
  اصة بالجمعیاتخال المساطر قوانین وال
  

  النصوص التشريعیة و التنظیمیة

 

 الظھیر الشریف المتعلق بحق تأسیس الجمعیات 

  من الظھیر المتعلق بحق تأسیس الجمعیات 5المعدل للفصل  07.09القانون رقم  

  القانون المتعلق بطلب الترخیص بالتماس اإلحسان العمومي 

  القانون المتعلق بالیانصیب الوطني و أنواع الیانصیب المرخص فیھا 

  المرسوم المتعلق بمنح صفة المنفعة العامة 

  المرسوم المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي 

  المنشور المتعلق بشروط و مسطرة منح صفة المنفعة العامة 

  لعموميالمتعلق بشروط و مسطرة الترخیص بالتماس اإلحسان ا 2/2005منشور رفم  

 المتعلق بعملیات التماس اإلحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخیص من األمانة العامة للحكومة 1/2010منشور رفم  

 

 : المساطر
 

 المقتضیات الواجب إدراجھا في األنظمة األساسیة للجمعیات
 

 لعناصر التي یجب أن تتضمنھا األنظمة األساسیة الخاصة بكل جمعیةا

نوفمبر  15( 1378جمادى األولى  3الصادر في  1- 58 - 376یجب أن تتضمن األنظمة األساسیة لكل جمعیة تخضع لمقتضیات الظھیر الشریف عدد 

 : بتنظیم حق تأسیس الجمعیات كما وقع تغییره وتتمیمھ العناصر اآلتیة)  1958

 معیات ؛اإلشارة إلى أحكام الظھیر الشریف المتعلق بتنظیم حق تأسیس الج •

 اسـم الجمعیة ؛ •

 ؛) محدودة أو غیر محدودة (مدتھـا  •

 وشروط نقلـھ إلى مكان آخر ؛) العنوان الكامل ( المقـر  •

 أھداف الجمعیة ووسـائل عمـلھا ؛ •

 شـروط قبـول العضویـة ؛ •

 ؛)ذي و الجمع العامالمجلس اإلداري و المكتب التنفی( ھیئات و إدارة تسییر الجمعیة والمھام و االختصاصات المسندة لھا  •

 موارد الجمعیة و وسائلھا المالیة ؛ •

 شروط تغییر أو تتمیم األنظمة األساسیة للجمعیة ؛ -طرق حل الجمعیة وتصفیة ممتلكاتھا  •

 . إمكانیة التنصیص على نظام داخلي للجمعیة و طرق تعدیلھ •

   

  

 



 التصريح بتأسیس جمعیة
 

 

 مسطرة التصریح بالجمعیة

م یجب أن تقدم كل جمعیة تصریحا إلى مقر السلطة اإلداریة المحلیة الكائن بھ مقرھا مباشرة أو بواسطة عون قضائي یسلم عنھ وصل مؤقت مختو

الوثائق المختصة نسخة من التصریح المذكور وكذا نسخا من  االبتدائیةومؤرخ في الحال وتوجھ السلطة المحلیة المذكورة إلى النیابة العامة بالمحكمة 

یوما وفي حالة عدم تسلیمھ  60الحقا یسلم الوصل النھائي وجوبا داخل أجل أقصاه  وعند استیفاء التصریح باإلجراءات المنصوص علیھا. المرفقة بھ

 .داخل ھذا األجل جاز للجمعیة أن تمارس نشاطھا وفق األھداف المسطرة في أنظمتھا

 : ویتضمن التصریح ما یلي

 فھا ؛اسم الجمعیة وأھدا •

 ومھنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسیر ؛ االزدیادالئحة باألسماء الشخصیة والعائلیة وجنسیة وسن وتاریخ ومكان  •

 الصفة التي یمثلون بھا الجمعیة تحت أي اسم كان ؛ •

 صورا من بطائقھم الوطنیة أو بطائق اإلقامة بالنسبة لألجانب ونسخا من السجل العد لي ؛ •

 مقر الجمعیة ؛ •

م ومقار ما أحدثتھ الجمعیة من فروع ومؤسسات تابعة لھا أو منفصلة عنھا تعمل تحت إشرافھا أو تربطھا بھا عالقات مستمرة وترمي إلى القیا عدد •

 بعمل مشترك ؛

خیرة إلى األمانة العامة وتضاف إلى ھذا التصریح األنظمة األساسیة وتقدم ثالثة نظائر عن ھذه الوثائق إلى مقر السلطة اإلداریة المحلیة توجھ ھذه األ

ویمضي صاحب الطلب تصریحھ وكذا الوثائق المضافة إلیھ ویشھد بصحتھا وتفرض على كل من األنظمة األساسیة والئحة األعضاء المكلفین . للحكومة

 .بإدارة الجمعیة أو تسییرھا حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظیرین

ر أو اإلدارة أو كل تعدیل یدخل على القوانین األساسیة وكذا إحداث مؤسسات فرعیة أو تابعة أو منفصلة یجب أن یصرح بھ وكل تغییر یطرأ على التسیی

وفي . صریح بھاخالل الشھر الموالي وضمن نفس الشروط، وال یمكن أن یحتج على الغیر بھذه التغییرات والتعدیالت إال ابتداء من الیوم الذي یقع فیھ الت

إذا لم یطرأ أي تغییر على أعضاء اإلدارة یجب على المعنیین باألمر أن یصرحوا بعدم وقوع التغییر المذكور وذلك في التاریخ المقرر لھ  حالة ما

 .ویسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصریح بالتغییر أو بعدمھ. بموجب األنظمة األساسیة

  
 الئــحة أعضـــاء المكتــب  نمــوذج

ورقم البطاقة  الجنسیة 

 الوطنیة

المھمة داخل 

 المكتب
 اإلسم الكامل تاریخ ومكان اإلزدیاد المھنة العنوان

      

      

      

      
  

جمادى األولى  3الصادر في 1-58-376من الظھیر الشریف رقم  21أنظر الفصل (لقد حدد المشرع المعاییر التي على أساسھا تعتبر جمعیة ما جمعیة أجنبیة : مالحظة

عیة جمعیة أجنبیة بالنظر وفي ضوء ھذه المقتضیات یمكن اعتبار الجم) . بتنظیم حق تأسیس الجمعیات كما وقع تغییره وتتمیمھ 1958نونبر  15الموافق ل 1378

  .للمھام التي یمارسھا األجانب داخل ھیاكل إدارتھا و تسییرھا أو بالنظر لعدد األصوات التي یتوفرون علیھا داخل ھذه الھیآت

 



  مسطرة الترخیص بالتماس اإلحسان العمومي 
 

 مسطرة الترخیص بالتماس اإلحسان العمومي

الذي یتعلق ) 1971أكتوبر 12( 1371من شعبان  21الصادرفي  004-71تخضع طلبات الترخیص بالتماس اإلحسان العمومي لمقتضیات القانون رقم 

  .بالتماس االحسان العمومي
  :وضع الطلب والوثائق الواجب اإلدالء بھا  -1

التماس اإلحسان العمومي أن تضع عن طریق ممثلھا المفوض من قبلھا یجب على كل جمعیة مؤسسة بصفة قانونیة یوجد مقرھا بالمغرب، ترغب في 

 بصفة رسمیة لھذا الغرض طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر یوما على األقل قبل تنظیم التظاھرة المزمع إقامتھا وذلك وفق

  :المسطرة التالیة 

  بھا إذا كان لھا طابع محلي سواء على صعید العمالة أو اإلقلیم ؛لدى عامل العمالة أو اإلقلیم التي ستنظم التظاھرة  - 

  لدى والي الجھة عندما یھم االلتماس أكثر من عمالة أو إقلیم في الجھة المعنیة ؛ - 
  .لدى األمین العام للحكومة إذا كانت التظاھرة لھا طابع وطني - 

المخصص لألموال المراد جمعھا وتاریخ التظاھرة ومكان إجرائھا، عن طریق والي یبعث ھذا الطلب، الذي یجب أن یحدد طبیعة التظاھرة والغرض 

بیاناتھا  الجھة أو العامل المعني باألمر إلى األمین العام للحكومة مشفوعا برأیھ في الموضوع، ومرفقا بوصل آخر تجدید لمكتب الجمعیة، ونسخة من

  .اتیین المكلفین بجمع األموالالمالیة، وبرنامج التظاھرة، وھویة وصفة األشخاص الذ

  :مسطرة دراسة الطلب ومنح الرخصة  -2

  :مسطرة دراسة الطلب  2-1

  .أن ترسلھ إلى األمین العام للحكومة) الوالي أو العامل(یجب على السلطة التي تسلمت طلب التماس اإلحسان العمومي 

لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومیة المكلفة بالمالیة والداخلیة والصحة  یقوم األمین العام للحكومة بمجرد توصلھ بالطلب، بعرضھ على أنظار

  .واالتصال قصد إبداء الرأي فیھ

من قبل  وتجدر اإلشارة في ھذا السیاق، إلى أن كل طلب تم إرسالھ دون إبداء رأي صریح من قبل السلطة اإلداریة المحلیة المختصة، سیتعذر دراستھ

  .فة الذكراللجنة الوزاریة السال

  :منح الرخصة  -2-2

. دم منحھابعد دراسة الطلب من لدن اللجنة المذكورة أعاله، وبناء على رأیھا، یقرر األمین العام للحكومة منح رخصة التماس اإلحسان العمومي أو ع

رأي فیھ، كما یرسلھ أیضا، حسب الحالة، إما ویرسل ھذا القرار إلى السلطات الحكومیة المكلفة بالداخلیة والمالیة والصحة واالتصال قصد إبداء ال

 .ذلكمباشرة إلى الشخص الذي قدم طلب التماس اإلحسان العمومي أو إلى الوالي أو العامل المعني باألمر الذي یبلغ الجمعیة المعنیة باألمر ب

  

 مسطرة إيداع طلب االعتراف بصفة المنفعة العامة

 شروط ومسطرة االعتراف للجمعیات بصفة المنفعة العامة والوثائـق الواجـب اإلدالء بھـا

 

  مطبوعات للتحمیل
 

 التصریح بتلقي الجمعیة لمساعدة أجنبیة 

  نموذج التصریح لتأسیس جمعیة 

  طلب الحصول على صفة المنفعة العامة 

 التماس اإلحسان العمومي 

 


