
  دللمتباون اساسي للتعام أبسن نظا 1.57.187قم رھیر شریف ظ
  

  ه  ؛حد� ولحمد ا
  

  خلھ :الشریف بدالطابع ا
  

  لیھ)ولحسن هللا الحسن بن محمد بن یوسف بن (ا
  

  نھ :ه أمرأعز وأهللا ه سماا أذھلشریف اھیرنا ظیعلم من 
  

  )؛ 1962جنبر د 14( 1382جب ر 17م یوه ألمر بتنفیذا درلصار الدستواعلى  ءبنا
  
  لشریف بما یأتي :امرنا أنا رصدأ

  
  عامةت مقتضیاول ألء ازـــلجا

  
  ولألب ااـــلبا

  
  تأسیسھاوتألیفھا ت ولتعریف بالجمعیاا

  
  1لفصل ا

  
اط نخرات جباواسطة ابوم نما تعتزح وإباب أركتساالى ف إال تھدت یئاھي دل ھلمتباون التعات اجمعیا إن

ن لضمااره امدون لتعاوالتضامن ف واإلسعال اعماأعائالتھم بعمل من أو  ءألعضاء اؤالة ھلفائدم لقیااعضائھا أ
  ن.لالحقة باإلنسار األخطاامن 

  
  2لفصل ا

  
 هعالأ ولألا لفصلا في لمبینا لتعریفا غایتھا تطابق لتيا نوعھا نكا یاأ تلھیئاا أو تلجمعیاا تخضع أن یجب
  ا.ذھلشریف اھیرنا ظعلیھ في ص لمنصوا دللمتباا ونلتعاا تجمعیا ملنظا

 17 في درلصاا لشریفا بالظھیر اھسیر طلمضبوا دللمتباا لفالحيا ونلتعاا تجمعیا بلوجوا اذھ من تعفىو
  ).1920أكتوبر  30( 1339صفر 

  
  3لفصل ا

  
  شرفیین.ء عضاوأمین ھمساء عضاأمن دل لمتباون التعات اتألیف جمعیاز یجو

  
 بالمنافع لتمتعا قابلیة لكذ بسبب نفیكتسبو اطالنخرا جبوا دونیؤ لذینا صألشخاا مینھمسا ءعضاأ یعتبرو
  عائالتھم. ادألفر أو شخصیا ماإ الجتماعیةا

  
 مماثلة تخدما للجمعیة دونیؤ أو تباھ نیقدمو أو اطالنخرا جبوا نیدفعو لذینا فھم نلشرفیوا ءألعضاا ماأ

  شرفیین.ء عضاا أیكونوأن لمعنویین ص الألشخاغ یسو، والجتماعیةالمنافع ا مندة الستفاا غیر من لذلك
  



  لقانوني.امن غیر تدخل ممثلھم دل لمتباون التعات افي جمعیاا وطینخرأن للقاصرین ز یجوو
  
 لم إن مینھلمساا ءألعضاا بعض لصالح خصوصیة منافع ترتب أن دللمتباا ونلتعاا تلجمعیا یمكن الو

 لمعنیین باألمر.احالة عائلة اط أو النخراعن داة لمؤت اجباالوأو المتحملة ا رألخطاص الخصوا على ارھتبر
 

  4لفصل ا
  

 دقلمصاا ألساسیةا لنظما لصوو مقابل لمالیةا زارةبوو الجتماعیةا ونلشؤوا لشغلا زارةبو دعتو أن یجب
  ات.سنوث مشفوعة بتصمیم مالي لثال لتأسیسيا عالجتماا نلد من علیھا

  
 یرووز الجتماعیةا ونلشؤوا لشغلا في بلمنتدا یرزلوا رهیصد كمشتر ارقر فضھار أو قةدلمصاا نبشأ یتخذو
  ألساسیة.النظم اع ایدإیخ رمن تائ شھر یبتدأجل ثالثة أفي ار لقرا اذھ یتخذ أن یجبو ،لمالیةا

  
ترفض لم اع وإلیدایخ رمن تائ شھر یبتدأثالثة ره جل قدم أنصرإذا اقا علیھا دألساسیة تعتبر مصاالنظم أن اغیر 

  قة بكیفیة صریحة.دلمصاا
  

  5لفصل ا
  

  ألساسیة ما یلي :النظم ایعین في 
  
  ب؛بالمغرن یكوأن یجب ي لذاألساسي المركز ا -1
  ؛لجمعیة ف ادھ -2
  ؛قصائھم وإحذفھم ولشرفیین ء األعضاوامین ھلمساء األعضال اكیفیة قبووط وشر -3
ع الجتماافي ب النتخاوط اشروا ھمدوأ سلطاتھمع نون عضائھ مع بیاب أنتخااكیفیة داري وإلالمجلس اتركیب  -4
  ؛في تمثیلھم فیھ ء ألعضاا حقم ولعاا

  ؛عائالتھم أو مین ھلمساء األعضاامنافع ت وجباوا -5
  ؛سحبھا ال وألموایف ظتوت كیفیا -6
  تصفیتھا.ویا رختیاالجمعیة احل وط شر -7
  
 بعد لمالیةا یرووز الجتماعیةا ونلشؤوا لشغلا في بلمنتدا یرزلوا رهیصد كمشتر ارقر بموجب توضعو
 ساسیةأ نظم اذھ لشریفا ھیرناظ من 45 لفصلا بموجب لمؤسسا دللمتباون اللتعا ألعلىا لمجلسا رةستشاا

  میة.الزإتكتسي صبغة  لتيا جیةذلنموا ألساسیةا لنظما هذھ تمقتضیا فیھ تعینو جیةذنمو
  

  6لفصل ا
  

  لتالیتین :الحالتین اال في إقة دلمصااترفض ز أن ال یجو
  
 جیةذلنموا ألساسیةا للنظم میةاإللزا تلمقتضیاا أو نلقانوا تلمقتضیا مطابقة غیر ألساسیةا لنظما كانت إذا -1
  لسالف.الفصل ا في لیھاإ رلمشاا

 لمالي غیر ممكن تحقیقھ.ازن التوأن اھر إذا ظ -2
  
  
  



  7لفصل ا
  
 بقط ألساسیةا نظمھا على دقیصا أن قبل عملھا في عتشر أن دللمتباا ونلتعاا تجمعیا من جمعیة ألیة زیجو ال
  بع.الرا لفصلا في رةلمقرا وطلشرا

  
 بطھااضوو ألساسیةا نظمھا في تستعمل أن اذھ لشریفا ھیرناظ قنطا في خلةالدا غیر تلھیئاا على یمنعو
ون لتعات ابجمعیاس لتباایة تسمیة قد یترتب عنھا ات ألمستندالك من ذغیر  أوعالناتھا وإ تھاانشرو ادھعقوو
  دل.لمتباا

  
  8 لفصلا

  
ال ت إلتعدیاله اال یعمل بھذأن ألساسیة على النظم المدخلة على ت التعدیالاعلى  6و 5و 4لفصل ت امقتضیا تطبق

  لمالیة.ایر ووزالجتماعیة ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زلوا ارھقة مشتركة یقردبعد مصا
  

  9لفصل ا
  
 بعد ریصد شریف ھیرظ بمقتضى عمومیة مصلحة ذات بكونھا افالعترا غیسو دللمتباا ونلتعاا تجمعیا إن

تسبب إذا فیما رة لمذكوالكیفیة الشریف بنفس الظھیر ا اذء ھلغاإیمكن دل ولمتباا ونللتعا ألعلىا لمجلسا رةستشاا
  اء.إلجرا اذذ ھتخار اا ما یبرھتسییرأو لشركة إدارة اعن 

  
  10لفصل ا

  
یھم على اء رأألقل إلبدالسنة على افي ة جتماعا عاما مرن اموھلمساوامنھم ن لشرفیوالجمعیة ا ءعضاأ یعقد

 عن مللقیاو داريإلا لمجلسا بھ میقو يلذا لماليوا يلمعنوا لمتعلق بالتسییرالتقریر ن افي شأص لخصوا
ضمن ه بعد 14لفصل اعلیھا في ص لمنصوا قبةالمرا لجنة ءعضاوأ متصرفي ببانتخا يلسرا اعالقترا ریقط
  ألساسیة.النظم افي رة لمقروط الشرا

  
 اكذو لجمعیةا حل فيو ألساسیةا لنظما على لمدخلةا اتلتغییرا في اھنظر ملعاا عالجتماا یئةھ يتبد أن یجبو

 18لعمر البالغین من الجمعیة ء اعضاألتصویت لكل عضو من الحق في ل ایخوو ى،خرأ جمعیة لىإ ضمھا في
  ألقل.اسنة على 

  
 في رلحضوا عن لمقبو عائق عاقھم لذینا لجمعیةا ءعضاأ أن على ألساسیةا لنظما تنص أن لجائزا منو
  سلة.المرأو التوكیل اریق ط لتصویت عنا یمكنھم ملعاا عالجتماا

  
ع تساأو ام دھعدة لكثرم عاع جتمااعضائھا في أمكانھا جمع إلتي لیس في دل المتباون التعات الجمعیا زیجوو

ه ذف ھرطمن ن بین ینتخبوومن مندع تماالجالحالة یتألف ه اذھفي وللتصویت  محلیةم قساأا تنظیم ھئرق دوانطا
  م.ألقساا

  
  11لفصل ا

  
 ،ألقلا على سنة 21 لعمرا من بالغین بةرلمغا الإ دللمتباا ونلتعاا تجمعیا من جمعیة دارةبإ یعھد أن غیسو ال
  نیة.طلووالمدنیة ا حقوقھم من یندمجر غیرو
  



لمجلس ایتألف أن جب الوامن ، ولشرفییناأو مین ھلمساء األعضااال من بین إلمتصرفین ب انتخااال یمكن و
 ست وزیتجا ال جلأ في اشطر لمجلسا اذھ دیجدو ،مینھلمساا ءألعضااألقل من الثلثین على امن داري إلا

  ا.ذھلشریف اھیرنا ظلخامس من ا للفصل فقاو ألساسیةا لنظما في دةلمحدا وطلشرا سساأ على اتسنو
  
 ةعد أو ةحدوا للجنة ماوإ للرئیس ماإ سلطاتھ من ءجز في لیتھومسؤ تحت ضیفو أن داريإلا للمجلس زیجوو

  لمتصرفین.اعضائھا من بین ر أختیاائمة یقع دا أمكانت  مؤقتة للتسییر نلجا
  

  12لفصل ا
  

  مقامھم.وئر تنقلھم اترجع للمتصرفین صوز أن نھ یجوأغیر  ،مجانیةداري إلالمجلس ء اعضاأائف ن وظتكو
  

  13لفصل ا
  

لة تعاملت مع وفي مقاة غیر مباشرة أو بھا بصفة مباشرا یحتفظوأو أن لھم مصالح ن تكوأن لمتصرفین ا على یمنع
 أن أو لجمعیةا من جرتھمأ لمتقاضینا فینظلموا من ایكونو أن علیھم یمنع كما برمت معھاأفي صفقة أو لجمعیة ا

لمنافع ایة دبمناسبة تأو ألجمعیة ابمناسبة تسییر  تنفذ راجوأ كانت رةصو یةأ في أو نكا جھو يبأ ایتلقو
  ألساسیة.النظم اعلیھا في ص لمنصوا

  
ز لحالة ال یجوه اذھفي ولجمعیة ه اذھجرتھم من ن ألذین یتقاضوافین ظلموامن ا یكونوأن لجمعیة ء ایمكن ألعضاو
  قبة.المرالجنة ء عضاأو ألمتصرفین ا ائفظنتخابھم لوا

  
  ة.بأجرة لسماسرام استخدا اكذت ولمعامالاام برإلسعي في انیة ولتعات الجمعیاایمنع على و
  

  14لفصل ا
  

ا لیسوء عضاأألقل من ثالثة اقبة مؤلفة على الجنة للمري لسراع اباالقترم ولعاع االجتماء اثناأكل سنة  في تنتخب
یمكن ، ولجمعیةب اعن حساا لي تقریرالموم العاع االجتماالى رة إلمذكوا للجنةاترفع ولجمعیة ابمتصرفین في 

ز یجو، ولمتصرفینامن ا بین لیسوومندة عدأو  تبا للحساباوللجنة منده اذھلى إتضیف م أن لعاع اجتماالالھیئة 
  لجمعیة.ء اعضارج أم خارھختیاا

  
  لمدنیةالیة ھألالثاني ب ااــلبا

  

  ولألام ــــلقسا
  

  ضبغیر عوض أو بعوت تخلیاءات وقتناا -یة ل إدارعماأ
  

  15لفصل ا
  

ء ألعضااط انخرت اجباوالمتحصلة من المالیة المبالغ اتستعمل وتتلقى دل أن لمتبااون لتعات ایمكن لجمعیا
تنجز جمیع أن بصفة عامة رات ولعقاي اتكترى وأن ألخرالمنتظمة اخیل المداسائر ا كذومین ھلمساوالشرفیین ا
ت بمقتضیا متالكھا عمالالھا في ذون لمأرات العقاوض اتعاأو تبیع أن لھا ز ال یجوولمحضة ف التصرل اعماأ

 نھأ على ،لمالیةا یرووزالجتماعیة ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زلوامن إذن ال بعد سابق ا إذھلشریف اھیرنا ظ
 في مالیا مھتسا أن لھا زیجوو ،36 لفصلا في علیھا صلمنصوا لحالةا في الإ الاموأ ضتقتر أن یمكنھا ال

  ال المتوفرة.ألموود احدلك في وذلیھا إلمنتمیة ت الیارالفیددات واالتحاا اتمنجز



  

  16لفصل ا
  

إذن ا على سابق ؤھبناا كذویة دارإلایة لتسییر مصالحھا ورضررات عقادل لمتباون التعااجمعیة ء قتناا یتوقف
من شأنھا ل شغاز أإلنجاذن إلایطلب نفس ولمالیة ایر ووزالجتماعیة ون الشؤوا لشغلافي ب لمنتدایر زلوایمنحھ 
  ر.لعقااتغییر تخصیص أو توسیع 

  
  17لفصل ا

  
 هذھ لقبو في ذنیأو لمنقولةا غیرو لمنقولةا الباألمو لوصایاوا تلھباا تتلقى أن دللمتباا ونلتعاا تلجمعیا یمكن

  لمالیة.ایر ووزالجتماعیة ون الشؤوالشغل ا في بلمنتدا یرزلوا تلتبرعاا
  

  18لفصل ا
  
 داريإلا لمجلسا لیھإ یسند وبمند أو ئیسھار لمحاكما مماأ صحیحا تمثیال یمثلھا دللمتباا ونلتعاا تجمعیا إن

  لقضائیة.ة المساعدل اتنارة أن لمذكوت ایمكن للجمعیاو د،لصدا اذھ في خاصا تفویضا
  

  لثانيام ــلقسا
  

  لماليالتسییر ا -الألموایف ظتو
  

  19لفصل ا
  

 رجا بحسا فيو نيطلوا لتوفیرا وقصند في دللمتباا ونلتعاا تجمعیا ىلد ةلمتوفرا الألموا دعتو أن یمكن
  لتسییر.اع واإلیدوق افي صندولعامة ا لخزینةا فيو ،لبریدیةا تبالشیكا

  
  20لفصل ا

  
  لتالیة:رة الصواعلى ال ألمواف ظتو
  ؛لة ولداا رھما یشاكلھا تصدوقیم للخزینة ات وبسند -1
  ؛لة ولدامن ضمانة ة لمستفیدت المنظمات والجماعااا رھقیم تصدات وبسند -2
  ؛لعمومیة ت اللجماعات بسلفا -3
 رةلمذكورات العمان اتكوأن یجب ولھا اموألمائة من افي  25ود ضمن حدء لبنااتامة ة ومشیدرات عمااء باشتر -4

  ب.بالمغر قعةوا
  

 بعد لمالیةا یروز فرط من هعالأ لمبینةا لمالیةا تیفاظلتوا نبشأ بالمخالفة تترخیصا تمنح أن زیجو نھأ غیر
  الجتماعیة.ون الشؤوالشغل ا في بلمنتدا یرزلوا رةستشاا

  
  21لفصل ا

  
من م لعاع االجتماایئة ده ھعي ما تحدایرأن یتعین علیھ ي لذداري اإلالجمعیة امجلس ال ألموایف ظتور یقر

  ى.لقصوایر دلمقاا
  
  مبلغا مرجعا.ا أو جرأو أعمولة ال ألموایف ظبمناسبة تون جھ كاي وبأا یقبضوأن لمتصرفین ایمنع على و



  
  22لفصل ا

  
 ینتھيو ،یةطالحتیاا الألموا بتأسیس لمائةا في 50 بنسبة تخصص خیلالمدا عن لفاضلةا لسنویةا الألموا إن
داة لمؤوالجمعیة التي تتحملھا بالفعل ایف رلمصاع ایة مجموطالحتیاال األموا ارمقد یبلغ حینما عالقتطاا بجوو

  لسالفة.السنة ل اخال
  
 وطلشرا ضمن بتمامھ ستعمالھا یجب یةطالحتیاا الألموا ارلمقد لمطابقا لجمعیةا الموأ من لقسطا إن ثم
  .20و 19لفصلین ا في علیھا صلمنصوا

  
لنظم ت ابقا لمقتضیاطخیل فتخصص المدالفاضلة عن السنویة ال األموالباقیة من المائة افي ن لخمسواما أ
  ألساسیة.ا

  
  23لفصل ا

  
 لمالیةا یروز رهیصد ارقر بموجب دةلمحدا عدالقوا حساباتھا مسك في دللمتباا ونلتعاا تجمعیا عياتر أن یجب

  دل.لمتباون اللتعا ألعلىا لمجلسا رةستشاا بعد
  

  24لفصل ا
  
رة لمقرت المقتضیاالنظر عن ف ابصر -تمتثلأن لتأمین یجب ت التي تباشر عملیادل المتباون التعات اجمعیا إن

 ان.لمیدا اذھ بھا فيل لمعمواعد القوا - هعالأ
  

  تلعقوباواقبة المرالثالث ب ااــلبا
  

  25لفصل ا
  

 في بلمنتدا یرزلوا لىإ سنة كل من لىوألا شھرأ لثالثةا لخال توجھ أن دللمتباا ونلتعاا تجمعیا على یتعین
 عضائھاأ دعد قائمة كمشتر ارقر في دتحد لتيا لطریقةا حسب لمالیةا یرووزالجتماعیة ا ونلشؤوا لشغلا
  لتي تحدثھا.المصالح أو ایع رلمشات أو المؤسساا تنفقاو خیلامد لكذ في بما نفقاتھاو خیلھاامدو لمالیةا یفاتھاظتوو
 لشغلا في بلمنتدا یرزلوا من بطلب أو نفسھ ءتلقا من اءسو نلمكاا عین في قبایر أن لمالیةا یرزلو زیجوو
  دل.لمتباون التعات ابھا جمعیام لتي تقوا تلعملیااالجتماعیة ا ونلشؤوا
  
 على نلمكاا عین في قبةابالمر لمكلفینا انألعووا فینظلموا تطلع نبأ دللمتباا ونلتعاا تجمعیا متلزو

  نوعھا.ن لحسابیة كیفما كااتھا امستندو اھمحاضرو اھفاترود سجالتھا
  

  26لفصل ا
  

 تسییر في خطیر خلل تثبو حالة في لمالیةا یرووز الجتماعیةا ونلشؤوا لشغلا في بلمنتدا یرزللو زیجو
 متصرفین ةعد أو حدوا فمتصر لىإ ببأسبا معلل كمشتر ارقر بموجبا یسند أن دللمتباا ونللتعا جمعیة
في ة جدیدت نتخابااء اجرإعلى ن لمتصرفوا ءؤالھ یعمل أن على داريإلا للمجلس لمخولةا تلسلطاا مؤقتین

  شھر.أثالثة ف رظ
  



  27لفصل ا
  

 معلل كمشتر ارقر بموجب – یسحبا أن لمالیةا یرووز الجتماعیةا ونلشؤوا لشغلا في بلمنتدا یرزللو غیسو
 لفصلا في رةلمقرا ألساسیةا لنظما على قةدلمصاا – دللمتباا ونللتعا ألعلىالمجلس ا رةستشاا بعدو ب،بأسبا

ھر وظلمالي ازن التواختل إذا افیما أو ألساسیة ا لنظموا نیناللقو مخالفة حالة في اذھ لشریفا ھیرناظ من بعالرا
  مكانیة تحقیقھ.م إعد
  
ت فقا لمقتضیاولتصفیة اقة ثم تباشر دلمصاابسحب در لصاار القرایخ نشر رمن تااء بتدالجمعیة ایوقف تسییر و
  ا.ذھ لشریفاھیرنا ظمن  31لفصل ا

  
  28لفصل ا

  
 لىإ دلعوا حالة فيو مادرھ بعینوأر مائتینو مدراھ ةعشر بین ارھقد اوحتتر مةالغر یأتي من ضیتعر

  ما :درھثمانین وبعمائة وأرما درھعشرین  بین ارھقد اوحیتر مةالغر لمخالفةا
  
ا ذھلشریف اھیرنا ت ظعلیھا مقتضیاي یئة تجرإدارة ھفي ن جھ كاي وبأن موھلذین یساص األشخاا جمیع  -الأو
في رة لمقروط الشرابق طألساسیة اعلى نظمھا دق یصاأن من غیر دل لمتباون التعاا  سم جمعیةاتعمل تحت و
  ا ؛ذف ھلشریایرنا ھظبع من الرالفصل ا
  

 لمقطع(ا 3ل للفصو بمخالفة ننواید لذینا اوھمدیر أو اھمتصرفو أو دللمتباا ونللتعا تجمعیا ءسارؤ -ثانیا
درة لصاص اللنصوا كذا وذھلشریف اھیرنا ظمن  39و لثاني)المقطع (ا 21و 16و 15و 13و 12و 11وألخیر) ا

  بتطبیق مقتضیاتھ.
  
 أو جمعیة إدارة أو تدبیر في نھائیا أو مؤقتا مةھللمسا لیةھألا مبعد تحكم أن لكذ على وةعال للمحكمة زیجوو
 ةعشر بین ارھقد اوحیتر مةابغر نلمخالفوا یعاقب لمنعا الھذ مخالفة حالة فيدل ولمتباا ونللتعا تجمعیا دتحاا

  لعقوبتین فقط.ااتین ى ھبإحدأو شھرین م ویاأ ستة بین مدتھ اوحتتر بسجنو ،مادرھ بعینوأر مائتینو مدراھ
  
 ءساؤلرا یعاقب بتطبیقھ درةلصاا صللنصوو اذھ لشریفا ھیرناظ تلمقتضیا ىألخرا تلمخالفاا یخص فیماو
  ما.درھ 18و 13ا بین رھقداوح مة یترابغر ونلمدیرأو ا نلمتصرفوا أو
  

  بعالرب ااــلبا
  

  تصفیتھادل ولمتباون التعات احل جمعیاج ومادإلا
  

  29لفصل ا
  

 یئةھ من درةلصاا فقةالمتوا تالاولمدا ثرإ على دللمتباا ونللتعا تجمعیا ةعد أو جمعیتین جباندما حیصر
 ،لىوألا فیھا لمدمجةا للجمعیة داريإلا لمجلسا منو ضمحاللھاا یتعین لتيت الجمعیاا أو للجمعیة ملعاا عالجتماا
الجتماعیة ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زلوا رهیصد كمشتر اربقر علیھ قةدلمصاا بعد نھائیا جالندماا یصبحو

  لمالیة.ایر ووز
  

ه لھذداء ملزمة بأن تكووي علیھ ھعلى ما ل ألصوالمدمجة من اما للجمعیة ج مادإلافیھا م لتاالجمعیة ز اتحوو
  م.لخصوالجمعیة من ا

  



 ونللتعا ألعلىا لمجلسا من احباقتر جمادإلا على قةدلمصاا تمكن معا عجتماا عقد رتعذ إذا ما حالة في نھأ غیر
  ه.عالول أألالمقطع افي  رةلمقرا لكیفیةا ضمن دللمتباا

  
  30لفصل ا

  
دة لعاق انعقد فوم اعاع جتماایئة ف ھرطال من إلتصریح بھ ز اال یجور باالختیادل لمتباون اجمعیة للتعا حل إن
 ءألعضاا غلبیةأ لھیئةا هذھ ىلد تتوفر أن یجبو عالجتماا من ضلغرا مبین فیھن عالإسطة الغایة بوه الھذ

  لحاضرین.ا ءألعضاا ثلثي بأغلبیة صحیحا لتصویتا نیكوو ،لمقیدینا
  

  31لفصل ا
  

 لترتیبا حسب لجمعیةا الموأ یلي ما یقتطعو ،لمالیةا یرزلو ممثل افشرإ تحت ما نیةوتعا جمعیة تصفیة ىتجر
  ز :متیاا ذات نلدیوا ةعاامر مع آلتيا

  
   ؛بھا للغیر م لملتزال األموامبلغ   ) أ

ت جباواحصص ع جان وإرموھلمساء األعضااكتسبھا التي ق ابالحقوء لمخصصة باإلیفاایة ورلضرالمبالغ ا  ) ب
  ء ؛ألعضاء اؤالھلى إلتصفیة ایخ ریة في تارلجااغیر اط النخرا

على ا نصوأن لموصین بھا أو ابیھا إرادة واھفق وستعمالھا الوصایا قصد ت والھبار ایة لقدولمساا  لمبالغا  ) ج
  لجمعیة.اتصفیة ل حتماا

  
 من احباقتر ىخرأ نیةوتعا تجمعیا على لجمعیةا الموأ من لفاضلا ءالقتضاا عند ملعاا عالجتماا یئةھ زعتوو
  الجتماعیة.ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زلوا قةدمصا بعد داريإلا لمجلسا

  
لھا یخصص اموألفاضل من ن الجمعیة فإالیة لحل المواشھر ألستة ف ارظیع في زلتوا اذة ھمباشرم حالة عد فيو

 ونلشؤوا لشغلا في بلمنتدا یرزلوا رهیصد كمشتر ارقر بموجب دللمتباا ونللتعات جمعیاة عدأو بجمعیة 
  دل.لمتباون اللتعا ألعلىا لسلمجا فقةامو بعد لمالیةا یرووز الجتماعیةا

  
  لخامسب ااـــلبا

 
  لعسكریةدل المتباون التعات اجمعیا

  
  32لفصل ا

  )2010غشت  24بتاریخ  05.06(عدل وتمم بموجب القانون رقم 
  

المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكیة  تجمعیا على اذھ لشریفا ھیرناظ تمقتضیا يتجر
  .داخل القوات المساعدة على تلك المؤسسةو
  

غیر أنھ مراعاة للشروط الخاصة بتسییر ھذه الجمعیات، یجوز لإلدارة الترخیص باالستثناءات ألحكام ھذا النص 
  .التي تعتبر ضروریة، و یتعین، باالضافة الى ذلك، طلب رأي اإلدارة قبل اتخاد أي مقرر أخر یھم ھذه الجمعیات

  
  
  



  لثانيء ازــــلجا
  

  دللمتباون التعات اعمل جمعیا
  

  33لفصل ا
  

 علیھا صلمنصوا افدھألا ألساسیةا نظمھا في رةلمقرا وطلشرا بقط تتابع أن دللمتباا ونلتعاا تلجمعیا زیجو
  لتالیة:ت التعلیمااا رھعتباوالعمل ابھا ري لجاالتشریعیة ت المقتضیاا عاتھاامر مع ولألا لفصلا في
  

  ولألب ااــــــلبا
  

  تلوفیاا-لزمانةا -ادثلحوا-لشیخوخةار خطاأ
  

  34لفصل ا
  )437ص  – 1964أبریل  8بتاریخ  2684 عدد (الفقرة الثالثة صححت بالجریدة الرسمیة

  
 بجوو مبنظا لخاصةا لتشریعیةا تلمقتضیاا عن لنظرا فبصر - تضمن أن دللمتباا ونلتعاا تلجمعیا زیجو

  ت.لوفیاوالزمانة واادث لحووالشیخوخة ا رخطاأ - الجتماعيا نلضماا
  

  مین.ھلمساء األعضاة امستقل لفائدوق ال صندإبھا ء إلیفاایضمن ز أن ال یجور ألخطاه اذأن ھعلى 
  
 تكاالوو عمومیة مصلحة في فلتصرا أو زالمتیاا لمخولةا تلشركاا على لفصلا اذھ تمقتضیا يتجر الو
لشریف اساسي خصوصي عمال بالظھیر أم ا من نظاھفوظلتي یستفید موا لمصالحالمشتركة ا تلوكاالوا لةولدا
  ت.لمؤسساافي مختلف ظألساسي لموم النظاا نبشأ )1945مارس  20( 1364ربیع الثاني  5 فيدر لصاا

  
  35لفصل ا

  
ادث لحووالزمانة والشیخوخة ص المستقلة في مالیتھا بخصودل المتباون التعاایق دتسییر صناوكیفیة تأسیس إن 
الجتماعیة ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زللوك مشترار علیھ بموجب قر دقیصام تعین في نظات لوفیاوا

  لمالیة.ایر ووز
  
 مبلغ غایة لىإ مینھلمساا ءألعضاا ةلفائد زمتیاا دللمتباا ونللتعا لمستقلةا یقدلصناا الموأ على فظیوو
ا ھلتي یقرت المنقوالاع فة على مجموظلموزات االمتیاابعد ة مباشرز المتیاا اذھیرتب و ،لتقنیةا تاطالحتیاا
  لعمل.ابھ ري لجاالتشریع ا

  
  .محاسبة منفصلةونیة خاصة ایق میزدلصناامن تلك وق كل صندت عملیان توضع بشأو
  

  36لفصل ا
  

 ھیرناظ تمقتضیا هعالأ 35 لفصلا في لیھاإ رلمشاا مالیتھا في لمستقلةا دللمتباا ونلتعاا یقدصنا على تطبق
 نلمكاا عین في دللمتباا ونلتعاا تجمعیا قبةامرو الألموا یفظتوو اتلمتوفرال باستعما لخاصةا اذھ لشریفا
  للتأمین.ت منظماف رطلمؤسسة من ایق دبالصنا یتعلق فیما بالتأمین لخاصةا لنظما اكذو قةدلمصاا سحبو
  



اع بإیدلمتعلقة ا اذھلشریف اھیرنا ظمن  20و 19 لفصلینت  امقتضیارة  لمذكوایق  دلصنااكما  تطبق  على  
 تمنح أن مالیتھا في لمستقلةا دللمتباا ونلتعاا یقدلصنا زیجو :ما یأتية عاامر معال ألموایف ظتوات ولمتوفرا
یة لتسییر ورلضررات العماا اءشر أو جتماعیةا یعرمشا تنظیم بقصد تسلفا لمسیرا دالتحاا أو لجمعیةا

  تھیئتھا.أو بنائھا أو یعھا رمشاأو مصالحھا 
  

  37لفصل ا
  

 لمتعلقةا وطلشرا نفسھ لوقتا في فیھ تعین لسحبا ابھذ لقاضيا ارلقرا نفإ قةدلمصاا سحبت إذا ما حالة في
وط شرا كذول وألوق الصندات اخر تعھدوق آبتحمل صندأو لمستقل في مالیتھ ا دللمتباا ونلتعاا وقصند بتصفیة

  آلخر.وق الصندالى إما علیھ وتحویل مالھ 
  

  الجتماعیةایع رلمشاالثاني ب ااــلبا
  

  38لفصل ا
  )1977فبرایر  15بتاریخ  1.76.388رقم (نسخ وعوض بموجب الظھیر الشریف بمثابة قانون 

  
خلي الدم النظااعد القوء وباطألت اجبان واعد قانوابما یأتي خالفا لقوم تقودل أن لمتباون التعات الجمعیا زیجو

  : لمؤقت للصیدلةاني طلواللمجلس 
  
بیة اواة طمدت وعملیاز نجاإلمؤسسة قانونیا قصد ن األسنااحي اجرء وباطلمھنیة لألت المنظماامع ت تفاقیاام ابرإ
  عضائھا. ألصالح ن معالجة لألسناو
  
من ئ شھر یبتدأجل ستة ام أنصرابعد أو تفاقیة الیة لفسخ المواشھر ألستة ل اخالق تفام أي الم یبرإذا في حالة ما و
تفاقیة ام ابرن إألسنااحي اجرء وباطمن منظمة مھنیة لألدل لمتباون التعات اجمعیاى حدإ فیھب تطلي لذایخ رلتاا

 موضوعة جیةذنمو التفاقیة مطابقة تتفاقیاا نلألسنا حیناجرو ءباأطمع م تبردل أن لمتباون التعات الجمعیاز جا
ون ألعلى للتعاالمجلس ة ارستشاالعمومیة بعد الصحة ایر ووز اللمكلف بالشغل یرزلوا رهیصد كمشتر اربقر

 دل.لمتباا
  
ت لمنتوجااثمن أداء عضائھا في م أمقام لقیاالمؤسسة قانونیا قصد الة دلمھنیة للصیات المنظماامع ت تفاقیاام ابرإ
شھر أجل ستة ام أنصرابعد أو تفاقیة الیة لفسخ المواشھر ألستة ل اخالق تفام أي الم یبرإذا في حالة ما ولصیدلیة ا

ز تفاقیة جاام ابرإلة دمن منظمة مھنیة للصیادل لمتباون التعات اجمعیاى حدإتطلب فیھ ي لذایخ رلتاامن ئ یبتد
علیھا  قةدلمصاا ال بعدإیعمل بھا أن خصوصیة ال یمكن ت تفاقیاالة دمع صیام تبردل أن لمتباون التعات الجمعیا

تعتبر شھر أ ثالثة جلأ في ابلجوا معد حالة فيو ،لعمومیةا لصحةا یرووز لشغلبا المكلفیرالوز من طرف
 یھا.قا علدمصااالتفاقیة 

  
عیدات معالجة األسنان ل الرضع وفاطألا داتعیاو دةلوالا ودور تلمستوصفاامثل  جتماعیةا یعرمشا اثحدإ
 بوجھو ،المصحات ودور الصحة أو المعالجة وبوجھ عام جمیع المشاریع المھتمة بالمحافظةالعیادات الطبیة وو

  ودور االیواء.حة الرا دور اكذم والستجماأو الوقایة أوا لصحةا على لمحافظةا شأنھا من لتيا یعرلمشاا جمیع معا
  
ن ألطباء و جراحي األسنان التابعین ألسالك وزارة الصحة العمومیة في العمل خالل أوقات معینة ذیمكن أن یؤو 

 4الصادر في  1.58.008الظھیر الشریف رقم من  15لدى جمعیات التعاون المتبادل تطبیقا لمقتضیات الفصل 
تحدد كیفیات أداء أجورھم ساسي العام للوظیفة العمومیة. و) بمثابة النظام األ1958فبرایر  24( 1377شعبان 

 جمعیات التعاون المتبادل المعنیة.تبرم بین وزارة الصحة العمومیة وبموجب اثفاقیة 



  
فبرایر  19( 1379شعبان  21الصادر في  1.59.367ریف رقم یمكن طبقا للشروط المحددة في الظھیر الشو

وخالفا لمقتضیات  ) بتنظیم مزاولة مھن األطباء و الصیادلة و جراحي األسنان والعقاقیریین والقوابل1960
ول والثاني) أن تحدث جمعیة للتعاون المتبادل بتعاون مع أحد الصیادلة صیدلیة تخصص المقطعان األ( 8الفصل 

عائلتھم شریطة أن یحصل الصیدلي سلفا على رخصة مزاولة المھنة بھذه الصفة طبق ا المساھمین وبأعضائھ
أن یتولى شخصیا تسییر ھذه أن ال تكون لدیھ صیدلیة أخرى والشروط المنصوص علیھا في ظھیرنا الشریف ھذا و

 األنظمة الخاصة المعمول بھا في ھذا المیدان.الصیدلیة وفقا للقوانین و
  
تحدد كیفیات تطبیق المقطع السابق عند الحاجة بمرسوم یصدر باقتراح من الوزیر المكلف بالشغل بعد استشارة و

 األمین العام للحكومة.وزیر الصحة العمومیة و
  

  بعده على صیدلیات التعاون المتبادل. 41و 40و 39تطبق مقتضیات الفصول 
  

  39لفصل ا
  )1977فبرایر  15بتاریخ  1.76.388(عدل وتمم بموجب الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 

  
المشار الیھ  1.59.367بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص علیھا في الظھیر الشریف رقم 

ال إي عملھا فع تشرأن الجتماعیة ) فال یجوز للمشاریع ا1960فبرایر  19( 1379شعبان  21أعاله المؤرخ في 
م لمالیة على نظاایر ووزالجتماعیة ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زللوك مشترار قة بموجب قردلمصاابعد 

ة لمعدائیة اإلیوت المؤسسااجمیع أن على ، لمالیةوایة دارإلانھا وألساسیة تعین فیھ كیفیة تدبیر شؤاملحق بالنظم 
ره سابق یصدإذن تھیئتھا على وقتنائھا واا ؤھحة یتوقف بناالرال واالنعزا دور اكذدة ولوالوالوقایة م والالستجما

ت لمؤسساالمطبقة على اعد القوع امجموق نطاة ئردالمالیة في ایر وز رةستشاالعمومیة بعد الصحة ایر وز
لصحة ایر ف وزرطمن دة لمحدالتسییر والتجھیز وط اضمن شرع ولنوالمماثلة لھا من حیث الخصوصیة ا
  لعمومیة.ا

  
ات لتغییرم والنظااع ایدإالجتماعیة فیما یخص ایع رلمشااعلى نظم ا ذھلشریف اھیرنا ظبع من الرافصل لایطبق و
  لمدخلة علیھ.ا

  
تجرى  38من الفصل  4إن المشاریع اإلجتماعیة التابعة ألحد األصناف المشار إلیھا في المقطع األول من الفقرة 

 21المشار إلیھ أعاله المؤرخ في  1.59.367رقم  من الظھیر الشریف 18علیھا بالخصوص مقتضیات الفصل 
  ).1960فبرایر  19( 1379شعبان 

  
  40لفصل ا

  
ن توضع في شأأن یجب ولمؤسسة المنظمة االجتماعیة شخصیة قانونیة متباینة عن شخصیة ایع رلیست للمشا

  منفصلة.ت الجتماعیة حساباا یعرلمشاامن وع كل مشرت عملیا
  

  41لفصل ا
  

 فمتصر لىإ داريإلا لمجلسا تسلطا نقل على اذھ لشریفا ھیرناظ من 27و 26 لفصلینا تمقتضیا تطبق
مصلحة أو جتماعي وع امشرم لخاصة بنظااقة دلمصااعلى سحب ومن جھة  مؤقتین متصرفین ةعد أو مؤقت

  ى.خرأمالیة من جھة 
  



على ء یترتب عنھا بناأن یمكن لعمومیة الصحة ایر وزلتي یعینھا التسییر والتجھیز وط اشرة عاامرم عدأن  على
  .38لفصل اعلیھا في ص لمنصواالجتماعیة ایع رلمشااعلى  27و 26لفصلین البھ تطبیق ط
  

ال یفي وع لمشراصبح دل إذا ألمتباون األعلى للتعاالمجلس رة استشااقة بعد دلمصاایعلن عن سحب أن كما یمكن 
  لمؤسسة.المنظمة ت ابحاجیا

  
  .31لفصل افي دة لمحدوط ابقا للشروع طلمشراقة عن تصفیة دلمصااسحب  لمتضمنار القرایعلن أن یجب و
  

  تلیارالفیددات واالتحاالثالث ب ااــلبا
  

  42لفصل ا
  

 یعرلمشاا تنظیم صلخصوا على منھا یقصد داتتحاا بینھا فیما تؤسس أن دللمتباا ونلتعاا تلجمعیا زیجو
  ة.طلمنخرت الجمعیااع لمشتركة بین مجموا لمؤمنا تأمین مصالح أو الجتماعیةا

  
  اف.دھألایقصد منھا تتبع نفس دل لمتباون التعات الجمعیات لیارافیددات التحاه اذھتتألف من ز أن یجوو
  
  ة فیھا.طلمنخرت اخلي للجمعیاالدالتسییر اتتدخل في ت أن لیارالفیددات والالتحاغ ال یسوو
  

  43لفصل ا
  

 ضمن نینتخبو لذینا فیھا ةطلمنخرا تلجمعیاا بيومند من تلیارالفیدوا داتلالتحا ملعاا عالجتماا یئةھ تتألف
  ألساسیة.ا لنظما ادھتحد لتيا وطلشرا

  
  ة.طلمنخرت الجمعیاابوجھ قانوني م لعاع االجتماایئة ھا ھلتي تتخذرات المقرم اتلزو
  

  44لفصل ا
  

 داتتحاا على دللمتباا ونلتعاا تجمعیا یخص فیما اذھ لشریفا ھیرناظ في علیھا صلمنصوا تلمقتضیاا تطبق
  ى.خرألیاتھا من جھة راعلى فیدوجھة  من دللمتباا ونلتعاا تجمعیا

  
 أو تلجمعیاا من الاموأ ضتقتر أن تلیارالفیدوا داتلالتحا زیجو 15لفصل ا تلمقتضیا خالفا نھأ غیر

  ثھا.احدإلھا في ذون لمأالمصالح أو ایع رلمشااف ادأھ لتحقیق فیھا ةطلمنخرا داتالتحاا
  
  

  لثالثاء زـــلجا
  

  دللمتباون األعلى للتعاالمجلس ا
  

  45لفصل ا
  

كیفیة تألیفھ د تحددل لمتباون اعلى للتعاأالجتماعیة مجلس ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زلوى الدث یحد
  م.ختصاصاتھ بموجب مرسووا
  



 بعالرء ازــــلجا
 

  نتقالیةوامختلفة ت مقتضیا
  

  46لفصل ا
  )1979أبریل  20بتاریخ  4.79 (نسخ وعوض بموجب القانون رقم

  
تعفى جمعیات التعاون المتبادل و المؤسسات اإلجتماعیة للمأجورین المشار إلیھا في الفصل األول و المعترف 
بأنھا ذات مصلحة عمومیة من جمیع رسوم التنبر و التسجیل و الضریبة الحضریة و الضریبة على المنتوجات 

  .1979ابتداءا من فاتح ینایر تطبق ھذه المقتضیات  الخدماتو
  

  47لفصل ا
  
 عنھا لتخليا یمكن عضائھاأ لىإ دللمتباا ونلتعاا تجمعیا تدفعھا لتيا اداتإلیروا لمعاشیةا تبوالروا لمنحا إن
 90و %جا وصاحبھا متزن كاإن  50بنسبة %ر وألجوایة على رلجاوط الشرا بنفس تلمستشفیاا ةلفائد اھحجزو

  ال.ألحوالك من ذفي غیر 
  

  48لفصل ا
  
 الألموا رؤوس لكذ في بما ةلوفاا عن لمترتبا لتأمینا أو ةلحیاا على لتأمینا حالة في الألموا رؤوس إن

رأس لة لخمس مبلغ دسنویة معاة جرأیة على كل رلجاوط الشراا بنفس ھحجزو عنھا لتخليا یمكن یةطالحتیاا
  ر.لمذكول الماا

  
  49لفصل ا

  
ب  لمصاام ھلمساالعضو اقانونیا  محل نھا تحل أألساسیة على اتنص في نظمھا  دل أنلمتباون التعات ایمكن لجمعیا

  لتي قد تتحملھا.ت النفقاود الك في حدول وذلمسؤالشخص اعلى  لمقامةاه اعودثة  في دبحا
  

  50لفصل ا
  

 في تخضع أن هعالأ لثانيا لفصلا في لیھاإ رلمشاا نوعھا نكا یاأ تلھیآا أو تلجمعیاا أو تلمؤسساا على یتعین
 تھاإدار تستمرو دل،لمتباا ونلتعاا تجمعیا ملنظا اذھ لشریفا ھیرناظ نشر یخرمن تا ئیبتد شھرأ ستة فرظ
ت لھیآالى تصفیة دي إیؤأن لتحویل من غیر ا اذھ يیجرو ،ألساسیةا لنظمھا فقاو ألجلا اذھ امنصرا غایة لىإ
  رة.لمذكوا

  
  51لفصل ا

  
 لتحویلا عن لناجمةا دللمتباا ونلتعاا تلجمعیا ألساسیةا لنظما على بھ دقلمصاا ارلقرا في لجاآ تمنح أن زیجو

  ا.ذھلشریف اھیرنا ت ظمقتضیاة من مسایرة لجدیدت الجمعیاه اذھلتمكین  50 لفصلا في علیھ صلمنصوا
  
  
  
  



  52لفصل ا
  
ا ضمن زھنجاإعلیھا فیھ یجب ص لمنصواغیر ا وذھلشریف اھیرنا ظقبل نشر ة لمنجزال األموا تیفاظتو إن

جب الوال األموء احصاإعلى ع الطالد انیة بمجرویخص كل جمعیة تعا لمالیة فیماایر وزا دھلتي یحدوط الشرا
لمبینة في ود الحدوط والشراضمن  ستعمالھاا دةعاإتجب ات لمنجزه اذھلمتحصلة من ال األموأن اغیر ، ازھنجاإ
  لتأمین.ت اظمایة على منرلجاالخصوصیة ت المقتضیاة اعاامع مر 20لفصل ا

  
  53لفصل ا

  
 غیر لىإ دللمتباا ونللتعا جمعیة إدارة دسناإ زجا هعالأ 11 لفصلا في رلمقرا لجنسیةا طشر توفر رتعذ إذا

  الجتماعیة.ون الشؤوالشغل افي ب لمنتدایر زلواقة دمصاط لمائة بشرا في 50 وزتتجا ال بنسبة بةرلمغاا
  

  54لفصل ا
  

 لعمومیةا لصحةا یرووز ،الجتماعیةا ونلشؤوا لشغلا في بلمنتدا یرزلوا لىإ اذھ لشریفا ھیرناظ بتنفیذ یعھد
  م.لسالوا حد منھم فیما یخصھوالمالیة كل ا یرووز نيطلوا علدفاا یرووز

  
  

  )1963نونبر  12( 1383جمادى الثانیة  24وحرر بالرباط في 


