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األهداف العامة للدليل:

ــن وزارة الشــباب  ــة التعــاون ب ــي تعــرف عالق ــة الت ــادئ و األســس العملي ــل إىل التذكــر باملب     يهــدف هــذا الدلي

ــة مــن جهــة أخــرى. ــات الرياضي والرياضــة مــن جهــة، والجمعي

  تتوخى وزارة الشباب والرياضة، عرب هذا الدليل، تحقيق األهداف التالية: 

        1.  تقوية وسائل الحكامة يف مجال التعاون بن القطاع الويص والجمعيات الرياضية.

        2.  إدماج النسيج الجمعوي الريايض يف نهج الجودة وتبني مقاربة املرشوع. 

        3.  تقوية وتحسن مستوى أدوار الجمعيات الرياضية باعتبارهم فاعلن يف التنمية الرياضية.

        4.  مواكبة الجمعيات يف تنفيذ مشاريعها.

ما المقصود باعتماد  الجمعية: 

االعتــاد هــو اعــراف تقدمــه الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالرياضــة للجمعيــات املتدخلــة يف مجــال الرياضــة. وهــو 

يؤســس عالقــة متميــزة بــن اإلدارة والنســيج الجمعــوي الريــايض وهــو إلزامــي مبوجــب املــادة 11 مــن القانــون رقــم 

 .30.09

ــون 30.09  ــن القان ــادة 82 م ــدي ) امل ــار تعاق ــة يف إط ــات الدول ــن إعان ــتفادة م ــدة االس ــات املعتم ــن للجمعي ميك

(. يتأســس االعتــاد أيضــا عــى وجــود مقتضيــات تنظيميــة تضمــن الســر الدميقراطــي للجمعيــة، شــفافية التدبــر 

ــات التســيرية.  ــوج العــادل للنســاء والرجــال للهيئ والول

النصوص المرجعية: 

•  الظهــر رقــم 1.58.376 الصــادر بتاريــخ 3 جــادى االوىل 1378 )15نونــرب1958( بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات 

كــا تــم تعديلــه وتتميمــه؛

ــق  ــم 30.09 املتعل ــون رق ــذ القان ــت2010( بتنفي ــان 1431 )24غش ــادر يف 13 رمض ــم 1.10.150 الص ــر رق •  الظه

ــة؛  ــة والرياض ــة البدني بالربي

•  املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432 )4نونرب2011( بتطبيق القانون   رقم 30.09؛

•  قــرار لوزيــر الشــباب والرياضــة رقــم 1100.6 الصــادر يف 27 جــادى الثانيــة 1437 )6 أبريــل 2016( بســن األنظمــة 

األساســية النموذجيــة للجمعيــات الرياضية. 
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شروط منح االعتماد: 

) املادتن 9 و11 من القانون رقم 30.09 و املادة 5 من مرسومه التطبيقي رقم 2.10.628(.

   1. الرشوط الشكلية والتذكري باملسطرة:

ــن طــرف  ــه مســبقا م ــر عــى نظــام أســايس مصــادق علي ــوين، وأن تتوف ــة بشــكل قان •  يجــب أن تؤســس الجمعي

ــة. ــة بالرياض ــة املكلف ــلطة الحكومي الس

ــا  )املدرجــة  ــق املصــادق عليه ــا بالوثائ ــر الشــباب والرياضــة مرفق ــاد إىل الســيد وزي ــب االعت ــف طل •  يوجــه مل

أســفله( بواســطة رســالة مضمونــة إىل املديريــة الجهويــة أو اإلقليميــة للــوزارة الشــباب والرياضــة أو إيداعــه مقابــل 

وصــل،  مبقــر هاتــه املديريــات أو مبقــر الــوزارة

•  تتم الدراسة األولية للملف  من طرف املديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة.

 

•  بعــد دراســة امللــف،  يقــرر الســيد الوزيــر منــح االعتــاد أو عــدم منحــه، وذلــك داخــل أجــل ال يتعــدى شــهرين 

مــن وضــع الطلــب مــن طــرف الجمعيــة.

   2. الرشوط املوضوعية:

ــة املحــددة  ــات الرياضي ــة للجمعي ــا األساســية باألنظمــة األساســية النموذجي ــة أنظمته ــق الجمعي •  يجــب أن تطاب

ــل 2016( بســن األنظمــة  ــة 1437 )6 أبري ــخ 27 جــادى الثاني ــم 1100.6 بتاري ــر الشــباب والرياضــة رق ــرار وزي بق

ــة.  ــات الرياضي ــة للجمعي األساســية النموذجي

•  يخضع االعتاد أيضا لوجود واحرام املقتضيات التنظيمية: 

•  احــرام مبــدأ عــدم التمييــز عــى أســاس دينــي، عرقــي، جنــي، اآلراء الفلســفية والسياســية :   ال يجــب أن تظهــر 

يف األنظمــة األساســية وال أن تالحــظ يف مارســتها. 

•  التسير الدميقراطي:  يتم تقديره انطالقا من النقط التالية: 

          - استدعاء يرسل إىل كل منخرط من أجل املشاركة يف الجمع العام؛

          - انتخاب الجهاز أو األجهزة املسرة من طرف الجمع العام وملدة محدودة

           - إعطاء الحق لألعضاء باعتبارهم منتخبن ومؤهلن؛

           - تحــدد اجتاعــات الجمــع العــام مــرة يف الســنة عــى األقــل، أمــا بالنســبة لألجهــزة املســرة فتتــم بصفــة 
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منتظمــة؛

          - ميكن استدعاء الجمع العام و)أو( األجهزة املسرة باقراح من أحد أعضائها؛

          - ضان حقوق الدفاع يف حالة إقصاء أو شطب عضو من الجمعية.

          - مالءمة  التمثيلية  يف األجهزة املسرة  مع مكونات الجمعية.

•  الشفافية يف التدبر عى سبيل املثال:

          - التوفر عى نظام محاسبتي للنفقات واملوارد؛ 

          - تفعيل مخطط محاسبتي جمعوي؛

          - موافقة الجمع العام عى امليزانية التوقعية  قبل الرشوع يف تنفيذها؛

          - تقديم التقارير املالية للجمع العام، ) بالنسبة لحساب النتائج و الحصيلة   يجب أن تفحص سنويا من             

قبل مراقب الحسابات (.

•  ولوج الرجال والنساء والشباب عى قدم املساواة إىل األجهزة املسرة

•  يخضع منح االعتاد برضورة وجود نشاط ريايض:

ــة ، وكــذا اللقــاءات و  •  تثبــت صحــة النشــاط الريــايض مــن خــالل امللــف والوثائــق املقدمــة مــن طــرف الجمعي

ــي يقــوم بهــا املســؤول الجهــوي أو اإلقليمــي للرياضــة . ــارات الت الزي

•  تهدف هذه اللقاءات و الزيارات إىل تبيان : 

          - التدبر النظامي للحياة الجمعوية ؛

          -  مدى تنفيذ األنشطة؛ 

           - قــدرة الجمعيــة عــى الحفــاظ عــى اســتقالليتها اتجــاه رشكائهــا ) الجمعويــن و املؤسســاتين ( ال ســيا فيــا 

يخــص التمويــل العمومــي للجمعيــة، و نــوع العالقــة التــي تربطهــا بأشــخاص القانــون العام؛

          - املسؤوليات الخاصة بكل من املأجورين و اإلدارين، وكذا تقييم العمل التطوعي؛

ــة و  ــرام رشوط الصح ــار اح ــة يف إط ــزات الرياضي ــآت و التجهي ــم للمنش ــتعال املنتظ ــن االس ــن م           - التمك

ــل؛  ــا العم ــاري به ــة الج ــوص التنظيمي ــددة يف النص ــالمة املح الس

         - املراقبة الطبية املنتظمة للرياضين. 

  3. تكوين امللف 

يجب توجيه طلب االعتاد إىل السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية: 

•  النظــام األســايس املطابــق لألنظمــة األساســية النموذجيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 9 مــن القانــون الســالف الذكــر 

رقــم 30.09 و النظــام الداخــي للجمعيــة؛ 
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•  وصــل إيــداع الترصيــح املنصــوص عليــه يف الفصــل 5 مــن الظهــر الرشيــف رقــم 1.58.376 الصــادر يف 3 جــادى 

األوىل 1378 )15 نوفمــرب 1958 ( بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات كــا تــم تغيــره و تتميمــه؛ 

•  محرض أخر جمع عام؛ 

•  قامئة أعضاء املكتب املديري و قامئة املستخدمن املكلفن بالتأطر التقني و اإلداري للجمعية؛

•  نســخ مــن وثائــق التأمــن املنصــوص عليهــا يف املــادة 11 مــن القانــون الســالف الذكــر رقــم 30.09، و نســخ مــن 

االتفاقيــات الطبيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 60 مــن نفــس القانــون؛ 

•  برنامــج أنشــطة الجمعيــة متضمنــا لعــدد و طبيعــة األنشــطة الرياضيــة التــي متارســها الجمعيــة و عــدد منخرطيهــا 

و كــذا عــدد الرياضيــن املحرفــن؛

ــم يف  ــتعالها املنتظ ــت اس ــي تثب ــتندات الت ــن املس ــة يتضم ــزات الرياضي ــآت و التجهي ــول املنش ــي ح ــف تقن •  مل

ــة.   ــا الجمعي ــي تؤطره ــة الت ــطة الرياضي ــاط أو األنش ــة النش مارس

          - اآلثار الناتجة عن منح االعتامد ) املادة 12 و 82 من القانون رقم 30.09(

ميكن التمييز بن ثالثة آثار قد تنشأ عند الحصول عى االعتاد، وهي:

    1 -  املشــاركة يف مختلــف التظاهــرات و املنافســات الرياضيــة املنظمــة مــن طــرف الجامعــات الرياضيــة  والعصــب 

الجهويــة، وكــذا العصــب االحرافيــة عنــد االقتضاء؛

    2 -  ميكــن للجمعيــات الرياضيــة االســتفادة مــن إعانــات الدولــة، الجاعــات الرابيــة واملؤسســات العموميــة. وال 

يعطــي االعتــاد الحــق يف الحصــول تلقائيــا عــى الدعــم، بــل يتــم منحــه بنــاء عــى مــرشوع محــدد، حســب الوســائل 

املتاحــة و األهــداف املســطرة مــن طــرف الســلطات العموميــة. 

    3 -  مينــح االعتــاد أيضــا، إمكانيــة وضــع مؤطريــن رهــن إشــارة الجمعيــات الرياضيــة يف إطــار تعاقــدي، ومتكينهــا 

مــن اســتخدام منشــآت تابعــة ألمــالك الدولــة أو الجاعــات املحليــة أو املؤسســات العموميــة.

         - مدة االعتامد و سحبه 

)املــادة 6 و 7 مــن املرســوم التطبيقــي رقــم 20.10.628 الصــادر بتاريــخ 7 ذي الحجــة 1432 )4 نونــرب 2011 بتنفيــذ 

القانــون 30.09 (.

املــدة :  يجــدد االعتــاد املمنــوح للجمعيــات الرياضيــة عنــد انتهــاء 4 ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ منحــه وفقــا لنفــس 

الشــكليات و الــرشوط املنصــوص عليهــا يف املــادة 5 مــن املرســوم التطبيقــي رقــم  2.10.628.
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         - سحب االعتامد : 

يسحب االعتاد بقرار من الوزير املكلف بالرياضة وذلك يف الحاالت التالية:

    1 -  إخالل الجمعية بواحد أو أكرث من الرشوط املنصوص عليها يف املادة 5 من املرسوم رقم 2.10.628 

    2 -  عدم التقيد باألحكام الترشيعية أو التنظيمية املطبقة عى الجمعية.

يتم إعالم الجمعية املعنية بأسباب السحب ودعوتها إىل تقديم مالحظاتها الكتابية أو الشفوية.

تخرب الجامعات املعنية بقرارات سحب االعتاد من الجمعيات الرياضية. 

          - تتبع االعتامد:

يجــب عــى الجمعيــة الرياضيــة أن تخــرب اإلدارة بــكل تغيــر قــد يطــرأ عــى وضعيتهــا خاصــة فيــا يتعلــق تعديــالت 

النظــام األســايس، تغيــر املســرين اإلداريــن، تغيــر املقــر االجتاعــي وغرهــا.  

مصالحها الالممركزة 

مديرية الرياضة: لالستفسار عن أي معلومة إضافية تتعلق بطريقة املواكبة املقرحة؛

حصول عى املعلومات  من البوابة اإللكرونية لوزارة الشباب والرياضة.

مواكبتكم يف مسطرة منح االعتاد تضع وزارة الشباب 

و الرياضة رهن اإلشارة:
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قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 صادريف27 من جامدى اآلخرة 1437 )6 أبريل 2016( 

بسن النظام األسايس النموذجي للجمعيات الرياضية.
وزير الشباب والرياضة،

  بناء عى القانون رقم 30.09 املتعلق بالربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهر الرشيف رقم 1.10.150 

بتاريخ 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010(، والسيا املادة 9منه؛

وعى املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432 ) 4 نوفمرب 2011 ( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق 

بالربية البدنية والرياضة، والسيا املادة األوىل منه،

              قرر ما ييل:

املادة األوىل

 يحدد يف امللحق املرفق بهذا القرار النظام األسايس النموذجي للجمعيات الرياضية.

املادة الثانية

تنسخ جميع املقتضيات املخالفة لهذا القرار.

املادة الثالثة

 ينرش هذا القرار بالجريدالرسمية.

                                                            وحرر بالرباط يف27 من جادى اآلخرة 1437 )6 أبريل 2016(.

                                                                          اإلمضاء: لحسن سكوري.

النظام األساسي النموذجي للجمعيات الرياضية

الباب األول
أحكام عامة

المادة األولى
 التأسيس والتسمية

   تتأســس بــن األشــخاص الذيــن ينضمــون إىل هــذا النظــام األســايس جمعيــة رياضيــة )وحيــدة النشــاط / متعــددة 

األنشــطة( تحــت تســمية............... ويشــار إليهــا يف هــذا النظــام األســايس ب » الجمعيــة «.

وترسي عى الجمعية أحكام: 

    •  الظهــر الرشيــف رقــم 1.58.376 الصــادر يف 3 جــادى األوىل 1378 )15 نوفمــرب 1958( بتنظيــم حــق تأســيس 

الجمعيــات، كــا تــم تغيــره و تتميمــه؛

ــم 1.10.150  ــف رق ــذه الظهــر الرشي ــة والرياضــة الصــادر بتنفي ــة البدني ــق بالربي ــم 30.09 املتعل ــون رق    •  القان



ــطس 2010( ؛ ــان 1431 )24 أغس ــن رمض ــخ 13 م بتاري

   •  املرســوم رقــم 2.10.628 الصــادر يف 7 ذي الحجــة 1432 )4 نوفمــرب 2011( بتطبيــق القانــون رقــم 30.09 املتعلــق 

بالربيــة البدنيــة والرياضة ؛

   •  هذا النظام األسايس ونظامها الداخي.

المادة 2
المدة

     تؤســس الجمعيــة ملــدة غــر محــدودة، مــا عــدا يف حالــة الحــل املعلــن عنــه وفــق الــرشوط املنصــوص عليهــا يف 

املــادة 40 مــن هــذا النظــام األســايس.

المادة 3
المقر

     يوجد مقر الجمعية ب.......... ) املدينة (. 

 وميكن تحويل املقر إىل أي مكان آخر يف نفس املدينة بقرار من املكتب املديري.

المادة 4

     الشعار والرمز واأللوان

شعار الجمعية هو..................

رمز الجمعية هو .......................

ألوان الجمعية هي .......................

 يتم تسجيل الشعار والرمز واأللوان باسم لجمعية لدى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 5
الهدف

تهدف الجمعية إىل متكن الجميع من االستفادة من مارسة ..............) النشاط أو األنشطة الرياضية املعنية ( بجميع 

أشكالها.

ــذا احــرام  ــا وك ــاه، مــن طــرف أعضائه ــادة 7 أدن ــه يف امل ــز، املنصــوص علي ــدأ عــدم التميي وتســهر عــى احــرام مب

ــك الصــادرة عــن الجامعــة  ــة وخاصــة تل ــة والدولي ــة الوطني ــدن الحركــة الرياضي ــات املقــررة مــن ل قواعــد األخالقي

ــة ل.....  ــة املغربي ــات امللكي ــاط( / الجامع ــدة النش ــة وحي ــة الرياضي ــبة للجمعي ــة ل........ ) بالنس ــة املغربي امللكي

) بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة األنشطة (.



ولهذه الغايات تهدف الجمعية إىل القيام باملهام التالية:

-  تأطر مارسة….....) النشاط أو األنشطة الرياضية املعنية (وتشجيع تعلمها ومارستها طبقا ألخالقيات وأنظمة 

الجامعة امللكية املغربية ل........ ) بالنسبة للجمعية الرياضية وحيدة النشاط( أو الجامعات امللكية املغربية ل..... ) 

بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة األنشطة(

- املشــاركة يف املنافســات الرســمية والوديــة املنظمــة عــى الصعيــد املحــي والجهــوي والوطنــي، وإذا اقتــى 

الحــال الــدويل، تحــت إرشاف الجامعــة امللكيــة املغربيــة ل........)بالنســبة للجمعيــة الرياضيــة وحيــدة النشــاط( أو 

ــة  ــات امللكي الجامع

املغربية ل.....) بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة األنشطة( ؛

-  إحداث رشكة رياضية والبقاء رشيكة فيها، عند االقتضاء؛

-  إحداث أو املساهمة يف إحداث رشكة غر رياضية أو املساهمة يف رأسالها؛

-  إحداث أو املساهمة يف إحداث جمعية أخرى غر رياضية أو االنضام إىل عضويتها؛

ــرام  ــى اح ــم ع ــة وحثه ــجيع الجمعي ــدف تش ــا به ــي يحدثونه ــات الت ــجعن والجمعي ــع املش ــات م ــط عالق -  رب

النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة املنظمــة للرياضــة والســيا تلــك املتعلقــة مبحاربــة العنــف املرتكــب أثنــاء املباريات 

ــة أو مبناســبتها؛ والتظاهــرات الرياضي

-  تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضين يف مجال مكافحة تعاطي املنشطات.

المادة 6
االنخراط

تنخرط الجمعية يف:

-  العصبــة الجهويــة ل............./ العصــب الجهويــة  ل.......... ) يتعلــق األمــر بالعصبــة أو العصــب الجهويــة التابعــة 

لهــا الجمعيــة ترابيــا والتــي تنظــم النشــاط الريــايض أو األنشــطة الرياضيــة التــي متارســها الجمعيــة(؛

-  الجامعــة امللكيــة املغربيــة ل..........أو الجامعــات امللكيــة املغربيــة ل ......... ) يتعلــق األمــر بالجامعــة أو الجامعات 

الرياضيــة الوطنيــة والتــي تنظــم النشــاط الريــايض أو األنشــطة الرياضيــة التــي متارســها الجمعية(؛

-  عنــد االقتضــاء، العصبــة االحرافيــة ل ........../ أو العصــب االحرافيــة ل........ ) يتعلــق األمــر بالعصبــة أو العصــب 

ــرات  ــات أو تظاه ــار منافس ــة يف إط ــها الجمعي ــي متارس ــة الت ــطة الرياضي ــايض أو األنش ــاط الري ــم النش ــي تنظ الت

ــة(. ــة ذات صبغــة احرافي رياضي

ولهــذه الغايــة، تلتــزم الجمعيــة باحــرام األنظمــة األساســية واألنظمــة العامــة للعصبــة أو العصــب الجهويــة وكــذا 

ــات  ــال إىل العقوب ــذا االمتث ــا، وك ــت لوائه ــم تح ــي تنض ــة الت ــة الوطني ــات الرياضي ــة أو الجامع ــة الرياضي للجامع

ــر. ــا لألنظمــة الســالفة الذك ــا تطبيق ــد تصــدر يف حقه ــي ق ــة الت التأديبي



المادة 7
عدم التمييز

تكون الجمعية وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية و الدينية.

ــض  ــرد، التحري ــطب أو الط ــف أو الش ــة التوقي ــت طائل ــة تح ــاء الجمعي ــن أعض ــو م ــى كل عض ــة ع ــرض رصاح يح

عــى التمييــز أو عــى الكراهيــة ضــد أي بلــد، أو شــخص أو مجموعــة أشــخاص بســبب األصــل الوطنــي أو  األصــل 

االجتاعــي أو اللــون أو الجنــس أو الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي الســيايس أو االنتــاء 

النقــايب أو بســبب االنتــاء  أو عــدم االنتــاء الحقيقــي أو املفــرض لعــرق أو ألمــة أو لســاللة أو ديــن معــن.

الباب الثاني
تكوين الجمعية 

المادة 8
التكوين

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطن وأعضاء رشفين:

أ (   األعضاء النشيطون: كل شخص ينضم رصاحة إىل هذا النظام األسايس والنظام الداخي للجمعية؛ 

ب(  األعضــاء الرشفيــون: كل شــخص ذايت أو معنــوي يقــدم أو قــدم  خدمــات لفائــدة الجمعيــة. ومتنــح هــذه الصفــة 

مــن طــرف الجمــع العــام بنــاء عــى اقــراح مــن املكتــب املديــري للجمعيــة.

ال ميكن لألعضاء الرشفيون أن يشاركوا يف الجمع العام إال بصفة استشارية.

المادة 9 
شروط االنخراط

يجب عى كل شخص يرغب يف االنخراط يف الجمعية أن تتوفر فيه الرشوط التالية:

أ-  بالنسبة للشخص الذايت:  

أن يكون بالغا سن مثاين عرشة )18( سنة عى األقل؛  •

أن يتمتع بحقوقه املدنية والسياسية؛  •

أن تكون بطاقة سوابقه خالية من أية سابقة؛   •

أن يكون مستوفيا ألداء واجب انخراطه السنوي.  •

ب-   بالنسبة للشخص االعتباري:

أن يكون له هدف آخر غر مارسة الرياضة؛  •

أال يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية؛   •

أن يكون مستوفيا ألداء واجب انخراطه السنوي؛  •



أال تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان أو استشهار.  •

تحدد مسطرة وكيفيات االنخراط، يف النظام الداخي للجمعية. 

المادة 10
 حقوق األعضاء

يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية:

-  املشــاركة يف الجمــع العــام للجمعيــة، واإلطــالع مســبقا عــى جــدول األعــال وتلقــي الدعــوة إىل حضــور أشــغاله 

داخــل اآلجــال ومارســة حــق التصويــت. غــر أنــه ال ميكــن مارســة هــذا الحــق يف التصويــت مــن قبــل األعضــاء 

الجــدد إال بعــد مــرور ســنة ابتــداء مــن تاريــخ انخراطهــم؛

-  إبداء مالحظات بخصوص النقط املدرجة يف جدول أعال الجمع العام وتقديم اقراحات بغرض إغنائه؛

-  اإلطالع عى قضايا الجمعية عن طريق أجهزتها وهياكلهااملخصصة لهذا الغرض؛

-  مارسة باقي الحقوق األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام األسايس والنظام الداخي للجمعية.

المادة 11
التزامات األعضاء

يجب عى كل عضو يف الجمعية أن:

-  يتقيــد برصامــة مبقتضيــات هــذا النظــام األســايس والنظــام الداخــي للجمعيــة، وكــذا القــرارات واألنظمــة الصــادرة 

عــن........) الجامعــة الرياضيــة أو الجامعــات الرياضيــة التــي تنضــوي الجمعيــة تحــت لوائهــا(؛

-  يحــرم األخــالق الرياضيــة و قواعــد اللعــب كــا هــي مقــررة مــن لــدن ..... ) الجامعــة الرياضيــة أو الجامعــات 

الرياضيــة التــي تنضــوي الجمعيــة تحــت لوائهــا(.

المادة 12
فقدان صفة العضو

تفقد  صفة عضو يف الجمعية مبا يي:

-  الوفاة؛

-  االستقالة؛

-  الشــطب املقــرر مــن لــدن الجمــع العــام باقــراح مــن املكتــب املديــري يف حــق كل شــخص ارتكــب خطــأ جســيا 

أو يتناقــض مــع أهــداف الجمعيــة املحــددة يف املــادة 5 أعــاله، ويف هــذه الحالــة،  ال يجــوز للمكتــب املديــري، اتخــاذ 

اقراحــه إال بعــد  دعــوة املعنــي باألمــر لتقديــم توضيحاتــه ؛

-  مقرر قضايئ نهايئ صادر عن الهيئات القضائية املختصة.



الباب الثالث
أجهزة الجمعية 

المادة 13
أجهزة الجمعية

    تتكون أجهزة الجمعية من: 

الجمع العام؛  -

املكتب املديري؛  -

اللجان؛  -

الفروع ) بالنسبة للجمعيات متعددة األنشطة(.  -

الفرع األول
الجمع العام
المادة 14
التكوين

الجمع العام هو أعى جهاز بالجمعية.

يتكون الجمع العام من األشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط بالجمعية.

يحــرض يف الجمــع العــام، بصفــة استشــارية، األعضــاء الرشفيــون بالجمعيــة والرؤســاء املنتدبــون) بالنســبة للجمعيــات 

الرياضيــة متعــددة األنشــطة (، وكــذا كل شــخص يعتــرب رئيــس الجمعيــة حضــوره رضوريــا أو مفيــدا للجمعيــة.  

ميكــن أيضــا أن يحــرض اجتاعــات الجمــع العــام للجمعيــة، بصفــة مالحظــن، الصحافيــون الرياضيــون املعتمــدون 

لهــذا الغــرض واملدعــوون مــن قبــل رئيــس الجمعيــة، مــا مل يتقــرر عقــد جمــع عــام مغلــق.

المادة 15
التمثيل

)بالنسبة للجمعيات الرياضية وحيدة النشاط (

متثل األشخاص االعتبارية العضو بالجمعية يف الجمع العام من طرف وكالء أعالهم والذين يجب إبالغ أسائهم إىل 

الجمعية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عرش يوما عى األقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.

) بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(

ميثل األعضاء النشيطون بكل فرع من فروع الجمعية بالجمع العام من قبل مندوبن اثنن.

وعالوة عى ذلك يتوفر عى مندوب إضايف:

ــدد  ــن الع ــن 0٪ إىل 5٪ م ــل نســبة م ــن متث ــن املجازي ــن الرياضي ــة م ــرع بالنظــر إىل كل مجموع كل ف  -



مندوبــن؛  )  6  ( ســتة  عددهــم  يتجــاوز  ال  أن  عــى  للجمعيــة  املنتمــن  املجازيــن  للرياضيــن  اإلجــايل 

ــة  ــة مســجلة بصف ــود رياضي ــرون عــى عق ــن يتوف ــن الذي ــرع بالنظــر إىل مجموعــة مــن الرياضي كل ف  -

قانونيــة بالجامعــة املعنيــة بالنشــاط الريــايض للفــرع  والتــي تنضــوي تحــت لوائهــا الجمعيــة، والتــي متثــل نســبة 

10٪ مــن عــدد العبــي فريــق الذكــور واإلنــاث  مــن فئــة الكبــار املنتمــن إىل هــذا الفــرع، عــى أن ال يتجــاوز عددهــم 

ــن؛ ــة ) 8 ( مندوب مثاني

كل فرع ميارس رياضة أوملبية.  -

 يتوفر كل مندوب عى صوت واحد

ــم  ــن بينه ــة وم ــاء الجمعي ــرف أعض ــن ط ــة، م ــذه الغاي ــد له ــرع يعق ــاع للف ــالل اجت ــن خ ــاب املندوب ــم انتخ يت

ــة  ــدة. يف حال ــة يف دورة واح ــردي باألغلبي ــراع الف ــطة االق ــنوات بواس ــع ) 4( س ــدة أرب ــي مل ــرع املعن ــن للف املنتم

حصــول مرشــحن أو أكــرث عــى نفــس العــدد مــن األصــوات،  يتــم إجــراء القرعــة لتعيــن املرشــح الفائــز باالنتخــاب.

ــدوب أو  ــاب املن ــي، يف انتخ ــرع املعن ــي إىل الف ــي تنتم ــة  والت ــاء يف الجمعي ــة األعض ــخاص االعتباري ــارك األش تش

ــوين. ــا القان ــطة ممثله ــن بواس املندوب

تحدد كيفيات انتخاب املندوبن يف النظام الداخي للجمعية. 

المادة 16
أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام إما عاديا أو غر عادي.

الجزء الفرعي1
الجمع العام العادي

المادة 17
 الصالحيات

يعهد إىل الجمع العام العادي مبا يي: 

تحديد السياسة العمومية للجمعية وتوجيهها ومراقبتها؛  •

التداول يف التقريرين األديب واملايل للسنة املالية املنرصمة؛  •

التداول يف برنامج العمل السنوي التوقعي؛  •

املصادقة عى ميزانية السنة املالية املوالية؛  •

انتخاب رئيس املكتب املديري وأعضائه ؛  •

إصدار كل مقرح أو رغبة قصد عرضها عى األجهزة الجامعية؛  •

انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء عى اقراح من املكتب املديري وبالنسبة لكل سنة مالية، قصد   •

دراسة حسابات الجمعية والتصديق عليها؛

تحديد مبالغ املساهات السنوية بناء عى اقراح من املكتب املديري؛  •

البت يف كل قضية تهم الجمعية؛  •



مارسة الصالحيات املخولة له رصاحة مبقتى هذا النظام األسايس.     •

المادة 18
انعقاد الجمع العام العادي

ينعقــد الجمــع العــام العــادي مــرة واحــدة يف الســنة، وتوجــه الدعــوة إىل الجمــع العــام العــادي بواســطة رســالة 

مضمونــة مــع إشــعار التوصــل، إىل األعضــاء واألشــخاص املقبولــن للمشــاركة يف أشــغاله، خمســة عــرش يومــا عــى 

األقــل قبــل التاريــخ املحــدد النعقــاده.

يجب أن ينعقد الجمع العام العادي ثالثن يوما عى األقل قبل التاريخ املرتقب الفتتاح املوسم الريايض. 

ال تتــم الدعــوة إىل الجمــع العــام العــادي إال مببــادرة مــن رئيــس الجمعيــة أو بطلــب مــن األعضــاء الذيــن ميثلــون 

ــس  ــب إىل رئي ــة األخــرة، يجــب أن يوجــه الطل ــد صــوت واحــد. ويف هــذه الحال ــه زائ ــة ل نصــف األصــوات املكون

الجمعيــة مــع اإلشــارة إىل النقــط التــي ســيتم التــداول بشــأنها خــالل هــذا الجمــع العــام الــذي يجــب أن ينعقــد 

خــالل أجــل ال يتجــاوز شــهرا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بهــذا الطلــب. 

ال تصــح مــداوالت الجمــع العــام إال بحضــور نصــف األعضــاء الذيــن ميثلــون نصــف األصــوات املكونــة لــه زائــد عضــو 

واحد.

ــل ال  ــرصام أج ــد ان ــادي بع ــام الع ــع الع ــاد الجم ــددا إىل انعق ــوة مج ــم الدع ــاب، تت ــال النص ــدم اكت ــة ع ويف حال

يقــل عــن خمســة عــرش يومــا. ويف هــذه الحالــة األخــرة، يتــم التــداول بصفــة صحيحــة مهــا كان عــدد األعضــاء 

ــن. الحارضي

يرأس الجمع العام العادي رئيس املكتب املديري أو أحد نوابه إذا تعذر ذلك.

تتخــذ قــرارات الجمــع العــام العــادي بنصــف أصــوات أعضائــه الحارضيــن زائــد صــوت واحــد، وذلــك إمــا بواســطة 

التصويــت الــرسي أو التصويــت برفــع اليــد. ويف حالــة عــدم االتفــاق عــى منــط التصويــت، يعتمــد التصويــت الــرسي

ال يقبل التصويت عن طريق املراسلة أو الوكالة.

المادة 19
 جدول األعمال

يتــم تحديــد جــدول أعــال الجمــع العــام العــادي مــن طــرف املكتــب املديــري. ويجــب أن يتضمــن عــى الخصــوص 

النقــط التاليــة:

•  التحقق من الصالحيات ومن توفر النصاب؛

كلمة الرئيس االفتتاحية؛  •

اإلطالع عى محرض الجمع العام العادي السابق؛  •

التداول يف التقريرين األديب واملايل؛  •

االطالع عى تقرير مراقب الحسابات؛  •

التداول يف مرشوع ميزانية السنة املالية املوالية؛  •

تعين فاحيص ومراقبي املحارض؛  •



انتخاب املكتب املديري عند حلول االستحقاق، طبقا للادة 23 أدناه؛  •

الشطب عى أحد األعضاء أو توقيفه، عند االقتضاء؛  •

قبول أعضاء جدد، عند االقتضاء؛  •

دراسة االقراحات والرغبات املقدمة إىل الجمع العام العادي من طرف أعضائه. ويجب أن يتوصل املكتب   •

املديري بهذه االقراحات والرغبات خمسة أيام عى األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.

يجــب توجيــه جــدول األعــال والتقريريــن األديب واملــايل إىل أعضــاء الجمــع العــام العــادي عــرشة أيــام عــى األقــل 

قبــل تاريــخ انعقــاده. كــا ميكــن ســحب هــذه الوثائــق مــن طــرف أعضــاء الجمــع العــام العــادي مــن مقــر الجمعيــة.

ال يجوز أن يتداول الجمع العام العادي يف أية نقطة غر مدرجة يف جدول األعال.

الجزء الفرعي 2 
الجمع العام غير العادي 

المادة 20
الصالحيات

ميكن أن ينعقد الجمع العام غر العادي يف أي وقت والسيا من أجل:

املصادقة عى النظام األسايس والنظام الداخي للجمعية؛  -

التداول يف التعديالت املراد إدخالها عى النظام األسايس والنظام الداخي للجمعية باقراح إما من رئيس   -

الجمعية أو من عضو أو عدة أعضاء. ويف هذه الحالة األخرة، يجب أن يتوصل املكتب املديري باقراح التعديل يف 

أجل خمسة أيام عى األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غر العادي؛

اتخاذ قرار إحداث الفروع )بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(؛  -

دراسة كل قضية مستعجلة يقرحها رئيس الجمعية؛  -

إقالة املكتب املديري؛ عند االقتضاء ؛  -

اتخاذ قرار حذف كل فرع باقراح من املكتب املديري )بالنسبة لجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(؛  -

اتخاذ قرار اندماج  الجمعية مع جمعية رياضية أخرى؛  -

حل الجمعية.  -

ال يجوز التداول إال يف القضايا املدرجة يف جدول األعال.

المادة 21
انعقاد الجمع العام غير العادي

ال تتــم الدعــوة النعقــاد الجمــع العــام غــر العــادي إال مببــادرة مــن رئيــس املكتــب املديــري أو بطلــب مــن أعضائــه 

الذيــن ميثلــون عــى األقــل ثلثــي األصــوات املكونــة لــه. ويف هــذه الحالــة األخــرة، يجــب أن يوجــه الطلــب إىل رئيــس 

الجمعيــة مــع  اإلشــارة إىل النقــط التــي ســيتم التــداول بشــأنها خــالل هــذا الجمــع العــام  الــذي يجــب أن ينعقــد 

خــالل أجــل ال يتجــاوز شــهرا  ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بهــذا الطلــب.

توجــه الدعــوة إىل الجمــع العــام غــر العــادي مرفقــة بجــدول األعــال بواســطة رســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتوصل 



ــخ  ــل التاري ــل قب ــى األق ــا ع ــن للمشــاركة يف أشــغاله، خمســة عــرش يوم ــن املقبول إىل األعضــاء واألشــخاص اآلخري

املحــدد النعقــاده.

ال ميكن للجمع العام غر العادي أن يتداول بصفة صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء املكونة له عى األقل.

ويف حالــة عــدم اكتــال النصــاب، تتــم الدعــوة مجــددا إىل انعقــاد الجمــع العــام غــر العــادي بعــد انــرصام أجــل 

ــدد األعضــاء  ــا كان ع ــة مه ــة صحيح ــداول بصف ــن أن يت ــة ميك ــا. ويف هــذه الحال ــن خمســة عــرش يوم ــل ع ال يق

ــن. الحارضي

يرأس الجمع العام غر العادي، رئيس املكتب املديري أو أحد نوابه إذا تعذر عليه ذلك. 

تتخذ قرارات الجمع العام غر العادي بثلثي أصوات األعضاء الحارضين.

يعتمد التصويت الرسي.

ال يقبل التصويت بالوكالة أو باملراسلة. 

عندمــا يتــم التصويــت عــى قــرار إقالــة املكتــب املديــري، يعــن الجمــع العــام غــر العــادي لجنــة تكلــف بترصيــف 

األمــور الجاريــة إىل حــن انتخــاب مكتــب مديــري جديــد مــن قبــل أقــرب جمــع عــام عــادي.

الفرع 2 
المكتب المديري
الفرع الجزئي 1

قواعد التنظيم و التسيير
المادة 22

 الصالحيات
املكتب املديري هو جهاز إدارة وتسير الجمعية.

و لهذا الغرض يتوىل:

تنفيذ القرارات املتخذة من طرف الجمع العام؛  .1

إعداد مرشوع برنامج العمل السنوي وعرضه عى مصادقة الجمع العام؛  .2

التداول يف مرشوع ميزانية الجمعية و عرضه عى مصادقة الجمع العام؛   .3

وضع النظام األسايس ملستخدمي الجمعية وعرضه عى مصادقة الجمع العام ؛  .4

إعداد مرشوعي النظام األسايس والنظام الداخي وعرضها عى مصادقة الجمع العام؛   .5

فــرض احــرام هــذا النظــام األســايس وكــذا أنظمــة وقــرارات الجامعــة الرياضيــة الوطنيــة أو الجامعــات   .6

الرياضيــة الوطنيــة التــي تنضــوي الجمعيــة تحــت لوائهــا مــن قبــل أجهــزة الجمعيــة ومســتخدميها؛ 

اقراح الشطب عى عضو بالجمعية أو توقيفه، حسب الحالة، عى الجمع العام ؛  .7

اتخاذ كل التدابر الالزمة من أجل ضان مراقبة طبية دورية للرياضين التابعن للجمعية؛  .8

السهر عى التأطر التقني ملختلف فئات الفرق التابعة للجمعية؛  .9

تدبر وصيانة املنشآت الرياضية للجمعية والسهر عى سالمتها؛  .10

إعداد، عند االقتضاء، مرشوع إحداث رشكة رياضية طبقا للقانون رقم 30.09 املشار إليه أعاله؛   .11

ــايس  ــا األس ــام لنظامه ــرام الت ــار االح ــة يف إط ــير الجمعي ــن تس ــق بحس ــراء يتعل ــرار أو إج ــاذ أي ق اتخ  .12

الداخــي. ونظامهــا 



عــالوة عــى ذلــك، يبــت املكتــب املديــري يف كل القضايــا املرتبــة عــن حالــة قــوة قاهــرة أو الحــاالت غــر املنصــوص 

عليهــا يف هــذا النظــام األســايس والنظــام الداخــي للجمعيــة أو أنظمــة الجامعــة الرياضيــة أو الجامعــات الرياضيــة 

التــي تنضــوي تحــت لوائهــا.

المادة 23 
التكوين-االنتخاب-التداول-الشغور

1 -  التكوين
 عالوة عى رئيسه يتكون املكتب املديري من .....) من 9  إىل  15 ( عضوا. 

ينتخب املكتب املديري من بن أعضائه : 

نائب أول للرئيس؛  •

نائب ثان للرئيس؛  •

كاتب عام؛  •

كاتب عام مساعد؛  •

أمن مال؛  •

أمن مال مساعد؛  •

...... )ما بن 3 إىل 9 ( مستشارين.  •

ميكــن أن يضــم املكتــب املديــري بصفــة استشــارية كل شــخص ميكــن لــه إفادتــه حــول قضيــة أو عــدة قضايــا مدرجــة 

ــدول األعال. يف ج

ال ميكن ألعضاء املكتب املديري تلقي أي أجر مقابل القيام مبهامهم. 

-2 االنتخاب 
ينتخــب رئيــس وأعضــاء املكتــب املديــري عــن طريــق االقــراع بالالئحــة ملــدة 4 ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة 

مــن طــرف الجمــع العــام للجمعيــة وفــق الــرشوط املنصــوص عليهــا بعــده.

يجــب عــى كل مرشــح ملنصــب الرئيــس أن يقــدم الئحــة الرشــيحات، يكــون وكيلهــا، تتضمــن عــددا مــن األســاء 

يعــادل عــدد املقاعــد الواجــب شــغلها ومتثــل النســاء املنخرطــات يف الجمعيــة يف حالــة وجودهــن وكــذا ) بالنســبة 

للجمعيــات الرياضيــة متعــددة األنشــطة ( مختلــف األنشــطة الرياضيــة التــي متــارس داخــل الجمعيــة. غــر أنــه ال 

يؤهــل للرشــح لعضويــة املكتــب املديــري كل مــن لــه صفــة  ريــايض أو إطــار ريــايض  يف الجمعيــة، أو مــن  يــزاول 

إحــدى مهــام التدبــر أو التأطــر التقنــي، مبقابــل مــادي أو بصفــة تطوعيــة، أو مــن لــه صفــة عضــو مبكتــب مديــري 

يف جمعيــة رياضيــة أخــرى  أو لــه صفــة ريــايض أو إطــار ريــايض  يف جمعيــة رياضيــة أخــرى  أو يــزاول بهــا مهــام 

التدبــر أو التأطــر التقنــي.

يجــب أن تحمــل لوائــح الرشــيحات إمضــاءات املرشــحن مصــادق عليهــا وأن تبــن فيهــا أســاء املرشــحن الشــخصية 

ــهم. والعائلية وجنس

يجــب عــى وكيــل الالئحــة أن يــودع لــدى الكتابــة  العامــة للجمعيــة الئحــة الرشــيحات 8 أيــام عــى األقــل قبــل 

تاريــخ انعقــاد الجمــع العــام العــادي الــذي يقــوم بانتخــاب املكتــب املديــري.



تنتخــب يف الــدور األول الالئحــة التــي حصلــت عــى األغلبيــة املطلقــة مــن األصــوات املعــرب عنهــا. يف حالــة تعــذر 

ذلــك، يتــم تنظيــم دور ثــاين داخــل أجــل 15 يومــا املواليــة والــذي تقــدم فيــه  لالنتخــاب الالئحتــان اللتــان حصلتــا 

ــة يتــم انتخــاب الالئحــة التــي حصلــت عــى أكــرب  ــدور األول. ويف هــذه الحال عــى أكــرب عــدد مــن األصــوات يف ال

عــدد مــن األصــوات.

إذا حصلــت الالئحتــان عــى نفــس عــدد األصــوات يف الــدور الثــاين، يتــم انتخــاب الالئحــة التــي يكــون وكيلهــا أصغــر 

ســنا، ويف حالــة تعــادل الســن تجــرى القرعــة لتعيــن الالئحــة الفائــزة باالنتخــاب.        

3 - املداوالت
ال ميكــن أن يتــداول املكتــب املديــري بكيفيــة صحيحــة إال بحضــور نصــف األعضــاء املكونــن لــه عــى األقــل زائــد 

صــوت واحــد.

تتخذ القرارات بأغلبية األصوات. ويف حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعترب مستقيال من املكتب املديري، كل عضو تغيب خالل ثالث اجتاعات متتالية بدون عذر مقبول.

4 - الشغور
ــن  ــك، م ــس أو إذا تعــذر ذل ــب األول للرئي ــل النائ ــن قب ــا م ــم تعويضــه مؤقت ــس، يت ــة شــغور منصــب الرئي يف حال

قبــل النائــب الثــاين للرئيــس إىل حــن انعقــاد أقــرب جمــع عــام عــادي الــذي يقــوم بانتخــاب مكتــب مديــري جديــد 

لواليــة جديــدة.

ويف حالــة شــغور يحــول دون تــداول املكتــب املديــري بصفــة صحيحــة، تتــم الدعــوة إىل عقــد جمــع عــام غــر عــادي 

مــن أجــل تعيــن لجنــة تكلــف بترصيــف األمــور الجاريــة إىل حــن انتخــاب مكتــب مديــري جديــد مــن قبــل أقــرب 

جمــع عــام عــادي.

المادة 24
االجتماعات- جدول األعمال

يعقد املكتب املديري اجتاعاته مرة كل شهر عى األقل بدعوة من رئيسه.

يجــب توجيــه الدعــوة ألعضــاء املكتــب املديــري مرفقــة بجــدول األعــال عــرشة )10( أيــام عــى األقــل قبــل تاريــخ 

االجتــاع . 

يحــرض بصفــة استشــارية الجتاعــات املكتــب املديــري كل شــخص يكــون حضــوره مفيــدا  وكــذا الرؤســاء املنتدبــون 

للفــروع ) بالنســبة للجمعيــات الرياضيــة متعــددة األنشــطة(.

يتــوىل الكاتــب العــام إعــداد جــدول األعــال. ولــكل عضــو مــن أعضــاء املكتــب املديــري الحــق يف اقــراح النقــط 

التــي يرغــب يف إدراجهــا ضمــن جــدول األعــال عــى أن يوجههــا إىل الكاتــب العــام  خمســة )5(  أيــام عــى األقــل 

قبــل تاريــخ االجتــاع.



الجزء الفرعي 2 
مهام المسؤولين الرئيسيين

المادة 25
الرئيس

   يكون رئيس املكتب املديري، بحكم القانون، رئيس الجمعية وبهذه الصفة:

ميثل الجمعية يف جميع الترصفات املرتبطة بالحياة املدنية ولدى السلطات العمومية؛  -

يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام واملكتب املديري؛  -

يسهر عى التسير املنتظم للجمعية؛  -

-  يعد منظام إدارة الجمعية ويعرضه عى مصادقة املكتب املديري ؛

يسهر عى التسير الجيد للجموع العامة والجتاعات املكتب املديري؛  -

يوقع عى كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجمعية؛  -

يأمر برصف النفقات، وذلك يف حدود امليزانية املصادق عليها من طرف الجمع العام؛  -

يفاوض يف شأن الدعم املايل عى املدى القصر مع املؤسسات البنكية؛  -

يربم، برخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة أو طويلة األمد؛  -

يقوم بتدبر ممتلكات الجمعية، برخيص من الجمع العام؛  -

يعن الرئيس املنتدب لكل فرع تابع للجمعية ) بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(؛  -

يوظف ويعزل مستخدمي الجمعية.  -

يجــوز لــه أن يفــوض بعــض اختصاصاتــه إىل أحــد نــواب الرئيــس الــذي يســاعده يف مزاولــة مهامــه ويقــوم مقامــه يف 

حالــة غيابــه أو إذا عاقــه عائــق.

المادة 26
الكاتب العام

يعهد إىل الكاتب العام القيام مبا يي : 

تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية وتتبع العالقات مع الهيآت الرياضية؛  -

تحضر االنتخابات واجتاعات الجموع العامة واملكتب املديري؛  -

إعداد التقرير األديب للجمعية قصد عرضه عى مصادقة الجمع العام؛  -

إعداد محارض مداوالت الجموع العامة واملكتب املديري.  -

يساعد الكاتب العام يف مارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.



المادة 27
أمين المال

يعهد إىل أمن املال القيام مبا يي :

تدبر موارد الجمعية. وبهذه الصفة، يقوم بتحصيل املداخيل وتصفية النفقات التي يأمر الرئيس برصفها،   -

ومسك محاسبة الجمعية التي يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف مراقب للحسابات؛

التوقيع مع الرئيس عى الشيكات وسندات األداء الصادرة باسم الجمعية؛  -

إعداد مرشوع ميزانية السنة املالية املوالية وعرضه للتداول عى املكتب املديري؛  -

إعداد التقرير املايل للجامعة  قصد عرضه عى الجمع العام.  -

يساعد أمن املال يف مزاولة مهامه أمن مال مساعد الذي ينوب عنه يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

الفرع 3 
اللجان

المادة 28
الصالحيات- التكوين- التسيير

تحدث لجان يعهد إليها مبساعدة املكتب املديري يف مارسة مهامه، وبهذه الصفة، تتوىل اللجان القيام باملهام 

املوكولة إليها من لدن رئيس املكتب املديري.

ال ميكن للجان أن تدرس إال القضايا التي تدخل ضمن صالحيات كل واحدة منها.

تتكون كل لجنة من خمسة )5( أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بن أعضائه. ويعن رئيس 

املكتب املديري رئيس اللجنة من بن األعضاء الذين يتألف منهم هذا املكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضان حسن سرها ويحدد الجدول الزمني الجتاعاتها التي تنعقد وجوبا مبقر الجمعية، 

ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إىل املكتب املديري.

يف حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعن رئيس املكتب املديري عضوا آخر من أعضاء هذا املكتب خلفا له.

الفرع 4
الفروع

) بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(

المادة 29
اإلحداث

يحدث بالجمعية الرياضية ......... ) عدد الفروع ( فروع ميثل كل واحد منها نشاط ريايض ميارس داخل الجمعية 



ويتعلق األمر مبا يي :

فرع .................) النشاط الريايض(؛  -

فرع................. ) النشاط الريايض(؛  -

.........................................؛  -

المادة 30
 التكوين

يضم كل فرع أعضاء الجمعية الراغبن يف االنتاء إليه طبقا للكيفيات املحددة يف النظام الداخي للجمعية.

غر أنه، ال ميكن ألي عضو بالجمعية أن ينتمي إىل أكرث من فرع واحد.

المادة31
التسيير

يسر كل فرع من طرف رئيس منتدب يعينه رئيس الجمعية. 

ــه املتعلقــة  ــة أن يفــوض إىل الرئيــس املنتــدب للفــرع بعضــا مــن اختصاصات ــة، ميكــن لرئيــس الجمعي ولهــذه الغاي

ــي. ــارشة الفــرع املعن ــي تهــم مب ــة والت ــر اإلداري واملــايل للجمعي بالتدب

المادة 32
االجتماعات

يرأس اجتاعات الفرع الرئيس املنتدب وتنعقد طبقا للكيفيات املحددة يف النظام الداخي للجمعية.

الباب الرابع
مقتضيات مالية ومحاسباتية

المادة 33
السنة المحاسبية

متتــد الســنة املحاســبية للجمعيــة عــى مــدى 12 شــهرا. وتبتــدئ يف........ وتنتهــي يف ........ )يجــب أن يصــادف افتتــاح 

الســنة املحاســبية افتتــاح املوســم الريــايض املعنــي(

المادة 34
الميزانية

ــوع  ــة ومجم ــا الجمعي ــل عليه ــن أن تحص ــي ميك ــوارد الت ــوع امل ــة ملجم ــة التوقعي ــي الوثيق ــة ه ــة الجمعي ميزاني

ــبية. ــنة املحاس ــالل الس ــا خ ــة احتياجاته ــا ملواجه ــن تخصيصه ــات املمك النفق



يتــم إعــداد امليزانيــة مــن قبــل أمــن املــال، ويتــم التــداول بشــأنها مــن قبــل املكتــب املديــري ويصــادق عليهــا الجمــع 

العام.

يجب أن تكون موارد ونفقات الجمعية متوازنة خالل السنة املحاسبية.

ــري  ــب املدي ــة حســب املســاطر املحاســباتية املحــددة مــن طــرف املكت ــذ امليزاني ــوىل الرئيــس وأمــن املــال تنفي يت

ــايل لســرها. ــة واالفتحــاص امل ــق عــى حســابات الجمعي ــف بالتصدي ــراح مــن مراقــب الحســابات املكل باق

المادة 35
 الموارد

تتكون موارد الجمعية من:

واجبات االنخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجمعية؛  -

املداخيل املحصل عليها من مشاركة الجمعية يف املنافسات والتظاهرات الرياضية؛  -

املداخيل املحصل من املنافسات الرياضية التي تنظمها الجمعية؛  -

اإلعانات املالية للدولة والجاعات الرابية أو ألية هيئة أخرى عمومية أو خاصة؛  -

مداخيل املمتلكات املنقولة والعقارية التي متلكها؛  -

مداخيل بيع املطبوعات وتسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجمعية ؛  -

الهبات والوصايا؛  -

-   أية موارد أخرى تسمح بها القوانن الجاري بها العمل.

المادة 36
 النفقات

يخصص استعال املوارد لتسير الجمعية وتحقيق أهدافها.

ــتثار  ــات االس ــات التســير ونفق ــن نفق ــذي يب ــة يف املخطــط املحاســبي ال ــات الجمعي ــة، تحــدد نفق ــذه الغاي وله

ــز. ــة أو التجهي ــات التهيئ ونفق

ال ميكن سحب األموال إال بعد التوقيع املشرك:

إما للرئيس وأمن املال؛  •

إما للرئيس وأمن املال املساعد يف حالة غياب أمن املال أو إذا عاقه عائق؛  •

يف حالة غياب الرئيس، ميكن لنائب الرئيس املعن بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.

المادة 37
المحاسبة

يتم مسك محاسبة تربز نتائج التدبر املايل للجمعية.

ــرباء  ــة الخ ــجل يف هيئ ــابات مس ــب للحس ــل مراق ــن قب ــنويا م ــة س ــطة الجمعي ــابات وأنش ــق يف حس ــم التدقي يت



ــة. ــا يف الجمعي ــون منخرط ــب أال يك ــذي يج ــبن وال املحاس

ــى  ــا، وع ــق عليه ــي تطب ــباتية الت ــد املحاس ــابات للقواع ــم الحس ــة تقدي ــى مطابق ــهاد ع ــق إىل اإلش ــدف التدقي يه

أنهــا تعكــس صــورة حقيقيــة للعمليــات املاليــة املنجــزة مــن قبــل الجمعيــة ولذمتهــا املاليــة وعــى مطابقــة تســير 

ــا يف هــذا النظــام األســايس. ــات املنصــوص عليه ــة للقواعــد وااللتزام الجمعي

يقدم تقرير تدقيق الحسابات يف أول اجتاع للجمع العام بعد التوصل به من قبل املكتب املديري. 

ــات املنجــزة داخــل  ــذي يبــن العملي ــذي يعــده أمــن املــال وال ــر املــايل ال ــر تدقيــق الحســابات بالتقري يرفــق تقري

ــة. ــة للجمعي ــة الذمــة املالي ــة يف الســنة وكــذا وضعي امليزاني

المادة 38
واجب االنخراط السنوي

يســتحق واجــب االنخــراط الســنوي يف.................مــن كل ســنة. ويحــدد مبلــغ واجــب االنخــراط كل ســنة مــن قبــل 

الجمــع العــام باقــراح مــن املكتــب املديــري.

 يجــب أداء واجــب انخــراط األعضــاء الجــدد خــالل الســنة الجاريــة داخــل أجــل ثالثــن ) 30(  يومــا املواليــة لتاريــخ 

انعقــاد الجمــع العــام الــذي تــم خاللــه قبــول عضويتهــم.

الباب الخامس
مقتضيات مختلفة

المادة 39
النظام الداخلي

يوضع نظام داخي للجمعية  يحدد عى الخصوص كيفيات تسير وتنظيم  أجهزة الجمعية.

يرتب عى االنخراط يف الجمعية، بحكم القانون، االنخراط يف نظامها األسايس ونظامها الداخي.

المادة 40 
الحل

ال يقع حل الجمعية إال من طرف جمع عام غر عادي تتم الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.

ــت  ــة والتصوي ــاب واألغلبي ــق رشوط النص ــل وف ــرار الح ــدار ق ــادي إلص ــر الع ــام غ ــع الع ــداول الجم ــد ويت ينعق

ــايس. ــام األس ــذا النظ ــن ه ــادة 21 م ــا يف امل ــوص عليه املنص

يف حالة الحل، يعن الجمع العام املدعو لهذه الغاية خبرا أو عدة خرباء يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية.

متنــح األصــول الصافيــة إىل جمعيــة أو عــدة جمعيــات ماثلــة أو معــرف لهــا بصفــة املنفعــة العامــة طبقــا للنصــوص 

التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.



المادة 41
 الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا النظام األسايس حيز التنفيذ مبجرد املصادقة عليه من طرف الجمع العام غر العادي. وينسخ ويعوض 

النظام األسايس املصادق عليه يف الجمع العام غر العادي للجمعية املنعقد بتاريخ........
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OBJECTIFS GENERAUX DU GUIDE

Ce guide a pour objectifs de rappeler les fondements et les principes opérationnels définissant  

la relation de partenariat entre le Ministère de Jeunesse et des Sports, d’une part, et les associa-

tions sportives, d’autre part.

C’est ainsi, qu’à travers ce guide le Ministère de la Jeunesse et des sports prévoit l’atteinte des 

objectifs suivants :

1. Renforcement des outils de la gouvernance dans le domaine de la relation de

    partenariat entre le Département de tutelle et les associations sportives ;

2. Implication du tissu associatif sportif dans la démarche qualité et l’adoption de  

    l’approche projet ;

3. Renforcement et consolidation de la mise à niveau du rôle des associations sportives  

    comme étant acteurs incontournables dans le développement du sport ;

4. Accompagnement des associations dans la réalisation de leurs projets.

QU’EST-CE QU’UN AGREMENT D’ASSOCIATION

L’agrément est une reconnaissance que l’autorité chargée du sport apporte à une association 

intervenant dans le domaine du sport. Il instaure une  relation privilégiée entre l’administration 

et le tissu associatif sportif. L’agrément d’association est obligatoire et non systématiquement 

octroyé )Article 11 de la loi 30/09(.Les associations agrées peuvent bénéficier de concours de 

l’Etat dans un cadre contractuel )Article 82 de la loi 30/09(. L’agrément est notamment fondé 

sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’as-

sociation, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances 

dirigeantes.

TEXTES DE REFERENCE

   •   Le Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 )15 novembre 1958( réglementant le droit 

d’association, tel qu’il a été modifié et complété ; 

   •   Le dahir n°1-10-150 du 13 ramadan 1431 )24 août 2010( portant promulgation de la loi 

30-09 relative à l’Education physique et aux sports; 

   •   Le Décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 )4 novembre 2011(, pris pour l’application de la Loi 
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sus-indiquée n° 30-09 ; 

   •   L’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports n° 1100-16 du 27 joumada II 1437 )6 avril 

2016( édictant les statuts – types des associations sportives.

CONDITIONS DE L’AGREMENT

1.  Conditions de forme et rappel de la procédure :

•  L’association doit être régulièrement constituée et disposant de statuts préalablement approu-

vés par l’autorité gouvernementale chargée du sport

•   Le dossier de demande d’agrément complété et accompagné des pièces demandées )énumérées 

ci-dessous( est adressé au nom du Ministre de la jeunesse et des sports par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception soit déposé auprès des DR et/ou des DP contre récépissé.

•  Le dossier est initialement traité par la DR ou DP. 

•  Après examen  du dossier d’agrément, le Ministre décide d’attribuer ou non l’agrément, et 

ce, dans un délai n’excédant pas 2 mois à compter de la date de dépôt de la demande par l’as-

sociation.

2.  Conditions de fond :

         2.1 L’association doit conformer ses statuts aux statuts types des associations sportives tels 

que fixés par l’arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports n° 1100-16 du 27 joumada II 1437 

)6 avril 2016( édictant les statuts-types des associations sportives.

           2.2  L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect des dispositions 

statutaires garantissant : 

  • Le respect du principe de non-discrimination Aucune discrimination fondée sur l’origine 

ethnique, le sexe, la préférence sexuelle, les convictions religieuses ou philosophiques, par 

exemple, ne doit figurer dans ses statuts, ni être observée dans sa pratique,

   • Le fonctionnement démocratique : Il est apprécié à partir des points suivants : 
-  convocation envoyée à chaque adhérent pour une participation à l’assemblée générale ;

-  élection d’instance)s( dirigeante)s( par l’assemblée et pour une durée limitée ;

-  droit donné aux membres d’être électeurs et éligibles 

-  nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale )au moins une par an( et réunions 
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régulières des instances dirigeantes ;

-  possibilité de convoquer l’assemblée générale et/ou les instances dirigeantes à l’initiative d’un certain 

nombre de leurs membres 

-  garantie des droits de la défense en cas d’exclusion/radiation d’un membre de l’association ;

-   adéquation de la représentation dans les instances dirigeantes avec la composition de l’association. 

•  La transparence de gestion. Elle est appréciée à partir des éléments suivants, à titre d’exemple:
-  tenue d’une comptabilité des charges et produits ;

-  application du plan comptable associatif ;

-  adoption par l’assemblée générale, avant le début de l’exercice, du budget prévisionnel ;

-   présentation à l’assemblée générale des rapports financiers )compte de résultat et bilan. Ces comptes sont 

audités annuellement par un commissaire aux comptes.

•  L’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes aux instances dirigeantes.

c( L’agrément est également subordonné à la preuve d’une réelle activité 

dans le domaine du sport :

•  La réalité de l’activité dans le domaine du sport  est vérifiée à partir du dossier, des documents 

transmis par l’association et des entretiens ou visites qu’effectuera le responsable du sport à 

l’échelle de la région ou de la province chargé de l’instruction. 

•  Ces entretiens et visites porteront :

    - sur la réalité du fonctionnement statutaire et de la vie associative ;

    - sur la mise en œuvre des activités ;

    - sur la capacité de l’association à préserver son autonomie vis à vis de ses partenaires

       )associatifs et  institutionnels(, notamment au vu de la part des financements publics de l’association   

et du type de relations la liant aux personnes publiques ;

    - sur les responsabilités respectives des salariés et des administrateurs  sur l’évaluation du bénévolat ;

    - sur l’utilisation régulière des installations et équipements sportifs dans des conditions d’hygiène et 

de sécurité prévues par les règlementations en vigueur ;

    - sur le contrôle médical régulier des sportifs.
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3. Instruction du dossier 

La demande d’agrément doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des sports accompagnée 

des documents suivants :

•  les statuts conformes aux statuts-types prévus à l’article 9 de la loi précitée n° 30-09 et le règlement 

intérieur de l’association ;

•  le récépissé du dépôt de la déclaration prévue à l’article 5 du dahir n° 1-58-376  du 3 Joumada I 1378 

)15 novembre 1958( réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété ;

•  le procès-verbal de la dernière assemblée générale;

•  la liste des membres du comité directeur et celle du personnel d’encadrement technique et adminis-

tratif de l’association ;

• les copies des polices d’assurances prévues à l’article 11 de la loi précitée n° 30-09 et les copies des 

conventions médicales prévues à l’article 60 de ladite loi ;

• le programme des activités de l’association comportant le nombre et la nature des disciplines sportives 

pratiquées par elle, le nombre de ses adhérents ainsi que celui des sportifs professionnels ;

• un dossier technique sur les installations et les équipements sportifs comprenant les pièces justifiant 

leur utilisation régulière pour la pratique de la ou des disciplines sportives encadrées par l’association.

EFFETS DE L’AGREMENT

On distingue trois effets qui en découlent lors de l’obtention de l’agrément, il s’agit :

1( La participation aux différentes compétions et  manifestations sportives organisées par les 

fédérations sportives, les ligues régionales, le cas échéant, les ligues professionnelles, est subordonnée 

par l’obtention de l’Agrément ;

2( Les associations agréées peuvent bénéficier du concours de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics. Cependant, l’agrément ne représente pas pour autant un droit à l’obtention 

automatique d’une subvention ; celle-ci pourrait être  accordée pour un projet déterminé et en fonction 

des moyens disponibles et des objectifs définis par les pouvoirs publics ;

3(  L’agrément prévoit, également, la mise à la disposition aux associations sportives d’un per-

sonnel d’encadrement et d’installations appartenant au domaine de l’Etat, des collectivités locales ou 

établissements publics, et ce, dans un cadre contractuel.

)Articles 12 et  82 de Loi 30-09 relative à l’Education physique et aux sports(
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Le Ministère de la jeunesse et des sports, à travers ces services 

déconcentrés, est à votre disposition pour vous accompagner dans 

l’octroi de l’agrément.

Pour toute demande d’information complémentaire sur la méthode 

d’accompagnement proposée, contacter la Direction du Sport

La Division du Sport de Haut Niveau et le service des Organisations 

et des fédérations Sportives sont, également,  à votre disposition

Retrouvez également des informations et des outils sur le portail du 

Ministère de la jeunesse et des Sports.

DUREE ET RETRAIT DE L’AGREMENT 

•  Durée : l’agrément des associations sportives est renouvelé à l’expiration de 4 ans à compter 

de son octroi dans les mêmes conditions d’octroi  ) article 5 du décret (.

•  Retrait de l’agrément : l’agrément est retiré par arrêté du Ministre chargé des Sports pour 

les motifs suivants :

  -  Lorsque l’association qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues à 

l’article 5 du décret n°2.10.628 ;

  -  Le non-respect des dispositions ou règlementaires en vigueur.

Les motifs de retrait sont informés à l’association et est invitée à présenter ses observations 

écrites ou orales.

La décision du retrait de l’Agrément à l’association est communiquée à la fédération concer-

née.

SUIVI DE L’AGREMENT 

L’association doit informer l’administration de tout changement qui interviendrait en son sein: 

modifications statutaires, changement d’administrateurs, changement de domiciliation…..etc.

CONTACTS

Articles 6 et 7 du décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 )4 novembre 2011pris pour l’application de la loi 30/09(
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