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لـ ( 1958نونبر    15)  1378جمادى األولى    3الصادر في    1.58.376الظهير الشريف رقم  ضيات  مقتطبقا 

الجمعيات تأسيس  حق  مقر    ،بتنظيم  إلى  تصريحا  جمعية  كل  تقدم  أن  يجب  وتتميمه،  تغييره  تم  كما 

لسلطة اإلدارية املحلية الكائن به مقرها مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم  ا

   .ومؤرخ في الحال

باإلجراءات املنصوص عليها   التصريح  الفصل  وعند استيفاء  الشريف  5في  الظهير   1.58.376رقم    من 

  يوما.( 60ستون )يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه  املشار إليه أعاله، 

  الشخصية والعائلية ومقرها، وكذا األسماء    ها وهدف   الجمعية  يشار فيها إلى اسم  التصريح رسالة   

 ؛ ب املذكور املكت  ومهامهم داخلألعضاء مكتب الجمعية 

 ؛ محضر الجمع العام التأسيس ي 

والعائليةباالئحة    الشخصية  املسيرأل   ألسماء  املكتب  و واوت  هموسن  اتهموجنسي  عضاء    أماكن ريخ 

 التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ ةالصف و  سكناهم،ومحل  همومهن دهمازديا

 ؛ و بطائق اإلقامة بالنسبة لألجانبمن بطائقهم الوطنية أنسخا  

تحت    تعمل  عنها  منفصلة  أو  لها  تابعة  ومؤسسات  فروع  من  الجمعية  أحدثته  ما  ومقار  عدد 

 مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك؛  عالقاتإشرافها أو تربطها بها 

 .للجمعية النظام األساس ي 

من  وي كل  على  وتفرض  بصحتها  ويشهد  إليه  املضافة  الوثائق  وكذا  تصريحه  الطلب  صاحب  مض ي 

بالنسبة   املؤداة  التنبر  حقوق  تسييرها  أو  الجمعية  بإدارة  املكلفين  األعضاء  والئحة  األساسية  األنظمة 

 .للحجم

على   يدخل  تعديل  كل  أو  اإلدارة  أو  التسيير  على  يطرأ  تغيير  إحداث    األساس يالنظام  وكل  وكذا 

مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خالل الشهر املوالي وضمن نفس الشروط، وال  

 يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديالت إال ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.  
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 املسير  املكتــب الئــحة أعضـــاء ل نمــوذج

 الكامل االسم 
تاريخ ومكان 

 االزدياد
 العنوان املهنة 

املهمة داخل 

 الجنسية املكتب
الجنسية ورقم 

 البطاقة الوطنية 

       

       

 

اللقد   املشرع  رقم    21الفصل    في  جنبيةاأل   جمعيةعرف  الشريف  الظهير  في  1.58.376من    3الصادر 

، كما يلي: "  وتتميمهكما تم تغييره    ،( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات1958نونبر    15)  1378جمادى األولى  

لها مسريون  تعترب مجعي يكون  أ ن  أ و  اخلارج  مقر يف  ولها  لها ممزيات مجعية  اليت  الهيآ ت  اجلزء  مبنطوق هذا  أ جنبية  ات 

 ". أ جانب أ و نصف ال عضاء من ال جانب أ و يديرها ابلفعل أ جانب ومقرها يف املغرب

 


