
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ........المدٌر  اإلقلٌمً لوزارة  الثقافة والشباب والرٌاضة بإلى السٌد 

 

 

 
. العادي للجمعيةو عادي الغير إخبار بعقد جمع عام : الموضوع

 

ســــــــالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتمكٌن وبعد، 

 13 بتارٌخ 1.10.150 المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 30.09بناء على القانون رقم    

.  منه 9، وال سٌما المادة  ( 2010 أغسطس 24 )1431من رمضان 

 30.09بتطبٌق القانون رقم  (2011 نوفمبر 4 )1432 ذي الحجة 7 الصادر فً 2.10.628وبناء على المرسوم رقم      

. المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ، وال سٌما المادة األولى منه

بسن   (2016 ابرٌل 6 )1437 من جمادى اآلخرة 27 الصادر فً 1100.16وتبعا  لقرار وزٌر الشباب والرٌاضة رقم     

 .النظام األساسً النموذجً للجمعٌات الرٌاضٌة

 ، أن نخبركم أن الجمعٌة ستقوم بعقد جمع ........المدٌر اإلقلٌمً لوزارة الثقافة والشباب والرٌاضة بفإنه ٌسعدنا وٌشرفنا السٌد 
 : حسب جدول األعمال التالً............ ب  ، الخامسة مساءعلى الساعة ............عادي وذلك ٌوم  جمع عام عام غٌر عادي و 

: بالنسبة للجمع العام الغٌر العادي

  االفتتاحٌةكلمة  رئٌس الجمعٌة .

  30.09ومالئمته مع النظام األساسً النموذجً للجمعٌات تعدٌل النظام األساسً للجمعٌة. 

 المصادقة على شعار الجمعٌة لتسجٌله لدى المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة. 

  ًتعدٌل النظام الداخل. 
  تعٌٌن المسؤول عن إٌداع وتتبع ملف طلب المصادقة على النظام األساسً للجمعٌة واالعتماد لدى وزارة الشباب

 .والرٌاضة

 تالوة برقٌة الوالء. 
 

 :بالنسبة للجمع العام العادي

 ًتحدٌد النصاب القانون. 

 كلمة الرئٌس االفتتاحٌة. 
  االطالع على محضر الجمع العام السابق .

 ًالتداول فً التقرٌرٌن األدبً والمال. 
 المقبل السنوي للموسم  العملالتداول فً برنامج . 
 المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛ 

 تحدٌد مبلغ المساهمة السنوٌة .
. وفً انتظار ذلك تقبلوا منا فائق التقدٌر واالحترام 

:   رئٌس الجمعٌة اإلمضاء

 

 

 



 

 

                                                                                                                  

 

 

 
 ...................المحترم قائد الملحقة اإلدارٌة إلى السٌد 

 

 

 
. العادي للجمعيةو عادي الغير إخبار بعقد جمع عام : الموضوع

 

ســــــــالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتمكٌن وبعد، 

 13 بتارٌخ 1.10.150 المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 30.09بناء على القانون رقم    

.  منه 9، وال سٌما المادة  ( 2010 أغسطس 24 )1431من رمضان 

 30.09بتطبٌق القانون رقم  (2011 نوفمبر 4 )1432 ذي الحجة 7 الصادر فً 2.10.628وبناء على المرسوم رقم      

. المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ، وال سٌما المادة األولى منه

بسن   (2016 ابرٌل 6 )1437 من جمادى اآلخرة 27 الصادر فً 1100.16وتبعا  لقرار وزٌر الشباب والرٌاضة رقم     

 .النظام األساسً النموذجً للجمعٌات الرٌاضٌة

 ، أن نخبركم أن الجمعٌة ستقوم بعقد جمع عام غٌر عادي  ..…..........المحترم قائد الملحقة اإلدارٌة فإنه ٌسعدنا وٌشرفنا السٌد 

 ...................................................ب  ، مساء.....................  على الساعة ....................عادي وذلك ٌوم جمع عام و 
 :حسب جدول األعمال التالً.

 

: بالنسبة للجمع العام الغٌر العادي

  االفتتاحٌةكلمة  رئٌس الجمعٌة .

  30.09ومالئمته مع النظام األساسً النموذجً للجمعٌات تعدٌل النظام األساسً للجمعٌة. 

 المصادقة على شعار الجمعٌة لتسجٌله لدى المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة. 

  ًتعدٌل النظام الداخل. 
  تعٌٌن المسؤول عن إٌداع وتتبع ملف طلب المصادقة على النظام األساسً للجمعٌة واالعتماد لدى وزارة الشباب

 .والرٌاضة

 تالوة برقٌة الوالء. 
 :بالنسبة للجمع العام العادي

 ًتحدٌد النصاب القانون. 

 كلمة الرئٌس االفتتاحٌة. 
  االطالع على محضر الجمع العام السابق .

 ًالتداول فً التقرٌرٌن األدبً والمال. 
 انتخاب رئٌس و أعضاء المكتب المدٌري  
 المقبل السنوي للموسم  العمل التداول فً برنامج . 
 المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛ 

 تحدٌد مبلغ المساهمة السنوٌة .
. وفً انتظار ذلك تقبلوا منا فائق التقدٌر واالحترام 

:   رئٌس الجمعٌة اإلمضاء

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 رئٌس عصبة الشمال لكرة القدمإلى السٌد 

 

 

 

 
. العادي للجمعيةو عادي الغير إخبار بعقد جمع عام : الموضوع

 

ســــــــالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتمكٌن وبعد، 

 13 بتارٌخ 1.10.150 المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 30.09بناء على القانون رقم    

.  منه 9، وال سٌما المادة  ( 2010 أغسطس 24 )1431من رمضان 

 30.09بتطبٌق القانون رقم  (2011 نوفمبر 4 )1432 ذي الحجة 7 الصادر فً 2.10.628وبناء على المرسوم رقم      

. المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ، وال سٌما المادة األولى منه

بسن   (2016 ابرٌل 6 )1437 من جمادى اآلخرة 27 الصادر فً 1100.16وتبعا  لقرار وزٌر الشباب والرٌاضة رقم     

 .النظام األساسً النموذجً للجمعٌات الرٌاضٌة

  ، أن نخبركم أن الجمعٌة ستقوم بعقد جمع عام غٌر عادي و المحترم رئٌس عصبة الشمال لكرة القدم فإنه ٌسعدنا وٌشرفنا السٌد 
 حسب جدول . ............................................ ب  ، مساء..........  على الساعة .................عادي وذلك ٌوم جمع عام 

 :األعمال التالً

: بالنسبة للجمع العام الغٌر العادي

  االفتتاحٌةكلمة  رئٌس الجمعٌة .

  30.09ومالئمته مع النظام األساسً النموذجً للجمعٌات تعدٌل النظام األساسً للجمعٌة. 

 المصادقة على شعار الجمعٌة لتسجٌله لدى المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة. 

  ًتعدٌل النظام الداخل. 
  تعٌٌن المسؤول عن إٌداع وتتبع ملف طلب المصادقة على النظام األساسً للجمعٌة واالعتماد لدى وزارة الشباب

 .والرٌاضة

 تالوة برقٌة الوالء. 
 :بالنسبة للجمع العام العادي

 ًتحدٌد النصاب القانون. 

 كلمة الرئٌس االفتتاحٌة. 
  االطالع على محضر الجمع العام السابق .

 ًالتداول فً التقرٌرٌن األدبً والمال. 
 انتخاب رئٌس و أعضاء المكتب المدٌري 
 المقبل السنوي للموسم  العمل التداول فً برنامج . 
 المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛ 

 تحدٌد مبلغ المساهمة السنوٌة .
. وفً انتظار ذلك تقبلوا منا فائق التقدٌر واالحترام 

:   رئٌس الجمعٌة اإلمضاء

 


