
دليل لفائدة منظمات 

املجتمع املدين
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W الفهر�ست املواد

� 7 تقديم 

 القسم األول - النظام القانوين للجمعيات:  �
9     اإلحداث والتنظيم والتسيري 

• 9 أوال - تعريف الجمعيات )الفصل 1 من قانون الجمعيات( 

 ثانيا - الرشوط العامة لتأسيس الجمعيات  •
9    )الفصل 3 من قانون الجمعيات( 

 ثالثا - الترصيح بتأسيس الجمعيات  •
10    )الفصل 5 من قانون الجمعيات( 
10 1. السلطة التي يتم الترصيح لديها 
10 2. الوثائق املكونة مللف الترصيح وإجراءات الترصيح 
11 3. الترصيح بالتغيري الذي يطرأ عىل تسيري أو إدارة الجمعية 

• 12 رابعا - أنواع الجمعيات 
12 1. الجمعيات املرصح بها وفق القواعد العامة 

 2. الجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة 
12    )الفصل 9 من قانون الجمعيات( 
15 3. الجمعيات األجنبية 

 خامسا - الجمعيات االتحادية والجامعات  •
16   )الفصل 14 من قانون الجمعيات( 

• 17 سادسا - أدوار منظامت املجتمع املدين 

• 18 سابعا - التسيري اإلداري للجمعيات  
18 1. تعريف التسيري اإلداري 
18 2. اآلليات الرضورية للتدبري اإلداري 
19 3. أهم املبادئ األساسية للتسيري اإلداري:  
19 4. القوانني املنظمة للجمعيات 
21 5. الهياكل املسرية للجمعية: 
21 6. املهام األساسية للتدبري اإلداري للجمعية: 
22 7. أهم أدوات/ وسائل التسيري اإلدارى: 

• 23 ثامنا - التسيري املايل للجمعيات: املوارد املالية واملمتلكات  
 1. املوارد التي ميكن أن تحصل عليها وتترصف فيها الجمعيات 

23    بصفة عامة )الفصل 6 من قانون الجمعيات( 
 2. املوارد التي ميكن للجمعيات الحصول عليها من خالل مسطرة
     التامس   اإلحسان العمومي )قانون 12 أكتوبر 1971 املتعلق 

24     بالتامس اإلحسان العمومي(. 
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27 3. املوارد املمكن تحصيلها من عمليات اليانصيب املرخص فيها  
 4. نظام األموال واملمتلكات الخاص بالجمعيات املعرتف 

28     لها بصفة املنفعة العامة  

 تاسعا – التصاريح الواجب تقدميها من قبل الجمعيات  •
29    عن املساعدات التي تتلقاها يف إطار الرقابة عليها 
29 1. التصاريح الواجب تقدميها للوزارات )الفصل 32 من قانون الجمعيات( 

 2. التصاريح الواجب تقدميها إىل األمانة العامة للحكومة بخصوص
29     املساعدات األجنبية )الفصل 32 مكرر من قانون الجمعيات( 

 3. التصاريح الواجب تقدميها للجامعات الرتابية أو املؤسسات العمومية 
     أو الرشكات التي تساهم الدولة أو الجامعات واملؤسسات اآلنفة الذكر 

30     يف رأساملها كليا أو جزئيا )الفصل 32 مكرر مرتني من قانون الجمعيات( 
30 4. التصاريح الواجب تقدميها طبقا ملدونة املحاكم املالية 

 5. القواعد الخاصة والرقابة املالية املفروضة عىل الجمعيات املعرتف 
31     لها بصفة املنفعة العامة الفصل )9 من قانون الجمعيات( 

• 33  عارشا – نظام ووظائف املحاسبة الخاصة بالجمعيات 
33 1. وظائف املحاسبة 
33 2. الوثائق الرضورية لتسجيل املعطيات املحاسبية 

• 34 إحدى عرش – الرشاكة بني الجمعيات والدولة والجامعات الرتابية 
34 1. الرشاكة بني الدولة والجمعيات 
37 2. الرشاكة بني الجامعات الرتابية والجمعيات 

• 39 إثنى عرش – الرقابة القضائية عىل الجمعيات 
39 1. العقوبات املنصوص عليها يف قانون الجمعيات 
42 2. العقوبات املنصوص عليها يف قانون التامس اإلحسان العمومي 

� 44 القسم الثاين - املشاركة املواطنة للجمعيات 
• 44 أوال - التزامات الجامعات الرتابية املتعلقة باملشاركة املواطنة 

44 1. الهيئات االستشارية املوضوعاتية 
45 2. اآلليات التشاركية للحوار والتشاور  
46 3. حق تقديم العرائض  

 ثانيا - توفري الحصول عىل املعلومات عىل مستوى  •
52 الجامعات الرتابية 
52 1. الحصول عىل املعلومات عىل مستوى الجهة 
54 2. الحصول عىل املعلومات عىل مستوى العاملة أو اإلقليم 
56 3. الحصول عىل املعلومات عىل مستوى الجامعة 

� 59 املراجع القانونية والتنظيمية والدوريات 
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W تقدمي

بها  تقوم  التي  الهامة  املجهودات  سياق  يف  الدليل  هذا  يأيت 
الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة ) ترانسربانيس املغرب( من 
خالل مجموعة من املشاريع التي تستهدف إرساء دعائم سيادة 

القانون والحكامة الجيدة والحق يف الحصول عىل املعلومة. 
واع  مدين  مجتمع  بناء  يف  املساهمة  الدليل  هذا  ويتوخى 
ومسؤول، يتوفر عىل املؤهالت والرشوط الرضورية التي تجعل 
العمومية  والسياسات  القرارات  مجال  يف  أساسيا  رشيكا  منه 
وتدبري الشأن العام عىل كافة املستويات الرتابية خصوصا بعد 
األحكام  خالل  من  املدين  املجتمع  أدوار  عرفته  الذي  التطور 

التي تضمنها الدستور املغريب لسنة 2011.
وبالنظر ملا يعانيه الكثري من الفاعلني املدنيني من نقص حاد 
الجمعيات  ومتويل  لتأسيس  املؤطرة  القانونية  املعلومات  يف 
املايل  للتدبري  الرضورية  واآلليات  عليها،  املامرسة  والرقابة 
من  والكثري  الجمعيات  بني  العالقة  ولطبيعة  الجيد،  واإلداري 
، وبالنظر للمطالب  الرتابية  الفاعلني املؤسساتيني كالجامعات 
املعرب عنها من طرف مجموعة من جمعيات املجتمع املدين، 
بالنظر  املعلومات،  نرش  أهمية  مبدى  الجمعية  من  واقتناعا 
لكل ذلك فقد ارتأت الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة يف إطار 
رشاكة مع السفارة الربيطانية باملغرب، أن تقوم بإعداد وإصدار 
وعملية  علمية  معرفية  سلسلة  يف  يندرج  الذي  الدليل  هذا 
أطلق عليها اسم » أريد أن أعرف je veux savoir «، وذلك 
منها ممثلو  استفاد  التي  التكوينية  الدورات  بعد سلسلة من 

العديد من الجمعيات يف مجموعة من جهات املغرب.
وبهدف متكني الفاعلني املدنيني من متلك املعلومات القانونية 
والعميلة املرتبطة بطبيعة النشاط املدين، فقد تم االعتامد يف 
الدليل عىل منهجية علمية دقيقة تستهدف الرتكيز عىل  هذا 
املتطلبات الرضورية للنهوض بالفعل املدين، ولذلك فهذا الدليل 
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مستفيضة  تحاليل  يف  يخوض  وال  عامة  معلومات  يتضمن  ال 
وال يعتمد التعليقات الكثرية وال اإلحاالت النظرية عىل الرغم 
من أهميتها الكبرية، وإمنا يركز عىل معلومات قانونية عملية 
وعىل إجراءات ومساطر دقيقة، وعىل تدابري وآليات واضحة، 
وذلك بهدف متكني الفاعلني املدنيني من متلك جميع املعطيات 
الواردة يف الدليل، وتأهيلهم العتامدها واالستفادة منها يف كل 

ما يتعلق باملواضيع التالية:
 اإلطار القانوين للجمعيات )كل ما يتعلق بالتأسيس، والتمويل، 
واملحاسبة والرشاكة والرقابة املامرسة عىل الجمعيات، والتدبري 

اإلداري واملايل للجمعيات...(.
املشاركة املواطنة يف تدبري الشأن العام )كل ما يتعلق بحقوق 
العمومية، وبالحق  السياسات والقرارات  الجمعيات يف مجال 
تدبري  يف  الجمعيات  ومبساهمة  املعلومات،  عىل  الحصول  يف 
الشأن العام عىل كافة املستويات الرتابية » لجهة، العاملة أو 
اإلقليم، الجامعة «، وبرشوط ومساطر تقديم العرائض ملجالس 

الجامعات الرتابية...(.
وبالنظر ملا يتضمنه هذا الدليل من معلومات قانونية وإجراءات 
وتدابري عملية، فالجمعية املغربية ملحاربة الرشوة تتوخى أن 
مبؤهالت  للنهوض  أساسية  رافعة  العميل  الدليل  هذا  يشكل 
املجتمع املدين بهدف جعله واع بكل حقوقه وبآليات إعاملها، 
ومسؤول عن كل التزاماته ، وأيضا بغية ضامن نجاعة وفعالية 
الفعل املدين بالشكل الذي يجعل من منظامت املجتمع املدين 
التنمية  مجال  يف  أساسيا  رشيكا  الحكومية  غري  واملنظامت 

والحكامة الجيدة.
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W  :الق�سم الأول - النظام القانوين للجمعيات

الإحداث والتنظيم والت�سيري

أوال - تعريف الجمعيات )الفصل 1 من 
قانون الجمعيات(

أو  شخصني  بني  مستمر  تعاون  لتحقيق  اتفاق  هي  الجمعية 
غري  لغاية  نشاطهم  أو  معلوماتهم  الستخدام  أشخاص  عدة 

توزيع األرباح فيام بينهم. 
العامة  القانونية  القواعد  لصحتها  يرجع  فيام  عليها  وتجري 

املطبقة عىل العقود وااللتزامات.

ثانيا - الرشوط العامة لتأسيس الجمعيات 
)الفصل 3 من قانون الجمعيات(

سابق  ودون  حرية  بكل  األشخاص  جمعيات  تأسيس  يجوز 
إذن برشط أن تراعى يف ذلك مقتضيات الفصل 5 من القانون 

املنظم لحق تأسيس الجمعيات.
مع  يتناىف  مرشوع  غري  لهدف  أو  لغاية  تؤسس  جمعية  كل 
بالدين  املس  إىل  يهدف  قد  أو  العامة  األداب  أو  القوانني 
اإلسالمي أو بوحدة الرتاب الوطني أو بالنظام املليك أو تدعو 

إىل كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
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ثالثا - الترصيح بتأسيس الجمعيات )الفصل 
5 من قانون الجمعيات(

1. السلطة التي يتم الترصيح لديها �

يجب أن تقدم كل جمعية ترصيحا إىل مقر السلطة اإلدارية 
املحلية الكائن به مقر الجمعية مبارشة أو بواسطة عون قضايئ 
يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ يف الحال وتوجه السلطة 
املحلية املذكورة إىل النيابة العامة باملحكمة االبتدائية املختصة 
نسخة من الترصيح املذكور وكذا نسخا من الوثائق املرفقة به، 

وذلك قصد متكينها من إبداء رأيها يف الطلب عند االقتضاء.
يسلم  عليها  املنصوص  لإلجراءات  الترصيح  استيفاء  وعند 
الوصل النهايئ وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما ويف حالة عدم 
تسليمه داخل هذا األجل جاز للجمعية أن متارس نشاطها وفق 

األهداف املسطرة يف قوانينها.
كل جمعية رصح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن ترتافع 

أمام املحاكم.

2. الوثائق املكونة مللف الترصيح وإجراءات  �
الترصيح

يتضمن الترصيح بتأسيس الجمعية ما ييل :
- إسم الجمعية وأهدافها؛

- الئحة باألسامء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ 
ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء املكتب املسري؛

- الصفة التي ميثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
بالنسبة  اإلقامة  بطائق  أو  الوطنية  بطائقهم  من  - صورا 

لألجانب؛
- مقر الجمعية؛
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ومؤسسات  فروع  من  الجمعية  أحدثته  ما  ومقار  - عدد 
تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها 

بها عالئق مستمرة وترمي إىل القيام بعمل مشرتك؛
وتضاف إىل الترصيح القوانني األساسية للجمعية، وتقدم ثالثة 
نظائر عن هذه الوثائق إىل مقر السلطة اإلدارية املحلية التي 

توجه واحدة منها إىل األمانة العامة للحكومة.
إليه  املضافة  الوثائق  وكذا  ترصيحه  الطلب  صاحب  ومييض 
ويشهد بصحتها وتفرض عىل كل من القوانني األساسية والئحة 
التنرب  حقوق  تسيريها  أو  الجمعية  بإدارة  املكلفني  األعضاء 

املؤداة بالنسبة للحجم ، باستثناء نظريين.

3. الترصيح بالتغيري الذي يطرأ عىل تسيري أو  �
إدارة الجمعية

يدخل  تعديل  كل  أو  اإلدارة  أو  التسيري  عىل  يطرأ  تغيري  كل 
عىل القوانني األساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة 
وضمن  املوايل  الشهر  خالل  به  ترصح  أن  يجب  منفصلة،  أو 
التغيريات  نفس الرشوط، وال ميكن أن يحتج عىل الغري بهذه 

والتعديالت إال ابتداء من اليوم الذي يقع فيه الترصيح بها.
ويف حالة ما إذا مل يطرأ أي تغيري يف أعضاء اإلدارة يجب عىل 
املعنيني باألمر أن يرصحوا بعدم وقوع التغيري املذكور وذلك يف 

التاريخ املقرر له مبوجب القوانني األساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ يف الحال عن كل ترصيح بالتغيري 

أو بعدمه.
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رابعا - أنواع الجمعيات
أنواع:  ثالثة  إىل  القانوين  نظامها  بحسب  الجمعيات  تنقسم 
الجمعيات  العامة،  القواعد  وفق  بها  املرصح  الجمعيات 
والتي  األجنبية  الجمعيات  العامة،  املنفعة  صفة  تحمل  التي 

تستوجب رشوطا خاصة للترصيح بتأسيسها.

1. الجمعيات املرصح بها وفق القواعد العامة �

العامة  الترصيح  إجراءات  وفق  تأسيسها  يتم  التي  وهي 
من  وثانيا  أوال  يف  إليها  واملشار  القانون  يف  عليها  املنصوص 

القسم األول. 

2. الجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة  �
)الفصل 9 من قانون الجمعيات(

القواعد  وفق  قانونية  بصفة  بها  املرصح  الجمعيات  وهي   
العامة والتي ميكن أن يعرتف لها بصفة املنفعة العامة مبقتىض 
مرسوم. يجب أن يكون طلب االعرتاف بصفة املنفعة العامة، 
الجهاز املختص  إيداعه، موضوع مداولة خاصة من قبل  قبل 

بالجمعية مبقتىض نظامها األسايس.

العامة 	• املنفعة  بصفة  االعرتاف  طلب  تقديم  رشوط 
قانون  لتطبيق   2005 يناير   10 مرسوم  من   1 )املادة 

الجمعيات(

املنفعة  بصفة  لها  يعرتف  أن  تطلب  جمعية  كل  عىل  يجب 
العامة:
تأسيس -- لحق  املنظم  للظهري  طبقا  مؤسسة  تكون  أن 

الجمعيات وأن تكون مسرية وفقا لنظامها األسايس ؛
وجه -- عىل  متكنها  التي  املالية  القدرات  عىل  تتوفر  أن 

الخصوص من إنجاز املهام املحددة يف نظامها األسايس و 
التي تكتيس طابع املصلحة العامة؛
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لكل -- يضمن  داخيل  نظام  و  أسايس  نظام  لها  يكون  أن 
و  وإدارتها  الجمعية  تدبري  الفعلية يف  املشاركة  أعضائها 
مامرسة املراقبة بصفة دورية. و يحدد بشكل رصيح دور 
أعضاء أجهزتها التداولية و مهامهم، و كذا تواريخ عقد 

جمعها العام و جدول أعامله؛
أن يكون لها هدف له طابع املصلحة العامة عىل الصعيد --

املحيل أو الجهوي أو الوطني؛
تعكس -- تركيبية  قوائم  بإعداد  أن متسك محاسبة تسمح 

صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها املالية و نتائجها وفقا 
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

أن تحرتم االلتزام بتقديم املعلومات املطلوبة و الخضوع --
للمراقبة اإلدارية املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية 

و التنظيمية الجاري بها العمل.

العامة 	• املنفعة  بصفة  االعرتاف  طلب  ملف  وثائق 
)املادة 3 من من مرسوم 10 يناير 2005 لتطبيق قانون 

الجمعيات(
يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص املؤهل لهذا الغرض 
مقابل وصل طلب االعرتاف بصفة املنفعة العامة لدى العامل 
و  بالوثائق  مرفقا  الجمعية،  مقر  نفوذه  دائرة  يوجد يف  الذي 

املستندات التالية:
نسخة من الوصل النهايئ إليداع ملف تأسيس الجمعية؛--
نسختني من النظام األسايس و النظام الداخيل للجمعية --

يكونان محينني، و عند االقتضاء، بيان أماكن مقراتها؛
نسختني من قامئة األعضاء املسؤولني عن إدارة الجمعية --

إقامتهم و  إىل جنسيتهم و مهنتهم و محل  اإلشارة  مع 
نسخة من وصل آخر تجديد ملكتب الجمعية؛

تقرير عن أنشطة الجمعية يبني إنجازاتها منذ إحداثها، --
و عند االقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثالث 

القادمة؛
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و -- املالية  ووضعيتها  الجمعية  لذمة  الرتكيبية  القوائم 
املنقولة  غري  و  املنقولة  املمتلكات  قيمة  كذا  و  نتائجها 

التي متلكها الجمعية و التي تعتزم امتالكها مستقبال؛
نسخة من محرض مداوالت الجهاز املختص يف الجمعية --

الذي يأذن بتقديم طلب االعرتاف بصفة املنفعة العامة 
األعضاء  بقامئة  مصحوبة  املعنية،  الجمعية  لفائدة 

الحارضين.
إليها أعاله -- املشار  املستندات  الوثائق و  أن تكون  يجب 

مشهودا عىل مطابقتها لألصل.

إجراءات البت يف طلب االعرتاف بصفة املنفعة العامة 	•
)املواد 4 و5 و6 و7 من مرسوم 10 يناير 2005 لتطبيق 

قانون الجمعيات(
املعنية  الجمعية  أهداف  حول  مسبقا  بحثا  العامل  يجري 
ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ 

إيداع طلب االعرتاف بصفة املنفعة العامة.
العامة إىل األمني  املنفعة  العامل طلب االعرتاف بصفة  يوجه 
العام للحكومة مرفقا باملستندات و الوثائق الواردة يف املادة 
العامة  املصلحة  وبتقييم  البحث  بنتائج  مصحوبا  و  أعاله،   3

للجمعية.
املكلف  الوزير  إىل  الطلب  للحكومة ملف  العام  األمني  يحيل 
الجمعية  بأنشطة  املعنية  الحكومية  السلطات  كذا  و  باملالية 
و  املسبق  البحث  نتائج  عىل  االطالع  بعد  الرأي،  إبداء  قصد 
املنصوص  الرشوط  جميع  تستويف  الجمعية  أن  من  تأكده 
عليها للحصول عىل االعرتاف بصفة املنفعة العامة و أن وثائق 

اإلثبات املطلوبة مرفقة بامللف.
تعرض نتائج دراسة الطلب عىل نظر رئيس الحكومة.

القيمة  يحدد  مبرسوم  العامة  املنفعة  بصفة  االعرتاف  مينح 
القصوى للممتلكات التي ميكن للجمعية أن متلكها.

يبلغ املرسوم إىل الجمعية و ينرش بالجريدة الرسمية.
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إجراءات سحب صفة املنعة العامة	•

يف حالة مخالفة الجمعيات اللتزاماتها القانونية أو الواردة يف 
قانونها األسايس، ميكن أن يسحب منها االعرتاف بصفة املنفعة 
أجل  داخل  املحاسبية  وضعيتها  لتسوية  إنذارها  بعد  العامة 

ثالثة أشهر )الفصل 9، الفقرة 8 من قانون الجمعيات(.
بصفة  لها  املعرتف  الجمعية  تقيد  عدم  العامل  يعاين  عندما 
يف  الواردة  االلتزامات  أو  القانونية  بالتزاماتها  العامة  املنفعة 
قانونها األسايس، يوجه إليها إعذارا لتسوية وضعيتها داخل أجل 
أقصاه ثالثة أشهر. و إذا مل تستجب الجمعية لإلعذار املذكور، 
يعرض  الذي  للحكومة  العام  األمني  إىل  األمر  العامل  يرفع 
القضية عىل رئيس الحكومة قصد اتخاذ قرار بشأنها )املادة 9 

من مرسوم 10 يناير 2005 لتطبيق قانون الجمعيات(.
معلل.  مبرسوم  العامة  املنفعة  بصفة  االعرتاف  سحب  يقرر 
بالجريدة  املعنية وينرش  الجمعية  املذكور إىل  السحب  ويبلغ 
الرسمية )املادة 11 من مرسوم 10 يناير 2005 لتطبيق قانون 

الجمعيات(.

3. الجمعيات األجنبية �

تعريف 	•

تعترب جمعيات أجنبية الهيئات التي لها مميزات جمعية ولها 
مقر يف الخارج أو يكون لها مسريون أجانب أو نصف األعضاء 
املغرب  يف  ومقرها  أجانب  بالفعل  يديرها  أو  األجانب  من 

)الفصل 21 من قانون الجمعيات(.
نشاطها  تبارش  وأن  تتألف  أن  أجنبية  جمعية  ألية  يسوغ  ال 
الرشوط  بشأنها ضمن  تقديم ترصيح سابق  بعد  إال  باملغرب 
املقررة بشأن تأسيس الجمعيات بصفة عامة )الفصل 23 من 

قانون الجمعيات(.
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النظام القانوين للجمعيات األجنبية	•

الظهري  مقتضيات  جميع  األجنبية  الجمعيات  عىل  تطبق 
 ،)28 )الفصل  الجمعيات  تأسيس  بحق  املتعلق  الرشيف 

باإلضافة إىل القواعد اإلضافية التالية:
- يجوز للسلطة املحلية أن توجه يف أي وقت، إىل مسريي 
كل جمعية تبارش نشاطها يف دائرة نفوذها، طلبا يرمي 
واحدا  شهرا  يتعدى  ال  أجل  داخل  كتابة  تزويدها  إىل 
بكل البيانات الكفيلة مبعرفة املركز الذي تتبعه الجمعية 
املعنية، وهدفها، وجنسية أعضائها، ومترصفيها ومسرييها 
الفعليني. وتطبق العقوبات املقررة يف الفصل 8 من قانون 
الجمعيات عىل من مل ميتثل منهم لهذا األمر أو من يديل 

بترصيحات كاذبة )الفصل 22 من قانون الجمعيات(.
التاريخ املضمن يف  - يجوز للحكومة خالل ثالثة أشهر من 
الوصل األخري أن متانع يف تأسيس جمعية أجنبية وكذا يف 
كل تعديل يدخل عىل القوانني األساسية أو يف كل تغيري 
إحداث  يف  أو  اإلدارة  أو  املسريين  األشخاص  عىل  يطرأ 
موجودة  أجنبية  لجمعية  تابعة  مؤسسات  أو  فروع 

)الفصل 24 من قانون الجمعيات(.

خامسا - الجمعيات االتحادية والجامعات 
)الفصل 14 من قانون الجمعيات(

ميكن أن تؤسس الجمعيات فيام بينها اتحادات أو جامعات.
الجامعات ترصيح  ويجب أن يقدم بشأن هذه االتحادات أو 
للجمعيات،  بالنسبة  عليها  املنصوص  الكيفيات  طبق  يحرر 
ويتضمن باإلضافة إىل ذلك أسامء الجمعيات التي تتألف منها 
ويتعني  ومقارها،  وأهدافها  املذكورة  الجامعات  أو  االتحادات 
الترصيح طبق نفس الكيفيات بانضامم جمعيات أو اتحادات 

أو جامعات جديدة إليها.
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ويطبق عىل االتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري عىل 
الجمعيات.

سادسا - أدوار منظامت املجتمع املدين
تتوىل مختلف املنظامت املدنية مامرسة العديد من الوظائف 
واألدوار وذلك طبقا ملقتضيات الدستور والقوانني الجاري بها 
العمل، ويف حدود ما هو منصوص عليه يف قوانينها األساسية 

وأنظمتها الداخلية.
من   12 الفصل  من  الثالثة  الفقرة  تنص  الخصوص  هذا  ويف 
دستور 2011 عىل أن » ... تُساهم الجمعيات املهتمة بقضايا 
الدميقراطية  إطار  الحكومية، يف  واملنظامت غري  العام،  الشأن 
التشاركية، يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة 
وعىل هذه  وتقييمها.  تفعيلها  يف  وكذا  العمومية،  والسلطات 
رشوط  طبق  املشاركة،  هذه  تنظيم  والسلطات  املؤسسات 

وكيفيات يحددها القانون... «.
مجالس  » تضع  أن  عىل  الدستور  من   139 الفصل  ينص  كام 
للحوار  تشاركية  آليات  األخرى،  الرتابية  والجامعات  الجهات، 
والجمعيات  واملواطنني  املواطنات  لتيسري مساهمة  والتشاور، 

يف إعداد برامج التنمية وتتبعها.
عرائض،  تقديم  والجمعيات  واملواطنني  للمواطنات  مُيكن 
الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل يف اختصاصه 

ضمن جدول أعامله «.
الجمعيات،  قانون  من  األول  الفصل  ملقتضيات  وطبقا 
ف» الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بني شخصني 
أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غري 

توزيع األرباح فيام بينهم... «.
والقانونية  الدستورية  املقتضيات  مختلف  عىل  واعتامدا 
والتنظيمية الجاري بها العمل، وأخذا بعني االعتبار ملقتضيات 
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القانون الدويل لحقوق اإلنسان وللتجارب املقارنة واملامرسات 
الفضىل، فالجمعيات املدنية ميكنها مامرسة األدوار التالية:

املشاركة يف صناعة وتقييم السياسات العمومية،--
املشاركة يف تدبري الشؤون املحلية،--
املساهمة يف تأطري وتكوين ومتثيل املواطنات واملواطنني،--
تقديم العرائض ملجالس الجامعات الرتابية،--
الرتافع أمام مختلف الجهات التي تتوىل مامرسة اختصاص --

يدخل يف مجال اهتاممها،
التحسيس والتوعية،--
الوساطة.--

سابعا - التسيري اإلداري للجمعيات 

1. تعريف التسيري اإلداري �

التسيري اإلداري هو مجموعة من العمليات اإلدارية والتنظيمية 
التي تهدف لضامن تدبري محكم وتنظيم جيد ملختلف أجهزة 
الجمعية وذلك بغاية ضامن جودة العمل املدين وإرساء شفافية 
تحقيق  الذي سيساهم يف  بالشكل  الجمعيات  تدبري  كربى يف 
وقع كبري يف مسار القرارات والسياسات العمومية والرفع من 
هذا  ويف  القانون.  دولة  بناء  يف  واملساهمة  التنمية  مستوى 
الخصوص تنص الفقرة األخرية من الفصل 12 من دستور 2011 
غري  واملنظامت  الجمعيات  تنظيم  يكون  أن  » يجب  أنه  عىل 

الحكومية وتسيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية «.

2. اآلليات الرضورية للتدبري اإلداري �

دستور املغرب--
القوانني التنظيمية والقوانني العادية--
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قانون الجمعيات--
النصوص التنظيمية--
القانون األسايس والنظام الداخيل للجمعية--
املكتب -- اجتامعات  ومحارض  العامة  الجموع  محارض 

ومختلف أجهزة الجمعية
سجل الحسابات ومختلف العمليات املالية--
جرد املمتلكات والتجهيزات--
سجل املنخرطني--
سجل املستخدمني--

3. أهم املبادئ األساسية للتسيري اإلداري:  �

تحديد األدوار واملسؤوليات داخل أجهزة الجمعية--
االستشارة والتشاور قبل اتخاذ القرار ؛--
ومختلف -- والتنظيمية،  القانونية  املقتضيات  احرتام 

النصوص القانونية الداخلية ؛
التواصل املستمر وضامن الحق يف الحصول عىل املعلومة ؛--
الشفافية يف التدبري اإلداري واملايل.--

4. القوانني املنظمة للجمعيات �

القانون األسايس 	•

بالنسبة  الرضورية  الوثائق  بني  من  األسايس  القانون  يعترب 
ملختلف الجمعيات حيث يشكل أحد الوثائق الرئيسية يف ملف 
الجمعية  أعضاء  قبل  من  حرية  بكل  إعداده  ويتم  التأسيس. 
رشيطة احرتام الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وعادة ما 

يتضمن القانون األسايس مجموع املقتضيات املتعلقة مبا ييل:
التسمية ؛--
الغرض واألهداف ؛--
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املقر ؛--
رشوط قبول األعضاء ؛--
رشوط اإلقصاء من الجمعية ؛--
املوارد ؛--
وبالنصاب -- الجمعية  بأجهزة  املتعلقة  العامة  املقتضيات 

القانوين لصحة االجتامعات وألخذ القرارات ؛
ومبآل -- الجمعية  بحل  مثال  الخاصة  االنتقالية  األحكام 

رصيد التصفية.

النظام )القانون( الداخيل	•

يعد القانون أو النظام الداخيل للجمعية من بني أهم الوثائق 
املؤطرة لعمل الجمعيات، فهو وثيقة مكملة ومفرسة ألحكام 
كان منصوص  إذا  ما عدا  إلزامي  ولكنه غري  األسايس.  القانون 

عليه يف القانون األسايس للجمعية.
للجمعيات  الداخلية  واألنظمة  القوانني  تتضمن  ما  وعادة 

األحكام املتعلقة مبا ييل:
)املجلس -- التداول  جموعات  تسيري  ورشوط  شكليات 

اإلداري أو املجلس الوطني والجمع العام...(،
طريقة ورشوط الدعوة ملختلف االجتامعات،--
كيفيات إعداد جدول األعامل،--
رشوط النصاب واألغلبية القانونية املطلوبة،--
تسجيل القرارات يف املحارض،--
رشوط التمثيلية،--
وطريقة -- الجمعية،  تحدثها  التي  اللجن  تسيري  شكليات 

إحداث وتسيري الفروع إن كان منصوص عليها يف القانون 
األسايس،

تحديد مهام والتزامات أعضاء املكتب املسري للجمعية،--
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التدقيق يف موارد الجمعية بشكل مفصل،--
تحديد الفرتة املحاسبية وغالبا ما تبتدئ من أول يوم من --

كل سنة وتنتهي يف آخر يوم من نفس السنة،
احرتام -- عدم  عن  الناتجة  التأديبية  الجزاءات  تحديد 

مقتضيات القانون األسايس والنظام الداخيل.

5. الهياكل املسرية للجمعية: �

إسرتاتيجية  • عىل  باملصادقة  ويختص  العام:  الجمع 
األدبية  التقارير  ومبناقشة  الجمعية،  عمل  وبرنامج 
املكتب  أعضاء  وبانتخاب  عليها،  واملصادقة  واملالية 
املسري للجمعية، وبتعديل مقتضيات األنظمة األساسية، 
للجمعيات،  اتحاد  أو  فدرالية  إىل  الجمعية  وبانضامم 

وبحل الجمعية...
يتوىل  • للجمعية  التنفيذي  الجهاز  وهو  الجمعية،  مكتب 

كل  بتنفيذ  ويختص  للجمعية،  واملايل  اإلداري  التدبري 
املوارد،  وبتعبئة  وبتمثيلها،  الجمعية،  وبرامج  مقررات 

والبحث عن الرشاكات واملشاريع...
اللجان، وتختص بدراسة قضايا محددة أو بتتبع ملفات  •

معينة، وقد تكون دامئة كام قد تكون خاصة.
الذين  • األجراء  مجموع  وهم  واملستخدمني،  األجراء 

تستعني الجمعية بخدماتهم يف إطار عقود عمل مؤدى 
مدير  أو  تنفيذي  مدير  بينهم  من  يكون  وقد  عنها، 
مجموعة  القانون  بربامج...ويرتب  مكلفني  أو  املشاريع، 

من الحقوق لفائدة أجراء الجمعية.

6. املهام األساسية للتدبري اإلداري للجمعية: �

مبجال -- العالقة  ذات  املشاريع  عن  والبحث  التخطيط 
تدخل الجمعية، 
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التنظيم،--
حدود -- يف  وذلك  دامئني  مبستخدمني  املؤسسة  دعم 

اإلمكانيات املالية التي تتوفر عليها الجمعية ويف حدود 
املشاريع التي تتوىل تدبريها،

االختالالت -- جميع  معالجة  بغية  وذلك  واملراقبة،  التتبع 
التي قد تحدث، وبهدف ضامن نجاعة وفعالية وشفافية 

وحكامة عمل الجمعية،
التقييم، ويعني تقييم الحصيلة والوقوف عىل أهم نقط --

اسرتاتيجية  وضع  أفق  يف  وذلك  الضعف،  ونقط  القوة 
وخطة جديدة.

7. أهم أدوات/ وسائل التسيري اإلدارى: �

محرض االجتامع، ويهم جميع االجتامعات سواء املتعلقة  •
باملكتب أو بالجمع العام،

تقرير حول األنشطة السنوية، •
الرضوري  • ومن  والواردات(،  )الصادرات  املراسالت 

تخصيص سجل خاص باملراسالت يتضمن ما ييل:)التاريخ، 
املراسلة،  عنها  الصادرة  الجهة  الغرض،  الرتتيبي،  الرقم 

اإلمضاء(؛
خاص  • نظام  وضع  الرضوري  ومن  والفاكس،  الهاتف 

لتتبع ومراقبة الهاتف والفاكس لتفادي االستعامالت غري 
املخصصة ألغراض الجمعية؛

كل جمعية  • يجب عىل  امللفات، حيث  وترتيب  تسجيل 
الحصول  إمكانية  تتيح  متعددة  ملفات  عىل  تتوفر  أن 
عىل جميع املعلومات املتعلقة بالجمعية، ومن بني هذه 

امللفات نشري إىل ما ييل:
ملف املستخدمني--
ملف املشاريع--
امللف اإلداري واملحاسبي--
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الخاص  • املال  الصندوق، وهو عبارة عن مبلغ معني من 
بتغطية املصاريف اليومية، ويجب أن يكون هذا املبلغ 
ضئيال )عادة ما يكون يف حدود ألف درهم(، وال يحتاج 
أن  يجب  ولكن  املال،  أمني  لتوقيع  املبلغ  هذا  رصف 

يخضع لضوابط الحكامة الجيدة املتعلقة بالتدبري املايل؛
التي  • الجمعية  وثائق  جميع  ويتضمن  التوثيق،  مركز 

الوثائق  منهجي، وجميع  بشكل  مرتبة  تكون  أن  ينبغي 
وكذلك  للجمعيات،  واملايل  اإلداري  بالتدبري  املتعلقة 
النصوص القانونية وجميع املراجع والوثائق املعتمدة من 
قبل الجمعية. ويجب أن يكون الولوج لهذا املركز متاحا 
الجمعيات وذلك ضامنا للحق يف  لكل عضوات وأعضاء 

املعلومة.

ثامنا - التسيري املايل للجمعيات: املوارد 
املالية واملمتلكات 

1. املوارد التي ميكن أن تحصل عليها وتترصف  �
فيها الجمعيات بصفة عامة )الفصل 6 من قانون 

الجمعيات(

أن -- لها  يحق  قانونية  بصفة  بتأسيسها  كل جمعية رصح 
تقتني بعوض وأن متتلك وتترصف فيام ييل:

اإلعانات العمومية؛--
واجبات انخراط أعضائها؛--
واجبات اشرتاك أعضائها السنوي؛--
إعانات القطاع الخاص؛--
جهات -- من  الجمعية  تتلقاها  أن  ميكن  التي  املساعدات 

أجنبية أو منظامت دولية مع مراعاة مقتضيات الترصيح 
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من  يوما   30 أجل  داخل  للحكومة  العامة  لألمانة  بها 
التوصل بها؛

اجتامعات -- وعقد  لتسيريها  املخصصة  واألدوات  املقرات 
أعضائها؛

املمتلكات الرضورية ملامرسة وإنجاز أهدافها.--

2. املوارد التي ميكن للجمعيات الحصول عليها  �
من خالل مسطرة التامس اإلحسان العمومي 

)قانون 12 أكتوبر 1971 املتعلق بالتامس اإلحسان 
العمومي(.

التامس  طريق  عن  موارد  عىل  الحصول  للجمعيات  ميكن 
اإلحسان العمومي طبقا للترشيع الجاري به العمل. 

تعريف التامس اإلحسان العمومي )الفصل 1، فقرة 2 	•
من القانون املتعلق بالتامس اإلحسان العمومي(.

العموم  إىل  يوجه  العمومي كل طلب  اإلحسان  بالتامس  يراد 
قصد الحصول بوسيلة ما )والسيام االلتامسات وجمع األموال 
الراقصة  والسهرات  والحفالت  الشارات  وبيع  واالكتتابات 
واألسواق الخريية والفرجات والحفالت املوسيقية( عىل أموال 
أو أشياء أو منتوجات تقدم كال أو بعضا لفائدة مرشوع خريي 
اليانصيب  ألعاب  النظر عن  آخرين برصف  أفراد  أو  هيئة  أو 

الجارية عليها نصوص خاصة بها. 

بالنسبة 	• العمومي  اإلحسان  التامس  عملية  رشوط 
من  و3   1 فقرتان   1 )الفصل  عامة  بصفة  للجمعيات 

العمومي(. اإلحسان  بالتامس  املتعلق  القانون 

أو  إنجازه  أو  تنظيمه  يجوز  العمومي ال  اإلحسان  التامس  إن 
األفراد  مبنازل  أو  العمومية  واألماكن  الطريق  يف  عنه  اإلعالن 
من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إال بإذن من األمني 

العام للحكومة.
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والسيام  العمومي  لإلحسان  التامس  إذاعة  أو  إعالن  أن  كام 
ونرشات  واملنشورات  اإلعالنات  وتعليق  الصحافة  طريق  عن 
بأية وسيلة أخرى من  أو  باملنازل  االكتتاب ولو كانت موزعة 
وسائل اإلعالم ال يجوز إنجازه إال إذا أذن يف هذا االلتامس وأشري 

يف اإلعالن إىل رقم اإلذن املمنوح من األمني العام للحكومة.

اإلحسان 	• بالتامس  اإلذن  عىل  الحصول  طلب  إيداع 
العمومي )املادة 1 من مرسوم 10 يناير 2005 لتطبيق 

العمومي( اإلحسان  بالتامس  املتعلق  القانون 

العمومي  اإلحسان  بالتامس  لإلذن  طلب  كل  يقدم  أن  يجب 
خمسة عرش يوما عىل األقل قبل تنظيم التظاهرة.

يجب أن يودع الطلب مقابل وصل من قبل ممثل الجمعية أو 
الهيئة املفوض من قبلها بصفة رسمية املوجود مقرها باملغرب 

واملؤسسة بصفة قانونية:
التظاهرة -- ستنظم  التي  اإلقليم  أو  العاملة  عامل  لدى 

بها إذا كان لها طابع محيل سواء عىل صعيد العاملة أو 
اإلقليم؛

العمومي -- اإلحسان  التامس  يهم  عندما  الجهة  وايل  لدى 
أكرث من عاملة أو إقليم يف الجهة املعنية؛

لدى األمني العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع --
وطني.

املستوى  عىل  العمومي  اإلحسان  التامس  طلب  يقدم  عندما 
إىل  الطلب  الجهة  وايل  أو  العامل  يحيل  الجهوي،  أو  املحيل 

األمني العام للحكومة مصحوبا برأيه.
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الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب )املادة 2 من مرسوم 	•
بالتامس  املتعلق  القانون  لتطبيق   2005 يناير   10

العمومي( اإلحسان 

املخصص  والغرض  التظاهرة  طبيعة  الطلب  يحدد  أن  يجب 
إجرائها.  التظاهرة ومكان  وتاريخ  يعتزم جمعها  التي  لألموال 

ويجب أن يتضمن:
نسخة من النظام األسايس للجمعية؛--
نسخة من آخر وصل يتعلق بتأسيس الجمعية، أو بتجديد --

أجهزتها، طبقا ملا يقيض به نظامها األسايس؛
نسخة من البيانات املالية للجمعية؛--
برنامج التظاهرة؛--
هوية وصفة األشخاص الذاتيني املكلفني بجمع األموال.--

العمومي 	• اإلحسان  التامس  طلب  يف  البت  مسطرة 
لتطبيق  يناير 2005  3 و4 و5 من مرسوم 10  )املواد 

العمومي( اإلحسان  بالتامس  املتعلق  القانون 

بالتامس  اإلذن  طلبات  جميع  للحكومة  العام  األمني  يعرض 
السلطات  ممثيل  من  تتألف  لجنة  عىل  العمومي  اإلحسان 
باملالية والداخلية والصحة واالتصال، قصد  املكلفة  الحكومية 

إبداء الرأي.
يبلغ قرار األمني العام للحكومة إىل وزير الداخلية ووزير املالية 
الذي  الشخص  إىل  إما مبارشة  الحالة  االتصال وحسب  ووزير 
الهيأة  بذلك  يخرب  الذي  العامل  أو  الوايل  إىل  أو  الطلب  قدم 

التي قدمت الطلب.
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االقتطاع اإلجباري من املبالغ املحصل عليها من عملية 	•
القانون  من   3 )الفصل  العمومي  اإلحسان  التامس 

العمومي(. اإلحسان  بالتامس  املتعلق 

العام  األمني  قبل  من  اإلذن  تسليم  عند  يفرض  أن  يجوز 
للحكومة اقتطاع إجباري ال يتجاوز %15 من املبالغ املحصل 
اإلذن  يف  املبينة  العامة  املصلحة  ذات  املشاريع  لفائدة  عليها 
املذكور. وتستخلص االقتطاع املذكور إدارة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة طبق الرشوط املنصوص عليها يف الظهري الرشيف 
رقم 1.62.325 الصادر يف 13 رجب 1382 )10 دجنرب 1962( 

بشأن حقوق الفقراء 

3. املوارد املمكن تحصيلها من عمليات اليانصيب  �
املرخص فيها 

تعريف اليانصيب )الفصل 284 من القانون الجنايئ(	•

عىل  املعروضة  العمليات  جميع  اليانصيب  قبيل  من  يعترب 
خلق  إىل  تهدف  كانت  متى  تسميتها،  كانت  مهام  الجمهور، 

أمل يف الحصول عىل ربح بواسطة إجراء قرعة.

من 	•  8 )الفصل  اليانصيب  تنظيم  أجل  من  الرتخيص 
قانون 31 دجنرب 1971 بشأن اليانصيب الوطني وأنواع 

فيها( الرخص  اليانصيب 

متنح الرخصة من أجل تنظيم اليانصيب مبوجب قرار يصدره 
األمني العام للحكومة.

 وال يجوز منحها إال ملؤسسات أو جمعيات مرصح بها بصفة 
لربح  الخريي  اليانصيب  أو  اليانصيب  من  أنواع  قانونية وعن 
أموال أو منقوالت يعد محصولها خصيصا ألعامل أو مشاريع 
تنمية  أو  والفنون  والعلوم  اآلداب  ولتشجيع  واإلحسان  الرب 

الرتبية البدنية والرياضة.
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كيفياته  فيها  ويحدد  واحد،  عن سحب  إال  الرخصة  متنح  وال 
ورشوطه.

4. نظام األموال واملمتلكات الخاص بالجمعيات  �
املعرتف لها بصفة املنفعة العامة 

يسوغ لكل جمعية معرتف لها بصفة املنفعة العامة أن --
بصفة  االعرتاف  مرسوم  يف  املبينة  الحدود  ضمن  متتلك 
الالزمة  العقارات  أو  واملنقوالت  األموال  العامة  املنفعة 
لهدفها وللمرشوع الذي ترمي إىل بلوغه )الفصل 10 من 

قانون الجمعيات(.
لها -- ميكن  العامة  املنفعة  بصفة  لها  معرتف  جمعية  كل 

ضمن الرشوط املقررة يف قوانينها األساسية وبعد اإلذن 
تقتني  أن  قرار،  مبوجب  الحكومة  رئيس  يصدره  الذي 
بدون عوض موجب عقود بني األحياء أو بوصية وبعوض 
أمواال سواء كانت نقودا أو قيمة أو منقوالت أو عقارات. 
تقبل هبة  أن  عامة  منفعة  يجوز ألية جمعية ذات  وال 
منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب 

مبنفعته )الفصل 9 من قانون الجمعيات(.
يجب أن توظف جميع القيم املنقولة الجارية عىل ملك --

الجمعية يف سندات مسجلة يف اسم الجمعية، وال يجوز 
تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات، 
إال بعد إذن يصدره رئيس الحكومة بقرار )الفصل 12 من 

قانون الجمعيات(.
غري -- وهو  وصية  أو  األحياء  بني  هبة  تشمله  عقار  كل 

واآلجال  الصيغة  تفويته ضمن  يقع  الجمعية  لسري  الزم 
الفقرة  يف  إليه  املشار  اإلذن  وثيقة  يف  عليها  املنصوص 
الستعامله  الجمعية  صندوق  إىل  مثنه  ويدفع  السابقة، 
من   13 )الفصل  السابقة  الفقرة  يف  عليه  نص  حسبام 

قانون الجمعيات(.
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تاسعا – التصاريح الواجب تقدميها من قبل 
الجمعيات عن املساعدات التي تتلقاها يف 

إطار الرقابة عليها
1. التصاريح الواجب تقدميها للوزارات )الفصل  �

32 من قانون الجمعيات(

» يتعني عىل  أنه  الجمعيات عىل  قانون  الفصل 32 من  ينص 
الجامعات  إحدى  من  إعانات  دوريا  تتلقى  التي  الجمعيات 
متنحها  التي  للوزارات  وحسابها  ميزانيتها  تقدم  أن  العمومية 

اإلعالنات املذكورة.
وتضبط مبوجب قرار من وزير االقتصاد واملالية دفاتر الحسابات 
التي يجب أن متسكها الجمعيات املشار إليها وكذلك الرشوط 
املشار  والحسابات  امليزانية  الوزراء  إىل  مبقتضاها  تسلم  التي 
مراقبة  الحسابات  دفاتر  عىل  وتجري  األوىل،  الفقرة  يف  إليها 

مفتيش هذه الوزارة.
ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار املنصوص عليه 
يف الفقرة أعاله بغرامة يرتاوح قدرها بني 120 و1.000 درهم 

وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا. «

2. التصاريح الواجب تقدميها إىل األمانة العامة  �
للحكومة بخصوص املساعدات األجنبية )الفصل 32 

مكرر من قانون الجمعيات(

ينص الفصل 32 مكرر من قانون الجمعيات عىل أنه » يتعني 
عىل الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن ترصح بذلك 
عليها  املحصل  املبالغ  تحديد  للحكومة مع  العامة  األمانة  إىل 
التوصل  تاريخ  من  كامال  يوما  ثالثني  أجل  داخل  ومصدرها 

باملساعدة.
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املعنية  الجمعية  يعرض  الفصل،  ملقتضيات هذا  وكل مخالفة 
نفس  من   7 الفصل  يف  عليه  منصوص  هو  ما  وفق  للحل 
القانون. « وبناء عىل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 12 
أو  واملنظامت  الجمعيات  هذه  حل  ميكن  » ال  الدستور  من 

توقيفها من لدن السلطات العمومية إال مبقرر قضايئ «.

3. التصاريح الواجب تقدميها للجامعات الرتابية  �
أو املؤسسات العمومية أو الرشكات التي تساهم 
الدولة أو الجامعات واملؤسسات اآلنفة الذكر يف 

رأساملها كليا أو جزئيا )الفصل 32 مكرر مرتني من 
قانون الجمعيات(

أنه  عىل  الجمعيات  قانون  من  مرتني  مكرر   32 الفصل  ينص 
يتجاوز  إعانات  دوريا  تتلقى  التي  الجمعيات  عىل  » يتعني 
أو  املحلية  الجامعات  إحدى  من  درهم  آالف   10 مبلغها 
أو  الدولة  تساهم  التي  الرشكات  أو  العمومية  املؤسسات 
الجامعات واملؤسسات اآلنفة الذكر يف رأساملها كليا أو جزئيا، 
أن تقدم حساباتها للهيئات التي متنحها اإلعالنات املذكورة مع 

مراعاة مقتضيات القانون املتعلق مبدونة املحاكم املالية.
التي  الحسابات  دفاتر  باملالية  املكلف  للوزير  بقرار  وتحدد 
السابقة  الفقرة  يف  إليها  املشار  الجمعيات  متسكها  أن  يجب 

وتجرى عىل دفاتر الحسابات مراقبة مفتيش وزارة املالية.

4. التصاريح الواجب تقدميها طبقا ملدونة املحاكم  �
املالية

» يراقب  • املالية:  املحاكم  مدونة  من   86 للامدة  طبقا 
تتلقاھا  التي  العمومية  األموال  استخدام  املجلس 
 76 املادة  يف  إليھا  املشار  املقاوالت  باستثناء  املقاوالت، 
أعاله، أو الجمعيات أو كل األجھزة األخرى التي تستفيد 
كان  كيفام  مساعدة  من  أو  الرأسامل  يف  مساھمة  من 
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شكلھا من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد 
مراعاة  مع  للمجلس،  لرقابة  الخاضعة  األخرى  األجھزة 
الصادر يف 3  الرشيف رقم 1.58.376  الظھري  مقتضيات 
جامدى األوىل 1378)15نوفمرب 1958( بتنظيم الحق يف 

تأسيس الجمعيات، كام وقع تغيريه وتتميمه.
وتھدف ھذه املراقبة إىل التأكد من أن استخدام األموال  •

املتوخاة من  األھداف  يطابق  تلقيھا  تم  التي  العمومية 
املساھمة أو املساعدة «.

عىل  • » يجب  بأن  املدونة  نفس  من   87 املادة  وتقيض 
األجھزة املشار إليھا يف املادة السابقة أن تقدم إىل املجلس 
واملساعدات  األموال  باستخدام  املتعلقة  الحسابات 
الكيفيات  حسب  وذلك  تلقتھا،  التي  األخرى  العمومية 
الترشيعية  النصوص  يف  عليھا  املنصوص  والرشوط 

والتنظيمية الجاري بھا العمل . «
وتنص الفقرة الثالثة من املادة 118 من مدونة املحاكم  •

للحسابات  الجهوية  املجالس  متارس  أن  عىل  املالية 
تتلقاھا  التي  العمومية  األموال  استخدام  » مراقبة 
املقاوالت غري تلك املذكورة أعاله، أو جمعيات أو أجھزة 
مساعدة  أو  املال  رأس  يف  مساھمة  من  تستفيد  أخرى 
كيفام كان شكلھا تقدمھا جامعة محلية أو ھيئة أو أ ي 

جھاز آخر يخضع ملراقبة املجلس الجھوي؛... «

5. القواعد الخاصة والرقابة املالية املفروضة عىل  �
الجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة الفصل 

)9 من قانون الجمعيات(

يجب عىل الجمعيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة أن   -
محاسبة  تنظيمي  بنص  املحددة  الرشوط  وفق  متسك 
املالية  ووضعيتها  ذمتها  عن  صادقة  صورة  تعكس 
املثبتة  والوثائق  الرتكيبية  القوائم  تحفظ  وأن  ونتائجها 
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للتقييدات املحاسبية والدفاتر ملدة خمس سنوات.
العامة  األمانة  إىل  سنويا  تقريرا  ترفع  أن  عليها  ويتعني   -
حصلت  التي  املوارد  استعامل  أوجه  يتضمن  للحكومة 
التقرير  هذا  يكون  أن  ويجب  مدنية.  سنة  عليها خالل 
جدول  يف  مقيد  محاسب  خبري  لدن  من  عليه  مصادقا 
التي  الحسابات  بصحة  يشهد  املحاسبني  الخرباء  هيئة 
املتعلق مبدونة  القانون  يتضمنها، مع مراعاة مقتضيات 

املحاكم املالية.
اإلحسان  بالتامس  املتعلقة  العامة  القواعد  من  استثناء   -
العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل، 
ميكن أن ينص يف املرسوم املعرتف بصفة املنفعة أنه يجوز 
للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتامس 
اإلحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر 
مداخيل. غري أنه يجب عليها الترصيح بذلك لدى األمني 
العام للحكومة خمسة عرش يوما عىل األقل قبل تاريخ 
التظاهرة املزمع القيام بها. وبجب أن يتضمن الترصيح 
املذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا املداخيل التقديرية 

والغرض املخصصة له.
ويجوز لألمني العام للحكومة خالل األجل املذكور أن يعرتض 
بقرار معلل عىل التامس اإلحسان العمومي أو عىل تنظيم كل 
ما ميكن أن يدر مدخوال ماليا إذا ارتأى أنهام مخالفان للنصوص 

الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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 عارشا – نظام ووظائف املحاسبة الخاصة 
بالجمعيات

1. وظائف املحاسبة �

متكن املحاسبة يف الجمعيات من تحقيق الوظائق التالية:
)تطبيق  • القانون  القانونية، مبعنى فرض سيادة  الوظيفة 

واحرتام القانون(،
أموال  • برصف  وذلك  والشفافية،  الحكامة  وظيفة 

حساباتها  ووضوح  لها،  مخصص  هو  فيام  الجمعيات 
ومعامالتها املالية،

محاسبة  • تساعد  حيث  واملالية،  االقتصادية  الوظيفة 
الجمعيات عىل الرفع من مردوديتها وضامن استمراريتها 

يف الفعل املدين،
وظيفة االفتحاص، وهذا ما يتم عن طريق خبري محاسب  •

الجمعية  حسابات  تدقيق  يتوىل  الجمعية،  عن  مستقل 
ما  ملعالجة  الالزمة  املالحظات  وإبداء  عليها  واملصادقة 
ميكن تسجيله من اختالالت يف حسابات الجمعية املعنية،

وظيفة التسيري واإلخبار، وذلك عن طرق إعداد وتقديم  •
ترصد  هامة  وثيقة  يشكل  الذي  السنوي  املايل  التقرير 
إلخبار  وسيلة  وهو  للجمعية،  املالية  العمليات  مختلف 
املالية  القرارات  مبختلف  الجمعية  ورشكاء  أعضاء 

للجمعية.

2. الوثائق الرضورية لتسجيل املعطيات املحاسبية �

يستحسن أن تستعني الجمعيات بخدمات محاسبني مختصني 
ومؤهلني يتولون مسك وتدقيق حساباتها، وبالنسبة للجمعيات 
إسناد  ميكن  مختص،  محاسب  توظيف  إمكانية  المتلك  التي 
الدنيا  الرشوط  فيه  تتوفر  الذي  أعضائها  ألحد  املهمة  هذه 
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للقيام بهذه املهمة كرشط القراءة ومعرفة كيفيات الحساب. 
نذكر  وثائق خاصة  التوفر عىل  املهمة البد من  بهذه  وللقيام 

منها ما ييل:
دفرت الصندوق--
دفرت البنك--
دفرت العمليات املختلفة--
دفرت القروض--
دفرت الجرد--
سجل املخزونات --
سجل مصاريف املستخدمني--
سجل الرشكاء--

إحدى عرش – الرشاكة بني الجمعيات 
والدولة والجامعات الرتابية

1. الرشاكة بني الدولة والجمعيات �

الوزير  منشور  والجمعيات مبقتىض  الدولة  بني  الرشاكة  تنظم 
هذا  ويحدد   .2003 يونيو   27 بتاريخ   2003/7 رقم  األول 

املنشور بصفة أساسية ما ييل:

مجال التطبيق	•

القطاعات  نحو  رئيسية  بصفة  الرشاكة  عقود  تتجه  أن  يجب 
االجتامعي،  واإلقصاء  الفقر  محاربة  وخاصة  األولوية،  ذات 
األمية  محاربة  هشة،  وضعية  يف  واألطفال  النساء  ومساعدة 
للدخل،  املدرة  األنشطة  النظامية،  الغري  الرتبية  البالغني،  لدى 
البنيات  وتنمية  للشباب  املهني  اإلدماج  الرياضة،  الشباب، 

األساسية والخدمات االجتامعية األساسية.
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غري أن إقرار عالقات رشاكة بني الدولة والجمعيات التي تعمل 
إطار  يف  يندرج  أن  يجب  املذكورة  األولوية  ذات  املجاالت  يف 
مبلغ  كان  كلام   ،1 رقم  املرفق  النموذج  وفق  يوضع  اتفاق 
لكل  درهام   50.000 يفوق  أو  يساوي  العمومية  املساهامت 

مرشوع.
غري أن منح التمويالت التي ال تدخل يف مجال تطبيق امليادين 
 50.000 عن  قيمتها  تقل  التي  أو  إليها  املشار  األولوية  ذات 
قرار  محل  تكون  أن  يجب  عمل،  أو  مرشوع  كل  عن  درهام 
موقع من طرف اآلمر بالرصف املعني، وملف يتضمن نسخة 
من القوانني األساسية للجمعية التي تطلب التمويل العمومي 
ألول مرة، وامليزانية التوقيعية والتقارير األدبية واملالية الحديثة 
العملية  أو  للمرشوع  دقيقا  وصفا  وكذا  بالجمعية،  املتعلقة 

موضوع التمويل.

املساهامت 	• لنيل  الجمعوية  املشاريع  اختيار  مسطرة 
العمومية املالية 

املتعلقة  الرشاكة  اتفاقيات  لعقد  بالنسبة  االنتقاء:  لجنة   -
ألف   50 تفوق  أو  تساوي  عمومية  مالية  مبساهامت 
درهم من أجل إنجاز املشاريع التي تدخل يف املجاالت 
ذات األولوية املشار إليها، يتعني عىل الوزارات أن تحدث 
بقرار وزاري عىل املستوى املركزي والرتايب لجنة لالنتقاء 
املالية  واملساهامت  املشاريع  انتقاء  يف  بالبت  تتكلف 

الواجب منحها.
ملف  يتضمن  أن  يجب  التمويل:  طلب  ملف  مكونات   -
طلب متويل مرشوع الرشاكة املقدم من طرف الجمعيات 
من  نسخة  ييل:  ما  االنتقاء  لجنة  طرف  من  فيه  للبت 
بأول  األمر  يتعلق  عندما  للجمعية،  األساسية  القوانني 
آخر  محرض  من  ونسخة  الرشاكة،  اتفاق  إلبرام  طلب 
األديب واملايل،  التقريرين  جمعية عامة، ونسخا من آخر 
وكذلك الئحة باملشاريع املنجزة أو التي يف طور اإلنجاز 
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املساهامت  ملبالغ  اإلشارة  مع  الجمعية،  طرف  من 
العمومية والئحة رشكاء الجمعية.

تقنية  وبطاقة  للمرشوع  بطاقة  أيضا  امللف  هذا  يتضمن 
النموذجية  باالتفاقية  املرفقة  النامذج  وفق  توضح  للجمعية 

املشار إليها.
بالرصف  اآلمرين  عىل  يتعني  املتبعة،  املسطرة  كانت  وكيفام 
املعنيني أن يتخذوا تحت مسؤوليتهم كافة التدابري الرضورية 
التمويالت  هذه  منح  عمليات  شفافية  بضامن  تسمح  التي 

العمومية.
ويف هذا الصدد، يجب عىل اآلمرين بالرصف أن يسهروا لدى 
الرشاكة،  لربامج  الواسع  النرش  الوسائل عىل  الجمعيات وبكل 
املتوفرة، وطرق ومعايري منحها وكذلك  العمومية  والتمويالت 

املساطر والعنارص املكونة مللف طلب التمويل.

مسطرة االلتزام وأداء املساهامت 	•

الحركة  وقدرات  دور  ودعم  بالرشاكة،  النهوض  أجل  من 
بتخفيف  الدورية  هذه  تقيض  الشفافية،  وتحسني  الجمعوية 

مساطر الولوج للموارد العمومية وتوضيح الرقابة املالية.
ويف هذا الصدد، فإن االلتزام واألمر بالرصف وأداء املساهامت 
الطرق املحددة  تتم وفق  الجمعيات  لفائدة  العمومية  املالية 
كل  تحدد  زمني  الدورية وفق جدول  لهذه   2 رقم  املرفق  يف 

اتفاقية.
لفائدة  العمومية  املوارد  رصف  مسطرة  فإن  الغرض،  ولهذا 
امليزانية. من  تأشرية مديرية  تبسط بحذف  الجمعيات سوف 
جهة أخرى، ميكن للجمعيات أن تحصل عىل دفعة أوىل متثل 
برسم  السنوية  املالية  املساهمة  مبلغ  من  أقىص  كحد   50%
السنة املالية الجارية، داخل أجل ال يتعدى الشهرين املواليني 

لتوقيع اتفاقية الرشاكة.
املرشوع  إنجاز  تقييم  أساس  عىل  األخرى  الدفعات  وترصف 
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وفق ما تنص عليه مقتضيات االتفاقية.

املتابعة، التقييم وتقديم الحسابات	•

بالرشاكة،  املتعلقة  السياسة  وتقييم  السامح مبتابعة  أجل  من 
املكلفة  الوزارة  إىل  توجه  بأن  ملزمة  املعنية  الوزارات  فإن 
باملالية سنويا وقبل 31 مارس من السنة املوالية للسنة املالية 
إنجاز مشاريع الرشاكة سواء عىل  املعنية تقريرا يبني حصيلة 

املستوى املادي أو املايل واملحاسبي.
وضعية  حول  سنوي  وطني  تقرير  ينجز  األساس،  هذا  وعىل 
الرشاكة قبل 30 يونيو من كل سنة تحت إرشاف الوزير األول.

التدابري  ويقرتح  املنجزة  لألعامل  تقييام  التقرير  هذا  ويعرض 
التي تسمح بتحديد أفضل للسكان املستفيدين وتقوية فعالية 

عالقات الرشاكة. 

2. الرشاكة بني الجامعات الرتابية والجمعيات �

الرتابية  بالجامعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانني  تتضمن 
الجامعات  هذه  بني  والتعاون  بالرشاكة  خاصة  مقتضيات 

والجمعيات.

القانون التنظيمي املتعلق بالجهات: 	•

املادة 162:
 ميكن للجهات يف إطار االختصاصات املخولة لها أن تربم فيام 
العمومية  أو مع اإلدارات  ترابية أخرى  أو مع جامعات  بينها 
أو املؤسسات العمومية أو الهيئات غري الحكومية األجنبية أو 
بصفة  لها  املعرتف  الجمعيات  أو  األخرى  العمومية  الهيئات 
إنجاز  أجل  من  الرشاكة  أو  للتعاون  اتفاقيات  العامة  املنفعة 
إىل  اللجوء  يقتيض  ال  مشرتكة  فائدة  ذي  نشاط  أو  مرشوع 

إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
 املادة 163 
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أعاله، عىل وجه  املادة 162  إليها يف  املشار  االتفاقيات  تحدد 
الخصوص، املوارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز 

املرشوع أو النشاط املشرتك.
القانون التنظيمي املتعلق بالعامالت واألقاليم:

املادة 141
 ميكن للعامالت أو األقاليم، يف إطار االختصاصات املخولة لها، 
أن تربم فيام بينها أو مع جامعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات 
الحكومية  غري  الهيئات  أو  العمومية  املؤسسات  أو  العمومية 
املعرتف  الجمعيات  أو  األخرى  العمومية  الهيئات  أو  األجنبية 
لها بصفة املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الرشاكة من أجل 
إنجاز مرشوع أو نشاط ذي فائدة مشرتكة ال يقتيض اللجوء إىل 

إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
 

املادة 142
أعاله، عىل وجه  املادة 141  إليها يف  املشار  االتفاقيات  تحدد 
الخصوص، املوارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز 

املرشوع أو النشاط املشرتك.

القانون التنظيمي املتعلق بالجامعات:	•

املادة 149
تربم  أن  لها،  املخولة  االختصاصات  إطار  يف  للجامعات،  ميكن 
اإلدارات  مع  أو  أخرى  ترابية  جامعات  مع  أو  بينها  فيام 
الحكومية  غري  الهيئات  أو  العمومية  املؤسسات  أو  العمومية 
املعرتف  الجمعيات  أو  األخرى  العمومية  الهيئات  أو  األجنبية 
لها بصفة املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الرشاكة من أجل 
إنجاز مرشوع أو نشاط ذي فائدة مشرتكة ال يقتيض اللجوء إىل 

إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
املادة 150
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أعاله، عىل وجه  املادة 149  إليها يف  املشار  االتفاقيات  تحدد 
الخصوص املوارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز 

املرشوع أو النشاط املشرتك.

إثنى عرش – الرقابة القضائية عىل الجمعيات

1. العقوبات املنصوص عليها يف قانون الجمعيات �

الفصل 7 من قانون الجمعيات:	•

ببطالن  الترصيح  طلب  يف  بالنظر  االبتدائية  املحكمة  تختص 
أو  لغاية  تؤسس  جمعية  لكل  بالنسبة  املنصوص  الجمعية 
لهدف غري مرشوع يتناىف مع القوانني أو األداب العامة أو قد 
يهدف إىل املس بالدين اإلسالمي أو بوحدة الرتاب الوطني أو 

بالنظام املليك أو تدعو إىل كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
كام تختص أيضا يف طلب حل الجمعية إذا كانت يف وضعية 
مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه األمر أو 

مببادرة من النيابة العامة.
ضمن  تأمر  أن  الطعن  وسائل  كل  من  بالرغم  وللمحكمة 
اإلجراءات التحفظية بإغالق األماكن ومنع كل اجتامع ألعضاء 

الجمعية.

الفصل 8 	•

األشخاص  درهم   5.000 و   1.200 بني  ترتاوح  بغرامة  يعاقب 
املشار  العمليات  بإحدى  تأسيس جمعية  بعد  يقومون  الذين 
إليها يف الفصل السادس واملتعلقة باكتساب موارد وممتلكات 
دون مراعاة اإلجراءات املقررة يف الفصل 5 الذي يحدد رشوط 
الترصيح بتأسيس الجمعية، ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف 

الغرامة.
أشهر  وستة  واحد  شهر  بني  مدته  ترتاوح  بحبس  يعاقب  كام 
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وبغرامة ترتاوح بني 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من متادى يف مامرسة أعاملها أو أعاد تأسيسها 

بصفة غري قانونية بعد صدور حكم بحلها.
عىل  يساعدون  الذين  األشخاص  عىل  العقوبات  نفس  تطبق 

اجتامع أعضاء الجمعية املحكوم بحلها.

الفصل 27	•

عندما تكون جمعية أجنبية يف حالة البطالن املقررة يف الفصل 
و23   14 الفصول  ملقتضيات  مخالفة  وضعية  يف  أو  الثالث 
و25، أو ميس نشاطها باألمن العمومي، فإن حلها يجري طبق 

املسطرة املنصوص عليها يف الفصل السابع.
زيادة  مترصفوها  أو  مديروها  أو  الجمعية  مؤسسو  ويعاقب 
عىل ذلك بحبس ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر وسنتني وبغرامة 
يرتاوح قدرها بني 10.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني فقط.

الفصل 33	•

املشار  والهيئات  بالجمعيات  املتعلقة  الدعاوى  تقام  أن  يصح 
كانت  كيفام  رئيسها  من طرف  هذا  الرشيف  ظهرينا  يف  إليها 
إحدى  تنص عىل  األساسية  القوانني  كانت  إذا  عدا  ما  تسميه 
املقتضيات املخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن ال تعرقل 
عىل  الدعاوى  نفس  تقام  أن  ويصح  الزجرية،  املتابعات  سري 

الرئيس.
وإذا ما أقيمت دعوى عىل جمعية ونازع رئيسها يف الصفة التي 
أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو متلص من ذلك بأية وسيلة 
من الوسائل فإن رئيس املحكمة املحالة عليها الدعوى يصدر 
الدعوى حينئذ عىل  إقامة  النزاع، وتصح  أمرا بتعيني وكيل يف 
هذا الوكيل وميكن عند االقتضاء أن يعني للجمعية مترصف يف 

أموال الحجز.
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الفصل 34	•

تعترب باطلة وعدمية املفعول جميع العقود املربمة بني األحياء 
أو عن طريق الوصية بعوض أو بغري عوض واملنجزة إما مبارشة 
تكون  مبارشة  غري  أخرى  طريقة  بأية  أو  الغري  بواسطة  وإما 
أو  قانونية  بصفة  املؤسسة  الجمعيات  مساعدة  منها  الغاية 
غري قانونية عىل التملص من مقتضيات الفصول 6 و10 و11 
و12 و13 من ظهرينا الرشيف هذا، ويتابع دعوى اإلبطال أمام 
املحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه األمر أو من 

طرف النيابة العامة.

الفصل 35	•

الثابتة مسؤوليتهم  يعاقب مسري أو مسريو إحدى الجمعيات 
يف األفعال املشار إليها بعده بحبس ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر 
وسنتني وبغرامة يرتاوح قدرها بني 1.200 و 50.000 درهم أو 
بإحدى هاتني العقوبتني فقط إذا وقع التحريض يف االجتامعات 
جنح  أو  جنايات  ارتكاب  عىل  الجمعية  هذه  تعقدها  التي 
بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت بقراءة 
وعرضها  وتوزيعها  ونرشها  الجدران  عىل  وتعليقها  مكتوبات 
وتقدميها يف أفالم وذلك برصف النظر عن العقوبات األكرث شدة 

املقرر تطبيقها عىل األفراد املسريين الثابتة مسؤوليتهم.

الفصل 36 	•

كل جمعية تقوم بنشاط غري النشاط املقرر يف قوانينها األساسية 
ميكن حلها طبق اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل السابع، 
و5.000   1.200 بني  ترتاوح  بغرامة  الجمعية  مسريو  ويعاقب 
الترشيع  املقررة يف  العقوبات  النظر عن  درهم وذلك برصف 

الجنايئ.

الفصل 37 	•

يبارش عند الحل التلقايئ للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره 
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العام يف حالة  الجمع  يتقرر يف  ما  أو طبق  األساسية  قوانينها 
عدم وجود قواعد يف القوانني األساسية.

وإذا وقع حل الجمعية مبقتىض حكم قضايئ، حدد هذا الحكم 
كيفية التصفية وفقا أو خالفا للمقتضيات الواردة يف القوانني 

األساسية.
غري أنه فيام يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات 
العمومية  املؤسسات  من  أو  املحلية  الجامعات  أو  الدولة 
واملؤسسات  الجامعات  أو  الدولة  تساهم  التي  الرشكات  أو 
اآلنفة الذكر يف رأساملها كليا أو جزئيا، فإن أموالها تسلم إىل 
واألعامل  واإلحسان  والرب  اإلسعاف  مبشاريع  لتخصص  الدولة 

االحتياطية.

الفصل 38	•

مخالفة  عىل  املخففة  بالظروف  املتعلقة  املقتضيات  تطبق 
الفصول الواردة يف هذا القانون.

الفصل 39 	•

بالجمعيات  املتعلقة  املدنية  أو  الزجرية  القضايا  جميع  إن 
يرجع النظر فيها إىل املحاكم االبتدائية.

2. العقوبات املنصوص عليها يف قانون التامس  �
اإلحسان العمومي

الفصل 5	•

)الذي  القانون  األول من هذا  للفصل  املخالفات  يعاقب عىل 
أو  تنظيمه  العمومي ال يجوز  اإلحسان  التامس  أن  ينص عىل 
إنجازه أو اإلعالن عنه يف الطريق واألماكن العمومية أو مبنازل 
األفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إال بإذن من 
األمني العام للحكومة( بغرامة يرتاوح قدرها بني 200 و2.000 
املدير املسؤول عن صدور  العقوبة عىل  درهم. وتطبق هذه 
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كل جريدة أو نرشة دورية قام بنرش اإلعالنات املنصوص عليها 
يف املقطع الثالث من الفصل األول خالفا ملقتضياته.

الفصل 6	•

كل التامس لإلحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق 
الرشوط املنصوص عليها يف املقطع األول من الفصل األول قصد 
التعويض عن الغرامات والصوائر واألرضار الصادرة بها أحكام 
قضائية يف مسائل جنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن ترتاوح 
مدته بني شهر وستة أشهر وبغرامة يرتاوح قدرها بني 1.000 

و100.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.
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W  الق�سم الثاين - امل�ساركة املواطنة

للجمعيات

أوال - التزامات الجامعات الرتابية املتعلقة 
باملشاركة املواطنة

تنص القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية عىل ثالثة أنواع من 
اآلليات التي تضمن حق املواطنات واملواطنني والجمعيات يف 

املشاركة عىل املستوى املحيل.

1. الهيئات االستشارية املوضوعاتية �

•	 117 )املادة  الجهة  مستوى  عىل  االستشارية  الهيئات 
التنظيمي(  القانون  من 

 تحدث لدى مجلس الجهة ثالث هيئات استشارية: 
املدين  املجتمع  فعاليات  مع  برشاكة  استشارية  هيئة   -
تختص بدراسة القضايا الجهوية املتعلقة بتفعيل مبادئ 

املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ 
املتعلقة  القضايا  بدارسة  تختص  استشارية  هيئة   -

باهتاممات الشباب؛ 
هيئة استشارية برشاكة مع الفاعلني االقتصاديني بالجهة   - 

تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي.
و  الهيئات  هاته  تسمية  للمجلس  الداخيل  النظام   يحدد 

كيفيات تأليفها وتسيريها.

اإلقليم 	• أو  العاملة  مستوى  االستشارية عىل  الهيئات   
التنظيمي( القانون  من   111 )املادة 

تحدث لدى مجلس العاملة أو اإلقليم هيئة استشارية برشاكة 
اإلقليمية  القضايا  املدين تختص بدراسة  املجتمع  مع فعاليات 
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املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. 
و  الهيئات  هاته  تسمية  للمجلس  الداخيل  النظام   يحدد 

كيفيات تأليفها وتسيريها.

الهيئات االستشارية عىل مستوى الجامعة )املادة 120 	•
من القانون التنظيمي( 

مع  برشاكة  استشارية  هيئة  الجامعة  مجلس  لدى  تحدث 
املتعلقة  القضايا  بدراسة  تختص  املدين  املجتمع  فعاليات 
بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى 

» هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع «.
و  الهيئات  هاته  تسمية  للمجلس  الداخيل  النظام   يحدد 

كيفيات تأليفها وتسيريها.

2. اآلليات التشاركية للحوار والتشاور  �

اآلليات التشاركية للحوار والتشاور عىل مستوى الجهة 	•
)املادة 116 من القانون التنظيمي(

الدستور،  من   139 الفصل  من  األوىل  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
والتشاور  للحوار  تشاركية  آليات  الجهات  مجالس  تحدث 
إعداد  يف  والجمعيات  واملواطنني  املواطنات  مساهمة  لتيسري 
النظام  يف  املحددة  الكيفيات  طبق  وتتبعها  التنمية  برامج 

الداخيل للجهة.

مستوى 	• عىل  والتشاور  للحوار  التشاركية  اآلليات 
التنظيمي( القانون  من   110 )املادة  اإلقليم  أو  العاملة 

الدستور،  من   139 الفصل  من  األوىل  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
تحدث مجالس العامالت و األقاليم آليات تشاركية للحوار و 
التشاور لتيسري مساهمة املواطنات و املواطنني و الجمعيات يف 
يف  املحددة  الكيفيات  طبق  تتبعها  و  التنمية  إعداد برامج 

النظام الداخيل للعاملة أو اإلقليم.



46

مستوى 	• عىل  والتشاور  للحوار  التشاركية  اآلليات 
التنظيمي( القانون  من   119 )املادة  الجامعة 

الدستور،  من   139 الفصل  من  األوىل  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
والتشاور  للحوار  تشاركية  آليات  الجامعات  مجالس  تحدث 
إعداد  يف  والجمعيات  واملواطنني  املواطنات  مساهمة  لتيسري 
النظام  يف  املحددة  الكيفيات  طبق  وتتبعها  العمل  برامج 

الداخيل للجامعة.

3. حق تقديم العرائض  �

أساس وتعريف تقديم العرائض
 139 الفصل  من  الثانية  الفقرة  عىل  الحق  هذا  يتأسس 
واملواطنني  للمواطنات  ميكن  مبقتضاه  والذي  الدستور،  من 
يكون  عرائض  محددة  رشوط  وفق  يقدموا  أن  والجمعيات 
الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل يف صالحياته 

ضمن جدول أعامله. 
حدود موضوع العريضة

ال ميكن أن ميس موضوع العريضة الثوابت املنصوص عليها يف 
الفصل األول من الدستور.

تعريفات قانونية خاصة بالعرائض
العريضة: كل محرر يطالب مبوجبه املواطنات واملواطنون   -
والجمعيات مجلس الجهة أو مجلس العاملة أو اإلقليم 
صالحياته  يف  تدخل  نقطة  بإدراج  الجامعة  مجلس  أو 

ضمن جدول أعامله؛
املواطنات  يعينه  الذي  املواطن  أو  املواطنة  الوكيل :   -

واملواطنون وكيال عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
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1.3. حق تقديم العرائض عىل مستوى الجهة	•

املواطنات واملواطنني 	  العرائض من طرف  تقديم  رشوط 
)املادة 120(

يجب أن يستويف مقدمو العريضة من املواطنات و املواطنني 
الرشوط التالية: 

- أن يكونوا من ساكنة الجهة املعنية أو ميارسوا بها نشاطا 
اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛

- أن تكون لهم مصلحة مبارشة مشرتكة يف تقديم العريضة ؛
 - أن ال يقل عدد التوقيعات عىل ما ييل:

300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها --
أقل من مليون نسمة؛

400 توقيع بالنسبة للجهات التي يرتاوح عدد سكانها --
بني مليون و ثالثة ماليني نسمة؛

عدد -- يتجاوز  التي  للجهات  بالنسبة  توقيع   500
سكانها ثالثة ماليني نسمة.

إقامتهم  مقرات  بحسب  موزعني  املوقعون  يكون  أن  يتعني 
الفعلية عىل عامالت وأقاليم الجهة، رشط أن ال يقل عددهم 
العدد  املائة من  تابع للجهة عن 5 يف  يف كل عاملة أو إقليم 

املطلوب .

رشوط لتقديم العرائض من قبل الجمعيات )املادة 121(	 

الرشوط  استيفاء  العريضة  تقدم  التي  الجمعيات  عىل  يجب 
التالية:

طبقا  باملغرب  ومؤسسة  بها  معرتفا  الجمعية  تكون  أن   -
للترشيع الجاري به العمل ملدة تزيد عىل ثالث سنوات، 

وتعمل طبقا للمبادئ الدميقراطية وألنظمتها األساسية؛
أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القوانني واألنظمة الجاري   -
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بها العمل؛
أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا برتاب الجهة املعنية   -

بالعريضة؛
أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة.  -

كيفيات إيداع العرائض )املادة 122(	 

تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق املثبتة 
للرشوط املنصوص عليها أعاله مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إىل مكتب املجلس الذي 
يتحقق من استيفاءها للرشوط الواردة يف املادتني 120 أو 121 

أعاله، حسب الحالة.
يف  املجلس  أعامل  يف جدول  تسجل  العريضة،  قبول  حالة  يف 
الدامئة  اللجان  أو  اللجنة  إىل  وتحال  املوالية،  العادية  الدورة 
املختصة لدراستها قبل عرضها عىل املجلس للتداول يف شأنها. 
يخرب رئيس املجلس الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية، حسب 

الحالة، بقبول العريضة.
يتعني  املجلس،  قبل مكتب  العريضة من  قبول  يف حالة عدم 
عىل الرئيس تبليغ الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية، حسب 
الحالة، بقرار الرفض معلال داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ 

توصله بالعريضة. 
يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعني 

إرفاقها بها، حسب الحالة.

العامالت 	• مستوى  عىل  العرائض  تقديم  حق   .2.3 
واألقاليم

املواطنات واملواطنني 	  العرائض من طرف  تقديم  رشوط 
)املادة 114(

يجب أن يستويف مقدمو العريضة من املواطنات و املواطنني 
الرشوط التالية:
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أن يكونوا من ساكنة العاملة أو اإلقليم املعني أو ميارسوا   -
بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛

أن تتوفر فيهم رشوط التسجيل يف اللوائح االنتخابية؛  -
أن تكون لهم مصلحة مشرتكة يف تقديم العريضة؛  -

أن ال يقل عدد املوقعني منهم عن ثالمثائة )300( مواطن   -
أو مواطنة.

رشوط تقديم العرائض من قبل الجمعيات )املادة 115(	 

الرشوط  استيفاء  العريضة  تقدم  التي  الجمعيات  عىل  يجب 
التالية:

باملغرب طبقا  بها و مؤسسة  الجمعية معرتفا  تكون  أن   -
ثالث )3(  عىل  تزيد  ملدة  العمل  به  الجاري  للترشيع 
سنوات، و تعمل طبقا للمبادئ الدميقراطية و ألنظمتها 

األساسية؛
أن يكون عدد منخرطيها يفوق املائة )100(؛  -

األنظمة  و  القوانني  إزاء  سليمة  وضعية  يف  يكون  أن   -
الجاري بها العمل؛

أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا برتاب العاملة أو   -
اإلقليم املعني بالعريضة؛

أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة.  -

كيفيات إيداع العرائض )املادة 116(	 

اإلقليم مرفقة  أو  العاملة  العريضة لدى رئيس مجلس   تودع 
وصل  مقابل  أعاله  عليها  املنصوص  للرشوط  املثبتة  بالوثائق 

يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إىل مكتب املجلس الذي 
يتحقق من استيفاءها للرشوط الواردة يف املادتني 114 أو 115 

أعاله، حسب الحالة.
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يف  املجلس  أعامل  يف جدول  تسجل  العريضة،  قبول  حالة  يف 
الدامئة  اللجان  أو  اللجنة  إىل  املوالية، و تحال  العادية  الدورة 
املختصة لدراستها قبل عرضها عىل املجلس للتداول يف شأنها. 
يخرب رئيس املجلس الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية، حسب 

الحالة، بقبول العريضة.
يتعني  املجلس،  قبل مكتب  العريضة من  قبول  يف حالة عدم 
عىل الرئيس، تبليغ الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية، حسب 
الحالة، بقرار الرفض معلال داخل أجل شهرين )2( ابتداء من 

تاريخ توصله بالعريضة.
التي  املثبتة  الوثائق  و  العريضة  شكل  تنظيمي  بنص  يحدد   

يتعني إرفاقها بها، حسب الحالة.

 3.3. حق تقديم العرائض عىل مستوى الجامعات	•

واملواطنني 	  املواطنات  قبل  من  العرائض  تقديم  رشوط 
)املادة 123(

واملواطنني  املواطنات  من  العريضة  مقدمو  يستويف  أن  يجب 
الرشوط التالية:

بها  ميارسوا  أو  املعنية  الجامعة  ساكنة  من  يكونوا  أن   -
نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛

أن تتوفر فيهم رشوط التسجيل يف اللوائح االنتخابية؛  -
أن تكون لهم مصلحة مبارشة مشرتكة يف تقديم العريضة؛  -

أن ال يقل عدد املوقعني منهم عن مائة )100( مواطن   -
التي يقل عدد سكانها  الجامعات  أومواطنة فيام يخص 
بالنسبة  أومواطنة  مواطن   200 و  نسمة   35000 عن 
عدد  يقل  ال  أن  يجب  أنه  غري  الجامعات.  من  لغريها 
املوقعني عن 400 مواطن أومواطنة بالنسبة للجامعات 

ذات نظام املقاطعات.
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رشوط تقديم العرائض من قبل الجمعيات )املادة 124( 	 

الرشوط  استيفاء  العريضة  تقدم  التي  الجمعيات  عىل  يجب 
التالية:

طبقا  باملغرب  ومؤسسة  بها  معرتفا  الجمعية  تكون  أن   -
 )3( ثالث  عىل  تزيد  ملدة  العمل  به  الجاري  للترشيع 
وألنظمتها  الدميقراطية  للمبادئ  طبقا  وتعمل  سنوات، 

األساسية؛
أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القوانني واألنظمة الجاري   -

بها العمل؛
الجامعة  برتاب  واقعا  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  أن   -

املعنية بالعريضة؛
أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة.  -

كيفيات إيداع العرائض )املادة 125(	 

بالوثائق  مرفقة  الجامعة  مجلس  رئيس  لدى  العريضة  تودع 
املثبتة للرشوط املنصوص عليها أعاله مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إىل مكتب املجلس الذي 
يتحقق من استيفائها للرشوط الواردة يف املادتني 123 أو 124 

أعاله، حسب الحالة.
يف  املجلس  أعامل  يف جدول  تسجل  العريضة،  قبول  حالة  يف 
الدامئة  اللجان  أو  اللجنة  إىل  وتحال  املوالية  العادية  الدورة 
املختصة لدراستها قبل عرضها عىل املجلس للتداول يف شأنها. 
يخرب رئيس املجلس الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية، حسب 

الحالة، بقبول العريضة.
يتعني  املجلس،  قبل مكتب  العريضة من  قبول  يف حالة عدم 
عىل الرئيس تبليغ الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية، حسب 
الحالة، بقرار الرفض معلال داخل أجل ثالثة )3( أشهر ابتداء 

من تاريخ توصله بالعريضة.
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يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعني 
إرفاقها بها، حسب الحالة.

ثانيا - توفري الحصول عىل املعلومات عىل 
مستوى الجامعات الرتابية

أهمية الحق يف الحصول عىل املعلومات	•

تنص القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية عىل ثالثة أنواع من 
اآلليات التي تضمن حق املواطنات واملواطنني والجمعيات يف 
عىل  الحصول  يف  الحق  يعترب  املحيل.  املستوى  عىل  املشاركة 
املعلومات سواء بناء عىل طلب أو عن طريق النرش االستباقي 
تسمح  التي  املواطنة  املشاركة  الحق يف  أداة رضورية إلعامل 
للمجتمع املدين باملشاركة يف اتخاذ القرارات وتتبعها وتقييمها 

عىل املستوى الرتايب.

كيفيات الحصول عىل املعلومات وأنواعها عى مستوى 	•
الجامعات الرتابية

1. الحصول عىل املعلومات عىل مستوى الجهة �

عمومية جلسات مجلس الجهة )املادة 51(	•

تعليق  ويتم  للعموم،  مفتوحة  الجهة  مجلس  جلسات  تكون 
ويسهر  الجهة.  مبقر  انعقادها  وتواريخ  الدورة  أعامل  جدول 
الرئيس عىل النظام أثناء الجلسات، وله الحق يف أن يطرد من 
من  يطلب  أن  بالنظام، وميكنه  يخل  الحضور كل شخص  بني 

وايل الجهة التدخل إذا تعذر عليه ضامن احرتام النظام.
 ميكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو 

من ثلث أعضاء املجلس عقد اجتامع غري مفتوح للعموم.
 إذا تبني أن عقد اجتامع يف جلسة مفتوحة للعموم قد يخل 
غري  بشكل  انعقاده  طلب  الجهة  لوايل  جاز  العام،  بالنظام 

مفتوح للعموم.
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نرش امليزانية )املادة 207(	•

خمسة  خالل  الجهة  مبقر  امليزانية  إيداع  الرئيس  عىل  يجب 
امليزانية رهن  وتوضع  عليها.  للتأشري  املوالية  يوما   )15( عرش 
إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل اإلشهار، ويتم تبليغها فورا 

إىل الخازن لدى الجهة من قبل اآلمر بالرصف.

نرش تقارير التقييم و االفتحاص واملراقبة )املادة 246(	•

 يجب عىل الجهة، تحت إرشاف رئيس مجلسها، اعتامد التقييم 
ألدائها واملراقبة الداخلية و االفتحاص وتقديم حصيلة تدبريها.

االفتحاص  و  التقييم  تقارير  دراسة  بربمجة  الجهة   تقوم 
وتنرش  مجلسها،  أعامل  جدول  يف  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة 

هذه التقارير بجميع الوسائل املالمئة ليطلع عليها العموم.

تعليق مقررات املجلس واالطالع عليها )املادة 247(	•

 يقوم رئيس مجلس الجهة، يف إطار قواعد الحكامة املنصوص 
املقررات يف ظرف عرشة )10(  - تعليق   : ييل  مبا  أعاله  عليها 
أيام مبقر الجهة، ويحق لكل املواطنات واملواطنني والجمعيات 
طبقا  املقررات،  عىل  االطالع  يطلبوا  أن  الفاعلني  ومختلف 

للترشيع الجاري به العمل.

نرش القوائم املحاسبية واملالية )املادة 249(	•

االعتبارية  األشخاص  وكذا  الجهة  مجلس  رئيس  عىل  يتعني 
مرفق  بتسيري  تقوم  والتي  الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعة 
محاسبية  قوائم  إعداد  عىل  تعمل  أن  للجهة،  تابع  عمومي 
ومالية تتعلق بتسيريها ووضعيتها املالية وإطالع العموم عليها.

 ميكن نرش هذه القوائم بطريقة إلكرتونية.
املكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم   تحدد 
القوائم  يف  املضمنة  واملعطيات  املعلومات  طبيعة  بالداخلية 

املحاسبية واملالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونرشها.
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القرارات والوثائق الواجب نرشها يف الجريدة الرسمية 	•
للجامعات املحلية )املادة 251(

 تنرش يف الجريدة الرسمية للجامعات الرتابية:
القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛  -

وتحديد  الجهة  إدارة  بتنظيم  املتعلقة  القرارات   -
اختصاصاتها؛

قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛  -
قرارات التفويض؛  -

 249 املادة  يف  إليها  املشار  واملالية  املحاسبية  القوائم   -
أعاله.

2. الحصول عىل املعلومات عىل مستوى العاملة  �
أو اإلقليم

عمومية جلسات مجلس العاملة أو اإلقليم )املادة 49(	•

تكون جلسات مجلس العاملة أو اإلقليم مفتوحة للعموم، و 
يتم تعليق جدول أعامل الدورة و تواريخ انعقادها مبقر العاملة 
أثناء الجلسات. و له  النظام  الرئيس عىل  أو اإلقليم، و يسهر 
الحق يف أن يطرد من بني الحضور كل شخص يخل بالنظام. و 
ميكنه أن يطلب من عامل العاملة أو اإلقليم التدخل إذا تعذر 

عليه ضامن احرتام النظام.
ميكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو 

من ثلث أعضاء املجلس عقد اجتامع غري مفتوح للعموم.
قد  للعموم  مفتوحة  جلسة  يف  اجتامع  عقد  أن  تبني  إذا 
طلب  اإلقليم  أو  العاملة  لعامل  جاز  العام.  بالنظام  يخل 

انعقاده بشكل غري مفتوح للعموم.
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نرش امليزانية )املادة 185(	•

يجب عىل الرئيس إيداع امليزانية مبقر العاملة أو اإلقليم خالل 
الخمسة عرش )15( يوما املوالية للتأشري عليها وتوضع امليزانية 

رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل اإلشهار.

نرش تقارير التقييم و االفتحاص واملراقبة )املادة 216( 	•

مجلسها،  رئيس  إرشاف  تحت  اإلقليم،  أو  العاملة  عىل  يجب 
وتقديم  واالفتحاص  الداخلية  واملراقبة  ألدائها  التقييم  اعتامد 

حصيلة تدبريها.
و  التقييم  تقارير  دراسة  بربمجة  اإلقليم  أو  العاملة  تقوم 
االفتحاص واملراقبة وتقديم الحصيلة يف جدول أعامل مجلسها. 
عليها  ليطلع  املالمئة  الوسائل  بجميع  التقارير  هذه  وتنرش 

العموم.
ميكن نرش املقررات عرب موقع إلكرتوين خاص مبجلس العاملة 

أو اإلقليم.

تعليق مقررات املجلس واالطالع عليها )املادة 217(	•

يقوم رئيس مجلس العاملة أو اإلقليم، يف إطار قواعد الحكامة 
املقررات يف ظرف  » - تعليق   : أعاله مبا ييل  عليها  املنصوص 
عرشة )10( أيام مبقر العاملة أو اإلقليم، ويحق لكل املواطنات 
اإلطالع  يطلبوا  أن  الفاعلني  ومختلف  والجمعيات  واملواطنني 

عىل املقررات، طبقا للترشيع الجاري به العمل. «

نرش القوائم املحاسبية واملالية )املادة 219(	•

األشخاص  وكذا  اإلقليم  أو  العاملة  مجلس  رئيس  عىل  يتعني 
تقوم  والتي  الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعة  االعتبارية 
بتسيري مرفق عمومي تابع للعاملة أو اإلقليم، أن تعمل عىل 
وضعيتها  و  بتسيريها  تتعلق  ومالية  محاسبية  قوائم  إعداد 

املالية وإطالع العموم عليها.
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 ميكن نرش هذه القوائم بطريقة إلكرتونية.
املكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  تحدد 
القوائم  يف  املضمنة  واملعطيات  املعلومات  طبيعة  بالداخلية 

املحاسبية واملالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونرشها.

القرارات والوثائق الواجب نرشها يف الجريدة الرسمية 	•
للجامعات املحلية )املادة 221(

تنرش يف الجريدة الرسمية للجامعات الرتابية :
القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العاملة أو   -

اإلقليم؛
اإلقليم  أو  العاملة  إدارة  بتنظيم  املتعلقة  القرارات   -

وتحديد اختصاصاتها؛
قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛  -

قرارات التفويض؛  -
 219 املادة  يف  إليها  املشار  واملالية  املحاسبية  القوائم   -

أعاله.

3. الحصول عىل املعلومات عىل مستوى الجامعة �

عمومية جلسات مجلس الجامعة )املادة 48(	•

تكون جلسات مجلس الجامعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق 
جدول أعامل الدورة وتواريخ انعقادها مبقر الجامعة، ويسهر 
الرئيس عىل النظام أثناء الجلسات. وله الحق يف أن يطرد من 
من  يطلب  أن  بالنظام. وميكنه  يخل  الحضور كل شخص  بني 
إذا تعذر  التدخل  ينوب عنه  أو من  اإلقليم  أو  العاملة  عامل 

عليه ضامن احرتام النظام.
ميكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو 

من ثلث أعضاء املجلس عقد اجتامع غري مفتوح للعموم.
للعموم قد يخل  تبني أن عقد اجتامع يف جلسة مفتوحة  إذا 
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بالنظام العام، جاز لعامل العاملة أو اإلقليم أو من ميثله طلب 
انعقاده بشكل غري مفتوح للعموم.

نرش امليزانية )املادة 194(	•

يجب عىل الرئيس إيداع امليزانية مبقر الجامعة خالل )الخمسة 
رهن  امليزانية  وتوضع  عليها.  للتأشري  املوالية  يوما   15 عرش( 

إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل اإلشهار.

نرش تقارير التقييم و االفتحاص واملراقبة )املادة 272(	•

اعتامد  مجلسها،  رئيس  إرشاف  تحت  الجامعة،  عىل  يجب   
الداخلية واالفتحاص وتقديم حصيلة  التقييم ألدائها واملراقبة 

تدبريها.
واالفتحاص  التقييم  تقارير  دراسة  بربمجة  الجامعة  تقوم 
وتنرش  مجلسها،  أعامل  جدول  يف  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة 

هذه التقارير بجميع الوسائل املالمئة ليطلع عليها العموم.

تعليق مقررات املجلس واالطالع عليها )املادة 273(	•

يقوم رئيس مجلس الجامعة، يف إطار قواعد الحكامة املنصوص 
عليها أعاله مبا ييل:

- تعليق ملخص املقررات يف ظرف )مثانية( 8 أيام مبقر الجامعة.
ومختلف  والجمعيات  واملواطنني  املواطنات  لكل  ويحق 
للترشيع  طبقا  املقررات،  عىل  االطالع  يطلبوا  أن  الفاعلني 

الجاري به العمل.

نرش القوائم املحاسبية واملالية )املادة 275(	•

االعتبارية  األشخاص  وكذا  الجامعة  مجلس  رئيس  عىل  يتعني 
مرفق  بتسيري  تقوم  والتي  الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعة 
قوائم محاسبية  إعداد  تعمل عىل  أن  للجامعة،  تابع  عمومي 
العموم  وإطالع  املالية  ووضعياتها  بتسيريها  تتعلق  ومالية 

عليها.
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ميكن نرش هذه القوائم بطريقة إلكرتونية.
املكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  تحدد 
القوائم  يف  املضمنة  واملعطيات  املعلومات  طبيعة  بالداخلية 

املحاسبية واملالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونرشها.

القرارات والوثائق الواجب نرشها يف الجريدة الرسمية 	•
للجامعات املحلية )املادة 277(

تنرش يف الجريدة الرسمية للجامعات الرتابية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجامعة؛

- القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجامعة وتحديد اختصاصاتها؛
- قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛

- قرارات التفويض؛
- القوائم املحاسبية واملالية املشار إليها يف املادة 275 أعاله.
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W املراجع القانونية والتنظيمية والدوريات

نص الدستور الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 91- •
عدد  الرسمية  الجريدة   ،2011 يوليو   29 بتاريخ   1-11

5964 بتاريخ 3 يوليو 2011؛
الظهري الرشيف رقم 376-58-1 بتاريخ 15 نوفمرب 1958  •

يضبط مبوجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية 
تم  كام   ،1958 نوفمرب   27 بتاريخ  مكرر   2404 عدد 

تعديله وتتميمه.
مرسوم رقم 969-04-2 صار يف 10 يناير 2005 لتطبيق  •

نوفمرب   15 بتاريخ  الصادر   1--58 رقم  الرشيف  الظهري 
1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية 

عدد 5339 بتاريخ 1 أغسطس 2005؛
•  2 بتاريخ   2005  /1 رقم  للحكومة  العام  األمني  منشور 

بصفة  االعرتاف  ومسطرة  رشوط  حول   2005 أغسطس 
األمانة  مبوقع  منشور  للجمعيات،  العامة  املنفعة 
http://www.sgg.gov.ma/arabe/( العامة للحكومة

)Associations.aspx
قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 )12 أكتوبر  •

الجريدة  العمومي،  اإلحسان  بالتامس  يتعلق   )1971
الرسمية بتاريخ 20 أكتوبر 1971؛

مرسوم رقم 970-04-2 صادر يف 10 يناير 2005 لتطبيق  •
املتعلق   1971 أكتوبر   21 بتاريخ   004.71 رقم  القانون 
عدد  الرسمية  الجريدة  العمومي،  اإلحسان  بالتامس 

5339 بتاريخ 1 أغسطس 2005.
•  2 بتاريخ   2005  /2 رقم  للحكومة  العام  األمني  منشور 

البت يف طلبات  أغسطس 2005 حول رشوط ومسطرة 
األمانة  مبوقع  منشور  العمومي،  اإلحسان  التامس 
http://www.sgg.gov.ma/arabe/( للحكومة العامة 

)Associations.aspx
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منشور مشرتك بني وزير الداخلية واألمني العام للحكومة  •
عمليات  حول   2010 يوليو   4 بتاريخ   2010  /1 رقم 
عىل  املسبق  الحصول  دون  العمومي  اإلحسان  التامس 
مبوقع  منشور  للحكومة،  العامة  األمانة  من  ترخيص 
http://www.sgg.gov.ma/( العامة للحكومة األمانة 

)arabe/Associations.aspx
قانون رقم 71-23 بتاريخ 31 دجنرب 1971 بشأن اليانصيب  •

الوطني وأنواع اليانصيب املرخص فيها، الجريدة الرسمية 
عدد 61 بتاريخ 5 أبريل 1972.

القانون التنظيمي رقم 14-111 املتعلق بالجهات، صادر  •
 6380 عدد  الرسمية  الجريدة   ،2015 يوليو   7 بتاريخ 

بتاريخ 23 يوليو 2015؛
بالعامالت  • املتعلق   112-14 رقم  التنظيمي  القانون 

واألقاليم، صادر بتاريخ 7 يوليو 2015، الجريدة الرسمية 
عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015؛

بالجامعات،  • املتعلق   113-14 رقم  التنظيمي  القانون 
عدد  الرسمية  الجريدة   ،2015 يوليو   7 بتاريخ  صادر 

6380 بتاريخ 23 يوليو 2015؛
يونيو  •  27 بتاريخ   2003/7 رقم  األول  الوزير  منشور 

2003 بخصوص الرشاكة بني الدولة والجمعيات، منشور 
واملجتمع  الربملان  مع  بالعالقات  املكلفة  الوزارة  مبوقع 
http://www.mcrp.gov.ma/FormSc/ املدين )

)SCTexteJuridique.aspx


