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التنظيمية التي باحترام النصوص التشريعية و لموظفي ادارة السجون بمدينة تاوريرت للسكن االجتماعي الفردوس   جمعيةيلتزم المنخرطون في 

.1102-01-10 وكذا القانون االساسي المصادق عليه من طرف الجمع العام المنعقد يوم تنظم عمل الجمعية  

 الباب األول : اقتناء القطعة األرضية

الفصل األول : حدد عدد المنخرطين في 47  منخرط ومنخرطة قابلة للزيادة والنقصان عند الضرورة وللحصول على القطعة يتعين عليهم االلتزام 

 بأداء األقساط الشهرية والسنوية واالستثنائية.

الفصل الثاني : بعد اقتناء األرض من طرف الجمعية يتم تجهيزها وتوزيعها بالعدل على أصحابها عن طريق القرعة في جمع عام يحضره االعضاء 

 المنتمون الى الجمعية ويشرف على هذه العملية موثق. 

 الفصل الثالث : القطعة األرضية ستخصص للسكن.

الفصل الرابع : بعد نهاية مرحلة االقتناء والتجهيز والتمليك يمكن للجمعية االنتقال الى مرحلة البناء بقرار من الجمع العام وبعد تعديل القانون 

 األساسي في فقرته األولى من الفصل الثاني.

الفصل الخامس : عند الشروع في عملية البناء يضع المنخرطون المبالغ المالية الالزمة لذلك اما اعتمادا على أنفسهم أو على احدى المؤسسات 

.المكتب التنفيذيوذلك وفق جدولة يضعها البنكية أو هما معا   

 الفصل السادس : عند تنفيذ البناء يجب احترام التصميم المصادق عليه.

 الباب الثاني : االنخراط - االنسحاب – الفصل

 الفصل السابع :شروط االنخراط واالنسحاب والفصل محددة في الفصول 2-4 من القانون األساسي.

الفصل الثامن :بعد موافقة المكتب التنفيذي على انسحاب أي عضو يحق له أن يسترد أمواله باستثناء المبالغ المخصصة للتسيير والفوائد البنكية 

من القانون األساسي(.  10بالمائة  من المبلغ)حسب الفصل  01ية مع خصم نسبة جمعترتبة عن استثمار أموال الوالحوافز والمبالغ الم   

الفصل التاسع :اذا فصل اي عضو لألسباب المذكورة في الفصل 11 من القانون األساسي تخصم له 01 في المائة من المبالغ المدفوعة وذلك لعدم 

درهم عن كل شهر تأخير. 011ادائه لثالث دفعات متتالية وبدون عذر مقبول كما تبقى تبعات التأخير على عاتق المنخرط والمحددة في   

الفصل العاشر :بعد استيفاء العدد المطلوب من المنخرطين يمكن فتح الئحة االنتظار لتعويض األعضاء المنسحبين أو المفصولين ويتم ذلك شريطة 

. المكتبأن يسند جميع المستحقات المالية المطلوبة وان يدلي بجميع الوثائق الالزمة وبعد موافقة   

الفصل الحادي عشر :يهيئ الكاتب ملفا لكل منخرط يحتوي على جميع المعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة التي تبين جميع األقساط المؤذاة كما 

 تخصص بطاقة العضوية لكل منخرط يدلي بها عند االقتضاء.

 الباب الثالث : ادارة التسيير 

 الفصل الثاني عشر :يدير الجمعية مكتب تنفيذي مكون من 4 أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة سنتين حسب الفصلين 07 و 01 من القانون األساسي.

الفصل الثالث عشر :يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل شهر طبقا للفصل 02 من القانون األساسي واستثناء كلما دعت الضرورة الى ذلك 

 ويتعين على جميع األعضاء احترام مواعيد االجتماعات.

 الفصل الرابع عشر :مهام المكتب التنفيذي:

ية والسير الطبيعي لها ويقوم مقامه نائبه في حالة غيابه.على تطبيق قرارات الجمع ئيس يسهرالر-  

ات والمراسالت الكاتب العام يتكلف باستالم طلبات االنخراط والوثائق المطلوبة ألجل ذلك يسلم مطبوعات للراغبين في العضوية ويحرر االستدعاء-

ابه.ومحاضر االجتماعات ويقوم مقامه نائبه في حالة غي  

ة بتنسيق مع الرئيس ويضع رهن اشارة مندوبي الحسابات جميع الوثائق والبنكية الالزمة لتسيير الجمعي أمين المال يتكلف بمباشرة العمليات المالية-

ويقوم مقامه نائبه في حالة غيابه. التنفيذي للمكتبموضوع ويسلم نسخة والسجالت والفواتير لمراقبتها واعداد تقرير في ال  

لرئيس سلطة التسيير المؤقت لحسابات الجمعية في حالة مالحظة أي انحراف صادر عن أمين المال أو نائبه.ل-  

مستشارون. -  



الفصل الخامس عشر :يشكل المكتب التنفيذي لجان للعمل:  اللجنة التقنية – اللجنة االدارية والقانونية – اللجنة المالية وكل هذه اللجن تعمل في تناغم 

.وانسجام مع بعضها البعض  

الفصل السادس عشر :كل عضو في المكتب التنفيذي تخلف عن حضور أربع اجتماعات متوالية بدون مبرر يجرد من مهامه ويعوض بعضو اخرفي 

.جمع عام استثنائي  

 الفصل السابع عشر :تتخذ الجمعية السجن المحلي بتاوريرت كمقر لها ويمكن نقله بقرار من المكتب.

 الفصل الثامن عشر :يفتح حساب بنكي في احدى الوكاالت البنكية المحلية وتوقع الشيكات من لدن الرئيس وأمين المال وتتشكل الموارد مما يلي :

مساهمات األعضاء الشهرية والسنوية واالستثنائية بما في ذلك واجب االنخراط والمبالغ المخصصة للتسيير.-  

ة.سب المخصومة عند الفصل من الجمعيالمبالغ المفروضة عن كل تأخير في األداء والن-  

السجون  إلدارةاالجتماعي لموظفي المندوبية العامة  ة من السلطات العمومية أو الجمعيات )جمعية التكافلها الجمعيالمساعدات التي قد تتوصل ب-

(والمؤسسة المحمدية لألعمال االجتماعية لقضاة وموظفي العدل واعادة االدماج  

في المائة من قبل المنخرط الجديد في حالة التعويض ومن المنسحب بعد شراء األرض. 01نسبة -  

.الجمعيةالفوائد البنكية واألرباح المترتبة عن استثمار أموال -  

 الفصل التاسع عشر :يضع المكتب التنفيذي جدوال زمنيا الستقبال المنخرطين.

 الفصل العشرون :تقرر مطالبة المنخرطين بدفعات مالية لتسديد ثمن األرض يحدد مبلغها واجلها المكتب التنفيذي.

الفصل الواحد و العشرون :يفرض مبلغ 011 درهم عن كل تأخير في األداء مبالغ فيه وبقرار من المكتب التنفيذي للجمعية ويعد مفصوال كل ممتنع 

االداء.عن   

الفصل الثاني و العشرون :بعد قبول العضوية يسلم المنخرط اذن بالدفع مؤشر عليه من قبل أمين المال والرئيس وكل منخرط مطالب بتسوية 

..اليه.ة ثم يسلم هو أو من ينوب عنه وصل أداء أصلي ونسخة منه ألمين المال للتأشير عليهما واعادة االصلية وضعيته المالية تجاه الجمعي  

الفصل الثالث و العشرون :تخصص المصاريف للتسيير والتنقالت والهاتف والبريد وغيرها من واجبات االنخراط السنوية والمبالغ المفروضة عن 

.كل تأخير في األداء  

الفصل الرابع و العشرون :يمكن ألعضاء المكتب التنفيذي المكلفين بمهمة من طرف المكتب التنفيذي أن يستردوا التكاليف المترتبة عن قيامهم بهذه 

من القانون األساسي. 11المهمة طبقا للفصل  

الفصل الخامس و العشرون :تشكل المبالغ المخصصة للمصاريف من واجب االنخراط والتسيير والمبالغ المفروضة على كل تأخير في االداء أما 

ة من السلطات العمومية والمبالغ المخصصة لكل مفصول التي قد تتوصل بها الجمعيساعدات الدفعات العادية واالستثنائية والفوائد البنكية والم

فترصد القتناء األرض وتجهيزها.القانون األساسي من  12ة والنسب المذكورة في الفصل لمترتبة عن استثمار أموال الجمعيواالرباح ا  

 الباب الرابع : مقتضيات عامة

وصل ايداع من السلطات المحلية.ة بعد حصولها على ينطلق نشاط الجمعي-  

بطريقة سرية وتسجل نتائج عملية االقتراع الى جانب القرار المتخذ. الجمعيةيتم التصويت داخل هياكل -  

.الجمعيةال يتم تسليم سند الملكية الى عضو اال بعد تسديد جميع المبالغ التي في ذمته تجاه -  

في السجل المخصص لهذه الغاية أو عن طريق المراسلة. من حق المنخرط االدالء بمالحظاته واقتراحاته-  

الزيادة في عدد المنخرطين اذا اقتضت الضرورة ذلك.كتب التنفيذي يمكن للم-  

.من القانون األساسي 11ليه القصل ألعضاء المكتب الحق في اختيار البقع مع أداء كل المستحقات حسب ما ينص ع-  

 


