
للمتصرفين   الوطني  التحاد
المغاربة
تانسيفت     مراكش جهة  فرع
الحوز
القانون الساسي______

باب الول ال
تسمية-المقر-المدة-الهداف تأسيس-ال ال

  : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقمالفصل الول
  موافق1378 جمادى الولى 03 الصادر في 1.58.376

  الذي يخول بموجبه حق تأسيس الجمعيات1958 نونبر 15
 حسبما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر رقم

 23 موافق 1423 جمادى الولى 12 بتاريخ 1.02.206
 ، تأسست بمراكش2002يوليو 

 بتاريخ ........................... جمعية أطلقت عليها، ،
تسمية : 

المغاربة      " للمتصرفين الوطني التحاد
تانسيفت               مراكش جهة  فرع

الحوز"

 ويشار إلى الجمعية في هذا القانون بلفظ "التحاد".

 : يوجححد المقححر الرسححمي للتحححادالفصثثل الثثثاني
بمقر ..............................

 : أحدث التحاد لمدة غير محدودة.  الثالث     الفصل
 : يتمتع التحاد بالشخصية المعنوية والستقللالفصل الرابع

 المالي، ويعتبر فرعا للتحاد الوطني للمتصرفين المغاربححة
 بجهة مراكش تانسيفت الحوز ويمتثحل للمبححادئ الساسححية

 . وحححددUNAMللتحاد الوطني للمتصححرفين المغاربححة 
أهدافه في:

    - تحسين الوضعية المادية والمعنوية للمتصرفين وفححق
ملف مطلبي محليا وجهويا.

   - تحصين مهام المتصرف الدارية المتمثلة في التححأطير
 والدارة والخبرة والستشارة والمراقبة في إدارات الدولححة

والجماعات المحلية.
    - النهوض بالتعاون في الميدان العححائلي والجتمححاعي
 وتنميته لفائدة المتصرفين بالدارات العمومية والجماعات

المحلية لمراكش.
    - إحداث المنشآت والتجهيزات الساسية الرامية إلى دعم
 العمل الجتماعي للمتصرفين، والسهر على تدبير وإدارة
العطل-رحلت  شؤونها مثل:السكن الجتماعي-مخيمات 
 ترفيهية-النادي الرياضي-مركز الستقبال... ، وغيححر
 ذلك من المنشآت الكفيلحة بضحمان الراححة والتعحاون

الجتماعي.

    - المساهمة في تنمية الموارد البشرية عبر تنمية المهنية
وتطوير الكفاءات وتقوية القدرات.

       - المساهمة في تخليق الحياة الدارية في اتجاه تحديث
 المرفق العام وترسيخ ثقافة حسن التدبير، وضمان الشححفافية
 في إسناد المسؤوليات الدارية  ،واتخححاذ كافححة الشححكال

القانونية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
    - تطوير الشراكات والتعاون مححع الدارات العموميححة
 والمجتمع المدني وباقي الشركاء الجتمححاعيين لتحقيححق

مهام وأهداف الجمعية.
    - التعاون مع المصالح العامة والجمعيات الخاصة الححتي
 تزاول نشاطا مماثل والقيام بجميع المبححادرات الكفيلححة
 بضمان تنمية المهام التي يسعى التحاد لتحقيقها حسححب

ما يسمح به القانون الجاري به العمل.
   - تنظيححم أنشححطة ثقافيححة وفنيححة وعلميححة ورياضححية
 (محاضرات، ندوات، لقاءات، موائد مسححتديرة، حفلت
 توقيع، معارض ...) وتنمية المواهب المبدعة وتشححجيع
 العمل الثقافي والعلمي والرياضي والمشاركة فيححه مححع

الفاعلين الثقافيين والرياضيين.
    - المساعدة القضائية والقانونية لفائدة المتصرفين.

كما أن التحاد ل يهدف من وراء أعماله تحصيل أرباح.

ثاني ال باب  ال
تسيير تنظيم وال ال الجمعية -  أجهزة 

 : يتكون التحاد من ثلثححة أجهححزة وهححي:  الخامس     الفصل
الجمع العام ومجلس المتصرفين والمكتب التنفيذي.

الجمع العام :   السادس     الفصل
 الجمع العام هو أعلى سلطة تقريرية في التحاد. ويتكون من
 العضاء المنخرطين في التحاد ، وهححو الهيئة المسححؤولة

عن:
- المصادقة على التقريرين الدبي والمالي. 

- المصادقة على  النظام الداخلي و القانون الساسي. 
- المصادقة على لئحة العضاء الشرفيين.

-  دراسة الوثائق التوجيهية والمصادقة عليها.
- انتخاب مجلس المتصرفين.

- المصادقة على واجبات الشتراك والنخراط.

 : ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كححلالفصل السابع
سنة. ويقرر في جميع القضايا التي تهم التحاد
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 يدعى الجمع العام في دورة عادية بمراسححلة مححن رئيححس
  يوما قبححل15التحاد مشفوعة بالنقط المراد التداول بشأنها 

 التاريخ المحدد. ويباشر الجمع العام دراسة النقط المدرجححة
بجدول العمال كيفما كان عدد الحاضرين.

 ويستمع الجمع أثناء دورته إلى التقرير الدبي المتعلق بنشاط
 المكتب المسير الذي يقدمه الكاتب العام وإلى التقرير المالي
 الذي يقدمه أمين المال، ويطلعه الرئيس على برنامج المكتب

المسير بالنسبة للسنة المقبلة.
 ويجوز لجميع أعضاء الجمع الدلء بححآرائهم واقتراحححاتهم

الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية.
 يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلححب مححن: الفصل الثامن

 المكتب المسير أو من ثلثي أعضاء مجلس المتصرفين على
 القل، مشفوعا بالنقط المراد التداول بشأنها. وذلححك لجححل
النظر في القضايا المستعجلة التي لها علقة بأنشطة التحاد.
 ل يمكن لمداولت الجمع العام الستثنائي أن تكون صحيحة
 إل إذا حضرها على القل ثلثا أعضاء التحححاد النشححيطين

المنخرطين بتاريخ النعقاد.
 تعد قرارات الجمع العام ملزمة للجميع، بما: الفصل التاسع

 في ذلك الغائبين عنه، وتتخذ بالغلبية النسبية للحاضححرين.
 وفي حالة تعادل الصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليححه

رئيس الجمع العام.
مجلس المتصرفين:      1  -  9  الفصل 

 مجلس المتصرفين جهاز يساعد المكتب التنفيححذي
 على النهوض بمهححامه، ويسححهر علححى اتخححاذ
 الترتيبات التي من شأنها تسهيل مأموريته، كمححا

يتتبع أنشطته وعملياته المالية.
 يتكححون مجلححس المتصححرفين مححن العضححاء
 المنخرطين من ممثلين عن  القطاعات الداريححة
 بعمالححة مراكححش المشححمولة بالمرسححوم رقححم

 ، ويتححم2010 أكتححوبر 29 بتاريخ 2.06.377
 انتخابهم في جمع عام بشكل مباشر عححن طريححق
 القتراع الفردي في حدود نسبة ¼ من منخرطي

القطاع.
تدوم مدة صلحية مجلس المتصرفين سنتين.

 يجتمع مجلس المتصرفين بصفة عادية مرتين في
 السنة خلل دورتين مارس وأكتوبر، ويمكححن أن
 يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلححى
 ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلححب مححن المكتححب

التنفيذي، أو بطلب من ثلثي أعضائه.
 ينتخب مجلس المتصرفين رئيسا مقررا لعمححاله
 ومساعدا له في أول اجتماع يعقده بعد الجمع العام

 على أن ل يكون المقرر ومساعده عضوين فححي
المكتب التنفيذي.

تختص مسؤولية مجلس المتصرفين بح: 

 انتخححاب أعضححاء المكتححب-
 التنفيذي في حدود تسححعة أعضححاء. ويتححم
 النتخاب بالقتراع الفردي المباشر. كما يقوم
 المجلس بسحب الثقة مححن أي عضححو مححن
 أعضاء المكتب أو من المكتب برمته. ويتححم
 انتخاب المكتب التنفيذي فححي أول اجتمححاع
 يعقده مجلس المتصرفين في ظرف ل يتعدى

  يوما عن تاريخ انعقححاد الجمححع العححام15
السنوي.

 التخطيط لعمل التحاد علححى-
ضوء مقترحات الجمع العام.

إعداد برنامج عمل التحاد.-

 تحديد واجبات الشححتراك و-
النخراط.

 المصححادقة علحى البرنامححج-
الدوري للتحاد.

حصر الميزانية .-
 تعححديل النظححام الححداخلي-

والمصادقة عليه.

وتقييم- البرنامج  ومراقبة   تتبع 
 الحصيلة. ولهذه الغايححة يمكححن أن يحححدث
 مجلس المتصححرفين لجانححا مؤقتححة بمهححام

مضبوطة تنقضي بانقضاء المهمة.
 وتتخححذ جميححع قححرارات مجلححس المتصححرفين
 بالتصويت المباشر بأغلبية الحاضرين. على أن ل

يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء المجلس.

 : يسير التحاد المحلي مكتب تنفيذي مكححونالفصل العاشر
  مححن بيححنينتخبهم مجلس المتصثثرفين أعضاء تسعةمن 

 أعضائه بالغلبية النسبية عن طريق التصححويت المباشححر.
 ويتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضاء التحاد
 الرسميين، على أن يكونوا في وضحعية قانونيحة صححيحة
 فرديا، بالقتراع العلني أو السري تبعححا لختيححار مجلححس

المتصرفين. 
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 تدوم صلحية المكتب المسير سححنتين. وتسححند للعضححاء
 المكونين للمكتب مهام، بالتراضي أو عن طريق التصححويت

فيما بينهم، كالتالي:
رئيس الفرع  ونائبه
الكاتب العام ونائبه
 أمين المال ونائبه
ثلثة مستشارين

 : يتداول المكتب المسير للتحاد المحليالفصل الحادي عشر
في الشؤون التي تهم التحاد ويسهر خصوصا على:

تنفيذ برنامج عمل التحاد وصرف ميزانيته؛-

تنفيذ البرنامج الدوري للتحاد؛-

تنفيذ ميزانية التحاد وحساباته؛-

 القيام بكل العمال الدارية والمكتبيححة اللزمححة-
لحسن سير التحاد وتحقيق أهدافه؛ 

على- وعرضهما  والمالي  الدبي  التقريرين   حصر 
مجلس المتصرفين والجمع العام؛ 

 إعداد النصوص القانونية والورقات التوجيهية التي-
 توضح وتفسر بعض الخدمات والنشححطة  بالتحححاد
 وعرضها على تصويت مجلس المتصححرفين والجمححع

العام؛

 إعداد لئحححة العضححاء المرشحححين للعضححوية-
 الشرفية وعرضها على مجلس المتصححرفين و الجمححع

العام للبث فيها؛

تتبع ومراقبة برنامج التحاد وتقييم الحصيلة. -

 : يجتمع المكتب المسير للتحاد بححدعوة الفصل الثاني عشر
 من الرئيس مرة على القل من كل شححهر وكلمححا دعححت
 الضرورة لذلك. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أكححثر
 من نصف أعضائه. وتتخذ جميع قراراته بالتصويت المباشر
 بأغلبية الحاضرين. على أن ل يقل عدد الحضور عن نصف
 أعضاء المكتب. وعند تعادل الصححوات يرجححح الجححانب

المنتمي إليه الرئيس. وتحرر محاضر بشأن مداولته.
الثالث عشر  المحلي ويعملالفصل  التحاد  الرئيس  يسير   : 

 باسمه، ويقوم أو يأذن في القيام بجميع العمال أو العمليات
 المتعلقة بأهدافه، ويمثل التحاد إزاء الدولة وكل إدارة عامة

أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع العمال التحفظية.

 كما يحصر باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للتحاد،
 جدول أعمال جلسات هذا الخير وكذا جلسات الجمع العام،

ويقوم برئاستها.
 ويمارس نائب الرئيس جميع الختصاصات المسححندة إلححى

الرئيس إذا تغيب هذا الخير أو عاقه عائق.
 ويقوم الكاتب العام بجميع العمال الداريححة (المراسححلت،
 دراسة الملفات المختلفة، حفظ الوثححائق...الححخ)، ويحححرر

محاضر الجتماعات ويضمنها في سجل المداولت.
 ويؤازر الكاتب العام في القيام بمهمته نححائبه الححذي يتححولى

النيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
 ويمسك أمين المال حسابات التحاد وينجز عمليات الموارد
 والنفقات ويسلم إبراء بجميع السندات والمبالغ المتوصل بها،
 ويقدم كل سنة إلى المكتب المسير للتحاد تقريرا ماليا، الذي

يعرضه بدوره على الجمع العام السنوي.
 وينوب عن أمين المال نائبه في حالة غيابه ويسححاعده فححي

مهامه.
 ويعتبر المستشارون منسقين  ومساعدين لعضاء المكتححب

في إطار المهام الموكولة إليه.
 : كل عضو في المكتححب المسححير لححمالفصل الرابع عشر

 يحضر اجتماعين متوالين دون عذر مقبول يعتبر مسححتقيل
 من المكتب المسير للتحاد، ويتم تعويضه بعضو آخر مححن
 مجلس المتصرفين طبقا للشكليات المنصوص عليهححا فححي

  أعله.1-9الفصل  
 : يمكن تقديم طلب إقالة المكتب المسيرالفصل الخامس عشر

 بطلب من ثلثي أعضاء مجلس المتصرفين على القل. ويتم
الحسم في أمر القالة خلل جمع عام عادي أو استثنائي.

 : لكل عضو في الجموع العامة صوتالفصل السادس عشر
 واحد، ول يمكن في أي حال من الحوال أن ينيححب عنححه

شخصا آخر.

ثالث ال باب  ال
الفصل النسحاب –  العضوية- 

 : يتكون التحاد من أعضححاء رسححميينالفصل السابع عشر
وأعضاء شرفيين وأعضاء شركاء.

  العضاء الرسميون هم المتصرفون بالدارات العموميححة*
 والجماعات المحلية بمراكش المشححمولين بالمرسححوم رقححم

  والذين أدوا واجبات2010 أكتوبر 29 بتاريخ 2.06.377
 انخراطهم السنوية، ويلتزمون بقححوانين التحححاد الساسححية
 والداخلية. كما يساهمون بصورة فعلية ومستمرة في نشححاط

 ويحتفظ العضو الرسثثمي بعضثثويته فثثيالتحاد وعملها. 
الجمعية بعد إحالته على التقاعد.
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  العضاء الشرفيون الذين يقدمون خدمات أو مسححاعدات*
مادية أو عينية للجمعية.

  العضاء الشركاء الذين ينشحئون بمحوجب اتفاقيححات* 
 للشراكة مع أشخاص معنويين أو ذاتيين. وتحححدد الشححراكة
 مجالت التعاون والعمل المشترك. ويحدد النظححام الححداخلي

للتحاد سبل تدبير الشراكات.
 : يحضر العضاء الشركاء والعضححاءالفصل الثامن عشر

 الشرفيون الجموع العامة دون أن يكون لهححم الحححق فححي
الترشيح أو التصويت. 

التزامات العضاء : الفصل التاسع عشر
 يلتزم كل عضو رسمي بتأدية واجبات النخراط سنويا خلل
 أشهر يناير وفبراير ، مححع احححترام القححوانين الساسححية
 والداخلية، واللتزام بمقررات التحاد، والعمل على تحقيححق

أهدافه والحفاظ على ممتلكاته وعلى سمعته.
سقوط العضوية: الفصل العشرون

 تسقط العضوية في حالت الخلل باللتزامات السالفة الذكر
منفردة أو مجتمعة بموجب قرار يتخذه مجلس المتصرفين.

 وكل عضو لم يؤد واجبات النخراط داخل الجال القانونية
 لسنتين متواليتين، بما فيها السنة الجارية، تسقط عضويته من
 التحاد. وإعادة تجديد طلب انخراطه يبقى رهينححا بموافقححة

مجلس المتصرفين واتخاذ قرار بشأنه. 
 وفي حالة اتخاذ قرار سلبي بشححأن طلححب إعححادة تجديححد
 النخراط، يعرض تظلمه على أقرب جمع عام للبحث فيحه.
 وتعتبر قرارات الجمع العام نهائية وغير قابلة للمراجعححة أو

الطعن.
 كما تسقط العضوية بأسباب التشطيب من الوظيفة العمومية ،
 أو بتقديم استقالة اختيارية أو القالححة. ويمكححن للعضححاء
 النسحاب من التحاد طبقا لمقتضيات الفصل الرابححع مححن

الظهير الشريف أعله.
 يحتفظ العضو المنخرط بعضويته في التحححاد فححي حالححة

النتقال للعمل خارج عمالة مراكش.
 : يترتب عن سححقوط العضححوية،الفصل الواحد والعشرون

 سقوط الستفادة من الخدمات التي يقوم بها التحححاد لفححائدة
منخر طيه.

 ول يمكن للمنخرط في جميع الحالت، أن يطالب بتعويضه
عن المبالغ أو المهام التي أداها طيلة انخراطه بالتحاد .

 : يمكن للتحاد أن يمنح العضححويةالفصل الثاني والعشرون
 الشرفية للشخصيات التي تهتم بالتحاد وتقدم له مساعدات أو
 خدمات، وتوفر له الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيححق

أهدافه.

 وتقدم العضوية الشرفية باقتراح من المكتب المسححير وبعححد
 مصادقة مجلس المتصرفين والجمع العام.

رابع ال باب  ال
المراقبة الجمعية-  ية- موارد  ل ما ال السنة 

 تبتدئ السححنة الماليححة للتحححاد: الفصل الثالث والعشرون
 دجنبر من كل سنة.31المحلي من فاتح يناير وتنتهي في 

تتألف موارد التحاد من:: الفصل الرابع والعشرون

واجبات انخراط العضاء.-

 العانات المالية والعينية الححتي تقححدمها-
 الدولة والجماعات المحلية وجميححع الشححخاص

العموميين أو الخصوصيين.
 القتراضات التي يجححب أن يصححادق-

 عليها طبق الشروط المقححررة فححي النصححوص
 التنظيمية المعمول بها ما لم تكححن مبرمححة مححع

الدولة أو غيرها من الشخاص العموميين.
الهبات والوصايا.-
الموارد المختلفة.-

 ويمكن أن يمتلك التحاد المنقولت والعقارات اللزمة للقيام
بمهمته.

صرف ميزانية التحاد: الفصل الخامس والعشرون
 تصرف ميزانية التحاد على تجهيزاته وممتلكححاته وعلححى
 أغراضه وأهدافه المنصوص عليها في الفصل الرابع مححن

القانون الساسي. 
 ويخصص للتحاد حساب بنكي جاري ليداع مححداخيله ول
 يسمح لي شخص أن يحتفظ بالمداخيل في غيححر حسححاب

التحاد.
 وتخضع ميزانية التحاد لبرمجة سنوية يعدها أمين المال في

بداية السنة المالية، ويصادق عليها مجلس المتصرفين.
المتعلقة بتنفيذ ميزانيته بواسطة  تستخلص مصاريف التحاد 
 شيك يحمل توقيعي الرئيس وأمين المال أو نححائب الرئيححس
 وأمين المال أو الرئيس ونائب أمين المححال، علححى أل يتححم

الجمع بين توقيعي نائبي الرئيس وأمين المال. 
 يخضع توقيع النواب لتفويض مكتوب تصادق عليه الغلبية
 المطلقة لعضاء المكتب المسير، ويتم إلغاء التفويض بنفس

الكيفية. 
 : تتحححدد المسححؤولية الداريححةالفصل السادس والعشرون

 والمالية للشخص المكلف أو المنتدب للقيام بمهمة أو بنشححاط
 لفائدة التحاد في إنجاز المهمة على أحسن وجه وفي إعداد
 تقرير دقيق مالي وأدبي مصحوبا بالوثائق الثبوتية توضححع
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 نسختين منه رهن إشارة الكتابة العامة والسيد أمين المال أو
  نائبه.

 ويعتبر أمين المال المسؤول الول والمباشر عن المححداخيل
 والمصاريف التي يجب تزكيتها بوثائق الثبات تكون رهححن
 إشارة مراقبي ومفتشي الحسابات، وكل من له غاية في ذلك

  مححن الظهيححر32حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 
الشريف المذكور أعله.

الخامس باب  ال
الندماج-الحل-التصفية

  : يمكن للتحاد المحلي بقرار منالفصل السابع والعشرون
 الجمع العام أن يندمج مع جمعيات أخرى ضمن اتحادات أو
 جامعات لها نفس الهداف والغححراض حسححب الشححروط

  من الظهير الشححريف14 و5القانونية الواردة في الفصلين 
 المنظم للجمعيات، كما يمكن لححه أن يعمححل علححى تحقيححق

شراكات خدمة لهدافه.

 : يخضع حل التحاد لقرار طبححقالفصل الثامن والعشرون
  مححن36 و19 و7الشروط المنصوص عليها في الفصول 

الظهير الشريف السالف الذكر.
 : عند حل التحاد يححؤول رصححيدالفصل التاسع والعشرون

 التصفية لجمعية أخرى لها نفس الهححداف، أو تسححلم إلححى
 الحكومة لتخصص لمشاريع السححعاف والححبر والحسححان

والعمال الحتياطية.

السادس باب  ال
مية ا م خت أحكا

  تعرض النصوص القانونيححة والورقححات:الفصل الثلثون
 التوجيهية علححى أقححرب جمححع عححام للمصححادقة. وكححل
 تغييرأوتعديل يطرأ على القانون الساسي تسري مقتضححياته

تلقائيا على النظام الداخلي للتحاد وملحقاته.

-انتهى-
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