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تنظيم المعارض والمهرجانات مشاريع  دعمعروض تلقي طلبات إعالن 

العاملة في مجال التنمية المحلية بجهة درعة  لفائدة الجمعياتالفالحية 

  2020برسم سنة  تافياللت

 اإلطار العام: -1

 11) .134صفـر  ..الصادر في  10.90.1الغرفة الفالحية،  للظهير الشريف رقم في إطار اختصاصات 

 1015094كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم  00.1.( القاضي بتنفيذ القانون رقم  9...فبراير

 لغرف الفالحية؛بمثابة النظام األساسي ل 1.015( بتنفيذ القانون رقم 15..غشت  4.) 1341شوال  10الصادر في 

 .1واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني وال سيما الفصل 

منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة 

 يلها وتقييمها؛والسلطات العمومية، وكذا في تفع

( 4...يونيو  0.) 13.3ربيع الثاني  1.بتاريخ  4.../0.واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير األول رقم 

 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات0

وحرصا من الغرفة الفالحية على المساهمة في التنمية المحلية والتعريف بالمؤهالت الفالحية للجهة من خالل العمل 

 ترك مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحلية بجهة درعة تافياللت؛المش

رض والمهرجانات اتنظيم المعتعلن الغرفة الفالحية لجهة درعة تافياللت عن انطالق عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع 

بجهة درعة جال التنمية المحلية لفائدة الجمعيات العاملة في مالفالحية الجهوية والمحلية المقامة بجهة درعة تافياللت، 

 20200تافياللت برسم سنة 

 المشاريع المرشحة لالستفادة من الدعم: -2 

 :للمعرض والمهرجانات الفالحية التاليةدعم الغرفة الفالحية  يقدم

 ؛المهرجانات الفالحية الجهوية المقامة بجهة درعة تافياللت و المعارض   (1

 ؛الفالحية المحلية المقامة بجهة درعة تافياللت المهرجانات و المعارض    (.

كل جمعية لها الحق في تقديم ملف طلب الدعم في مشروع واحد من المشاريع المرشحة لالستفادة من  
 .دعم الغرفة الفالحية لجهة درعة تافياللت
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 الجمعيات المرشحة لالستفادة من الدعم: -3

 للدعم: يشترط في الجمعية التي تتقدم بمشاريع     

تنشط في المجال الترابي التابع لجهة درعة    وليست فرعا أو مكتبا جهويا محلية بجهة درعة تافياللت أن تكون جمعية -1
 ؛تافياللت

 قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين األساسية لكل جمعية؛ -.

 ؛خصوصاالتنمية الفالحية وعموما التنمية المحلية االهتمام المباشر للجمعية بمجال  -4

 ؛التنميةالتجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال  -3

 ؛ريعالخبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشا -5

 من المشاريع المقترحة لالستفادة من الدعم0 واحدأن تتقدم بطلب الدعم لمشروع  -1

 ملف المشروع: -4

 أن يتضمن ملف الترشيح وجوبا: بيج ، 4... – 0.لمنشور الوزير األول رقم  طبقا         

 ؛رئيس الغرفة الفالحية لجهة درعة تافياللتموجه إلى السيد  طلب الحصول على الدعم المالي *

 نسخة من القانون األساسي للجمعية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛ *

 وصل اإليداع مصادق عليها؛ نسخة من *

 نسخة من الئحة أعضاء المكتب المسير؛ *

 نسخة من محضر آخر جمع عام عادي؛ *

 نسخة من التقريرين األدبي والمالي آلخر جمع عام مصادق عليها؛ *

 (؛1وفق النموذج المرفق )رقم  التي راكمتها، وذلك بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب *

الئحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود لكل مشروع ومبالغ  *
 المساهمات العمومية والئحة الشركاء؛

مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال ومكان أو أمكنة إنجازه والفئات  المشروع المقترح من طرف الجمعية، *
للتمويل مقترحة ونسبة التمويل  وكذا الموارد البشرية والمادية المخصصة لذلك، وبيان أية مصادر أخرىالمستهدفة به، 

 (؛.وذلك وفق النموذج المرفق )رقم  الذاتي للجمعية،

 association.ma-http://www.charaka: من خالل الموقع التاليتعريفية بالجمعية البطاقة  وويمكن سحب استمارة البطاقة التقنية 

 

http://www.charaka-association.ma/
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 آجال وضع المشاريع: -5

، خالل أوقات طلبات الدعم لدى مقر الغرفة الفالحية بالرشيدية أو بملحقتها بورززاتع ملفات يجب أن تود 

وهو اخر أجل  بعد الزوالقبل الساعة الرابعة والنصف   2222 مارس 81 األربعاءيوم أقصاه أجل العمل الرسمي داخل 

 0الطلباتلقبول 

 مسطرة البت في المشاريع المقدمة: -6

، لجهة درعة تافياللت الغرفة الفالحيةتتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة انتقاء، تحدث على مستوى 

 .maassociation.-http://www.charaka           التالي: االلكترونيويتم نشر نتائج عملية االنتقاء على الموقع 

 للحصول على معلومات إضافية: -7

 .545091.0./     ..54509.3.  :ةم التاليارقاألللمزيد من المعلومات يمكن االتصال على 

 

 

الفالحية لجهة درعة تافياللتامضاء: رئيس الغرفة   
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