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القانون رقم  73.00القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين

كمــا مت تغييــره وتتميمــه بالقانــون  09.05والقانــون  03.10والقانون .79.19

املادة 1
حتــدث حتــت الرئاســة الشــرفية جلاللــة امللــك مؤسســة ال تهــدف إلى حتقيق الربــح ،تتمتع
بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل املالــي ،حتمــل إســم «مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض
باألعمــال االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن» ويشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم «املؤسســة» ويجــب
أن ينخــرط فيهــا املوظفــون واألعــوان املشــار إليهــم يف الفقــرة األولــى مــن املــادة  2بعــده.
يكــون مقــر املؤسســة بالربــاط .وميكــن إحــداث فــروع جهويــة ومحليــة لتمثيلهــا بســائر
أرجــاء اململكــة ،حتــدث يف شــكل وحــدات إداريــة للمؤسســة ،وفــق شــروط حتــدد
يف نظامها الداخلي.

املادة 2
تهــدف املؤسســة إلــى التشــجيع واملســاعدة علــى إحــداث وتنميــة وتقويــة وتفعيــل البنيــات
التابعــة للقطــاع العــام أو اخلــاص التــي تســعى إلــى القيــام بخدمــات اجتماعيــة وطبيــة
وثقافيــة وتربويــة وتعليميــة وتكوينية وترفيهيــة ،لفائــدة موظفــي وأعــوان الدولــة ،الذيــن
يتقاضــون أجورهــم مــن ميزانيــة الدولــة ،واملعينــن للقيــام مبهــام تعليميــة أو إدارية أو تقنية
بالقطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العالــي والبحــث
العلمــي وباملؤسســات التابعــة لهــا أو املوضوعــة حتــت وصايتهــا يف حالــة انضمامهــا لهــا
مبوجــب اتفاقيــات.
وحتــدد اتفاقيــة خاصــة تبــرم بــن املؤسســة ومكتــب التكوين املهني وإنعاش الشــغل الشــروط
التــي ميكــن وفقهــا للمســتخدمني التابعــن لهــذا املكتــب االســتفادة مــن اخلدمــات التــي
تقدمهــا املؤسســة.
وتؤهــل املؤسســة كذلــك إلبــرام اتفاقيــات مــع مؤسســات التعليــم العالــي غيــر التابعــة
للجامعــات التــي لهــا صفــة مؤسســات عامــة ومــع مؤسســات ومراكــز البحــث اخلاضعــة
لوصايــة الدولــة أو ملراقبتهــا ،ومــع القطاعــات الوزاريــة غيــر تلــك املشــار إليهــا يف الفقــرة
األولــى أعــاه ،التابعــة لهــا مؤسســات تكويــن األطــر أو مؤسســات التكويــن املهنــي األخــرى
مــن أجــل متديــد االســتفادة مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة إلــى األطــر واألعــوان
واملســتخدمني واملتعاقديــن ،املعينــن بهــذه املؤسســات للقيــام مبهــام تعليميــة أو إداريــة
أو تقنية ،والذين لم يتأت لهم االستفادة منها مبوجب الفقرتني السابقتني.
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كمــا تؤهــل املؤسســة إلبــرام اتفاقيــات مــع مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن التابعــة
للقطــاع اخلــاص املرخــص لهــا طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل ،وكــذا مــع املؤسســة
التعاضديــة التــي تقــدم خدماتهــا يف مجــال التغطيــة الصحيــة لفائــدة أفــراد أســرة
التعليــم بصفــة حصريــة ،مــن أجــل متديــد االســتفادة مــن بعــض خدمــات املؤسســة إلــى
املســتخدمني العاملــن بهــذه املؤسســات بصفــة دائمــة ومنتظمــة ،واخلاضعــن ألحــكام
القانــون رقــم  65-99املتعلــق مبدونــة الشــغل.
وحتــدد االتفاقيــات املذكــورة الئحــة اخلدمــات وشــروط االســتفادة منهــا ومبالــغ اشــتراكات
املعنيــن باألمــر ومســاهمات املؤسســة املشــغلة الواجــب دفعهــا للمؤسســة ،علــى أال تقــل
مســاهمات هــذه املؤسســات عــن  % 2مــن النفقــات املرصــدة ألجــراء هــذه املؤسســات
واملقيــدة يف ميزانياتهــا.

املادة  2املكررة
إن املنخرطــن املوجوديــن يف وضعيــة إحلــاق لــدى إدارة أو هيئــة غيــر تابعــة للقطاعــات
الوزاريــة املشــار إليهــا يف املــادة  2أعــاه ،أو لــدى مؤسســة لتكويــن األطــر أو للتكويــن
املهنــي أو مؤسســة أو مركــز للبحــث العلمــي ،التــي لــم ينخــرط العاملــون بهــا بعــد يف
املؤسســة مبوجــب اتفاقيــة ،يســتمرون ،بطلــب منهــم ،يف االســتفادة مــن خدمــات املؤسســة
طيلــة مــدة إحلاقهــم ،مقابــل أداء اشــتراكات ماليــة ســنوية حتــدد يف  % 1مــن الكتلــة
األجريــة املطابقــة لوضعيتهــم النظاميــة بإدارتهــم األصليــة.
يتــم حتصيــل مبلــغ اشــتراكات املعنيــن باألمــر يف املؤسســة ،إمــا عــن طريــق احلجــز
مــن املنبــع ،مــن قبــل الهيئــة املكلفــة بــأداء أجورهــم أو يف حالــة تعــذر ذلــك ،عــن طريــق
حتويــات مباشــرة إلــى حســابات املؤسســة.
ميكــن أن يســتفيد مــن خدمــات املؤسســة ،بطلــب منهــم ،املتقاعــدون املنتســبون إلــى
القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات واملراكــز املشــار إليهــا يف املــادة  2أعــاه ،والذيــن أحيلــوا
علــى التقاعــد:
أ.إمــا برســم حــد الســن طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمل ،وذلــك مقابــل أداء اشــتراك
ســنوي يحــدد يف يــوم واحــد مــن املبلــغ الســنوي الصــايف ملعــاش التقاعــد ،علــى أال
يقــل عــن مبلــغ االشــتراك املــؤدى ســنويا مــن قبــل املنخرطــن ،طبقــا جلــدول مبلــغ
االشــتراك املنصــوص عليــه يف املــادة  5مــن هــذا القانــون ؛
ب.أو برســم اإلحالــة علــى التقاعــد احلتمــي ،طبقــا ألحــكام الفصــل  27مــن القانــون
رقم  ،011.71أو ألحكام الفصل  31مــــــــن الظهيـــــر الشريــــف مبثابة قــــانون رقــــــم
 1 .77 .216الســالفي الذكــر ،مقابــل أداء اشــتراك ســنوي يحــدد يف يــوم واحــد مــن
املبلــغ الســنوي الصــايف ملعــاش التقاعــد ،علــى أال يقــل عــن مجمــوع مبلــغ االشــتراك
املــؤدى ســنويا مــن قبــل املنخرطــن ،طبقــا جلــدول مبلــغ االشــتراك املنصــوص عليــه
يف املــادة  5مــن هــذا القانــون ؛
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ج.أو قبــل بلــوغ حــد الســن القانونيــة لإلحالــة علــى املعــاش طبقــا ألحــكام الفصلــن
 4و 5مــن القانــون رقــم  ،011.71أو الفصــل  21مــن الظهيــر الشــريف مبثابــة قانــون
رقــم  1.77.216الســالفي الذكــر ،مقابــل أدائهــم واجــب اشــتراك ســنوي يحــدد يف
 % 1مــن املبلــغ الســنوي الصــايف ملعــاش التقاعــد .وتطبــق عليهــم أحــكام البنــد (أ)
أعــاه عنــد بلوغهــم حــد الســن القانونيــة املذكــورة.
وميكــن لــذوي حقــوق املنخرطــن ،أو املوظفــن واملســتخدمني املتوفــن ،املنتســبني ســابقا
للقطاعــات الوزاريــة واملؤســـسات واملراكــز املشــار إليهــا يف املــادة  2مــن هــذا القانــون،
االســتفادة أو االســتمرار يف االســتفادة مــن خدمـــات املؤسســة بطلــب منهــــم ،مقابــــل أداء
اشــتراك ســنوي يحــدد يف يــوم واحــد مــن املبلــغ الســنوي الصــايف ملعــاش املســتحقني عــن
صاحــب املعــاش األصلــي.
يتــم حتصيــل مبالــغ االشــتراكات ،املشــار إليهــا أعــاه ،لفائــدة املؤســـسة إمــا عــن طريــــق
احلجــــز مــن املنــــبع مــن قبــــل الهيـــآت املكلفـــــة بــأداء املعاشــات أو يف حالــة تعــذر ذلــك عن
طريــق حتويــات مباشــرة إلــى حســابات املؤسســة.
وحتــدد إجــراءات وشــروط استفـــــادة أو اســتمرار اســتفادة املنخرطــن امللحقــن
واملتقـــاعـــــدين وكــــذا ذوي حقـــــوق املنخرطني أو املوظفني واملســتخدمني املتوفني ،املشــار
إليهــم أعــاه ،مــن خدمــات املؤسســة يف نظامهــا الداخلــي.

املادة  2املكررة مرتني
اســتثناء مــن أحــكام املادتــن  2و 2املكــررة أعــاه ،ميـــكن أن يســتفيد مــن بعـــــض اخلدمــات
املقدمــــة مــن قبــل املؤسســة ،خاصــة يف مجــاالت التعليــم األولــي واالصطيــاف والتخييــم
واألنشــطة الثقافيـــة واخلدمــات الطبيــة والترفيهيــة ،األشــخاص غيــر املنخرطــن فــــي
املؤسســة ،وفــق شــروط وضوابــط حتــدد يف النظــام الداخلــي للمؤسســة مــع مراعــاة
أحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل.

املادة 3
تكلــف املؤسســة ألجــل االضطــاع باملهــام العامــة املســندة إليهــا يف املــادة  2أعــاه بصفــة
رئيســية باألعمــال التاليــة:
. 1تشــجيع املنخرطــن وتعاونيــات الســكن أو الشــركات املدنيــة العقاريــة املتألفــة مــن
منخرطــن يف املؤسســة ،والهادفــة إلــى بنــاء محــات للســكن لفائــدة هــؤالء املنخرطــن
وتقــدمي العــون املالــي لهــا ومســاعدتها يف جميــع املجــاالت ،ولتحقيــق هــذه الغايــة
يجــوز للمؤسســة أن تقــوم باألعمــال التاليــة:
التحفيــز علــى إنشــاء التعاونيــات والشــركات املذكــورة واملســاعدة علــى
تأسيســها ومتويلهــا وتســييرها يف إطــار اتفاقيــات تبرمهــا معهــا ؛

إبــرام اتفاقيــات للشــراكة مــع الهيئــات العامــة واخلاصــة املكلفــة بالتجهيــز
والبنــاء قصــد بنــاء مســاكن لفائــدة املنخرطــن بشــروط تفضيليــة ؛
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تقــدمي دعــم مالــي للمنخرطــن الراغبــن يف اقتنــاء عقــار بغــرض الســكن
أو بنائــه أو اقتنــاء مســكن جاهــز ،والعمــل علــى مســاعدتهم ومواكبتهــم مــن
أجــل االســتفادة مــن عــروض تفضيليــة لــدى مؤسســات االئتمــان والهيئــات
املعتبــرة يف حكمهــا ،املتدخلــة يف عمليــات متويــل االقتنــاء أو البنــاء املذكــورة.
.2وضــع تصــور لنظــام تقاعــد تكميلــي لفائــدة املنخرطــن واقتراحــه علــى الهيئــات
املختصــة حيــث تتولــى املؤسســة متويــل جــزء منــه ،ويتحمــل املســتفيدون متويــل اجلــزء
اآلخــر عــن طريــق مســاهمة إجباريــة ؛
  .3وضــع تصــور لنظــام تغطيــة طبيــة تكميليــة للنظــام العــام لفائــدة املنخرطــن واقتراحــه
علــى الهيئــات املعنيــة حيــث تتولــى املؤسســة متويــل جــزء منــه قصــد تغطيــة املخاطــر
الصحيــة التــي ال تشــملها األنظمــة العامــة ،ويتحمــل املســتفيدون متويــل اجلــزء اآلخــر
عــن طريــق مســاهمة إجباريــة ؛
   .4تقــدمي عــون مالــي للجمعيــات التعاضديــة للمنخرطــن ومســاعدتها علــى تدبيــر
شــؤونها يف إطــار اتفاقيــات تبــرم مــع اجلمعيــات املعنيــة ،علــى أن تتضمــن هــذه
االتفاقيات األحــكام الالزمــة التــي متكــن املؤسســة مــن مراقبــة اســتخدام األمــوال
التــي تقدمهــا ؛

  .5التحفيــز واملســاعدة علــى إنشــاء وتســيير اجلمعيــات املكلفــة بإجنــاز وإدارة األنشــطة
االجتماعيــة مثــل املقتصديــات ومخيمــات العطــل وريــاض األطفــال لفائــدة املنخرطــن
يف إطــار اتفاقيــات تبــرم مــع اجلمعيــات املعنيــة ،علــى أن تتضمــن هــذه االتفاقيــات
األحــكام الالزمــة التــي متكــن املؤسســة مــن مراقبــة اســتخدام األمــوال التــي تقدمهــا ؛
.6وضــع تصــور لنظــام ادخــار ميكــن املنخرطــن مــن إبــرام اتفاقيــة تهــدف إلــى ضمــان
تغطيــة بعــض أو مجمــوع املصاريــف الالزمــة ملتابعــة أبنائهــم للدراســات العليــا والعمــل
علــى تطويــره وذلــك مــع الهيئــات العامــة أو اخلاصــة املعنيــة ؛
.7اقتــراح أنظمــة خاصــة لفائــدة املنخرطــن ،وخصوصــا تلــك املتعلقــة بنقلهــم وإيوائهــم
وحجهــم وتنميــة أنشــطتهم االجتماعيــة والثقافيــة والســهر علــى تنفيذهــا وذلــك بتعــاون
مــع الهيئــات العامــة أو اخلاصــة ؛
.8العمــل علــى تقــدمي إعانــات ماديــة بصفــة اســتثنائية لتلبيــة احتياجــات مســتعجلة
وطارئــة للمنخرطــن أو أفــراد أســرهم وكــذا العمــل علــى تقديــــم مســاعدات ماليــة أو
عينيــة غيــر مســترجعة لســداد أو حتمــل مصاريــف تتعلــق باخلدمــات الطبيــة أوشــبه
الطبيــة ،املقدمــة لهــم بســبب حــاالت املــرض أو العجــز أو اإلعاقــة ،والتــي ال يتحملهــا
نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية أو التكميليــة لفائدتهــم وكــذا ألزواجهــم وأبنائهــم ؛
وحتدد شروط وضوابط تخويل املساعدات املذكورة يف النظام الداخلي للمؤسسة ؛
  .9إقامــة أواقتنــاء منشــآت اجتماعيــة ذات طابــع ثقــايف وترفيهــي ومراكــز لالصطيــاف
والتخييــم لفائــدة املنخرطــن وأفــراد أســرهم ؛
.10املســاهمة يف إشــعاع وتنميــة وتعميــم التعليــم األولــي لفائــدة األطفــال يف ســن
التمــدرس األولــي ،مــن أبنــاء املنخرطيـــــن أساســا وغيــر املنخرطــن ،وذلــك طبقــا
ألحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل ؛
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ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمؤسسة أن تقوم باألعمال اآلتية:
مباشـــــرة أو العمــل علــى مباشــرة ،بــكل وســائل العمـــل املتوفـــــرة ،إحـــــداث وجتهيــز

وتسيــــير مـــؤســـــسات التعليــم األولــــــي طبقــا ألحــكام النصــوص التشــريعية
والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل ؛
إبــرام اتفاقـــيات مــع كل األشخــــاص الذاتيـــــن أو املعنويــــن مــن القطـــــاع العــام

أو اخلــاص بهــــــدف النهـــــوض بتعليــم أولــي جيــد وتطويــره لفائــدة جميــع األطفــال
يف ســن التمــدرس األولــي .ويجــب أن تتضمــن هــذه االتفاقيــات األحــكام الالزمــة
التــي متكــن املؤسســة مــن مراقبــة اســتخدام األمــوال التــي تقدمهــا ؛
تخويــل منــح للتمــدرس األولــي لفائــدة جميــع أبنــاء املنخرطــن املســجلني بإحــدى
مؤسســات التعليــم األولــي ،وفــق شــروط وكيفيــات حتــدد يف النظــام الداخلــي
للمؤسســة.

.11القيــام بشــراكة وبتنســيق مــع كل األشــخاص الذاتيــن أو املعنويــن مــن القطــاع العــام
أو اخلــاص ،بأنشطــــة للتكــــوين األساســي أو التكويــن املســتمر أو املتخصــص لفائــدة
منخرطــي املؤسســة وأبنائهــم ؛
.12طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل ،ميكــن للمؤسســة أن
حتــدث شــركات أو هيئــات تابعــة لهــا أو املســاهمة يف رأس مالهــا ،بشـــــرط أن يكــون
الغــرض منهــا ،القيـــــــام بأنشــطة لتحقيــق أهــداف املؤسســة وتطويـــــر مهامــــها،
يف املجــاالت االجتماعيـــة والثقافية والصحية أو الطبية أو الترفيهية ؛
.13تخويــل منــح للتميــز لفائــدة أبنــاء املنخرطني ،الذين يتابعون دراســاتهم العليــا ،وذلك طبقا
ملعايير االســتحقاق ،ووفق الكيفيات والشــروط احملددة يف النظام الداخلي للمؤسســة ؛
.14القيــام ،خالفــا ألحــكام املــادة  60مــن القانــون رقــم  131.13املتعلــق مبزاولــة مهنــة
الطــب ،يف إطــار الشــراكة مــع القطــاع العــام أو اخلــاص ،أو همــا معــا ،بإحــداث
بنيــات ومراكــز ووحــدات متنقلــة ،لتقــدمي خدمــات طبيــة ،ألهــداف غيــر ربحيــة،
لفائــدة املنخرطــن وأفــراد أســرهم ،وذلــك يف إطــار التقيــد بالنصــوص التشــريعية
والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل ؛
.15إقامــة مراكــز للرعايــة الصحيــة ،واالجتماعيــة والنفســية ،لألشــخاص املســنني،
واألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مــن منخرطــي املؤسســة وأفــراد أســرهم،
طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل ؛
.16القيــام ،بشــراكة مــع مؤسســات االئتمــان واملؤسســات املعتبــرة يف حكمهــا ،بوضــع
تصــور لنظــام للقــروض االجتماعيــة املبســطة لفائــدة املنخرطــن وفــق شــروط
تفضيليــة حتــدد مبوجــب اتفاقيــات خاصــة.
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القانون رقم  73.00القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين

كمــا مت تغييــره وتتميمــه بالقانــون  09.05والقانــون  03.10والقانون .79.19

املادة 4

تديــر املؤسســة جلنــة مديريــة ملــدة أربــع ســنوات تضــم باإلضافــة إلــى رئيســها واحــدا
وعشــرين عضــوا علــى األكثــر ،يتكونــون مــن ممثلــي الفئــات التــي تتألــف منهــا اللجنــة وهم:
سبعة ( )7ممثلني عن اإلدارات املعنية مبهام املؤسسة ؛
سبعة ( )7ممثلني عن املنظمات النقابية األكثر متثيلية للمنخرطني ؛
ســبع ( )7شــخصيات متثــل القطاعــات املاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،يتــم
اختيارهــا بنــاء علــى مــا تتوفــر عليــه مــن الكفــاءة واخلبــرة والتجربــة يف مجــال
أنشــطة املؤسســة.
يعني رئيس املؤسسة طبقا للنصوص التشريعية اجلاري بها العمل.
ويعني ممثلو اإلدارات املعنية من قبل السلطات احلكومية التابعني لها.
ويعــن األعضــاء الذيــن ميثلــون املنظمــات النقابيــة حســب متثيليتهــم مــن قبــل رئيــس
املؤسســة باقتــراح مــن منظماتهــم ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.
وتعــن الشــخصيات التــي متثــل القطاعــات املاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن قبــل
رئيــس احلكومــة ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.
تختــار اللجنــة املديريــة مــن بــن أعضائهــا ثالثــة نــواب للرئيــس ميثــل كل واحــد منهــم فئــة
مــن الفئــات التــي تتألــف منهــا اللجنــة.
وإذا فقــد أحــد أعضــاء اللجنــة املديريــة الصفــة التــي عــن مبوجبهــا ألي ســبب مــن
األســباب وجــب تعويضــه خــال أجــل ال يتعــدى ثالثــة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ فقــدان
العضويــة وفــق نفــس الكيفيــات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ،وذلــك للفتــرة املتبقيــة
مــن مــدة انتــداب العضــو الــذي فقــد عضويتــه.

املادة 5

تتــداول اللجنــة املديريــة يف جميــع املســائل التــي تهــم املؤسســة .وتتولــى إعــداد برنامــج
العمــل الســنوي أو املتعــدد الســنوات وحصــر ميزانيــة املؤسســة وحســاباتها ،وتنــاط بهــا
بوجــه خــاص املهــام التاليــة:
حتديــد جــدول مبلــغ اشــتراك املنخرطــن يف املؤسســة الــذي ال ميكــن حســب الفئــات
املعنيــة مــن املوظفــن واألعــوان أن يقــل عــن  10دراهــم أو يفوق  50درهما يف الشــهر،
والــذي يتــم حتصيلــه لفائــدة املؤسســة عــن طريــق احلجــز مــن املنبــع مــن قبــل الهيئــة
املكلفــة بــاألداء ؛
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حصــر قائمــة األعضــاء املنخرطــن املســتوفني لشــروط االنخــراط يف املؤسســة،
ووضعهــا رهــن إشــارة الوحــدات اجلهويــة واحملليــة التابعــة للمؤسســة املنصــوص
عليهــا يف املــادة  8أدنــاه ،ورهــن إشــارة الهيئــات واملؤسســات التــي تقــدم خدماتهــا
لفائــدة املنخرطــن مبوجــب االتفاقيــات املبرمــة معهــا مــن أجــل ذلــك ؛
التــداول حــول معاييــر االنتقــاء ومســاطر إعــان املنافســة ،مــن أجــل اختيــار
الهيئــات واملؤسســات التــي ميكــن أن تســند إليهــا مهمــة تدبيــر اخلدمــات املقدمــة،
يف إطــار أنظمــة التغطيــة االجتماعيــة والصحيــة التكميليــة ونظــام االدخــار ألجــل
الدراســة ،التــي تقررهــا املؤسســة لفائــدة منخرطيهــا ،وأفــراد أســرهم ،املنصــوص
عليهــا يف املــادة  3أعــاه ؛
املصادقــة علــى االتفاقيــات املبرمــة مــع الشــركات واملؤسســات والهيئــات العامــة
أو اخلاصة وكذا التعاونيات واجلمعيات املشار إليها يف املادة  3أعاله ؛
التــداول حــول شــروط متديــد االســتفادة مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة إلــى
األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن املــادة  2أعــاه،
واملصادقــة علــى االتفاقيــات املتعلقــة بهــا ؛
إحــداث صناديــق خاصــة للتمويــل باســم املؤسســة إمــا بصفــة مســتقلة أو يف إطــار
اتفاقيــات للشــراكة مــع هيئــات عامــة أو خاصــة ،مــن أجــل ضمــان حســن تدبيــر
التمويــات املرصــودة للمشــاريع التــي تنجزهــا املؤسســة واخلدمــات التــي تقدمهــا
ملنخرطيهــا ،وكــذا إلجنــاز العمليــات املرتبطــة بهــا ؛
تتبــع نشــاط الوحــدات اجلهويــة واحملليــة التابعــة للمؤسســة ،واحملدثــة طبقــا
للكيفيــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  9مــن هــذا القانــون ؛
حتديــد مبلــغ انخــراط األعضــاء يف املؤسســة ومبلــغ املســاهمات اإلجباريــة
املنصــوص عليهــا يف املــادة  3أعــاه حســب مختلــف فئــات املنخرطــن ؛
حتديد النظام األساسي للموارد البشرية العاملة باملؤسسة ؛
املصادقــة علــى النظــام الداخلــي للمؤسســة ،الــذي يجــب أن حتــدد فيــه بصفــة
خاصــة:
 قواعد تنظيم عمل اللجنة املديرية وكيفيات سيرها ؛معاييــر وشــروط وكيفيــات اســتفادة املنخرطــن وأفــراد أســرهم مــن اخلدماتالتــي تقدمهــا املؤسســة ،طبقــا ألحــكام هــذا القانــون ؛
اقتــراح جميــع التدابيــر التــي تراهــا مفيــدة لتنميــة األعمــال االجتماعيــة وتطويرها،
لفائــدة املنخرطــن وأفــراد أســرهم علــى احلكومة ؛
حتديد النظام اخلاص بإبرام الصفقات من لدن املؤسسة ؛
حتديــد الهيــكل التنظيمــي إلدارة املؤسســة ،وغيرهــا مــن املرافــق األخــرى التابعــة
لهــا ،مــع مراعــاة أحــكام املــادة  10مــن هــذا القانــون ؛
شروط إحداث الفروع اجلهوية واحمللية.
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املادة 6

جتتمــع اللجنــة املديريــة بدعــوة مــن رئيســها أو بطلــب مــن نصــف أعضائهــا مــرة علــى
األقــل كل ثالثــة أشــهر أو كلمــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك.
ويشــترط لصحــة مداوالتهــا حضــور األغلبيــة املطلقــة ألعضائهــا علــى األقــل .وإذا لــم
يتوافــر هــذا النصــاب يف االجتمــاع األول يدعــو الرئيــس الجتمــاع ثــان يف أجــل ال يتعــدى
 15يومــا ،وتكــون حينئــذ مــداوالت اللجنــة صحيحــة أيــا كان عــدد األعضــاء احلاضريــن.
وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات األعضــاء احلاضريــن ،فــإن تعادلــت األصــوات رجــح
اجلانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
ويجــب أن تضيــف اللجنــة املديريــة إليهــا عنــد املداولــة مستشــارا قانونيا وخبيرا محاســبيا
ومستشــارا ماليا ،يشــاركون جميعهم يف املداوالت بصفة استشــارية.
وحتــرر يف شــأن مــداوالت اللجنــة محاضــر يوقعهــا أعضــاء اللجنــة الذيــن شــاركوا
يف املداوالت.

املادة 7

يســير املؤسســة رئيــس يعمــل باســمها ويباشــر أو يــأذن يف مباشــرة جميــع األعمــال
أو العمليــات املتعلقــة بهدفهــا ،وميثــل املؤسســة إزاء الدولــة وكل إدارة عامــة أو خاصــة
وإزاء الغيــر ،ويقــوم بجميــع األعمــال التحفظيــة ،وهــو اآلمــر الرئيســي بقبــض املــوارد
وصــرف النفقــات مبيزانيــة املؤسســة.
ويعــد مشــاريع االتفاقيــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  3أعــاه ويقترحهــا علــى اللجنــة
املديريــة.
ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة املديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.
ويســاعد الرئيــس يف مهامــه أمــن عــام يعــن بقــرار لرئيــس املؤسســة بعــد موافقــة اللجنــة
املديرية.
وميــارس األمــن العــام الســلط املفوضــة إليــه مــن قبــل رئيــس املؤسســة فيمــا يتعلق بالســير
اإلداري لهــذه األخيــرة وتدبيــر شــؤون املوظفني.
يحضــر األمــن العــام اجتماعــات اللجنــة املديريــة بصفــة استشــارية ،ويســهر علــى
مســك محاضرهــا .كمــا يعتبــر مســؤوال عــن مســك و حفــظ بيانــات وتقاريــر وملفــات
ومحفوظــات املؤسســة.
ويقــدم الرئيــس كل ســنة إلــى اللجنــة املديريــة تقريــرا ماليــا يبــن فيــه شــروط تنفيــذ
امليزانيــة مشــفوعا إن اقتضــى احلــال مبالحظاتــه أو مالحظــات أعضــاء جلنــة املراقبــة
املاليــة.

املادة 8

متثــل املؤسســة علــى صعيــد جهــات وأقاليــم وعمــاالت اململكــة ،وحــدات جهويــة ومحليــة،
تنــاط بهــا املهــام التاليــة يف حــدود دوائــر نفوذهــا الترابــي:
متثيــل إدارة املؤسســة ،والقيــام بــكل مهمــة تكلــف بهــا مــن قبــل هــذه األخيــرة ،مــن املهــام
التــي تدخــل يف نطــاق اختصــاص املؤسســة ؛
الســهر علــى تنفيــذ قــرارات اللجنــة املديريــة املتعلقــة باخلدمــات املقدمــة للمنخرطــن
طبقــا لتوجيهــات إدارة املؤسســة ؛
تتبــع تنفيــذ العقــود واالتفاقيــات التــي أبرمتهــا املؤسســة مــع شــركائها ،ومراقبــة
االلتــزام بهــا ؛
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تقــدمي مختلــف أشــكال الدعــم ،واملســاعدة اإلداريــة والتقنيــة ،لفائــدة املنخرطــن
وأفــراد أســرهم مــن أجــل متكينهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات املؤسســة يف أحســن
الظــروف ؛
االضطــاع بأنشــطة التواصــل واإلخبــار واملواكبــة ،لفائــدة املنخرطــن بكيفيــة دائمــة
ومســتمرة ؛
تقــدمي كل اقتــراح للجنــة املديريــة ،مــن شــأنه االرتقــاء بخدمــات املؤسســة املقدمــة
للمنخرطــن علــى الصعيديــن اجلهــوي واحمللــي.

املادة 9

حتــدث الوحــدات اجلهويــة واحملليــة املشــار إليهــا يف املــادة  8أعــاه بقــرار للجنــة املديريــة
يتخــذ باقتــراح مــن رئيــس املؤسســة.

املادة 10
حتــدد قواعــد تنظيــم الوحــدات اجلهويــة واحملليــة التابعــة إلدارة املؤسســة ،بقــرار لرئيــس
املؤسســة يعــرض علــى مــداوالت اللجنــة املديريــة.

املادة 11

ال يتقاضــى أعضــاء اللجنــة املديريــة أي تعويــض عــن عضويتهــم ،غيــر أنــه ميكــن منحهــم
تعويضــات عــن املأموريــات التــي يقومــون بهــا ،بتكليــف مــن اللجنــة ،كمــا يســتفيدون
مــن مصاريــف التنقــل واإلقامــة ،مبناســبة قيامهــم باملأموريــات املذكــورة ،أو مبناســبة
حضورهــم أشــغال اللجنــة املديريــة ،واللجــان املنبثقــة عنهــا.
«وحتدد مبالغ التعويضات واملصاريف املذكورة مبرسوم».
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القانون رقم  73.00القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين

كمــا مت تغييــره وتتميمــه بالقانــون  09.05والقانــون  03.10والقانون .79.19

املادة 12
ميزانيــة املؤسســة هــي الوثيقــة الســنوية التــي يتــم التنصيــص فيهــا علــى نفقــات املؤسســة
وتقييمهــا واإلذن بصرفهــا أخــذا يف االعتبــار توقعــات مداخيل املؤسســة املؤهلــة قانونــا
لقبضهــا ،ومراعــاة لبرنامــج أنشــطتها.
 -تشتمل امليزانية:

يف املوارد:
مبلغ اشتراكات األعضاء املنخرطني ؛
اإلعانــات املاليــة الســنوية التــي متنحهــا الدولــة يف حــدود  % 2مــن النفقــات
املرصــدة ملوظفــي وأعــوان ومســتخدمي القطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالتربيــة
الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي والتكويــن املهنــي
وباملؤسســات التابعــة لهــا واملقيــدة يف قانــون املاليــة ؛
اإلعانــات املاليــة الســنوية التــي متنحهــا مؤسســات التعليــم العالــي غيــر التابعــة
للجامعــات ،ومؤسســات ومراكــز البحــث اخلاضعــة لوصايــة الدولــة أو ملراقبتهــا،
وتلــك التــي متنحهــا القطاعــات الوزاريــة التابعــة لهــا مؤسســات التكويــن األخــرى،
والتــي يكــون مســتخدموها أعضــاء منخرطــن يف املؤسســة تطبيقــا ألحــكام املــادة
 2أعــاه ؛
اشــتراكات املنخرطــن املوجوديــن يف وضعيــة إحلــاق املشــار إليهــم يف املــادة 2
املكــررة أعــاه ؛
اشتراكات املتقاعدين املنخرطني وذوي حقوق املنخرطني أو املوظفني
واملستخدمني املتوفني املشار إليهم يف املادة  2املكررة أعاله ؛
الرسوم شبه الضريبية املمكن فرضها لفائدة املؤسسة ؛
اإلعانات املالية التي مينحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو اخلاص ؛
االقتراضــات املصــادق عليهــا وفــق الشــروط املقــررة يف النصــوص التنظيميــة
اجلــاري بهــا العمــل ،وتســتثنى مــن هــذه املصادقــة االقتراضــات املبرمــة لــدى
الدولــة أو لــدى أشــخاص آخريــن خاضعــن للقانــون العــام ؛
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الهبات والوصايا ؛
الدخول املتفرقة وال سيما منها املتأتية من ممتلكات املؤسسة ؛
املداخيل املتأتية من أنشطة املؤسسة ؛
أرباح وعائدات املساهمات املالية للمؤسسة يف الشركات أو الهيآت التابعة لها
املشار إليها يف املادة  3أعاله.

يف النفقات:
النفقات الالزمة إلجناز برنامج املؤسسة املشار إليها يف املادة  3أعاله ؛
نفقات التسيير ؛
النفقات املتفرقة الالزمة حلسن سير املؤسسة.

املادة 13
يجــوز للمؤسســة التمــاس اإلحســان العمومــي شــريطة التصريــح بذلــك ســلفا لــدى األمانــة
العامــة للحكومة.

املادة 14
اســتثناء مــن أحــكام القانــون رقــم  69.00املتعلــق باملراقبــة املاليــة للدولــة علــى املنشــآت
العامــة وهيــآت أخــرى ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.03.195بتاريــخ 16
رمضــان  11( 1424نونبــر  ،)2003تخضــع املؤسســة ملراقبــة ماليــة مــن قبــل الدولــة تهــدف
إلــى التأكــد مــن مطابقــة تســييرها للمهــام واألهــداف املرســومة لهــا وتقديــر أدائهــا التقنــي
واملالــي وســامة أعمــال التســيير التــي تقــوم بهــا.

املادة 15
متــارس املراقبــة املشــار إليهــا يف املــادة  14أعــاه جلنــة تتألــف مــن خبــراء وعــون محاســب
تعينهــم الســلطة احلكوميــة املكلفــة باملاليــة.

املادة 16
تعــرض كل ســتة أشــهر علــى نظــر اللجنــة املشــار إليهــا يف املــادة  15أعــاه التدابيــر املتعلقــة
بتنفيــذ امليزانيــة وإجــراءات إبــرام وإجنــاز صفقــات األشــغال أو التوريــدات أو اخلدمــات
املبرمــة مــن لــدن املؤسســة ،والشــروط اخلاصــة باالقتنــاءات العقاريــة التــي تقــوم بهــا
واالتفاقيــات املبرمــة مــع الغيــر واســتعمال اإلعانــات املاليــة التــي تتلقاهــا أو متنحهــا
وتطبيــق النظــام األساســي للمســتخدمني وشــروط احلصــول علــى املســاهمات املاليــة
أو الزيادة فيها أو تخفيضها.
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وتعــرض كذلــك علــى اللجنــة حصيلــة برنامــج اســتعمال االعتمــادات واملخصصــات
املرصــدة للمؤسســة مشــفوعة بجميــع البيانــات وكشــوف العمليــات احملاســبية واملاليــة وكل
املعطيــات اإلداريــة والتقنيــة املتعلقــة مبنجــزات املؤسســة.
وتقــوم اللجنــة بفحــص البيانــات املاليــة الســنوية الصــادرة عــن املؤسســة ،وتبــدي رأيهــا
يف جــودة املراقبــة الداخليــة ،وتتأكــد كذلــك مــن أن هــذه البيانــات تعكــس صــورة صادقــة
ملمتلــكات املؤسســة ووضعيتهــا املاليــة ونتائجهــا.

املادة 17
ميكــن يف كل وقــت أن متــارس اللجنــة ألجــل االضطــاع مبهمتهــا جميــع الصالحيــات
املتعلقــة بالتحــري يف عــن املــكان ،ويجــوز لهــا أن تقــوم بــكل بحــث وأن تطلــب موافاتهــا
بجميــع الوثائــق أو الســندات املوجــودة يف حــوزة املؤسســة أو متكينهــا مــن االطــاع عليهــا.
تقــدم اللجنــة تقاريــر عــن أعمالهــا وتبلغهــا إلــى رئيــس احلكومــة والســلطة احلكوميــة
املكلفــة باملاليــة وأعضــاء اللجنــة املديريــة.

املادة 18
يســهر العــون احملاســب علــى صحــة االلتزامــات وعمليــات التصفيــة واألداء التــي يقررهــا
اآلمــر بالصــرف ولــه أن يعتــرض عليهــا.
ويف هــذه احلالــة ،يخبــر بذلــك رئيــس اللجنــة املديريــة الــذي يجــوز لــه أن يأمــره بالتأشــير
علــى القــرار أو أداء النفقــة.
وعندئذ يقوم العون احملاسب بأداء النفقة ما عدا يف احلاالت التالية:
عدم توفر االعتمادات الكافية ؛
عدم تبرير اخلدمة املقدمة ؛
انعدام الطابع اإلبرائي للنفقة.
ويرفــع العــون احملاســب يف احلــال تقريــرا عــن هــذه اإلجــراءات إلــى الســلطة احلكوميــة
املكلفــة باملاليــة وإلــى اللجنــة املشــار إليهــا يف املــادة  15أعــاه.

املادة 19
تعفــى املؤسســة فيمــا يخــص جميــع تصرفاتهــا أو أعمالهــا أو عملياتهــا وكــذا الدخــول التــي
يحتمــل أن ترتبــط بهــا مــن كل ضريبــة أو رســم أو أي اقتطــاع ضريبــي آخــر يكــون لــه طابــع
وطنــي أو محلــي يفــرض حــاال أو اســتقباال .وتعفــى مــن الضريبــة علــى القيمــة املضافــة
التــي تفــرض علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا يف نطــاق املهــام املســندة إليهــا مبوجــب هــذا
القانون.
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املادة 20
يعتبــر مبلــغ أو قيمــة الهبــات النقديــة أو العينيــة املمنوحــة للمؤسســة مــن قبــل أشــخاص
طبيعيــن أو معنويــن مبثابــة تكاليــف قابلــة للخصــم وفقــا ألحــكام املــادة ( 7الفقــرة  )9مــن
القانــون رقــم  24.86املتعلــق بالضريبــة علــى الشــركات واملــادة ( 9البنــد  )1مــن القانــون
رقــم  17.89املتعلــق بالضريبــة العامــة علــى الدخــل ،وذلــك مــن أجــل حتديــد النتيجــة
اجلبائيــة أو الدخــل اإلجمالــي للواهــب اخلاضع للضريبــة.

املادة  20املكررة
حتصــل الديــون املســتحقة للمؤسســة وتباشــر مســاطر حتصيلهــا وفــق أحــكام
القانــون رقــم  15.97مبثابــة مدونــة حتصيــل الديــون العموميــة ،الصــادر بتنفيــذه
الظهيــر الشــريف رقــم  1.00.175بتاريــخ  28مــن محــرم  03( 1421مــاي .)2000
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القانون رقم  73.00القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين

كمــا مت تغييــره وتتميمــه بالقانــون  09.05والقانــون  03.10والقانون .79.19

املادة 21
يجــوز للجنــة املديريــة أن تقــرر مــن أجــل إجنــاز مهــام املؤسســة إحــداث مناصــب
مديريــن أو متصرفــن أو مســتخدمني يعهــد إليهــم مبهــام تقنيــة وإداريــة باملؤسســة.
وحتــدد اللجنــة املديريــة النظــام األساســي للمســتخدمني املذكوريــن واختصاصاتهــم
وال ســيما االختصاصــات التــي ميكــن أن ميارســوها بنــاء علــى تفويــض .وميكــن مــن
جهــة أخــرى أن يلحــق موظفــون باملؤسســة وفقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة
اجلــاري بهــا العمــل .ويجــوز للمؤسســة كذلــك أن تبــرم اتفاقيــات مــع خبــراء
ملســاعدتها علــى االضطــاع مبهامهــا.

املادة 22
خالفــا للنصــوص التشــريعية اجلــاري بهــا العمــل ،ومــن أجــل متكــن املؤسســة مــن
القيــام باملهــام املســندة إليهــا مبوجــب هــذا القانــون ،يجــوز لــإدارة ،بنــاء علــى
طلــب املؤسســة ،أن تعــن لــدى هــذه األخيــرة وملــدة محــددة ،موظفــن يســتمرون يف
تقاضــي أجورهــم مــن إدارتهــم األصليــة ،مــع احتفاظهــم بحقوقهــم يف االســتفادة
مــن الترقيــة والتقاعــد.

املادة  22املكررة
يســتفيد مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة طبقــا ألحــكام هــذا القانــون ،األطــر
واألعــوان العاملــون باملؤسســة واملرافــق التابعــة لهــا ،وفــق نفــس الشــروط املطبقــة
علــى األعضــاء املنخرطــن.
«كمــا يســتفيد العاملــون بشــركات التدبيــر احملدثــة مــن قبــل املؤسســة مــن بعــض
اخلدمــات التــي تقدمهــا طبقــا للشــروط التــي يحددها النظام الداخلي للمؤسســة».

املادة 23
يجوز للمؤسسة أن متتلك املنقوالت والعقارات الالزمة للقيام مبهامها.
ويجــوز للدولــة واجلماعــات احملليــة واألشــخاص اآلخريــن اخلاضعــن للقانــون
العــام أن يضعــوا باملجــان رهــن تصــرف املؤسســة املنقــوالت والعقــارات التــي حتتــاج
إليهــا للقيــام مبهامهــا.
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