
 

1 | 1 8  
 (وحٌدة النشاط) ...........................النظام األساسً لجمعٌة  

 ............................. جــمــعــيــة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام األساسً 

 ................ لجمعٌة 

 (وحٌدة النشاط)
 

 

 

 

 

 

 



 

2 | 1 8  
 (وحٌدة النشاط) ...........................النظام األساسً لجمعٌة  

 ............................. جــمــعــيــة 
 

 الباب األول

 أحكام عامة

 المادة األولـــــى

 التأسٌس والتسمٌة

 .تتؤسس بٌن األشخاص الذٌن ٌنضمون لهذا النظام األساسً جمعٌة رٌاضٌة وحٌدة النشاط

 ".الجمعٌة"وٌشار إلٌها فً هذا النظام األساسً ب ..............................  تحت تسمٌة جمعٌة 

 :وتسري على الجمعٌة أحكام 

بتنظٌم حق تؤسٌس  (1958 نونبر 15 )1378 جمادى األولى 3 الصادر فً 1.58.376الظهٌر الشرٌؾ رقم  -

 الجمعٌات، كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه؛

 بتارٌخ 1.10.150 المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 30.09القانون رقم  -

 ؛(2010 أؼسطس 24 )1431 رمضان 13

 30.09رقم بتطبٌق القانون  (2011 نونبر 4 )1432 ذي الحجة 7 الصادر فً 2.10.628المرسوم رقم  -

 المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة؛

 .هذا النظام األساسً ونظامها الداخلً

 2المادة 

 المــــــدة

تإسس الجمعٌة لمدة ؼٌر محدودة، ما عدا فً حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص علٌها فً 

 . من هذا النظام األساس36ًالمادة 

 3المادة 

 المـــــقر

 ............................................................... ٌوجد مقر الجمعٌة ب 

 . وٌمكن تحوٌل المقر إلى أي مكان آخر فً نفس المدٌنة بقرار من المكتب المدٌري
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 4المادة 

 الشعار والرمز واأللوان

 .......... و ......... ، ......... .........  شعار الجمعٌة هو رسم مكون من رمز مكون من  -

  .......................وبالحروؾ الالتٌنٌة   ........................رمز الجمعٌة هو بالحروؾ العربٌة 

 .  ......  . ...... . ...... ألوان الجمعٌة هً ألوان 

 

 

 

 .ٌتم تسجٌل الشعار والرمز واأللوان باسم الجمعٌة لدى المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

 5المادة 

 الهـــــدف

 .تهدؾ الجمعٌة إلى تمكٌن الجمٌع من االستفادة من ممارسة رٌاضة  كرة القدم  بجمٌع أشكالها 

 أدناه، من طرؾ أعضائها، وكذا احترام 7وتسهر على احترام مبدأ عدم التمٌٌز المنصوص علٌه فً المادة 

قواعد األخالقٌات المقررة من لدن الحركة الرٌاضٌة والوطنٌة والدولٌة ، وخاصة تلك الصادرة عن الجامعة الملكٌة 

 .المؽربٌة

 :ولهذه الؽاٌات تهدؾ الجمعٌة إلى القٌام بالمهام التالٌة

تؤطٌر ممارسة كرة القدم، وتشجٌع تعلمها وممارستها طبقا ألخالقٌات وأنظمة الجامعة الملكٌة المؽربٌة لكرة  -

 القدم  

المشاركة فً المنافسات الرسمٌة والودٌة المنظمة على الصعٌد المحلً والجهوي والوطنً، وإذا اقتضى  -

 الحال الدولً، تحت إشراؾ الجامعة الملكٌة المؽربٌة لكرة القدم  

 إحداث شركة رٌاضٌة والبقاء شرٌكة فٌها عند االقتضاء؛ -

 إحداث أو المساهمة فً إحداث شركة ؼٌر رٌاضٌة أو المساهمة فً رأسمالها؛ -

 إحداث أو المساهمة فً إحداث جمعٌة أخرى ؼٌر رٌاضٌة أو االنضمام إلى عضوٌتها؛ -

 

 الشعار باأللوان
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ربط عالقات مع المشجعٌن والجمعٌات التً ٌحدثونها بهدؾ تشجٌع الجمعٌة، وحثهم على احترام النصوص  -

التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المنظمة للرٌاضة، وال سٌما تلك المتعلقة بمحاربة العنؾ المرتكب أثناء المبارٌات 

 والتظاهرات الرٌاضٌة أو بمناسبتها؛

 .تنظٌم أٌام تحسٌسٌة لفائدة الرٌاضٌٌن فً مجال مكافحة تعاطً المنشطات -

 

 6المادة 

 االنخـــــراط

 : تنخرط الجمعٌة فً 

التابعة لها الجمعٌة ترابٌا، والتً تنظم النشاط الرٌاضً الذي  (عصبة الشمال لكرة القدم)العصبة الجهوٌة  -

 .تمارسه الجمعٌة 

 الجامعة الملكٌة المؽربٌة لكرة القدم -

 .العصبة اإلحترافٌة  -

ولهذه الؽاٌة ، تلتزم الجمعٌة باحترام األنظمة األساسٌة واألنظمة العامة للعصبة الجهوٌة ، وكذا للجامعة 

وكذا االمتثال إلى العقوبات التؤدٌبٌة التً قد . الملكٌة المؽربٌة لكرة القدم، و للعصبة اإلحترافٌة التً تنضم تحت لوائها

 .تصدر فً حقها، تطبٌقا لألنظمة السالفة الذكر

 7المادة 

 عدم التمٌٌـــــز

 .تكون الجمعٌة وأعضاإها محاٌدٌن من الناحٌة السٌاسٌة والدٌنٌة

ٌحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجمعٌة تحت طائلة التوقٌؾ أو الشطب أو الطرد، التحرٌض 

على التمٌٌز أو على الكراهٌة ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب األصل الوطنً أو األصل 

االجتماعً أو اللون أو الجنس أو الوضعٌة العائلٌة أو الحالة الصحٌة أو اإلعاقة أو الرأي السٌاسً أو االنتماء النقابً 

 .أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقٌقً أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو دٌن معٌن
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 البــــــاب الثانً

 تكوٌـــن الجمعٌــــة

 8المادة 

 التكوٌـــن

 :تتكون الجمعٌة من أعضاء نشٌطٌن وأعضاء شرفٌٌن

 كل شخص ٌنضم صراحة إلى هذا النظام األساسً والنظام الداخلً للجمعٌة ؛: األعضاء النشٌطون - أ

كل شخص ذاتً أو اعتباري ٌقدم أو قدم خدمات لفائدة الجمعٌة، وتمنح هذه الصفة :  األعضاء الشرفٌون  - ب

 .من طرؾ الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المدٌري للجمعٌة

 .ال ٌمكن لألعضاء الشرفٌٌن أن ٌشاركوا فً الجمع العام إال بصفة استشارٌة

 

  9المادة 

 شروط االنخــــراط

 :ٌجب على كل شخص ٌرؼب فً االنخراط فً الجمعٌة أن تتوفر فٌه الشروط التالٌة 

 :بالنسبة للشخص الذاتً  - أ

  سنة على األقل؛ (18)أن ٌكون بالؽا سن ثمانٌة عشرة 

 أن ٌتمتع بحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة؛ 

 أن تكون بطاقة سوابقه خالٌة من أٌة سابقة؛ 

 أن ٌكون مستوفٌا ألداء واجب انخراطه السنوي. 

 

 :بالنسبة للشخص االعتباري  - ب

 أن ٌكون له هدؾ آخر ؼٌر ممارسة الرٌاضة؛ 

 أن ال ٌكون له هدؾ ٌتعارض مع مهام الجمعٌة؛ 

 أن ٌكون مستوفٌا ألداء واجب انخراطه السنوي؛ 

 أال تربطه مع الجمعٌة اتفاقٌة احتضان أو استشهار؛ 

 .تحدد مسطرة وكٌفٌات االنخراط، فً النظام الداخلً للجمعٌة
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 10المادة 

 حقــــوق األعضاء

 :ٌتمتع أعضاء الجمعٌة بالحقوق التالٌة

المشاركة فً الجمع العام للجمعٌة، واالطالع مسبقا على جدول األعمال، وتلقً الدعوة إلى حضور أشؽاله  -

ؼٌر أنه ال ٌمكن ممارسة هذا الحق فً التصوٌت من قبل األعضاء . داخل اآلجال، وممارسة حق التصوٌت

 ؛إال بعد مرور سنة ابتداء من تارٌخ انخراطهمالجدد، 

 إبداء مالحظات بخصوص النقط المدرجة فً جدول أعمال الجمع العام وتقدٌم اقتراحات بؽرض إؼنائه؛ -

 االطالع على قضاٌا الجمعٌة عن طرٌق أجهزتها وهٌاكلها المخصصة لهذا الؽرض؛ -

 .ممارسة باقً الحقوق األخرى المنصوص علٌها فً هذا النظام األساسً والنظام الداخلً للجمعٌة -

 

  11المادة 

 التــــزامات األعضاء

 :ٌجب على كل عضو فً الجمعٌة أن

ٌتقٌد بصرامة بمقتضٌات هذا النظام األساسً والنظام الداخلً للجمعٌة، وكذا القرارات واألنظمة الصادرة  -

 .   عن الجامعة الملكٌة المؽربٌة  لكرة القدم 

 .ٌحترم األخالق الرٌاضٌة وقواعد اللعب كما هً مقررة من لدن الجامعة الملكٌة المؽربٌة لكرة القدم -

 12المادة 

 فقــــدان صفة العضو

 :تفقد صفة عضو فً الجمعٌة بما ٌلً 

 الوفاة؛ -

 االستقالة؛ -

الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المدٌري فً حق كل شخص ارتكب خطؤ جسٌما، أو  -

 أعاله، وفً هذه الحالة، ال ٌجوز للمكتب المدٌري، اتخاذ 5ٌتناقض مع أهداؾ الجمعٌة المحددة فً المادة 

 اقتراحه إال بعد دعوة المعنً باألمر لتقدٌم توضٌحاته؛

 .مقرر قضائً نهائً صادر عن الهٌئات القضائٌة المختصة -

 البــــــاب الثالــــث
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 أجهــــزة الجمعٌــــة

 

 13المادة 

 أجهزة الجمعٌة

 :تتكون أجهزة الجمعٌة من

 الجمع العام؛ -

 المكتب المدٌري؛ -

 .اللجان -

 الفــــرع األول

 الجمع العام

 14المادة 

 التكوٌن

 .الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعٌة

 .ٌتكون الجمع العام من األشخاص الذٌن لهم صفة عضو نشٌط بالجمعٌة

ٌحضر فً الجمع العام بصفة استشارٌة، األعضاء الشرفٌون بالجمعٌة، وكذا كل شخص ٌعتبر رئٌس الجمعٌة 

 .حضوره ضرورٌا أو مفٌدا للجمعٌة

ٌمكن أٌضا أن ٌحضر اجتماعات الجمع العام للجمعٌة، بصفة مالحظٌن، الصحافٌون الرٌاضٌون المعتمدون 

 .لهذا الؽرض والمدعوون من قبل رئٌس الجمعٌة، ما لم ٌتقرر عقد جمع مؽلق

 15المادة 

 التمثٌـــــل

تمثل األشخاص االعتبارٌة العضو بالجمعٌة فً الجمع العام من طرؾ وكالء أعمالهم والذٌن ٌجب إبالغ 

أسمائهم إلى الجمعٌة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عشر ٌوما على األقل قبل افتتاح 

 .أشؽال الجمع العام

 16المادة 
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 أنــــواع الجموع العامة

 .ٌكون الجمع العام إما عادٌا أو ؼٌر عادي

 1الجزء الفرعً 

 الجمع العام العادي

 17المادة 

 الصالحٌات

 :ٌعهد إلى الجمع العام العادي بما ٌلً 

 تحدٌد السٌاسة العامة للجمعٌة وتوجهها ومراقبتها؛ -

 ؛التقرٌرٌن األدبً والمالً للسنة المالٌة المنصرمةالتداول فً  -

 ؛السنوي التوقعًالتداول فً برنامج العمل  -

 ؛مٌزانٌة السنة المالٌة الموالٌةالمصادقة على  -

 انتخاب رئٌس المكتب المدٌري وأعضائه؛ -

  إصدار كل مقترح أو رؼبة قصد عرضها على األجهزة الجامعٌة؛ -

، قصد دراسة بالنسبة لكل سنة مالٌةانتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المدٌري،  -

 حسابات الجمعٌة والتصدٌق علٌها؛

  بناء على اقتراح من المكتب المدٌري؛المساهمات السنوٌةتحدٌد مبالػ  -

 البث فً كل قضٌة تهم الجمعٌة؛ -

 .ممارسة الصالحٌات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام األساسً -

 18المادة 

 انعقاد الجمع العام العادي

، وتوجه الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة ٌنعقد الجمع العام العادي مرة واحدة فً السنة

مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى األعضاء واألشخاص المقبولٌن للمشاركة فً أشؽاله، خمسة عشر ٌوما على 

 .األقل قبل التارٌخ المحدد النعقاده

 .الجمع العام العادي ثالثٌن ٌوما على األقل قبل التارٌخ المرتقب الفتتاح الموسم الرٌاضًٌجب أن ٌنعقد 
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ال تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إال بمبادرة من رئٌس الجمعٌة أو بطلب من األعضاء الذٌن ٌمثلون 

نصؾ األصوات المكونة له زائد صوت واحد، وفً هذه الحالة األخٌرة، ٌجب أن ٌوجه الطلب إلى رئٌس 

الجمعٌة مع اإلشارة إلى النقط التً سٌتم التداول بشؤنها خالل هذا الجمع العام الذي ٌجب أن ٌنعقد خالل أجل ال 

 .ٌتجاوز شهرا، ابتداء من تارٌخ التوصل بهذا الطلب

ال تصح مداوالت الجمع العام إال بحضور نصؾ األعضاء الذٌن ٌمثلون نصؾ األصوات المكونة له 

 .زائد عضو واحد

وفً حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل ال ٌقل 

 .عن خمسة عشر ٌوما، وفً هذه الحالة األخٌرة ٌتم التداول بصفة صحٌحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرٌن

 .ٌرأس الجمع العام العادي رئٌس المكتب المدٌري أو أحد نوابه إذا تعذر ذلك

تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصؾ أصوات أعضائه الحاضرٌن زائد صوت واحد ، وذلك إما 

بواسطة التصوٌت السري أو التصوٌت برفع الٌد ، وفً حالة عدم االتفاق على نمط التصوٌت ، ٌعتمد التصوٌت 

 .السري

 .ال ٌقبل التصوٌت عن طرٌق المراسلة أو الوكالة

 19المادة 

 جدول األعمــــال

ٌتم تحدٌد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرؾ المكتب المدٌري ، وٌجب أن ٌتضمن على الخصوص 

 :النقط التالٌة

 التحقق من الصالحٌات ومن توفر النصاب؛ -

 كلمة الرئٌس االفتتاحٌة ؛ -

 االطالع على محضر الجمع العام العادي السابق؛ -

 التداول فً التقرٌرٌن األدبً والمالً؛ -

 االطالع على تقرٌر مراقب الحسابات؛ -

 ؛التداول فً مشروع مٌزانٌة السنة المالٌة الموالٌة -

 تعٌٌن فاحصً ومراقبً المحاضر؛ -

  أدناه؛23انتخاب المكتب المدٌري عند حلول االستحقاق ، طبقا للمادة  -

  ، عند االقتضاء؛الشطب على أحد األعضاء أو توقٌفه -
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 ؛قبول أعضاء جدد عند االقتضاء -

وٌجب أن ٌتوصل المكتب دراسة االقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام العادي من طرف أعضائه ،  -

  انعقاد الجمع العام العادي؛المدٌري بهذه االقتراحات والرغبات خمسة أٌام على األقل قبل تارٌخ

ٌجب توجٌه جدول األعمال والتقرٌرٌن األدبً والمالً إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة أٌام على 

 األقل قبل تارٌخ انعقاده ، كما ٌمكن سحب هذه الوثائق من طرؾ أعضاء الجمع العام العادي من مقر الجمعٌة؛

 .ال ٌجوز أن ٌتداول الجمع العام العادي فً أٌة نقطة ؼٌر مدرجة فً جدول األعمال

 

 2الجزء الفرعً 

 الجمع العام غٌر العادي

 20المادة 

 الصالحٌات

 :ٌمكن أن ٌعقد الجمع العام ؼٌر العادي فً أي وقت وال سٌما من أجل 

 المصادقة على النظام األساسً والنظام الداخلً للجمعٌة؛ -

التداول فً التعدٌالت المراد إدخالها على النظام األساسً والنظام الداخلً للجمعٌة ، باقتراح إما من رئٌس  -

الجمعٌة أو من عضو أو عدة أعضاء ، وفً هذه الحالة األخٌرة ، ٌجب أن ٌتوصل المكتب المدٌري باقتراح 

 التعدٌل فً أجل خمسة أٌام على األقل قبل تارٌخ انعقاد الجمع العام ؼٌر العادي؛

 دراسة كل قضٌة مستعجلة ٌقترحها رئٌس الجمعٌة؛ -

 إقالة المكتب المدٌري   ، عند االقتضاء؛ -

 اتخاذ قرار اندماج الجمعٌة مع جمعٌة رٌاضٌة أخرى؛ -

 حل الجمعٌة؛ -

 .ال ٌجوز التداول إلى القضاٌا المدرجة فً جدول األعمال -

 21المادة 

 انعقاد الجمع العام غٌر العادي

ال تتم الدعوة النعقاد الجمع العام ؼٌر العادي إلى بمبادرة من رئٌس المكتب المدٌري أو بطلب من 

وفً هذه الحالة األخٌرة ، ٌجب أن ٌوجه الطلب إلى . أعضائه الذٌن ٌمثلون على األقل ثلثً األصوات المكونة له
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رئٌس الجمعٌة مع اإلشارة إلى النقط التً سٌتم التداول بشؤنها خالل هذا الجمع العام الذي ٌجب أن ٌنعقد خالل أجل ال 

 .ٌتجاوز شهرا ابتداء من تارٌخ التوصل بهذا الطلب

توجه الدعوة إلى الجمع العام ؼٌر العادي مرفقة بجدول األعمال بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار 

بالتوصل إلى األعضاء واألشخاص اآلخرٌن المقبولٌن للمشاركة فً أشؽاله، خمسة عشر ٌوما على األقل قبل التارٌخ 

 .المحدد النعقاده

ال ٌمكن للجمع العام ؼٌر العادي أن ٌتداول بصفة صحٌحة إال بحضور ثلثً األعضاء المكونة له على 

 .األقل

وفً حالة عدم اكتمال النصاب ، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام ؼٌر العادي بعد انصرام أجل ال 

 .ٌقل عن خمسة عشر ٌوما ، وفً هذه الحالة ٌمكن أن ٌتداول بصفة صحٌحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرٌن

 ٌرأس الجمع العام الؽٌر العادي ، رئٌس المكتب المدٌري أو أحد نوابه إذا تعذر علٌه ذلك؛

 تتخذ قرارات الجمع العام ؼٌر العادي بثلثً أصوات األعضاء الحاضرٌن؛

 ٌعتمد التصوٌت السري؛

 .ال ٌقبل التصوٌت بالوكالة أو بالمراسلة

عندما ٌتم التصوٌت على قرار إقالة المكتب المدٌري، ٌعٌن الجمع العام ؼٌر العادي لجنة تكلؾ بتصرٌؾ 

 .األمور الجارٌة إلى حٌن انتخاب مكتب مدٌري جدٌد من قبل أقرب جمع عام عادي

 2الفــــرع 

 المكتب المدٌري

 1الفرع الجزئً 

 قواعد التنظٌم والتسٌٌر

 22المادة 

 الصالحٌات

 .المكتب المدٌري هو جهاز إدارة وتسٌٌر الجمعٌة

 :ولهذا الؽرض ٌتولى 

 تنفٌذ القرارات المتخذة من طرؾ الجمع العام؛ -1
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 إعداد مشروع برنامج العمل السنوي وعرضه على مصادقة الجمع العام؛ -2

 التداول فً مشروع مٌزانٌة الجمعٌة وعرضه على مصادقة الجمع العام -3

 وضع النظام األساسً لمستخدمً الجمعٌة وعرضه على مصادقة الجمع العام؛ -4

 إعداد مشروعً النظام األساسً والنظام الداخلً وعرضها على مصادقة الجمع العام؛ -5

فرض احترام هذا النظام األساسً وكذا أنظمة وقرارات الجامعة المؽربٌة الرٌاضٌة الوطنٌة من  -6

 قبل أجهزة الجمعٌة ومستخدمٌها؛

 اقتراح الشطب على عضو الجمعٌة أو توقٌفه ، حسب الحالة على الجمع العام؛ -7

 اتخاذ كل التدابٌر الالزمة من أجل ضمان مراقبة طبٌة دورٌة للرٌاضٌٌن التابعٌن للجمعٌة؛ -8

 السهر على التؤطٌر التقنً لمختلؾ فئات الفرق التابعة للجمعٌة؛ -9

 تدبٌر وصٌانة المنشآت الرٌاضٌة للجمعٌة والسهر على سالمتها؛ -10

 المشار إلٌه 30.09إعداد عند االقتضاء، مشروع إحداث شركة رٌاضٌة طبقا للقانون رقم  -11

 أعاله؛

اتخاذ أي قرار أو إجراء ٌتعلق بحسن تسٌٌر الجمعٌة فً إطار االحترام التام لنظامها  -12

 .األساسً ونظامها الداخلً

عالوة على ذلك ، ٌبت المكتب المدٌري فً كل القضاٌا المترتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحاالت ؼٌر 

المنصوص علٌها فً هذا النظام األساسً والنظام الداخلً للجمعٌة أو أنظمة الجامعة المؽربٌة الرٌاضٌة 

 .الوطنٌة ، التً تنضوي تحت لوائها

 23المادة 

  الشغور– التداول – االنتخاب –التكوٌن 

 التكوٌـــــن -1

 عضوا؛ 15 إلى 9عالوة على رئٌسه ٌتكون المكتب المدٌري  من  -

 :ٌنتخب المكتب المدٌري من بٌن أعضائه  -

  ؛1نائب أول للرئٌس 

 ؛1نائب ثانً للرئٌس  

 كاتب عام؛ 

 كاتب عام مساعد؛ 

 أمٌن مال؛ 
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 أمٌن مال مساعد؛ 

 Xمستشارٌن . 

ٌمكن أن ٌضم المكتب المدٌري بصفة استشارٌة كل شخص ٌمكن له إفادته حول قضٌة أو عدة قضاٌا مدرجة 

 .فً جدول األعمال

 .ال ٌمكن ألعضاء المكتب المدٌري تلقً أي أجر مقابل القٌام بمهامهم

 االنتخــــاب -2

 قابلة للتجدٌد مرة سنوات 4ٌنتخب رئٌس وأعضاء المكتب المدٌري عن طرٌق االقتراع بالالئحة لمدة 

 .واحدة من طرؾ الجمع العام للجمعٌة وفق الشروط المنصوص علٌها بعده

ٌجب على مترشح لمنصب الرئٌس أن ٌقدم الئحة الترشٌحات ، ٌكون وكٌلها ، تتضمن عددا من األسماء 

 . ٌعادل عدد المقاعد الواجب شؽلها وتمثل النساء المنخرطات فً الجمعٌة فً حالة وجودهن

 فً إطار رٌاضً أو صفة رٌاضًكل من له ؼٌر أنه ال ٌإهل للترشح لعضوٌة المكتب المدٌري 

 صفة عضو ، بمقابل مادي أو بصفة تطوعٌة ، أو من له التؤطٌر التقنً أو مهام التدبٌر،أو من ٌزاول إحدى الجمعٌة

 أو جمعٌة رٌاضٌة أخرى فً إطار رٌاضً أو صفة رٌاضً ، أو له بمكتب مدٌري فً جمعٌة رٌاضٌة أخرى

 .التؤطٌر التقنً أو مهام التدبٌرٌزاول بها 

 وأن تبٌن فٌها أسماء المترشحٌن مصادق علٌهاٌجب أن تحمل لوائح الترشٌحات إمضاءات المترشحٌن 

 .الشخصٌة والعائلٌة وجنسهم

 أٌام على األقل قبل 8ٌجب على وكٌل الالئحة أن ٌودع لدى الكتابة العامة للجمعٌة الئحة الترشٌحات 

 .تارٌخ انعقاد الجمع العام العادي الذي ٌقوم بانتخاب المكتب المدٌري

تنتخب فً الدور األول الالئحة التً حصلت على األؼلبٌة المطلقة من األصوات المعبر عنها ، فً حالة 

 ٌوما الموالٌة والذي تقدم فٌه لالنتخاب الالئحتان اللتان حصلتا على 15تعذر ذلك ، ٌتم تنظٌم دور ثانً داخل أجل 

وفً هذه الحالة ٌتم انتخاب الالئحة التً حصلت على أكبر عدد من . أكبر عدد من األصوات فً الدور األول

 .األصوات

إذا حصلت الالئحتان على نفس عدد األصوات فً الدور الثانً ، ٌتم انتخاب الالئحة التً ٌكون وكٌلها 

 .أصؽر سنا ، وفً حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعٌٌن الالئحة الفائزة باالنتخاب

 المداوالت -3
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ال ٌمكن أن ٌتداول المكتب المدٌري بكٌفٌة صحٌحة إلى بحضور نصؾ األعضاء المكونٌن له على األقل 

 .زائد صوت واحد

 .وفً حالة تعادل األصوات ، ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه الرئٌس. تتخذ القرارات بؤؼلبٌة األصوات

 .ٌعتبر مستقٌال من المكتب المدٌري ، كل عضو تؽٌب خالل ثالث اجتماعات متتالٌة بدون عذر مقبول

 الشــــغور -4

فً حالة شؽور منصب الرئٌس ، ٌتم تعوٌضه مإقتا من قبل النائب األول للرئٌس أو إذا تعذر ذلك ، من 

 . الذي ٌقوم بانتخاب مكتب مدٌري جدٌد لوالٌة جدٌدةأقرب جمع عام عاديقبل النائب الثانً للرئٌس إلى حٌن انعقاد 

وفً حالة شؽور ٌحول دون تداول المكتب المدٌري بصفة صحٌحة ، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام ؼٌر 

عادي من أجل تعٌٌن لجنة تكلؾ بتصرٌؾ األمور الجارٌة إلى حٌن انتخاب مكتب مدٌري جدٌد من قبل أقرب جمع 

 .عام عادي

 24المادة 

  جدول األعمال–االجتماعات 

 .ٌعقد المكتب المدٌري اجتماعاته مرة كل شهر على األقل بدعوة من رئٌسه

أٌام على األقل قبل  (10)ٌجب توجٌه الدعوة ألعضاء المكتب المدٌري مرفقة بجدول األعمال عشرة 

 .تارٌخ االجتماع

 .ٌحضر بصفة استشارٌة الجتماعات المكتب المدٌري كل شخص ٌكون حضوره مفٌدا

ٌتولى الكاتب العام إعداد جدول األعمال ، ولكل عضو من أعضاء المكتب المدٌري الحق فً اقتراح 

أٌام على األقل قبل  (05)النقط التً ٌرؼب فً إدراجها ضمن جدول األعمال على أن ٌوجهها إلى الكاتب العام خمسة 

 .تارٌخ االجتماع

 2الجزء الفرعً 

 مهـــــام المسؤولٌن الرئٌسٌٌن

 25المادة 

 الرئٌس

 :ٌكون رئٌس المكتب المدٌري ، بحكم القانون ، رئٌس الجمعٌة وبهذه الصفة 
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 ٌمثل الجمعٌة فً جمٌع التصرفات المرتبطة بالحٌاة المدنٌة ولدى السلطات العمومٌة؛ -

 ٌقوم بتنفٌذ قرارات الجمع العام والمكتب المدٌري؛ -

 ٌسهر على التسٌٌر المنتظم للجمعٌة؛ -

 ٌعد منظام إدارة الجمعٌة وٌعرضه على مصادقة المكتب المدٌري؛ -

 ٌسهر على التسٌٌر الجٌد للجموع العامة والجتماعات المكتب المدٌري؛ -

 ٌوقع على كل قرار أو مراسلة أو أٌة وثٌقة ملزمة للجمعٌة؛ -

 ٌؤمر بصرؾ النفقات ، وذلك فً حدود المٌزانٌة المصادق علٌها من طرؾ الجمع العام؛ -

 ٌفاوض فً شؤن الدعم المالً على المدى القصٌر مع المإسسات البنكٌة؛ -

 ٌبرم ، بترخٌص من الجمع العام ، القروض البنكٌة متوسطة أو طوٌلة األمد؛ -

 ٌقوم بتدبٌر ممتلكات الجمعٌة ، بترخٌص من الجمع العام؛ -

 ٌوظؾ وٌعزل مستخدمً الجمعٌة؛ -

ٌجوز له أن ٌفوض بعض اختصاصاته إلى أحد نواب الرئٌس الذي ٌساعده فً مزاولة مهامه وٌقوم مقامه 

 .فً حالة ؼٌابه ، أو إذا عاقه عائق

 26المادة 

 الكـــاتب العام

 :ٌعهد إلى الكاتب العام القٌام بما ٌلً 

 تنسٌق أنشطة أجهزة الجمعٌة وتتبع العالقات مع الهٌئات الرٌاضٌة؛ -

 تحضٌر االنتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المدٌري؛ -

 إعداد التقرٌر األدبً للجمعٌة قصد عرضه على مصادقة الجمع العام؛ -

 .إعداد محاضر مداوالت الجموع العامة والمكتب المدٌري -

ٌساعد الكاتب العام فً ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ٌنوب عنه فً حالة ؼٌابه أو إذا عاقه 

 .عائق

 27المادة 
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 أمٌـــــن المال

 :ٌعهد إلى أمٌن المال القٌام بما ٌلً 

وبهذه الصفة ، ٌقوم بتحصٌل المداخٌل وتصفٌة النفقات التً ٌؤمر الرئٌس بصرفها ، . تدبٌر موارد الجمعٌة -

 ومسك محاسبة الجمعٌة التً ٌجب أن تكون مصادقا علٌها من طرؾ مراقب للحسابات؛

 التوقٌع مع الرئٌس على الشٌكات وسندات األداء الصادرة باسم الجمعٌة؛ -

 إعداد مشروع مٌزانٌة السنة المالٌة الموالٌة وعرضه للتداول على المكتب المدٌري؛ -

 .إعداد التقرٌر المالً للجمعٌة قصد عرضه على الجمع العام -

ٌساعد أمٌن المال فً مزاولة مهامه أمٌن مال مساعد الذي ٌنوب عنه فً حالة ؼٌابه أو إذا عاقه 

 .عائق

 3الفـــرع 

 اللجان

 28المادة 

  التسٌٌر– التكوٌن –الصالحٌات 

تحدث لجان ٌعهد إلٌها بمساعدة المكتب المدٌري فً ممارسة مهامه ، وبهذه الصفة ، تتولى اللجان القٌام 

 .بالمهام الموكولة إلٌها من لدن رئٌس المكتب المدٌري

 .ال ٌمكن للجان أن تدرس إال القضاٌا التً تدخل ضمن صالحٌات كل واحدة منها

وٌعٌن . أعضاء ٌتم تعٌٌنهم من طرؾ الجمع العام العادي من بٌن أعضائه (05)تتكون كل لجنة من خمسة 

 .رئٌس المكتب المدٌري رئٌس اللجنة من بٌن األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم هذا المكتب

ٌقوم رئٌس كل لجنة بضمان حسن سٌرها وٌحدد الجدول الزمنً الجتماعاتها التً تنعقد وجوبا بمقر الجمعٌة، 

 وٌقدم تقرٌرا عن حصٌلة أشؽالها إلى المكتب المدٌري؛

فً حالة ؼٌاب رئٌس اللجنة أو إذا أعاقه عائق، ٌعٌن رئٌس المكتب المدٌري عضوا آخر من أعضاء هذا 

 .المكتب خلفا له

 البــــــاب الرابع

 مقتضٌات مالٌة ومحاسباتٌة
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 29المادة 

 السنة المحاسبٌة

 . وتبتدئ فً     وتنتهً فً               شهرا12مدى تمتد السنة المحاسبٌة للجمعٌة على 

 

 

 30المادة 

 المٌزانٌـــــة

مٌزانٌة الجمعٌة هً الوثٌقة التوقعٌة لمجموع الموارد التً ٌمكن أن تحصل علٌها الجمعٌة ومجموع 

 .النفقات الممكن تخصٌصها لمواجهة احتٌاجاتها خالل السنة المحاسبٌة

ٌتم إعداد المٌزانٌة من قبل أمٌن المال، وٌتم التداول بشؤنها من قبل المكتب المدٌري، وٌصادق علٌه 

 .الجمع العام

 .ٌجب أن تكون موارد ونفقات الجمعٌة متوازنة خالل السنة المحاسبٌة

ٌتولى الرئٌس وأمٌن المال تنفٌذ المٌزانٌة حسب المساطر المحاسباتٌة المحددة من طرؾ المكتب 

 .المدٌري، باقتراح من مراقب الحسابات المكلؾ بالتصدٌق على حسابات الجمعٌة واالفتحاص المالً لسٌرها

 31المادة 

 المــــوارد

 :تتكون موارد الجمعٌة من 

 واجبات االنخراط السنوي التً ٌإدٌها أعضاء الجمعٌة؛ -

 المداخٌل المحصل علٌها من مشاركة الجمعٌة فً المنافسات والتظاهرات الرٌاضٌة؛ -

 المداخٌل المحصل علٌها من المنافسات الرٌاضٌة التً تنظمها الجمعٌة؛ -

 اإلعانات المالٌة للدولة والجماعات الترابٌة أو ألٌة هٌئة أخرى عمومٌة أو خاصة؛ -

 مداخٌل الممتلكات المنقولة والعقارٌة التً تملكها؛ -

 مداخٌل بٌع المطبوعات وتسوٌق البضائع التجارٌة التً تنتجها الجمعٌة؛ -
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 الهبات والوصاٌا؛ -

 .أٌة موارد أخرى تسمح بها القوانٌن الجاري بها العمل -

 

 

 32المادة 

 النفقـــــات

ولهذه الؽاٌة، تحدد نفقات الجمعٌة فً المخطط . ٌخصص استعمال الموارد لتسٌٌر الجمعٌة وتحقٌق أهدافها

 .المحاسبً الذي ٌبٌن نفقات التسٌٌر ونفقات االستثمار ونفقات التهٌئة أو التجهٌز

 :ال ٌمكن سحب األموال إلى بعد التوقٌع المشترك

 إما للرئٌس وأمٌن المال؛ 

 إما للرئٌس وأمٌن المال المساعد فً حالة ؼٌاب أمٌن المال، أو إذا عاقه عائق. 

 .فً حالة ؼٌاب الرئٌس، ٌمكن لنائب الرئٌس المعٌن بصفة قانونٌة لهذا الؽرض أن ٌوقع محله

 33المادة 

 المحاسبـــــة

 .ٌتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبٌر المالً للجمعٌة

ٌتم التدقٌق فً حسابات وأنشطة الجمعٌة سنوٌا من قبل مراقب للحسابات مسجل فً هٌئة الخبراء 

 .المحاسبٌن، والذي ٌجب أال ٌكون منخرطا فً الجمعٌة

ٌهدؾ التدقٌق إلى اإلشهاد على مطابقة تقدٌم الحسابات للقواعد المحاسبٌة التً تطبق علٌها، وعلى أنها 

تعكس صورة حقٌقٌة للعملٌات المالٌة المنجزة من قبل الجمعٌة، ولذمتها المالٌة وعلى مطابقة تسٌٌر الجمعٌة للقواعد 

 .وااللتزامات المنصوص علٌها فً هذا النظام األساسً

 .ٌقدم تقرٌر تدقٌق الحسابات فً أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المدٌري

ٌرفق تقرٌر تدقٌق الحسابات بالتقرٌر المالً الذي ٌعده أمٌن المال، والذي ٌبٌن العملٌات المنجزة داخل 

 .المٌزانٌة فً السنة، وكذا وضعٌة الذمة المالٌة للجمعٌة

 34المادة 
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 واجــــب االنخراط السنوي

وٌحدد مبلػ واجب االنخراط كل سنة من قبل . ٌستحق واجب االنخراط السنوي فً شهر       من كل سنة

 .الجمع العام باقتراح من المكتب المدٌري

ٌوما الموالٌة  (30)ٌجب أداء واجب انخراط األعضاء الجدد خالل السنة الجارٌة داخل أجل ثالثٌن 

 .لتارٌخ انعقاد الجمع العام الذي تم خالله قبول عضوٌتهم

 البــــــاب الخامس

 مقتضٌــــات مختلفة

 35المادة 

 النظام الداخلً

 .ٌوضع نظام داخلً للجمعٌة ٌحدد على الخصوص كٌفٌات تسٌٌر وتنظٌم أجهزة الجمعٌة

 .ٌترتب على االنخراط فً الجمعٌة، بحكم القانون، االنخراط فً نظامها األساسً ونظامها الداخلً

 36المادة 

 الحـــــل

 .ال ٌقع حل الجمعٌة إلى من طرؾ جمع عام ؼٌر عادي تتم الدعوة إلٌه خصٌصا لهذا الؽرض

ٌنعقد وٌتداول الجمع العام ؼٌر العادي إلصدار قرار الحل وفق شروط النصاب واألؼلبٌة والتصوٌت 

 . من هذا النظام األساس21ًالمنصوص علٌها فً المادة 

فً حالة الحل، ٌعٌن الجمع العام المدعو لهذه الؽاٌة خبٌرا أو عدة خبراء ٌكلفون بتصفٌة ممتلكات 

 .الجمعٌة

تمنح األصول الصافٌة إلى جمعٌة أو عدة جمعٌات مماثلة أو معترؾ لها بصفة المنفعة العامة طبقا 

 .للنصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل

 37المادة 

 الدخول حٌز التنفٌذ

  ٌدخل هذا النظام األساسً حٌز التنفٌذ بمجرد المصادقة علٌه من طرؾ الجمع العام ؼٌر العادي، وٌنسخ وٌعوض 

  . (تارٌخ آخر جمع عام  )النظام األساسً المصادق علٌه فً الجمع العام ؼٌر العادي للجمعٌة المنعقد بتارٌخ 


