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  بیض االستھالكالقانون األساسي للجمعیة الوطنیة لمنتجي 
 -ANPO-   

  السنة االجتماعیة -المدة  -التغطیة الترابیة  -المقر  -األھداف  -التسمیة  -التكوین  :األولالباب 

   التكوین:  1الفصل 

دیل القانون األساسي الجمعیة، الذي بموجبھ ، تم تع2004ابریل  24بناء على قرارات الجمع العام االستثنائي  المنعقد بتاریخ 
-1تواصل الجمعیة تواجدھا فیما بین  أعضائھا و كذلك بین  األعضاء الذین سینضمون إلیھا  مستقبال طبقا لمقتضیات الظھیر رقم 

  .كما تم تعدیلھ 1958نونبر  15الصادر بتاریخ   58-376

  . ھذه الجمعیة لیس لھا بعد تجاري أو سیاسي أو نقابي 

  التسمیة:  2الفصل 

  :تحتفظ الجمعیة بالتسمیة التالیة 

  بیض االستھالكالجمعیة الوطنیة لمنتجي 

Association Nationale des Producteurs d’œufs de consommation   

  – A.N.P.O   -     أو        أنبو                                        : و الممثلة ب

  األھداف:  3الفصل 

  :إلىتھدف الجمعیة 

، دراسة طرق جدیدة لتحسین تنظیم القطاع، طرق اإلنتاج و البیع و بیض االستھالكتمثیل المصالح االقتصادیة لقطاع إنتاج  .1
  .التسویق و كذا مالءمتھا لحاجیات السوق

  .وطنیة و الدولیةفیما یخص مصالحھ العامة لدى السلطات المحلیة و الجھویة و ال بیض االستھالكتمثیل قطاع إنتاج  .2

  إلشھار حمالت التواصل وتنظیم  بالقطاع،، جمع كل اإلحصائیات و المعلومات الخاصة البیضتشجیع استھالك  .3

رفع الدعاوي الضروریة التي تفید الصالح العام للقطاع وتقدیم ید العون و المساعدة لعضو أو بعض األعضاء فیما یخص  .4
  .القضایا المبدئیة

  .ت المھنیة المماثلة لدراسة و تمثیل المصالح االقتصادیة المشتركةاالتحاد مع المنظما .5

  .بیض االستھالكالتنظیم و المشاركة في الملتقیات الوطنیة و الدولیة التي تعنى بنشاط إنتاج  .6

  .خدمة و تقدیم النصیحة ألعضاء الجمعیة .7

  .التكامل بین مختلف حلقات القطاعتحدید المشاریع التنمویة، تشجیع و توجیھ االستثمار وكذا العمل على ضمان  .8

 یعتبر جرد ھذه األھداف غیر حصري.  

  یمكن للجمعیة اقتناء بعوض كل  الممتلكات المنقولة و العقاریة الضروریة إلدارتھا و تسییرھا و تحقیق أھدافھا مع مراعاة
  .القوانین الجاري بھا العمل

 بحتحرم الجمعیة على نفسھا القیام بأي عمل تجاري بغیة الر. 
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  المقر:  4الفصل 

  20.300الدار البیضاء  -، شارع إمیل زوال 123 -125 مقر الجمعیة ھو  

  أي وقت و إلى أي مكان في مدینة الدار البیضاء بقرار من المجلس اإلداري للجمعیة الجمعیة فيیمكن تغییر مقر.  

 مع العام غیر العاديال یمكن تغییر مقر الجمعیة خارج مدینة الدار البیضاء إال بقرار من الج . 

  التغطیة:  5الفصل 

  تزاول الجمعیة مھامھا في كل أنحاء التراب الوطني   

  المدة:  6الفصل 

  .مدة الجمعیة غیر محدودة

  السنة االجتماعیة:  7الفصل 

  .دجنبر لنفس السنة 31تبتدئ السنة االجتماعیة للجمعیة في فاتح ینایر من كل سنة و تنتھي في 

  –كسب و فقدان صفة العضویة  -التكوین :  الباب الثاني

  التكوین:  8الفصل 

 .تتكون الجمعیة من أعضاء نشطین 

  الحصول على صفة العضویة:  9الفصل 

  للحصول على صفة العضویة في الجمعیة یجب:  

  في المغرب  منتجا لبیض االستھالكأن یكون المرشح .  1

  .ا الداخلي دون قید أو شرطأن یقبل القانون األساسي للجمعیة و قانونھ.  2

  ،أن یحصل على تزكیة المجلس اإلداري بعد وضع ملف الترشیح للعضویة.  3

  .أن یتعھد بتقدیم كل المعلومات التي یراھا المجلس اإلداري للجمعیة ضروریة للقیام بمھامھ. 4

فعھ و االلتزام بالمساھمة في میزانیة مجلس إدارة الجمعیة كیفیة د الذي یحددواجب االنخراط السنوي  یتعھد بأداءأن .  5
  .تسییر الجمعیة 

  تجمع طلبات االنخراط من طرف الرئیس أو الكاتب العام و توجھ إلى المجلس اإلداري.  

  نھائي  حسب األقدمیة مع منحھم رقم وحید تتكلف الكتابة العامة للجمعیة بوضع سجل لالنخراطات یسجل فیھ األعضاء
  .النخراطھم

 للمرشح  قراره كتابیاھائیة للمرشح كعضو في الجمعیة ال تحسم إال بمصادقة المجلس اإلداري الذي یجب أن یبلغ التزكیة الن
  .الراغب في االنخراط في األسبوع الموالي النعقاد المجلس

  فقدان صفة العضویة:  10الفصل 

  تفقد صفة العضویة في الجمعیة:  

   إنتاج بیض االستھالك،نشاط في حالة ما إذا استغنى العضو عن ممارسة .  1

  باالستقالة بواسطة رسالة مضمونة موجھة إلى رئیس المجلس اإلداري للجمعیة، .  2

  باالمتناع من إعطاء المعلومات المطلوبة من طرف المجلس اإلداري،.  3

 یحددھا المجلستي بعدم أداء واجب االنخراط السنوي أو واجب المساھمة في میزانیة تسییر الجمعیة في اآلجال ال.  4
  .اإلداري
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  .بالتصریحات المغلوطة أو كل عمل مشین من شأنھ أن یلحق ضررا مادیا أو معنویا بالجمعیة أو بسمعتھا.  5

  .بالتكلم باسم الجمعیة دون الحصول على إذن مسبق من رئیس المجلس اإلداري للجمعیة. 6

األعضاء أثناء الجمع العام ضد كل عضو أساء بتصرفاتھ   )3/1(بالطرد بمبادرة من المجلس اإلداري أو بطلب من .  7
یبلغ . لتزم بمقتضیات قانونھا األساسي أو قانونھا الداخليیغیر الشرعیة إلى سمعة و حسن تسییر الجمعیة أو لم 

  .رالمجلس اإلداري للجمعیة قراره أو قرار الجمع العام كتابیا للعضو المطرود في األسبوع الموالي التخاذ القرا

  في أي حال من األحوال، ال یخول قرار الطرد للعضو المطرود الحق في متابعة الجمعیة قضائیا.  

 ت تسییر الجمعیة للسنة الجاریة یلتزم األعضاء المستقیلین أو المطرودین بأداء واجب االنخراط السنوي و كذا نفقا
متیازات التي تخولھا الجمعیة ألعضائھا كما یسقط حقھم السنوات السالفة و یمنعوا فوریا من االستفادة من الخدمات و االو

  .في ثروات الجمعیة

  موارد و ثروات الجمعیة: الباب الثالث 

  الموارد:  11الفصل 

  تتكون موارد الجمعیة من:  

  واجبات االنخراط السنوي لألعضاء  

  الدعم الممكن الحصول علیھ من الدولة  

 ةمساھمات األعضاء في مصاریف تسییر الجمعی  

 كل المساھمات الشرعیة األخرى المصادق علیھا من طرف المجلس اإلداري  

 القوانین الجاري تلتزم الجمعیة باإلعالن عنھا حسب في ھذه الحالة .الدعم الممكن الحصول علیھ من المنظمات الدولیة
  .بھا العمل

 لمھنیةالمداخیل الناتجة عن بعض أنشطة الجمعیة كالندوات و المحاضرات و التظاھرات ا  

  سنویا واجب االنخراط السنوي و كذا مساھمة األعضاء في مصاریف تسییر الجمعیة اإلداريیحدد المجلس.  

 الجمعیة للسنة الجاریة دفعة واحدة في مدة أقصاھا شھرین بعد كل كذا مصاریف تسییر تؤدى واجبات االنخراط السنویة و
  . جمع عام عادي

 التسییر إلى أمین مال الجمعیة   تبعت واجبات االنخراط و المساھمة في.  

 ال تعوض بأي حال من األحوال واجبات االنخراط المؤداة إلى الجمعیة.  

  كل مبلغ مؤدى للجمعیة یجب إثباتھ بوصل موقع من طرف أمین مال الجمعیة . 

  استعمال الموارد:  12الفصل 

  و القوانین الجاري بھا العمل مع مراعاة المیزانیة تنفق موارد الجمعیة لتسدید حاجیاتھا طبقا لقرارات المجلس اإلداري
  .المصوت علیھا من طرف الجمع العام و في حدود مواردھا 

 الیمكن بأي حال من األحوال الحصول على القروض من الغیر لتمویل نشاطاتھا.  

  المحدد  1959ینایر  31تنفق إعانات الدولة و الھبات و تسجل في دفاتر المحاسبة طبقا لمقتضیات القرار الوزاري ل
 .لشروط التنظیم المالي و المحاسباتي للجمعیات التي تستفید مؤقتا من دعم الدولة أو المصالح العامة 

  الثروات :  13الفصل 

لذمة المالیة للجمعیة تلبي وحدھا كل االلتزامات و التعھدات التي تعتمدھا الجمعیة دون أن یكون واحد من األعضاء بما فیھم من ا
  .ركون في إدارتھا مسؤوال شخصیا عن ذلك یشا
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  الجموع العامة: الباب الرابع 

  شؤون عامة:  14الفصل 

 یمثل الجمع العام الجھاز المؤسساتي األول للجمعیة .  

  على تأدیة واجبات انخراطھم للجمعیة  المواظبینیتكون الجمع العام من كل األعضاء النشیطین. 

 ي تأدیة واجبات انخراطھم للجمعیةال یسمح لألعضاء الذین یتوانوا ف.  

  مالحظینال یسمح لألعضاء الذین لم یؤذوا واجبات انخراطھم للجمعیة أن یحضروا الجمع العام ولو بصفة  

  ال یسمح للتمثیل بالنیابة بین األعضاء في الجمع العام.  

 الن یعقد الجمع العام في الیوم و الساعة والمكان المعلن عنھ في االستدعاء أو اإلع.  

  یوما على األقل قبل الجمع العام برسالة أو فاكس محددا التاریخ و المكان  15یرسل اإلعالن عن الجمع العام إلى األعضاء
  .و جدول األعمال لھذا الجمع

 ام و تسند مھمة المقرر إلى الكاتب الع,تسند رئاسة الجمع العام إلى الرئیس أو نائبھ أو إلى أي عضو یعینھ المجلس اإلداري
  .أو نائبھ أو إلى أي عضو من الجمع العام یعین من طرف المجلس اإلداري

  توقع الئحة الحضور  من طرف . قبل الشروع في الجمع العام، تفتح الئحة الحضور التي تشمل اسم المشارك و عنوانھ
  .كل المشاركین و تعرض بعد ذلك على الرئیس قبل أن یعلن عن افتتاح الجمع العام

 ئیس على صحة الئحة الحضور و توضع بعد ذلك في مقر الجمعیة لتكون رھن إشارة كل من یطلبھایصادق الر.  

 تمنع منعا كلیا كل المناقشات ذات البعد السیاسي أو الدیني داخل الجمع العام.  

  المداولة:  15الفصل 

 تتخذ قرارات الجمع العام باألغلبیة و تلزم جمیع أعضاء الجمعیة.  

 ط على صوت واحد في  الجموع العامة یتوفر كل عضو نشی.  

 تحدد إجراءات التصویت بالجمع العام في الوقت نفسھ. 

  الجموع العامة العادیة:  16الفصل 

  على أكثر تقدیر، یونیو 30قبل  وذلكیعلن عن الجمع العام العادي سنویا  

  یستمع الجمع العام العادي إلى التقریرین األدبي والمالي، یطلع و یصادق على حسابات السنة المنصرمة،   یعطي اإلبراء
للمجلس اإلداري السابق،  یصادق على میزانیة السنة القادمة، ینتخب أعضاء جددا بدال عن األعضاء المنسحبین من 

  .المجلس و یقرر في مختلف نقط جدول األعمال

 كن إعادة انتخاب أي عضو سابق في المجلس اإلداري عدة مراتیم. 

  الجمع العام االستثنائي:  17الفصل 

  من طرف نصف  الجمعیة أویعلن عن الجمع العام االستثنائي سواء من طرف المجلس اإلداري أو من طرف ثلث أعضاء
  .دعت الضرورة إلى ذلك  العادي كلمااألعضاء الحاضرین في الجمع العام 

 تصرح الجمعیة بقانونھا األساسي المعدل . یمكن للجمع العام االستثنائي أن یعدل القانون األساسي كلما رأى ذلك ضروریا
  .و تشعر السلطات المحلیة بذلك

 یقرر الجمع العام االستثنائي في إمكانیة نقل مقر الجمعیة.  

 منظمة مھنیة أخرى ذات أھداف مشتركة أو حلھا یقرر الجمع العام االستثنائي في طرد أي عضو أو إدماج الجمعیة في.  
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  المحاضر:  18الفصل 

 تسجل قرارات المجلس اإلداري و الجموع العامة في محاضر یحتفظ بھا في ملفات خاصة لھذا الغرض .  

 توقع ھذه المحاضر من طرف الرئیس أو الكاتب العام أومن طرف عضوین في المجلس اإلداري للجمعیة.  

  إلدارة و التسییرا :الخامسالباب 

  شؤون عامة:  19الفصل 

  تسیر الجمعیة من طرف مجلس إداري  

  سنوات 3یعین أعضاء المجلس اإلداري لمدة 

 یشطب تلقائیا من المجلس اإلداري كل عضو صدر في حقھ حكم قضائي یتعلق بقضایا أخالق أو شرف.  

 حب و الذي سیزاول مھامھ حتى نھایة المدة یعین المجلس اإلداري للجمعیة من یعوض العضو المنس، في حالة شغور
  .الجاریة 

 تنقل بالتراضي من  تخول لھم الحق في المطالبة بأي أجر و ال المھام التي یتحملھا أعضاء المجلس اإلداري للجمعیة ال
  .شخص إلى آخر 

 تسجل مداوالت المجلس اإلداري في محاضر یحتفظ بھا في ملفات خاصة لھذا الغرض بمقر الجمعیة.  

 تمنع منعا كلیا كل المناقشات ذات الطابع السیاسي أو الدیني داخل المجلس اإلداري للجمعیة. 

  المجلس اإلداري:  20الفصل 

  یعین المجلس اإلداري من بین أعضائھ كال من:  

 الرئیس  

 للرئیس نائبا  

 الكاتب العام  

 نائب الكاتب العام  

 أمین المال  

 نائب أمین المال  

 المستشارون  

 اإلداري أن یطرد أي عضو من أعضائھ یتغیب عن اجتماعات المجلس ثالث مرات في السنة دون عذر  یمكن للمجلس
  . مقبول إال في الحاالت االضطراریة

   بین أعضاء المجلس اإلداري للجمعیة كتابیا إالال یسمح بالتوكیل.  

 خالل اجتماع یعقد خصیصا لھذا  یمكن للرئیس أن یجرد من مزاولة مھامھ بقرار من ثلثي أعضاء المجلس اإلداري من
  .ال یسمح للتمثیل بالنیابة بین األعضاء بالتحدید،في ھذه الحالة . الغرض

 دون أن یخول لھم حق التصویت.یمكن للمجلس اإلداري أن یستعین ببعض الخبراء التقنیین من خارج أعضاءه. 

  اجتماعات المجلس اإلداري:  21الفصل 

 رة واحدة في الشھریجتمع المجلس اإلداري دوریا م  

  یمكن للمجلس اإلداري أن یجتمع خارج اللقاءات الشھریة باستدعاء من الرئیس كلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب من
  .أعضاءه (1/4)ربع 
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 تفتح اجتماعات المجلس اإلداري في وجھ جمیع أعضاء الجمعیة بصفة مالحظ.  

 ت المجلس اإلداري ثمانیة أیام قبل تاریخ االجتماعماعدا في الحاالت المستعجلة، یتم اإلعالن عن اجتماعا. 

  مداولة المجلس اإلداري:  22الفصل 

  أن یمارس أعمالھ مھما كانت نسبة الحضوراإلداري یمكن للمجلس.  

  ویجب على العضو المعني أن األعضاء، یمكن للمجلس اإلداري أن یناقش كل المواضیع التي ترفع إلیھ كتابة من طرف
  . لمناقشة المشاكل التي طرحھا على المجلس یحضر إلزامیا

  تأخذ القرارات باألغلبیة البسیطة لألصوات الحاضرین أو الممثلین قانونیا، في حالة تساوي األصوات یرجح صوت
  .الرئیس

 یتوفر كل عضو في المجلس اإلداري على صوت واحد.  

  سلطات مجلس اإلدارة:  23الفصل 

 طلقة ما عدا السلطات الخاصة بالجمع العامیتمتع مجلس اإلدارة بالسلطات الم  

 یسھر مجلس اإلدارة على تسییر الجمعیة.  

 یحدد مجلس اإلدارة إستراتیجیة الجمعیة و توجھاتھا العامة.  

 یسھر المجلس اإلداري على التنسیق ومراقبة أنشطة الجمعیة، كما یسھر على تنفیذ قرارات الجموع العامة.  

 ید وصرف النفقات الضروریة لسیر الجمعیة و ذلك في حدود اإلمكانیات المالیة المتوفرةیعمل المجلس اإلداري على تحد  

 یحدد مجلس اإلدارة نقط جدول أعمال الجموع العامة.  

 یرفع مجلس اإلدارة سنویا تقریره األدبي الذي یلخص مختلف أنشطة الجمعیة إلى الجمع العام  

 الي الذي یضم كل نفقات ومداخیل الجمعیة خالل السنة المنصرمة، و یحدد یرفع مجلس اإلدارة إلى الجمع العام تقریره الم
  .میزانیة السنة القادمة

 یقوم المجلس اإلداري بالتوظیف و االستغناء عن خدمات موظفي الجمعیة كما یقوم بتحدید أجورھم.  

 أو اإلقصاء یستقبل و یسجل مجلس اإلدارة طلبات االنخراط الجدیدة و یقرر في ھذه الطلبات بالقبول.  

  ینظر مجلس اإلدارة في كل حمالت التواصل التي تھم الجمعیة ویقرر في إصدارات الجمعیة وفي وسائل التواصل التي
  .تعتمدھا

  یعین مجلس اإلدارة اللجان المكلفة بدراسة و تتبع الملفات التي ترتبط بأنشطة الجمعیة كما یمكنھ االستعانة ببعض الخبراء
  .ذلكإذا دعت الضرورة ل

 یقوم مجلس اإلدارة بكل الدعاوى أمام القضاء باسم الجمعیة.  

  سلطات الرئیس:  24الفصل 

  ذلك ضروریایمثل الرئیس الجمعیة في كل مناحي حیاتھا المدنیة وحیثما كان.  

 لھ كل وحیدا تخوللرئیس ھو الناطق الرسمي للجمعیة اللھم إذا عین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ ناطقا رسمیا ا 
  .الصالحیات ألن یتكلم باسم الجمعیة

 یرجع الرئیس إلزامیا إلى المجلس اإلداري في كل القرارات التي تلزم الجمعیة مادیا و معنویا.  

  قاعة  االنضباط داخلالرئیس یعلن ویدبر اجتماعات مجلس اإلدارة و الجموع العامة، یوجھ المناقشة و یسھر على
  .االجتماعات
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 راسالت و یرفعھا إلى علم مجلس إدارة الجمعیةیستقبل الرئیس كل الم.  

 یقوم الرئیس بكل اإلجراءات القانونیة و القضائیة التي تھم الجمعیة كمدعي أو مدعى علیھ.  

  المدنیة إداریا و قانونیا أمام الھیئات والمصالح اإلداریة في حیاتھایوقع الرئیس على كل الوثائق المتعلقة بتسییر الجمعیة.  

 س تفویض إمضائھیمكن للرئی.  

 في حالة استقالة الرئیس یتولى نائبھ األول  رئاسة الجمعیة إلى غایة تجدید مجلس اإلدارة.  

 نواب الرئیس ینوبون عنھ في حالة غیابھ أو انشغالھ.  

  سلطات الكاتب العام :  25الفصل 

 ،یسھر الكاتب العام على تتبع ومراقبة عمل إدارة الجمعیة  

 س التراتبي المباشر لكل موظفي الجمعیة،الكاتب العام ھو الرئی  

 یقر الكاتب العام محاضر اجتماعات المجلس اإلداري والجموع العامة ویستقبل مراسالت الجمعیة الرسمیة.  

 التقریر األدبي یطبع و یوضع رھن إشارة األعضاء. یقر الكاتب العام التقریر األدبي السنوي و یرفعھ إلى علم الجمع العام.  

 تب العام االجتماعات في حالة غیاب الرئیس و نوابھیسیر الكا.  

 في حالة غیاب الكاتب العام أو انشغالھ یقوم نائبھ بكل مھامھ.  

  سلطات أمین المال:  26الفصل 

 ،یلتزم أمین المال بإنجاز محاسبات الجمعیة و جمع واجبات االنخراط السنوي  

 عیة،یعتبر أمین المال المسؤول األول عن تسییر أموال الجم  

 تودع األموال في البنك باسم الجمعیة  

 إمضاء الرئیس أو نائبھ األول و إمضاء أمین المال أو نائبھ: األموال المودعة في البنك ال تسحب إال بإمضاءین.  

  التقریر  -دجنبر من كل سنة و یھیأ التقریر المالي الذي یرفعھ إلى الجمع العام  31یوقف أمین المال حسابات الجمعیة في
 –المالي یطبع و یوزع على كل األعضاء 

 في حالة غیاب أمین المال ینوب عنھ نائبھ. 

  المستشارون و الخبراء التقنیون:  27الفصل 

 ، یحضر المستشارون في كل اجتماعات مجلس اإلدارة  

 ا دعت الضرورة الخبراء التقنیون ال ینتمون إلى مجلس اإلدارة، كما یمكن للمجلس أن یستشیر مع ھؤالء الخبراء إذا م
  .لذلك، لیس للخبراء الحق في التصویت و ال یتدخلون في تسییر الجمعیة

  حل الجمعیة : الباب السادس

  حل الجمعیة:  28الفصل 

  ال یمكن حل الجمعیة إال بقرار من الجمع العام االستثنائي المنعقد خصیصا لھذا الغرض طبقا لمقتضیات ھذا القانون
  .األساسي

  توضع األصول . یة یعین الجمع العام االستثنائي خبیرا أو خبراء توكل لھم مھمة تصفیة ممتلكات الجمعیةفي حالة التصف
الصافیة بعد أداء كل الدیون و المستحقات المترتبة في ذمة الجمعیة رھن إشارة الجمع العام االستثنائي الذي یھبھ لمنظمة 

اجن أو إلى منظمات ذات النفع العام، ال یمكن في أي حال من أو عدة منظمات مھنیة تھتم بتنمیة و تطور قطاع الدو
  .األحوال تقسیم  األصول الصافیة   بین أعضاء الجمعیة
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  7الموافق ل  2004فبرایر  28تمت المصادقة على ھذا القانون األساسي من طرف الجمع العام التأسیسي المنعقد بتاریخ 
  .في مدینة الدار البیضاء 1425محرم 

  

  جمعیةرئیس ال

 عبد اللطیف الزعیم
  


