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الباب األول:تعريف الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة
البند  : 1االسم
ى
عمال بمقتضيات الظهيرالشريف رقم 1-58-376املؤرخ ب 3جمادى األولى 1378املو افق 15نونبر ,1958كما جرر تعدللرب برالظهير
بمثابررة قررانون رقررم 1-73-285املررؤرخ ب 6ربيررأل األول 1393املو افررق ل10أبري ر 1993والقررانون رقررم  75.00الصررادربينفي ر بموج ر
الظهيرالشريف رقم  1.02.206بتاريخ  23لوليوز  ،2002املنظم لحق تكوين الجمعيرات ،تكونرج جمعيرة مر يرا برين األعضرا املروقعين
م يحضرجلسة التأسيس تحم اسم:
الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة.
Fédération Marocaine des Troupes Professionnelles de Théâtre
البند  : 2املقر
عنوان املقر هو :املدلرية الجهوية لوزارة الثقافة ،زنقة أبوعبيدة ،الداودلات ،ص.ب :س 11يراكش
ويمكن تغيير بقرار ين املكت الوطني.
البند  :3ليس للفدرالية أي انتما حزبي أو ي هبي.
البند : 4األهداف
تعم الفدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة وفق األهداف التالية:
الدفاع عن املصالح املهنية واالقتصادلة للفرق املسرحية املحترفة.
العم على تشجيأل التفاوض الجماع وتمثي الفرق املسرحية باعتبارها يؤسسات ينتجة ألعمال يسرحية ،م أي تفاوض
جماع يهم قطاع املسرح حس القوانين الجاري بها العم .
العم على تطويرك القوانين واليشريعات التي ين شأنها تحسين ظروف إشتغال للفرق املسرحية.
تعزيز أواصرالتعاون بين الفرق املسرحية املحترفة .
رمصاحبة الفرق املسرحية ين أج تطوير قدراتها التدبيرلة والفنية واليسويقية ملنتوجها الفني .
التوسط لح النزاعات سوا بين الفرق املسرحية املحترفة عضو الفدرالية ين جهة،أو بين فرقة و أكثر ،وبين جهات حكويية
أو شبب حكويية ،أو ين القطاع الخاص.
العم على تحسين حجم االسيثمارالعمويي املوجب لقطاع املسرح الح واملسج .
التنظيم واملشاركة م تظاهرات يسرحية وطنيا ودوليا.
 نشروتعميم الثقافة املسرحية ين خالل إحداث يو اقأل إلكترونية واستعمال جميأل وسائط االتصال الحدلثة وإصدار
يطبوعات وينشورات ورقية وسمعية وبصرية تعنى بقضالا املسرح والفنون املرتبط بب.
تحسين شروط التنافسية العادلة بين الفرق.
املساهمة م بلورة السياسات العمويية م قطاع املسرح.
عقد شراكات و اتفاقيات يأل ك الهيئات واملؤسسات املعنية بالقطاع املسرح يحليا،جهويا،وطنيا ودوليا.
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الباب الثاني  :العضوية .الحقوق و الواجبات
البند  : 5العضوية
االنضمام إلى الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة يفتوح م وجب الفرق املسرحية املحترفة  :جمعيات ،يقاوالت أو
شركات شريطة:
أن لمرعلى إنشائها سنتين على األق .
أن لكون م رصيدها عمليين احتر افيين على األق وبتعاقد يأل فنانين يهنيين .
 االلتزام بأهداف الفيدرالية و قانونها األساس ي واملقررات التنظيمية امللحقة بب .
تتم العضوية بالفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة ين طرف ك فرقة يسرحية يحترفة م وضعية قانونية سليمة
يعززة بامللف القانوني واملنهي واإلبداع على أساس االلتزام بالشروط التالية:
 1طل إلى رئيس الفدرالية.
 2تعبئة يلف طل العضوية يضمن بتصريح شرف لوقعب املسؤول ويحم خاتم الفرقة ،وتتلقى ه األخيرة جوابا م
حدود  30لويا.
 3أدا واج االنخراط السنوي املحدد ين طرف املكت الوطني ،لحول إلى الحساب البنكي للفدرالية وفق أجال يحددة
م شهر لنالرين ك سنة.
 4عدم االنتما إلطارتنظيمي وطني شبيب.
البند  : 6فقدان العضوية
تفقد العضوية لألسباب التالية :
استقالة العضو عن طريق رسالة يوقعة ويختوية ين طرف رئيس الفرقة وتبعث عن طريق البرلد املضمون ،أو تسلم
يباشرة يأل التوقيأل على وص استالم
إقالة بقرار تأدلبي لصدرعن األجهزة املختصة بقرار ين املجلس الوطني.
االيتناع غيراملبرر عن أدا واجبات العضوية .
البند  : 7تكوين األجهزة .
تتكون هياك الفيدرالية ين :

الباب الرابأل :هياك الفيدرالية







املؤتمرالوطني.
املجلس الوطني.
املكت الفيدرال
السكرتارية التنفي لة.
رؤسا الفروع الجهويين.
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البند  : 8املؤتمرالوطني :
يعتبر املؤتمرالوطني أعلى سلطة تقريرية وييشك ين:
 أعضا املكت الوطني.
 املسؤول القانوني للمؤسسة الفرقة ،أو يا لنوب عنب وبتفويض كتابي يختوم.
 رؤسا الفروع الجهويين.
 الرؤسا السابقون للفدرالية.
البند  : 9أنعقاد املؤتمر
 لنعقد املؤتمرالوطني بصورة عادلة يرة ك  4سنوات ويمكن تمدلد إلى خمس سنوات كلما دعج الضرورة إلى دلك
بقرار ين املجلس الوطني.
 لصادق املؤتمرالوطني على القرارات والتوصيات باألغلبية.
البند  : 10اختصاصات املؤتمرالوطني :
 يناقشة يشروع املقرر التنظيمي حول صيرورة املؤتمروشروط ويسطرة الترشيح واملصادقة عليب.
 تعدل القانون األساس ي.
 يناقشة التقريرين األدبي واملال واملصادقة عليهما.
 انتخاب أعضا املجلس الوطني.
 انتخاب الرئيس وأعضا املكت الوطني.
 إصدار يقررات تهم اإلستراتيجية العاية وتوجهاتها بين املؤتمرين.
 اتخاذ يو اقف اتجا القضالا العاية.
 يعلن عن املؤتمرالوطني ببالغ رسمي بشهر على األق على أن تتوص الفرق بالوثائق( :الدعوة .التقريران األدبي
واملال .جدول األعمال ).عبر البرلد اإللكتروني.
البند  : 11التصويج.
تتم عملية التصويج عن طريق االقتراع السري املباشر.
البند  :12املؤتمرالوطني االستثنائي .
تتم الدعوة إلى املؤتمرالوطني االستثنائي:
 بقرار ين املكت الوطني يصادق عليب باألغلبية املطلقة ين طرف املجلس الوطني.
 بطل يعل ين ثلثي أعضا الفدرالية.
 لنعقد املؤتمراالستثنائي بنفس شروط املؤتمرالعادي.
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البند  : 13املجلس الوطني.
املجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بين يؤتمرين .وييشك ين:
 املكت الوطني
 رؤسا الفروع الجهوية.
 يندوب جهوي واحد لنتخ عن ك عشرة فرق.
 رؤسا الفدرالية السابقون.
.1لجتمأل املجلس الوطني يرتين م السنة وكلما دعج الضرورة إلى ذلك بدعوة ين املكت الوطني م أج أقسا أسبوعين وم
حالة االستعجال أقسا ثالثة ألام على األق  ،ويترأس أشغالب رئيس الفدرالية أو ين لفوض لب ه ا األير.
.2لصح نصاب املجلس الوطني م دورتب العادلة باألغلبية وم حالة االستعجال بالثلث على األق .
 .3تتخ القرارات املجلس الوطني للفدرالية باألغلبية.
البند  : 14يهام وصالحيات املجلس الوطني الفيدرال
 لتابأل تنفي قرارات املؤتمرالوطني وبرايجب ويتداول ويناقش أي تصورات و اقتراحات لبلورة االختيارات العاية
للفيدرالية بين يؤتمرين  .ويصدرم شأن ذلك البيانات واملو اقف والتوصيات والقرارات .
 لناقش ويصادق على يشروع امليزانية السنوية املقترحة ين طرف املكت املركزي.
 لصادق على املقررات التنظيمية التالية :
.1يقرر السير الداخل للمجلس الفيدرال الوطني أولية أجهزة أخرى
.2املقرر ال ي تنظم بموجبب اإلجرا ات التأدلبية م حق أعضا الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة .
.3املقرر ال ي تنظم بموجبب املخالفات التنظيمية ألجهزة التنظيمات األعضا م الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية
املحترفة
 لبث م القضالا التي لم لنص عليها القانون م انتظار أن لصادق عليها املؤتمر
البند  : 15املكت الوطني.
املكت الوطني هو الجهازالتنفي ي املنتخ داخ املؤتمر ،ويشرف على تنفي القرارات والتوجهات الصادرة عن
املؤتمر واملجلس الوطني الفيدرال .
البند  : 16تشكي املكت الوطني.
 لتكون الكت الوطني ين (  )11أعضا لتم انتخابهم بواسطة االقتراع السري.
 ليشك املكت الوطني ين :الرئيس ونائبب ،الكات العام ونائبب ،أيين املال ونائبب ،وخمسة يسيشارين يكلفون بمها
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البند  : 17سير املكت الوطني.
 لجتمأل يرة ك شهرين وكلما دعج الضرورة إلى ذلك.
 لتخ املكت الوطني قراراتب باألغلبية
البند  : 18صالحيات املكت الوطني.
 تنفي وبلورة القرارات الصادرة عن املؤتمرواملجلس الوطني،وضمان السير العادي للفيدرالية.
 لحدث املكت الوطني سكرتارية تنفي لة ،يعهد إليها بتيبأل تنفي قرارات املكت الوطني يرا برين اجتماعاترب ،وتتكرون وجوبرا
ين :الرئيس أو نائبب ،أيين املال أونائبب ،الكات العام أو نائبب.
 لمكن التعاقد يأل يسؤول إداري واحد أو أكثر كأجير لتدبير الشؤون املالية واإلدارية للفدرالية.
 تنسيق أشغال ويهام املجلس الوطني.
 إعداد وثائق املؤتمر واملجلس الوطني.
البند  : 19يهام وصالحيات الرئيس وأعضا املكت .
الرئيس :
لنتخر يباشرررة يررن طرررف املررؤتمروذلررك لفترررة انتدابيررة يرردتها خمررس سررنوات ،قابلررة للتجدلررد يرررة واحرردة ،ويضرطلأل باملهررام
التالية:
 الناطق الرسمي باسم الفيدرالية.
 لمث الفيدرالية أيام السلطات العمويية والعدالة.
 لترأس اجتماعات املكت الوطني واملجلس الوطني.
 يسير أعمال املكت الوطني ويشرف على تنفي قراراتب.
 لمكن أن لفوض بعضا ين يهايب لنائبب أو لبعض أعضا املكت الوطني.
 لنتدب املرشحين م املهام التمثيلية باملؤسسات أو اللجان على املستوى الوطني و الدول باقتراح ين الرئيس.
نائ الرئيس
 لنوب عن الرئيس م حالة غيابب أو بتفويض ينب.
 يساعد الرئيس على إنجازيهايب.
 لنسق أعمال السكرتارية تحج إشراف الرئيس.
الكات العام
 لنجزيحاضراجتماعات املكت الوطني.
 يعد تقاريرأنشطة الفيدرالية واملجلس الوطني.
 يسهر على أرشفة وثائق الفيدرالية.
 يسهر على ضبط وتدبير تجهيزات ويمتلكات الفيدرالية.
 لضبط الصادرات والواردات ين يراسالت الفيدرالية.
 يشرف على تيبأل اإلدارة اليويية للفيدرالية.
.
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نائ الكات العام
 يساعد الكات العام على إنجازيهايب.
 لنوب عنب م حالة غيابب أو بتفويض ينب.
 لتولى استقبال تقاريرالفروع الجهوية وإعداد تقاريرتركيبية.
أيين املال
 لمسك حسابات الفيدرالية.
 يعد البرنايج املال السنوي.
 يعد تقاريردورية عن يالية الفيدرالية.
 يعد التقرير املال السنوي.
 لنسق العم يأل يندوب الحسابات.
 لصرف األجور والتعويضات واملستحقات.
 لحص يداخي االنخراطات ويتيبأل البرايج املالية للفروع الجهوية.
نائ أيين املال
 يساعد أيين املال على إنجازيهايب.
 لنوب عنب م حالة غيابب أو بتفويض ينب.
 لنجز املهام املفوضة لب ين طرف األيين.
املسيشارون
تحدد يهام املسيشارين وفق قرارات املكت الوطني وبرنايج عم م إطاريهام دائمة أو يؤقتة.

الباب السادس الفروع الجهوية:

البند  : 20تأسيس الفروع

لتأسس الفرع الجهوي م الجهات التي تتوفرعلى خمسة فرق على األق ينخرطة وم حالة عردم تروفرهر ا الشررط تجتمرأل جهتران
يتقاربتان م فرع واحد.
يسيرالفرع الجهوي يكت لتكون بالضرورة وبالصفة ين :
 رئيس جهوي لنتخ
 أيين يال لنتخ
 كات عام ينتخ
 تعقد يكات الفروع اجتماعات شهرية ينتظمة
 ترروام املكاتر الجهويررة املكتر الرروطني بتقرراريرأدبيررة عررن أنشررطتها واجتماعاتهررا وجموعهررا العايررة بشررك ينرتظم ،كمررا تو افيررب
بتقارير يالية دورية يوقعة ين الرئيس وأيين املال.
 تسلم نسخة ين سجالت للمكت الوطني بها جرد للممتلكات والتجهيزات والوثائق
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البند  : 20يهام الفرع
لضطلأل الفرع الجهوي باملهام التالية :
 تمثي املكت الوطني لدى السلطات الجهوية
 تنظم الفروع جموعها العاية العادلة واالستثنائية بقرار ين املكت الوطني وتحج إشر افب.
 تنظيم القطاعات املرتبطة باملمارسة الفنية جهويا
 تنظيم وتاطير وحمالة يجاالت اشتغال الفرق املسرحية املستوى الجهوي
 إبرام االتفاقيات والشراكات يأل املؤسسات الجهوية والتنظيمات الجهوية ذات الصلة باملمارسة الفنية.
 فتح أوراش فنية بالجهة.
 تنظيم أنشطة ذات طابأل تعبوي وتأطيري لفائدة الفرع على املستوى الجهوي.
 ليشك الجمأل العام الجهوي ين الرئيس أو ين لنوب عنب وعضو ينتدب ين ك فرقة.
 تحرردث عقررد الجمرروع العايررة االسررتثنائية بق رراريررن املكت ر أو بطل ر يعل ر يررن ثلترري الفرررق األعضررا الجهررويين لوجررب لرررئيس
الفيدرالية.

الباب السادس  :اليسييراملال

البند  :21تتكون املوارد املالية للفيدرالية الوطنية للفرق املسرحية املحترفة ين:
 الواجبات السنوية الدائمة للفرق العضو .
 املساهمات االستثنائية .
 الدعم واملنح املقدية ين طرف السلطات و الجماعات و املؤسسات العمويية األخرى وطنيا ودوليا .
 الهبات والقروض .
 الغرايات املستخلفة ين األعضا .
البند : 22صرف املداخي
 ترصر ررد ير ررداخي الفيدرالير ررة املغربير ررة للفر رررق املسر رررحية املحترفر ررة لتجهير ررزواليسر ررييروتر رردبيروتغطير ررة تكر رراليف األنشر ررطة املختلفر ررة
للفيدرالية.
 تحدد يقتضيات امليثاق املال للفيدرالية ال ي لصادق عليب املجلس الوطني الفيدرال  ،الجوان التفصيلية لليسيير املال لها.
 تمسك الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة حساباتها وفق القواعد املنصوص عليها م القوانين الجاري بها العم .
البند  : 23الحساب البنكي و توقيأل الشيكات
 لمك ررن للفيدرالي ررة أن تف ررتح حس ررابا بنكي ررا أو أكث رررباس ررمها  ،وال ل ررتم الس ررح أو التحوي ر ي ررن ه ر الحس ررابات إال بت رروقيا ال رررئيس
واأليين أو الرئيس ونائ األيين أو نائ الرئيس واأليين حس التفويض املخول ين قب املكت الوطني.
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الباب السادس  :يقتضيات يشتركة و انتقالية
البند  : 23ح الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية .
 م حالة ح الفيدرالية املغربية للفرق املسرحية املحترفة تؤول يمتلكاتها ين عقاروينقول إلى الجهة التي لحددها املؤتمر.
وتشك م ه ا الصدد لجنة ين املؤتمرالوطني إلحصا املمتلكات والقيام بإجرا ات اليسليم للجهة املعنية
 ال لمكن ح الفيدرالية إال بقرار اإلجماع ألعضائها وم يؤتمرعاد أو استثنائي.
 تؤول يمتلكات الفيدرالية على هيئة لحددها املؤتمرالوطني.
البند  : 24املخالفات
لمكن أن لقأل تحج طائلة اإلجرا ات التأدلبية ين طرف األجهزة املخول لها سلطة التأدل ك عضو ين أعضا الفيدرالية
املغربية للفرق املسرحية املحترفة أخ بالواجبات املنصوص عليها م ه ا القانون .
ويعهد للمجلس الوطني الفيدرال إصدار يقرر تنظيمي لنظم بموجبب كيفية اتخاذ اإلجرا ات التأدلبية.
البند : 25
ن
ق
لنشره ا القانو األساس ي واملقررات التنظيمية امللحقة بب بغرض تمكين أعضا الفيدرالية املغربية للفر املسرحية
املحترفة و ك ا املنضمين إليها ين االطالع على يقتضياتب والعم على تنفي .
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