،والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على املبالغة في بيانات األثمان أو
الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق ،قد عمد عن علم إلى تحريرأوامرباألداء أو حواالت أو تبريرات
أو أصول صورية.

املادة 42
يحيل الوكيل العام للملك إلى املجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب
من الوزير املكلف باملالية أو الوزارات باألمر أو الخازن العام للمملكة أو املحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق
املجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة ،استنادا إلى اإلثباتات بمناسبة التدقيق فـي الحسابات أو البيانات
املحـاسبية على الخصوص.

املادة 43
إذا اعتبراملجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع ،أمره في نفس القراربتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على أال
يقل عن شهرين.
وتطبق على املحاسبين بحكم الواقع مقتضيات املواد من  29إلى  40أعاله.

املادة 44
يمكن للمجل س ،بصرف النظرعن مقتضيات املادة  37من هذا القانون ،أن يحكم على املحـاسب بحكم الواقع،
إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية ،بغرامة تقدرباعتبارأهمية ومدة حيازة أو استعمال األموال والقيم دون أن يتجاوز
مبلغ هذه الغرامة مجموع املبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غيرقانونية.
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الفصل الثالث :مراقبة التسييرومراقبة استعمال األموال
الفرع الثاني :مراقبة استخدام األموال العمومية
املادة 86
يراقب املجلس استخدام األموال العمومية التي تتلقاها املقاوالت ،باستثناء املقاوالت املشار إليها في املادة 76
أعاله ،أو الجمعيات أو كل األجهزة األخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من
طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد األجهزة األخرى الخاضعة لرقابة للمجلس ،مع مراعاة مقتضيات الظهير
الشريف رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى األولى  15( 1378نوفمبر  )1958بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات،
كما وقع تغييره وتتميمه.
وتهدف هذه املراقبة إلى التأكد من أن استخدام األموال العمومية التي تم تلقيها يطابق األهداف املتوخاة من
املساهمة أو املساعدة.

املادة 87
يجب على األجـهزة املشار إليها في املادة السابقة أن تقدم إلى املجلس الحسابات املتعلقة باستخدام األموال
واملساعدات العمومية األخرى التي تلقتها ،وذلك حسب الكيفيات والشروط املنصوص عليها في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 88
يعين رئيس الغرفة املستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام األموال العمومية التي تلقتها األجهزة املدرجة في
برنامج أشغال الغرفة.
وتتم إجراءات املراقبة وتبليغ املالحظات وتحريرالتقاريرطبقا ملقتضيات املواد من  80إلى  85أعاله.

الفرع الثالث :مراقبة استخدام األموال التي يتم جمعها عن طريق التماس اإلحسان
العمومي
املادة 89
يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة املجلس الحسابات املتعلقة باستعمال املوارد التي يتم جمعها
من طرف الجمعيات التي تلتمس اإلحسان العمومي.
وتهدف هذه املراقبة إلـى التأكد من أن استعمال املوارد التي تم جمعها يطابق األهداف املتوخاة من التماس
اإلحسان العمومي.
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املادة 90
يجب على الجمعيات موضوع طلب املراقبة املشارإليه فـي املادة السابقة أن تقدم إلى املجلس الحسابات املتعلقة
باستخدام املوارد التي تم جمعها ،وذلك وفق الكيفيات والشروط املنصوص عليهـا في النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.

املادة 91
يكلف الرئيس األول إحدى غرف املجلس بالقيام بمراقبة استخدام املوارد التي تم جمعها من طرف الجمعية
املعنية .ولهذه الغاية ،يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام باملراقبة املطلوبة.
وتتم إجراءات املراقبة وتبليغ املالحظات وتحريرالتقاريرطبقا ملقتضيات املواد من  80إلى  85أعاله.

الكتاب الثاني :املجالس الجهوية للحسابات
الباب الثاني :االختصاصات واملساطر
الفصل األول :التدقيق والبت في الحسابات
الفرع الثانـي :التسييربحكم الواقع
املادة 131
يتولى املجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسييربحكم الواقع حسب مدلول املادة  41من هذا
القانون.

املادة 132
يحيل وكيل امللك إلى املجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء
نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل ،وذلك في حدود االختصاصات املخولة لهم تطبيقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،والوزير املكلف باملالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو اإلقليم أو املمثل
القانوني للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو املحاسبين العموميين ،وذلك بصرف النظر عن حق املجلس الجهوي في
التصدي للنظرفيها بصفة مباشـرة استنادا إلى اإلثباتات املنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات.
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املادة 133
إذا اعتبراملجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع ،طبقت مقتضيات املادة  43و 44أعاله.

الفصل الرابع :مراقبة التسييرومراقبة استخدام األموال
الفرع الثاني :مراقبة استخدام األموال العمومية
املادة 154

يراقب املجلس الجهوي استخدام األموال العمومية التي تتلقاها املقاوالت ،باستثناء تلك املذكورة في املادة 148
أعاله ،والجمعيات وكل األجهزة األخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من
طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهازآخرخاضع لرقابة املجلس الجهوي.وتهدف هذه املراقبة إلى التأكد من أن
استخدام األموال العمومية التي تم تلقيها يطابق األهداف املتوخـاة من املساهمة أو املساعدة.

املادة 155
تلزم األجهزة املشار إليها في املادة السابقة بأن تقدم إلى املجلس الجهوي ،الحسابات املتعلقة باستخدام األموال
واملساعدات العمومية األخرى التي تلقتها ،وذلك حسب الكيفيات والشروط املقررة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 156
يعين رئيس املجلس الجهوي املستشارين املقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام األموال العمومية التي تلقتها
األجـهزة املدرجة في برنامج أشغال املجلس الجهوي.
ويؤهل املستشارون لالطالع على كافة الوثائق واملستندات املثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه
األجهزة.
وتتم إجراءات املراقبة وطرق تبليغ املالحظات وتحريرالتقاريرطبقا ملقتضيات املواد من  80إلى  84واملادة  152من
هذا القانون.
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