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 جماعة إيدلسان -دوار أفرى     

 ورزازات -قيادة سكورة       

 الق انون الداخلي                                                    

ابة النص يؤسس هذا القانون الداخلي المنصوص عليه في القانون االساسي للودادية ليكون مكمال له وليعتبر بمث

بر ملزما لجميع مكونات الودادية من الجمع العام للمنخرطين و المجلس االداري والمكتب التنظيمي المنزل له ويعت

 .التنفيذي

 الباب االول : اختصاصات الجمع العام.

يختص )الباب التاسع من ق أ( : فضال عن االختصاصات المخولة للجمع العام بمقتضى القانون االساسي الفصل االول

 الكبرى الشتغال الودادية.كذلك في وضع االستراتيجيات 

 : ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة قصد اطالع المنخرطين على ما وصلت اليه اشغال الوداديةالفصل الثاني

    وتتم دعوة المنخرطين بجميع الوسائل المناحة للتواصل التنفيذيالمكتب  عقاده بقرار منوتقييمها وتتم الدعوة الى ان

  .....( رسائل نصية ،) دعوات ، اعالنات

 داريني : اختصاصات المجلس اإلالباب الثا

لتوسيع قاعدة اتخاد  02/20/0202ار الجمع العام المنعقد بتاريخ حدث المجلس االداري بمقتضى قر: أالفصل الثالث

تقريرية بالودادية وفضال  على هيئةوباعتباره ثاني أ التنفيذيعمال المكتب القرارات وإضفاء المزيد من الشفافية على أ

بالودادية يتولى  تأديبيةنه يعتبر هيئة فإ من ق أ(  01) الفصل المخولة له بمقتضى القانون األساسيعن االختصاصات 

االشتغال داخل الودادية وكل من أساء إليها وتسبب لها في أضرار  بأدبياتخل في حق كل من أ التأديبيةجراءات اتخاد اإل

 ضرار.مادية أو معنوية كما له حق تقييم هذه األ

إلزاميا واألعضاء  التنفيذيعضاء المكتب من بينهم أكحد أقصى  عضوا  02 داري مناإليتكون المجلس  الفصل الرابع:

جمع بواسطة ال التنفيذيالغير المنتمين للمكتب  دارياإلء المجلس عضاالمنخرطين في الودادية. و ينتخب أخرون من اآل

 . ساسي والداخليون األالتعديالت التي يراها صالحة على القان احراقتفي  ويختص سنتين قابلة للتجديدالعام لمدة 

و  االختالالتكما يعمل على تصحيح  التنفيذيداري في كل ما يقترحه عليه المكتب : يتناقش المجلس اإلالفصل الخامس

 .يجاد الحلول المناسبة إ

ي أعضاء المجلس و بطلب من ثلثأ التنفيذيداري بدعوة من المكتب : تعقد اجتماعات المجلس اإلالفصل السادس

 عنهما.و من ينوب لعام للودادية مهمة الكتابة فيه أرئيس الودادية جلساته ويتولى الكاتب ا يترأسداري بحيث اإل
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الضرورة لذلك ، للحسم في  و كلما دعتأشهر أ أربعةداري مرة في كل : تعقد اجتماعات المجلس اإلالفصل السابع

                                          والتي تعتبر مصيرية لسير الودادية. التنفيذيالملفات التي يتوصل بها المكتب 

المجلس  ألعضاءالحاضرين ، و توجه استدعاءات  ضاءعاأل بأغلبيةداري قرارات المجلس اإل تتخذ: الفصل الثامن

 و يعقد جلساته بنصاب النصف زائد واحد و في االجتماع الثاني في  حالة عدم توفر النصاب يعقد بمن حضر. اإلداري،

 .التنفيذيالباب الثالث : المكتب 

داري د توصيات الجمع العام والمجلس اإلهو الجهاز المخول له وحده صالحية تنفي التنفيذي: المكتب الفصل التاسع

و تعود له صالحية النظر في طلبات االنخراط و حق  ساسيات المخولة له بمقتضى القانون األفضال عن الصالحي

ه الممثل القانوني للودادية يعتبر في شخص رئيس بحيثويعتبر الواجهة القانونية للودادية  االستفادة من أنشطة الودادية

 دارية.أمام الهيئات القضائية و اإل في حياتها المدنية

مسؤولية ل الودادية امين مآمرين بالصرف بالودادية ويتولى أ مين ماليتها : يعتبر رئيس الودادية و أالفصل العاشر
ثم  التنفيذيلمكتب معدة لذلك وإحاطة اريف وحفضها في سجالت ل والمصايالمداخ بإعدادالمالي للودادية وذلك  التدبير

 صروفا.و متي يقومان بها سواء كانت مدخوال أداري في كل اجتماع لهما بالعمليات المالية الالمجلس اإل

 .بواسطة الشيكات  تتم المعامالت المالية

 .درهم  0222حدد في مبلغ  صندوق للمصاريف المستعجلة مين المالحدث لذى أي

 : خصص لنفقاتميزانية التسيير ت

 . تجهيز مستلزمات المكتب -
 واالتصاالت المراسالت  -
 الطباعة و االستنساخ -
 التنفيذيعضاء المكتب تنقالت أ -

كما يخول له  عمال التي تعتبر صالحة لحسن سير الوداديةالقيام بجميع األ التنفيذي: يتولى المكتب الفصل الحادي عشر

قرب دي للودادية ويخبر بها المجلس اإلداري في أللسير العا اتخاد بعض القرارات العاجلة و التي تعتبر ضرورية

 اجتماع له.

و عندما باستدعاء من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب مرة في كل شهر أ التنفيذي: يجتمع المكتب  الفصل الثاني عشر

 الحاضرة في االجتماع. باألغلبيةيكون ذلك ضروريا ويتخذ قراراته 

 : االجتماعات الباب الرابع

عضائهما و في حالة إلزاميا لجميع أ التنفيذيداري و المكتب ضور اجتماعات المجلس اإلحيعتبر : الفصل الثالث عشر

 و للكاتب العام و في حالة التغيب الغير المبررلودادية أره لرئيس ادالء المسبق بعذالعضو المتغيب اإلالتغيب يجب على 

 . ثالث والعشرونال الفصليعاقب حسب 

 .االخالل بها عند جزاءاتالوالباب الخامس : االلتزامات الواجبة 

 

 : شروط االنخراطرابع عشرالفصل ال

 يفتح باب االنخراط في وجه السكان ذوي الحقوق المتعهدين بأداء االلتزامات في اآلجال المحددة. :  0البند  

درهم  022للمقيمين داخل تراب عمالة  إقليم ورزازات و  درهما)مائة درهما(  022: يحدد مبلغ االنخراط في  0البند  

 . عضوية موقعة من طرف الرئيس طاقة اليؤديها المنخرط سنويا ويحصل بموجب ذلك على بللمقيمين خارجها. 

 : طلبات االنخراطخامس عشرالفصل ال

 لالنخراط في الودادية  يتوجب على كل شخص اإلدالء بالوثائق التالية:
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                                                                                                   .تعبئة طلب االنخراط   * 

 صورتان للتعريف. * 

 طبق األصل من البطاقة الوطنية. نسخة  * 

 * تعبئة االلتزام وفق النموذج الموجود لدى الودادية مصادق عليه .

 : تحديد عدد المنخرطينسادس عشرالفصل ال

عند  ، ويحق للمكتبفتح باب االنخراط في وجه ذوي الحقوق خالل المدة التي حددها المجلس اإلداري: ي 0 البند 

على أن يحرر في ذلك محضر  اقتضاء المصلحة العامة إعادة النظر في عدد المنخرطين إما بتقليص العدد أو الرفع منه. 

 يضمنه األسباب والعدد النهائي للمنخرطين.

تاريخ : يتعين على المنخرطين الجدد دفع كل المستحقات واألقساط التي أداها المنخرطون القدامى إلى حدود  0البند  

 افضلية االستفادة للمنخرطين االوائل.ع م انخراطهم دفعة واحدة.

 : يعتبر عضوا منخرطا كل شخص حصل على بطاقة العضوية بعد أدائه لجميع المستحقات والواجبات. 3البند 

: حدد مدة االنخراط في شهر بالنسبة للمقيمين و شهران لغير المقيمين. كما يمكن للمكتب  تمديد المدة أو 0البند 

 أن يتم االعالن عنها  وتحرير محضر بذلك. تقليصها حسب عدد المنخرطين. على

 

 : األقساط الشهرية والدفعاتثامن عشرالفصل ال

 بعد حيازة األرض المخصصة إلنجاز التجزئة السكنية.  بلغا  شهريا : يؤدي كل منخرط بالودادية م 0البند 

 من كل سنة.لية ة السنة الما: يؤدي كل منخرط بالودادية مبلغا سنويا يحدده المجلس اإلداري خالل بداي0البند 

: تودع األقساط الشهرية كاملة في الحساب البنكي للودادية قبل العاشر من الشهر، مع اإلدالء بنسخة من وصل 3البند  

 اإليداع إلى أمين المال.

الية، مع تودع األقساط السنوية كاملة أو مجزأة في الحساب البنكي للودادية قبل شهر دجنبر من كل سنة م 0البند : 

 اإلدالء بنسخة من وصل اإليداع إلى أمين المال .

 (020/.32/22إلى  020/.20/21من )سنة مالية هي  أول :ملحوظة

: يحرر أمين المال تقريرا شهريا حول عملية سير أداء األقساط أو الدفعات. وفي حال عدم سداد أحد المنخرطين  2البند  

السنوي أو للدفعة المقررة من طرف المكتب، تتخذ في حقه اإلجراءات المنصوص عليها في الفصل  أو لقسطه الشهر

 .ثالث والعشرونال

 تبقى الدفعات بشكل منتظم حتى نهاية األشغال : 2البند

ويقوم هذا  التنفيذيعلى قيمة الدفعات المقترحة من المكتب  ريا: يناقش ويصادق المجلس االدعشر الفصل التاسع.

ة وفي حالة امتناع جل للدفع في حساب الوداديللمنخرطين ويحدد فيه آخر أ األداءاالخير بتوجيه االمر بالدفع و انذار 

عدم استجابته خيرا وفي حالة أو تقاعس تحث أية ذريعة ينذره المكتب التنفيذي إنذارا أ اآلجالداء داخل المنخرط عن األ

و من قيمة الدفعة أ 02 %ثالث تحث طائلة غرامية تصل الى  بإنذارما حسم في وضعيته إداري لليحال على المجلس اإل

كل حسب حالته كما للمجلس اإلداري حق العفو في حالة إذا كان سبب عدم األداء خارجا عن  يصدر قرار التشطيب عليه

  رادة المنخرط.إ

 تسيير الودادية -المحاسبة  :سادسالباب ال

 المحاسبة: عشرونالفصل ال

: يجب أن تكون جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي مصادق عليها من طرف أغلبية أعضاء المكتب  0البند  

 وحاملة لتوقيع الرئيس والكاتب العام واألمين.

ي إطار : ال يحق ألي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية توضيحات حول التدبير المالي للودادية إال ف 0البند  

 الجمع العام.

 : تسيير الوداديةواحد والعشرونلفصل الا
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 الجمع العام هو السلطة العليا في الودادية. :  0البند  

 .سنتين: تحدد مدة صالحية المكتب في  0البند 

للمكتب الحق في التسيير والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة سواء على مستوى المكتب أو على مستوى  : 3البند  

 الجمع العام العادي أو االستثنائي.

: ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل سنة وبصفة استثنائية تبعا للضرورة وذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي  0البند 

 سل في الموضوع استدعاءات تحدد جدول األعمال وتاريخ انعقاده.األعضاء المنخرطين، وتر

: يحق ألي من األعضاء المنخرطين إثارة أية قضية تهم الجمع العام شريطة االنتهاء من مناقشة جدول  2البند  

 األعمال.

 .: أحكام االستفادة من البقع األرضيةثاني والعشرونالفصل ال

 .استيفاء المساطر القانونية الضروريةال بعد األرضية إ ال يتم توزيع البقع  :  0البند  

 ال يحق ألي منخرط المطالبة بتعيين بقعته إال بعد االنتهاء من أعمال التجهيز.  :  0البند  

  يتم توزيع البقع األرضية بحضور الجمع العام و بالطريقة التي يراها المكتب المسير مناسبة.  :  3البند  

ال يحق ألي منخرط التنازل عن حقه في االستفادة من بقعة أرضية أو تفويتها قبل تبرئة ما بذمته من   :  0البند  

 بعد امتالكها. المسير أومستحقات لفائدة الودادية شريطة موافقة المكتب 

 االنسحاب -اإلعفاء  -: العقوباتثالث والعشرونالفصل ال

 كتابيا، كل شخص لم يؤد ما بذمته من أقساط شهرية أو دفعات في اآلجال المحددة.: ينذر  0البند 

 : يعتبر مفصوال بقرار من المكتب المسير :  0البند 

 * كل شخص حصل على ثالثة إنذارات كتابية.

 * كل شخص لم يحترم القوانين األساسية والداخلية للودادية.

 ته الشخصية.* كل شخص استغل إمكانيات الودادية لمصلح

 * كل شخص أساء بتصرفاته للودادية، أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.

: يحق للمكتب تجميد مهام كل عضو داخل المكتب تغيب عن االجتماعات ألكثر من ثالث مرات بدون مبرر يرسل  3البند 

يعرض العضو على المجلس ،تالية لثالثة اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات غير مت إلى الرئيس قبل االجتماع

 .اإلداري ألتخاد قرار في شأنه باإلنذار أو العزل.

نسبة تناسب اإلنخراطات  وخصم  وند ترجع إليه مستحقاته  منخرط استقال أو انسحب أو فصل  : كل 0البند 

 . المستحقة على الوداديةالمصاريف 

 : مقتضيات عامة وختامية الباب السابع

لودادية القيام بجميع االجراءات التي تدخل في صميم اختصاصات ا التنفيذي: يخول للمكتب رابع والعشرونالفصل ال

 تم التنصيص عليها في هذا القانون.لم ي والتي تعمل لصالحها والتي

االدري عليه و يلزم : يعتبر هذا القانون الداخلي ملزما ونافدا مباشرة بعد مصادقة المجلس الخامس والعشرونالفصل 

وده امام جميع الهيئات القضائية . ويعد التزاما يحتج ببنتنفيذيمجلس اداري ومكتب  كل مكونات الودادية منخرطين،

 داري كل في اختصاصه.و المجلس اإل التنفيذيللمكتب  تنفيذهات االختصاص وكذا امام االدارات العمومية و يوكل ذ

بشكل مضبوط وممنهج للوصول إلى الغاية أو الغايات  وإدارتهتسيير االجتماع    :خاص: تسيير الجلساتفصل 

الحد من عنصر المناقشة و الحد من التطويل في التدخالتو الكلمة بتوزيع كما أنه مكلف .منوطان برئيسها المنشودة

 .الثنائية

 0202 ....ماييوم  بأفرى حرر                                                                                        

 

 : الرئيس                                                                              :الكاتب العام  


