
للمتصرفين   الوطني  التحاد
المغاربة
تانسيفت     مراكش جهة  فرع
الحوز
القانون الساسي______

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

  : طبقا لمقتضققيات الظهيققر الشققريف رقققمالفصل الول
  موافققق1378 جمادى الولى 03 الصادر في 1.58.376

  الذي يخول بموجبه حق تأسيس الجمعيات1958 نونبر 15
 حسبما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتققبر رقققم

 23 موافققق 1423 جمادى الولى 12 بتاريخ 1.02.206
 ، تأسسقققققت بمراكقققققش2002يوليقققققو 

 بتاريخ ........................... جمعية أطلقت عليهققا، ،
تسمية : 

المغاربة      " للمتصرفين الوطني التحاد
تانسيفت               مراكش جهة  فرع

الحوز"

 ويشار إلى الجمعية في هذا القانون بلفظ "التحاد".

 : يوجققد المقققر الرسققمي للتحققادالفصثثل الثثثاني
بمقر ..............................

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

المالي. وحدد أهدافه في:
    - تحسين الوضعية المادية والمعنوية للمتصرفين وفققق

ملف مطلبي محليا ووطنيا.
   - تحصين مهام المتصرف الدارية المتمثلة في التققأطير
 والدارة والخبرة والستشارة والمراقبة في إدارات الدولققة

ومصالحها اللممركزة .
    - النهوض بالتعاون في الميدان العققائلي والجتمققاعي
 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... ، وغيققر
 ذلك من المنشآت الكفيلقة بضقمان الراحقة والتعقاون

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 الشققفافية
 في إسناد المسؤوليات الدارية  ،واتخققاذ كافققة الشققكال

القانونية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
    - تطوير الشراكات والتعاون مققع الدارات العموميققة
 والمجتمع المدني وباقي الشركاء الجتمققاعيين لتحقيققق

مهام وأهداف الجمعية.
    - التعاون مع المصالح العامة والجمعيات الخاصة الققتي
 تزاول نشاطا مماثل والقيام بجميع المبققادرات الكفيلققة
 بضمان تنمية المهام التي يسعى التحاد لتحقيقها حسققب

ما يسمح به القانون الجاري به العمل.
   - تنظيققم أنشققطة ثقافيققة وفنيققة وعلميققة ورياضققية
 (محاضرات، ندوات، لقاءات، موائد مسققتديرة، حفلت
 توقيع، معارض ...) وتنمية المواهب المبدعة وتشققجيع
 العمل الثقافي والعلمي والرياضي والمشاركة فيققه مققع

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 ثلثققة أجهققزة وهققي:  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 ، وهققو الهيئة المسققؤولة

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 كققلالفصل السابع
سنة. ويقرر في جميع القضايا التي تهم التحاد

 يدعى الجمع العام في دورة عادية بمراسققلة مققن رئيققس
  يوما قبققل15التحاد مشفوعة بالنقط المراد التداول بشأنها 
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 التاريخ المحدد. ويباشر الجمع العام دراسة النقط المدرجققة
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 بققآرائهم واقتراحققاتهم

الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية.
 يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلققب مققن: الفصل الثامن

 المكتب المسير أو من ثلثي أعضاء مجلس المتصرفين على
 القل، مشفوعا بالنقط المراد التداول بشأنها. وذلققك لجققل
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 التحققاد النشققيطين

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

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

رئيس الجمع العام.
مجلس المتصرفين:      1  -  9  الفصل 

 مجلس المتصرفين جهاز يساعد المكتب التنفيققذي
 على النهوض بمهققامه، ويسققهر علققى اتخققاذ
 الترتيبات التي من شأنها تسهيل مأموريته، كمققا

يتتبع أنشطته وعملياته المالية.
 يتكققون مجلققس المتصققرفين مققن العضققاء
 المنخرطين من ممثلين عن  القطاعات الداريققة
 بعمالققة مراكققش المشققمولة بالمرسققوم رقققم

 ، ويتققم2010 أكتققوبر 29 بتاريخ 2.06.377
 انتخابهم في جمع عام بشكل مباشر عققن طريققق
 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، ويمكققن أن
 يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلققى
 ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلققب مققن المكتققب

التنفيذي، أو بطلب من ثلثي أعضائه.
 ينتخب مجلس المتصرفين رئيسا مقررا لعمققاله
 ومساعدا له في أول اجتماع يعقده بعد الجمع العام
 على أن ل يكون المقرر ومساعده عضوين فققي

المكتب التنفيذي.

تختص مسؤولية مجلس المتصرفين بق: 

 انتخققاب أعضققاء المكتققب-
 التنفيذي في حدود تسققعة أعضققاء. ويتققم
 النتخاب بالقتراع الفردي المباشر. كما يقوم
 المجلس بسحب الثقة مققن أي عضققو مققن
 أعضاء المكتب أو من المكتب برمته. ويتققم
 انتخاب المكتب التنفيذي فققي أول اجتمققاع
 يعقده مجلس المتصرفين في ظرف ل يتعدى

  يوما عن تاريخ انعقققاد الجمققع العققام15
السنوي.

 التخطيط لعمل التحاد علققى-
ضوء مقترحات الجمع العام.

إعداد برنامج عمل التحاد.-

 تحديد واجبات الشققتراك و-
النخراط.

 المصققادقة علقى البرنامققج-
الدوري للتحاد.

حصر الميزانية .-
 تعققديل النظققام الققداخلي-

والمصادقة عليه.

وتقييم- البرنامج  ومراقبة   تتبع 
 الحصيلة. ولهذه الغايققة يمكققن أن يحققدث
 مجلس المتصققرفين لجانققا مؤقتققة بمهققام

مضبوطة تنقضي بانقضاء المهمة.
 وتتخققذ جميققع قققرارات مجلققس المتصققرفين
 بالتصويت المباشر بأغلبية الحاضرين. على أن ل

يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء المجلس.

 : يسير التحاد المحلي مكتب تنفيذي مكققونالفصل العاشر
  مققن بيققنينتخبهم مجلس المتصثثرفين أعضاء تسعةمن 

 أعضائه بالغلبية النسبية عن طريق التصققويت المباشققر.
 ويتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضاء التحاد
 الرسميين، على أن يكونوا في وضقعية قانونيقة صقحيحة
 فرديا، بالقتراع العلني أو السري تبعققا لختيققار مجلققس

المتصرفين. 
 تدوم صلحية المكتب المسير سققنتين. وتسققند للعضققاء
 المكونين للمكتب مهام، بالتراضي أو عن طريق التصققويت

فيما بينهم، كالتالي:
رئيس الفرع  ونائبه
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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 والمكتبيققة اللزمققة-
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 والنشققطة  بالتحققاد
 وعرضها على تصويت مجلس المتصققرفين والجمققع

العام؛

 إعداد لئحققة العضققاء المرشققحين للعضققوية-
 الشرفية وعرضها على مجلس المتصققرفين و الجمققع

العام للبث فيها؛

تتبع ومراقبة برنامج التحاد وتقييم الحصيلة. -

 : يجتمع المكتب المسير للتحاد بققدعوة الفصل الثاني عشر
 من الرئيس مرة على القل من كل شققهر وكلمققا دعققت
 الضرورة لذلك. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أكققثر
 من نصف أعضائه. وتتخذ جميع قراراته بالتصويت المباشر
 بأغلبية الحاضرين. على أن ل يقل عدد الحضور عن نصف
 أعضاء المكتب. وعند تعادل الصققوات يرجققح الجققانب

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 المسققندة إلققى

الرئيس إذا تغيب هذا الخير أو عاقه عائق.

 ويقوم الكاتب العام بجميع العمال الداريققة (المراسققلت،
 دراسة الملفات المختلفة، حفظ الوثققائق...الققخ)، ويحققرر

محاضر الجتماعات ويضمنها في سجل المداولت.
 ويؤازر الكاتب العام في القيام بمهمته نققائبه الققذي يتققولى

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 ويسققاعده فققي

مهامه.
 ويعتبر المستشارون منسقين  ومساعدين لعضاء المكتققب

في إطار المهام الموكولة إليه.
 : كل عضو في المكتققب المسققير لققمالفصل الرابع عشر

 يحضر اجتماعين متوالين دون عذر مقبول يعتبر مسققتقيل
 من المكتب المسير للتحاد، ويتم تعويضه بعضو آخر مققن
 مجلس المتصرفين طبقا للشكليات المنصوص عليهققا فققي

  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 ينيققب عنققه

شخصا آخر.

ثالث ال باب  ال
الفصل النسحاب –  العضوية- 

 : يتكون التحاد من أعضققاء رسققميينالفصل السابع عشر
وأعضاء شرفيين وأعضاء شركاء.

  العضاء الرسميون هم المتصرفون بالدارات العموميققة*
 والجماعات المحلية بمراكش المشققمولين بالمرسققوم رقققم

  والذين أدوا واجبات2010 أكتوبر 29 بتاريخ 2.06.377
 انخراطهم السنوية، ويلتزمون بقققوانين التحققاد الساسققية
 والداخلية. كما يساهمون بصورة فعلية ومستمرة في نشققاط

 ويحتفظ العضو الرسثثمي بعضثثويته فثثيالتحاد وعملها. 
الجمعية بعد إحالته على التقاعد.

  العضاء الشرفيون الذين يقدمون خدمات أو مسققاعدات*
مادية أو عينية للجمعية.

  العضاء الشركاء الذين ينشققئون بمقوجب اتفاقيقات* 
 للشراكة مع أشخاص معنويين أو ذاتيين. وتحققدد الشققراكة
 مجالت التعاون والعمل المشترك. ويحدد النظققام الققداخلي

للتحاد سبل تدبير الشراكات.
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 : يحضر العضاء الشركاء والعضققاءالفصل الثامن عشر
 الشرفيون الجموع العامة دون أن يكون لهققم الحققق فققي

الترشيح أو التصويت. 
التزامات العضاء : الفصل التاسع عشر

 يلتزم كل عضو رسمي بتأدية واجبات النخراط سنويا خلل
 أشهر يناير وفبراير ، مققع احققترام القققوانين الساسققية
 والداخلية، واللتزام بمقررات التحاد، والعمل على تحقيققق

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 رهينققا بموافقققة

مجلس المتصرفين واتخاذ قرار بشأنه. 
 وفي حالة اتخاذ قرار سلبي بشققأن طلققب إعققادة تجديققد
 النخراط، يعرض تظلمه على أقرب جمع عام للبقث فيقه.
 وتعتبر قرارات الجمع العام نهائية وغير قابلة للمراجعققة أو

الطعن.
 كما تسقط العضوية بأسباب التشطيب من الوظيفة العمومية ،
 أو بتقديم استقالة اختيارية أو القالققة. ويمكققن للعضققاء
 النسحاب من التحاد طبقا لمقتضيات الفصل الرابققع مققن

الظهير الشريف أعله.
 يحتفظ العضو المنخرط بعضويته في التحققاد فققي حالققة

النتقال للعمل خارج عمالة مراكش.
 : يترتب عن سقققوط العضققوية،الفصل الواحد والعشرون

 سقوط الستفادة من الخدمات التي يقوم بها التحققاد لفققائدة
منخر طيه.

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

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

أهدافه.
 وتقدم العضوية الشرفية باقتراح من المكتب المسققير وبعققد

 مصادقة مجلس المتصرفين والجمع العام.

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

 تبتدئ السققنة الماليققة للتحققاد: 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 الققتي تقققدمها-
 الدولة والجماعات المحلية وجميققع الشققخاص

العموميين أو الخصوصيين.
 القتراضات التي يجققب أن يصققادق-

 عليها طبق الشروط المقققررة فققي النصققوص
 التنظيمية المعمول بها ما لم تكققن مبرمققة مققع

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 وممتلكققاته وعلققى
 أغراضه وأهدافه المنصوص عليها في الفصل الرابع مققن

القانون الساسي. 
 ويخصص للتحاد حساب بنكي جاري ليداع مققداخيله ول
 يسمح لي شخص أن يحتفظ بالمداخيل في غيققر حسققاب

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 نققائب الرئيققس
 وأمين المال أو الرئيس ونائب أمين المققال، علققى أل يتققم

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

الكيفية. 
 : تتحققدد المسققؤولية الداريققةالفصل السادس والعشرون

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

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

  مققن الظهيققر32حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 
الشريف المذكور أعله.

الخامس باب  ال
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الندماج-الحل-التصفية

  : يمكن للتحاد المحلي بقرار منالفصل السابع والعشرون
 الجمع العام أن يندمج مع جمعيات أخرى ضمن اتحادات أو
 جامعات لها نفس الهداف والغققراض حسققب الشققروط

  من الظهير الشققريف14 و5القانونية الواردة في الفصلين 
 المنظم للجمعيات، كما يمكن لققه أن يعمققل علققى تحقيققق

شراكات خدمة لهدافه.
 : يخضع حل التحاد لقرار طبقققالفصل الثامن والعشرون

  مققن36 و19 و7الشروط المنصوص عليها في الفصول 
الظهير الشريف السالف الذكر.

 : عند حل التحاد يققؤول رصققيدالفصل التاسع والعشرون
 التصفية لجمعية أخرى لها نفس الهققداف، أو تسققلم إلققى

 الحكومة لتخصص لمشاريع السققعاف والققبر والحسققان
والعمال الحتياطية.

السادس باب  ال
مية ا م خت أحكا

  تعرض النصوص القانونيققة والورقققات:الفصل الثلثون
 التوجيهية علققى أقققرب جمققع عققام للمصققادقة. وكققل
 تغييرأوتعديل يطرأ على القانون الساسي تسري مقتضققياته

تلقائيا على النظام الداخلي للتحاد وملحقاته.

-انتهى-
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