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النظام األساسي لجمعیة نادي أولمبیك خریبكة لكرة القدم

الباب األول : أحكام عامة
: التأسیس و التسمیة1المادة 

جمعیة نادي (وحیدة النشاط) تحت تسمیة بین األشخاص الذین ینضمون إلى ھذا النظام األساسي جمعیة ریاضیة تتأسس
و یشار إلیھا في ھذا النظام األساسي ب "الجمعیة"، أولمبیك خریبكة لكرة القدم
.و تسري على الجمعیة أحكام

) بتنظیم حق تأسیس الجمعیات. كما تم 1958نوفمبر 15(جمادى األولى 3بتاریخ 1.58.376الظھیر الشریف رقم -
تعدیلھ وتتمیمھ.

من 13بتاریخ 1.10.150المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 30.09القانون رقم -
)؛2010أغسطس 24(1431رمضان 

المتعلق 30.09) بتطبیق القانون رقم 2011نوفمبر 4( 1432ذي الحجة 7الصادر في 2.10.628المرسوم رقم -
بالتربیة البدنیة و الریاضة : 

الداخلي.ونظامھاھذا النظام األساسي 
المدة: 2المادة 

من ھذا 36تؤسس الجمعیة لمدة غیر محدودة، ماعدا في حالة الحل المعلن عنھ وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 
النظام األساسي.

مقر: ال3المادة 
الرئیسیة)(خریبكة 160ص ب –زنقة القصر الكبیر –یوجد مقر الجمعیة بمركب الفوسفاط 

.يیردنفس المدینة بقرار من المكتب المو یمكن تحویل المقر إلى أي مكان آخر في

الشعار و الرمز و األلوان: 4المادة 
شعار الجمعیة ھو : شعار دائري لونھ األخضر و األبیض یحمل إسم النادي مع اإلشارة لكرة القدم باللغتین 

میزه تو محاط بسنبلتین ترمز لطبیعة المنطقة كما -OCK-العربیة و الفرنسیة و یتوسطھ رمز الجمعیة باللغة الفرنسیة 
.اإلشارة لتاریخ التأسیس و توفره على كرة للقدم بألوان النادي

-OCKرمز الجمعیة ھو : (ن.أ.خ لكرة القدم ) و   Footballباللغة الفرنسیة
األبیض و األخضرألوان الجمعیة ھي : 

تحت رقم OMPICیتم تسجیل الشعار و الرمز و األلوان باسم الجمعیة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة 
.PR65646

الھدف: 5المادة 
تھدف الجمعیة إلى تمكین الجمیع من االستفادة من ممارسة كرة القدم بجمیع أشكالھا.

أدناه، من طرف أعضائھا و كذا احترام قواعد 7علیھ في المادة و تسھر على احترام مبدأ عدم التمییز، المنصوص
األخالقیات المقررة من لدن الحركة الریاضیة الوطنیة و الدولیة و خاصة تلك الصادرة عن الجامعة الملكیة المغربیة لكرة 

القدم.
و لھذه الغایات تھدف الجمعیة إلى القیام بالمھام التالیة :

؛القدمقدم و تشجیع تعلمھا و ممارستھا طبقا ألخالقیات و أنظمة الجامعة الملكیة المغربیة لكرة الممارسة كرةتأطیر -
، و إذا اقتضى الحال الدولي، والوطنيوالجھوي على الصعید المحلي والودیة المنظمةالمشاركة في المنافسات الرسمیة -

القدم؛تحت إشراف الجامعة الملكیة المغربیة لكرة 
االقتضاء؛فیھا، عند والبقاء شریكةإحداث شركة ریاضیة -
إحداث أو المساھمة في إحداث شركة غیر ریاضیة أو المساھمة في رأسمالھا؛-
عضویتھا؛غیر ریاضیة أو االنضمام إلى جمعیة أخرىإحداث أو المساھمة في إحداث -
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شجیع الجمعیة و حثھم على احترام النصوص التشریعیة و ربط عالقات مع المشجعین و الجمعیات التي یحدثونھا بھدف ت-
التنظیمیة المنظمة للریاضة و ال سیما تلك المتعلقة بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباریات و التظاھرات الریاضیة أو 

بمناسبتھا ؛
تنظیم أیام تحسیسیة لفائدة الریاضیین في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.-

نخراط: اال6لمادة ا
تنخرط الجمعیة في :

) ؛تادلةالعصبة الجھویة لكرة القدم (عصبة -
الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم ؛-
واألنظمة الغایة، تلتزم الجمعیة باحترام األنظمة األساسیة ولھذه االحترافیة؛عند االقتضاء، العصبة الوطنیة لكرة القدم -

التي تنضم تحت لوائھا، و كذا االمتثال إلى أو الجامعات الوطنیة لجامعة الریاضیة االعامة للعصبة أو العصب الجھویة و كذا 
العقوبات التأدیبیة التي قد تصدر في حقھ تطبیقا لألنظمة السالفة الذكر.

عدم التمییز: 7المادة 
محایدین من الناحیة السیاسیة و الدینیة.وأعضاؤھا تكون الجمعیة 

یحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجمعیة تحت طائلة التوقیف أو الشطب أو الطرد، التحریض على التمییز أو 
على الكراھیة ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اللون أو الجنس 

ئلیة أو الحالة الصحیة أو اإلعاقة أو الرأي السیاسي أو االنتماء النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء أو الوضعیة العا
الحقیقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو دین معین

الباب الثاني : تكوین الجمعیة
التكوین: 8المادة 

تتكون الجمعیة من أعضاء نشیطین و أعضاء شرفیین :
كل شخص ینضم صراحة إلى ھذا النظام األساسي و النظام الداخلي للجمعیة ؛النشیطون:أ) األعضاء 

كل شخص ذاتي أو اعتباري یقدم أو قدم خدمات لفائدة الجمعیة، و تمنح ھذه الصفة من طرف الشرفیون:ب) األعضاء 
للجمعیة.المكتب المدیريالجمع العام بناء على اقتراح من 

ألعضاء الشرفیین أن یشاركوا في الجمع العام إال بصفة استشاریة.ال یمكن ل

شروط االنخراط: 9المادة 
یجب على كل شخص یرغب في االنخراط في الجمعیة أن تتوفر فیھ الشروط التالیة :

أ) بالنسبة للشخص الذاتي :
) سنة على األقل ؛18أن یكون بالغا سن ثمانیة عشرة (-
المدنیة و السیاسیة ؛أن یتمتع بحقوقھ -
أن تكون بطاقة سوابقھ خالیة من أي سابقة ؛-
أن یكون مستوفیا ألداء واجب انخراطھ السنوي.-

االعتباري :ب) بالنسبة للشخص 

أن یكون لھ ھدف آخر غیر ممارسة الریاضة ؛-
أال یكون لھ ھدف یتعارض مع مھام الجمعیة ؛-
؛انخراطھ السنويأن یكون مستوفیا ألداء واجب-
أال تربطھ مع الجمعیة اتفاقیة احتضان أو استشھار.-
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تحدد مسطرة و كیفیات االنخراط، في النظام الداخلي للجمعیة.

حقوق األعضاء: 01المادة 
یتمتع أعضاء الجمعیة بالحقوق التالیة :

و تلقي الدعوة إلى حضور أشغالھ داخل اآلجال المشاركة في الجمع العام للجمعیة، و االطالع مسبقا على جدول األعمال-
و ممارسة حق التصویت، غیر أنھ ال یمكن ممارسة ھذا الحق في التصویت من قبل األعضاء الجدد إال بعد مرور سنة 

ابتداء من تاریخ انخراطھم؛
غناءه ؛إبداء مالحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام و تقدیم اقتراحات بغرض إ-
االطالع على قضایا الجمعیة عن طریق أجھزتھا و ھیاكلھا المخصصة لھذا الغرض ؛-
ممارسة باقي الحقوق األخرى المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي و النظام الداخلي للجمعیة.-

التزامات األعضاء: 11المادة 
یجب على كل عضو في الجمعیة أن :

ھذا النظام األساسي و النظام الداخلي للجمعیة، و كذا القرارات و األنظمة الصادرة عن الجامعة یتقید بصرامة بمقتضیات-
الملكیة المغربیة لكرة القدم ؛

یحترم األخالق الریاضیة و قواعد اللعب كما ھي مقررة من لدن الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم.-

فقدان صفة العضو: 12المادة 
عضو في الجمعیة بما یلي :تفقد صفة 

الوفاة ؛-
االستقالة ؛-
في حق كل شخص ارتكب خطأ جسیما أو یتناقض مع المكتب المدیريشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من تال-

دعوة المعني ، اتخاذ اقتراحھ إال بعد لمدیريأعاله. و في ھذه الحالة ال یجوز للمكتب ا5أھداف الجمعیة المحددة في المادة 
باألمر لتقدیم توضیحاتھ ؛

مقرر قضائي نھائي صادر عن الھیئات القضائیة المختصة.-

الباب الثالث : أجھزة الجمعیة

أجھزة الجمعیة: 13المادة 
أجھزة الجمعیة من :تتكون

الجمع العام ؛-
المكتب المدیري؛-
اللجان ؛-

الجمع العام: الفرع األول
التكوین: 14المادة 

الجمع العام ھو أعلى جھاز بالجمعیة.
یتكون الجمع العام من األشخاص الذین لھم صفة عضو نشیط بالجمعیة.

شخص یعتبر رئیس الجمعیة حضوره وكذا كلیحضر في الجمع العام، بصفة استشاریة، األعضاء الشرفیون بالجمعیة 
ضروریا أو مفیدا للجمعیة.

الجمع العام للجمعیة، بصفة مالحظین، الصحافیون الریاضیون المعتمدون لھذا الغرض و یمكن أیضا أن یحضر اجتماعات 
المدعوون من قبل رئیس الجمعیة، ما لم یتقرر عقد جمع عام مغلق.
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التمثیل: 15المادة
أسمائھم إلى تمثل األشخاص االعتباریة العضو بالجمعیة في الجمع العام من طرف وكالء أعمالھم والذین یجب إبالغ 
الجمعیة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عشر یوما على األقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.

أنواع الجموع العامة: 16المادة
یكون الجمع العام إما عادیا أو غیر عادي.

1الجزء الفرعي 

الجمع العام العادي

الصالحیات: 17المادة
العام العادي بما یلي :یعھد إلى الجمع 

؛تحدید السیاسة العامة للجمعیة وتوجیھھا ومراقبتھا
؛التداول في التقریرین األدبي والمالي للسنة المالیة المنصرمة
؛التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي
 ؛میزانیة السمنة المالیة الموالیةالمصادقة على
؛اب رئیس المكتب المدیري وأعضائھ انتخ
إصدار كل مقترح أو رغبة قصد عرضھا على األجھزة الجامعیة؛
 انتداب مراقب الحسابات  مستقل، بناء علی اقتراح من المکتب المدیري وبالنسبة لكل سنة مالیة، قصد

؛الجمعیة والتصدیق علیھادراسة حسابات
؛تحدید مبالغ المساھمات السنویة بناء علی اقتراح من المكتب المدیري
؛ي كل قضیة تھم الجمعیةالبت ف
األساسي.ممارسة الصالحیات المخولة لھ صراحة بمقتضى ھذا النظام

المادة 18:
انعقاد الجمع العام العادي

ینعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجھ الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة 
) یوما على 15واألشخاص المقبولین للمشاركة في أشغالھ خمسة عشر (مع إشعار بالتوصل، إلى األعضاء 

األقل قبل التاریخ المحدد النعقاده.
) یوما على األقل قبل التاریخ المرتقب الفتتاح الموسم الریاضي.30یجب أن ینعقد الجمع العام العادي ثالثین (

أو بطلب من األعضاء الذین یمثلون الجمعیة ال تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إال بمبادرة من رئیس 
نصف األصوات المكونة لھ زائد صوت واحد. وفي ھذه الحالة األخیرة، یجب أو یوجھ الطلب إلى رئیس 

مع اإلشارة إلى النقط التي سیتم التداول بشأنھا خالل الجمع العام الذي یجب أن ینعقد خالل أجل ال الجمعیة
یخ التوصل بھذا الطلب.یتجاوز شھرا ابتداء من تار

ال تصح مداوالت الجمع العام إال بحضور نصف األعضاء الذین یمثلون نصف األصوات المكونة لھ زائد 
عضو واحد.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل ال یقل عن 
خمسة عشر یوما.
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.یرة، یتم التداول بصفة صحیحة مھما كان عدد األعضاء الحاضرینوفي ھذه الحالة األخ
أو أحد نوابھ إذا تعذر ذلك،یرأس الجمع العام العادي رئیس المكتب المدیري

ھ الحاضرین زاد صوت واحد، وذلك إما بواسطة ئتتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضا
ي حالة عدم االتفاق على نمط التصویت، یعتمد التصویت السريالتصویت السري أو التصویت برفع الید، وف

.ال یقبل التصویت عن طریق المراسلة أو الوكالة

جدول األعمال: 19المادة
المدیري. ویجب أن یتضمن على الخصوص یتم تحدید جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب

النقط التالیة :
 توفر النصاب:التحقق من الصالحیات ومن
:كلمة الرئیس االفتتاحیة
:االطالع على محضور الجمع العام العادي السابق
:التداول في التقریرین األدبي والمالي
االطالع علی تقریر مراقب الحسابات؛
التداول في مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة
تعیین فاحصي و مراقي الحاضر؛
أدناه:23لول االستحقاق. طبقا للمادة انتخاب المكتب المدیري عند ح
الشطب على أحد األعضاء أو توقیفھ، عند االقتضاء؛
:قبول أعضاء جدد، عند االقتضاء
 دراسة االقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام العادي من طرف أعضائھ. ویجب أن یتوصل

الجمع العام قل قبل تاریخ انعقادالمكتب المدیري بھذه االقتراحات والرغبات خمسة أیام على األ
العادي.

 یجب توجیھ جدول األعمال والتقریرین األدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة أیام على
مقر األقل قبل تاریخ انعقاده. كما یمكن سحب ھذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من

الجمعیة.
في جدول األعمال.لعام العادي في أیة نقطة غیر مدرجةال یجوز أن یتداول الجمع ا

2الجزء الفرعي 

العاديغیر الجمع العام 
الصالحیات: 20المادة

یمكن أن ینعقد الجمع العام غیر العادي في أي وقت و ال سیما من أجل :
المصادقة على النظام األساسي و النظام الداخلي للجمعیة ؛-
أو من المراد إدخالھا على النظام األساسي و النظام الداخلي للجمعیة باقتراح إما من رئیس الجمعیةالتداول في التعدیالت-

على خمسة أیامباقتراح التعدیل في أجل المكتب المدیريوفي ھذه الحالة األخیرة، یجب أن یتوصل عضو أو عدة أعضاء. 
األقل قبل تاریخ انعقاد الجمع العام غیر العادي.

كل قضیة مستعجلة یقترحھا رئیس الجمعیة ؛دراسة -
، عند االقتضاء ؛المكتب المدیريإقالة -
اتخاذ قرار اندماج الجمعیة مع جمعیة ریاضیة أخرى ؛-
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حل الجمعیة.-
ال یجوز التداول إال في القضایا المدرجة في جدول األعمال. 

انعقاد الجمع العام غیر العادي: 21المادة
أو بطلب من أعضائھ الذین یمثلون على المكتب المدیريال تتم الدعوة النعقاد الجمع العام غیر العادي إال بمبادرة من رئیس 

مع اإلشارة إلى النقط الجمعیةاألقل ثلثي األصوات المكونة لھ. و في ھذه الحالة األخیرة، یجب أن یوجھ الطلب إلى رئیس 
ھذا الجمع العام الذي یجب أن ینعقد خالل أجل ال یتجاوز شھر ابتداء من تاریخ التوصل بھذا التي سیتم التداول بشأنھا خالل

الطلب.

توجھ الدعوة إلى الجمع العام غیر العادي مرفقة بجدول األعمال بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى األعضاء 
ر یوما على األقل قبل التاریخ المحدد النعقاده.المقبولین للمشاركة في أشغالھ، خمسة عشواألشخاص اآلخرین

ال یمكن للجمع العام غیر العادي أن یتداول بصفة صحیحة إال بحضور ثلثي األعضاء المكونة لھ على األقل.
حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام غیر العادي بعد انصرام أجل ال یقل عن خمسة وفي 
یوما. وفي ھذه الحالة یمكن أن یتداول بصفة صحیحة مھما كان عدد األعضاء الحاضرین.عشر

یرأس الجمع العام غیر العادي، السید الرئیس أو أحد نوابھ إذا تعذر علیھ ذلك.
تتخذ قرارات الجمع العام غیر العادي بثلثي أصوات األعضاء الحاضرین.

یعتمد التصویت السري.
بالوكالة أو بالمراسلة.ال یقبل التصویت 

، یعین الجمع العام غیر العادي لجنة تكلف بتصریف األمور الجاریة المكتب المدیريعندما یتم التصویت على قرار إقالة 
جدید من قبل أقرب جمع عام عادي.مدیريإلى حین انتخاب مكتب 

المكتب المدیري: 2الفرع 
1الفرع الجزئي 

والتسییرقواعد التنظیم 

المكتب المدیري: صالحیات 22المادة 

ھو جھاز إدارة و تسییر الجمعیة.المكتب المدیري
و لھذا الغرض یتولى :

تنفیذ القرارات المتخذة من طرف الجمع العام ؛-1
إعداد مشروع برنامج العمل السنوي و عرضھ على مصادقة الجمع العام ؛-2
عرضھ على مصادقة الجمع العام ؛التداول في مشروع میزانیة الجمعیة او -3
لمستخدمي الجمعیة وعرضھ على مصادقة الجمع العام ؛األساسيوضع النظام -4
إعداد مشروعي النظام األساسي و النظام الداخلي و عرضھما على مصادقة الجمع العام ؛-5
الریاضیة الوطنیة الوطنیة أو الجامعاتالریاضیة الجامعة فرض احترام ھذا النظام األساسي و كذا أنظمة و قرارات -6

التي تنضوي الجمعیة تحت لوائھا من قبل أجھزة الجمعیة و مستخدمیھا؛
شطب على عضو بالجمعیة أو توقیفھ، حسب الحالة، على الجمع العام ؛تاقتراح ال-7
للجمعیة ؛اتخاذ كل التدابیر الالزمة من أجل ضمان مراقبة طبیة دوریة للریاضیین التابعین -8
السھر على التأطیر التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعیة ؛-9

تدبیر وصیانة المنشآت الریاضیة للجمعیة و السھر على سالمتھا؛-10
المشار إلیھ أعاله ؛30.09إعداد، عند االقتضاء، مشروع إحداث شركة ریاضیة طبقا للقانون رقم -11
یتعلق بحسن تسییر الجمعیة في إطار االحترام التام لنظامھا األساسي و نظامھا الداخلي.اتخاذ أي قرار أو إجراء -12
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في كل القضایا المترتبة عن حالة قوة قاھرة أو الحاالت غیر المنصوص علیھا في المكتب المدیري، یبت كعالوة على ذل
التي تنضوي تحت لوائھا. الوطنیة أو الجامعات یة ھذا النظام األساسي و النظام الداخلي للجمعیة أو أنظمة الجامعة الریاض

الشغور–التداول –االنتخاب –التكوین : 23المادة 
التكوین- 1

عضوا.)14عالوة على رئیسھ یتكون المكتب المدیري من (
ینتخب المكتب  المدیري من بین أعضائھ :

:نائب أول للرئیس
:نائب ثان للرئیس
:كاتب عام
 مساعد؛كاتب عام
؛أمین مال
؛ساعدأمین مال م
8مستشارین.
لھ إفادتھ حول قضیة أو عدة یمكن أن یضم المكتب المدیري بصفة استشاریة كل شخص یمكن-

قضایا مدرجة في جدول األعمال.
.بمھامھمجر مقابل القیام أعضاء المكتب المدیري تلقي اي ألال یمكن -

االنتخاب- 2
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من طرف 4عن طریق االقتراع بالالئحة لمدة المدیريالمكتب ینتخب رئیس وأعضاء 

الجمع العام للجمعیة وفق الشروط المنصوص علیھا بعده.
یجب على كل مترشح لمنصب الرئیس أن یقدم الئحة الترشیحات، یكون وكیلھا، تتضمن عددا من األسماء یعادل عدد 

المكتب النساء المنخرطات في الجمعیة في حالة وجودھن. غیر أنھ ال یؤھل للترشح لعضویة المقاعد الواجب شغلھا و تمثل
كل من لھ صفة ریاضي أو إطار ریاضي في الجمعیة، أو من یزاول إحدى مھام التدبیر أو التأطیر التقني، بمقابل المدیري

أخرى أو لھ صفة ریاضي أو إطار مادي أو بصفة تطوعیة، أو من لھ صفة عضو بمكتب مدیري في جمعیة ریاضیة
ریاضي في جمعیة ریاضیة أخرى أو یزاول بھا مھام التدبیر أو التأطیر التقني.

یجب أن تحمل لوائح الترشیحات إمضاءات المترشحین مصادق علیھا و أن تبین فیھا أسماء المترشحین الشخصیة و العائلیة 
و جنسھم.

أیام على األقل قبل تاریخ انعقاد الجمع 8ابة العامة للجمعیة الئحة الترشیحات یجب على وكیل الالئحة أن یودع لدى الكت
.المكتب المدیريالعام العادي الذي یقوم بانتخاب 

تنتخب في الدور األول الالئحة التي حصلت على األغلبیة المطلقة من األصوات المعبر عنھا في حالة تعذر ذلك، یتم تنظیم 
ما الموالیة و الذي تقدم فیھ لالنتخاب الالئحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من األصوات في یو15دور ثاني داخل أجل 

الدور األول. و في ھذه الحالة یتم انتخاب الالئحة التي حصلت على أكبر عدد من األصوات.
كیلھا أصغر سنا، وفي حالة إذا حصلت الالئحتان على نفس عدد األصوات في الدور الثاني، یتم انتخاب الالئحة التي یكون و

..تعادل السن تجرى القرعة لتعیین الالئحة الفائزة باالنتخاب

المداوالت- 3
بكیفیة صحیحة إال بحضور نصف األعضاء المكونین لھ على األقل زائد صوت واحد.المكتب المدیريال یمكن أن یتداول 

یرجح الجانب الذي یكون فیھ الرئیس.تتخذ القرارات بأغلبیة األصوات. وفي حالة تعادل األصوات، 
، كل عضو تغیب خالل ثالث اجتماعات متتالیة بدون عذر مقبول. المكتب المدیريیعتبر مستقیال من 
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الشغور- 4
للرئیس أو إذا تعذر ذلك، من قبل النائب الثاني في حالة شغور منصب الرئیس، یتم تعویضھ مؤقتا من قبل النائب األول

انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي یقوم بانتخاب مكتب مدیري جدید لوالیة جدیدة.للرئیس إلى حین
بصفة صحیحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غیر عادي من أجل المكتب المدیريو في حالة شغور یحول دون تداول 

مع عام عادي.جدید من قبل أقرب جيرمدیتعیین لجنة تكلف بتصریف األمور الجاریة إلى حین انتخاب مكتب 

جدول األعمال–االجتماعات : 24المادة

اجتماعاتھ مرة كل شھر على األقل بدعوة من رئیسھ.المكتب المدیريیعقد 
) أیام على األقل قبل تاریخ االجتماع.10مرفقة بجدول العمال عشرة (المكتب المدیريیجب توجیھ الدعوة ألعضاء 

كل شخص یكون حضوره مفیدا .المكتب المدیريیحضر بصفة استشاریة الجتماعات 
یتولى الكاتب العام إعداد جدول األعمال. و لكل عضو من أعضاء المكتب المدیري الحق في اقتراح النقط التي یرغب في 

) أیام على األقل قبل تاریخ االجتماع. 5إدراجھا ضمن جدول األعمال على أن یوجھھا إلى الكاتب العام خمسة (

2الفرعي الجزء 
مھام المسؤولین الرئیسیین

الرئیس: 25المادة 
، بحكم القانون، رئیس الجمعیة و بھذه الصفة :المكتب المدیريیكون رئیس 

یمثل الجمعیة في جمیع التصرفات المرتبطة بالحیاة المدنیة و لدى السلطات العمومیة ؛-
؛المكتب المدیريیقوم بتنفیذ قرارات الجمع العام و -
یسھر على التسییر المنتظم للجمعیة ؛-
؛المكتب المدیريیعد منظام إدارة الجمعیة و یعرضھ على مصادقة -
؛المكتب المدیريیسھر على التسییر الجید للجموع العامة و الجتماعات -
یوقع على كل قرار أو مراسلة أو أیة وثیقة ملزمة للجمعیة ؛-
دود المیزانیة المصادق علیھا من طرف الجمع العام؛یأمر بصرف النفقات، و ذلك في ح-
یفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصیر مع المؤسسات البنكیة ؛-
یبرم، بترخیص من الجمع العام، القروض البنكیة متوسطة أو طویلة األمد ؛-
یقوم بتدبیر ممتلكات الجمعیة، بترخیص من الجمع العام؛-
خدمي الجمعیة.یوظف و یعزل مست-

یجوز لھ أن یفوض بعض اختصاصاتھ إلى أحد نواب الرئیس الذي یساعده في مزاولة مھامھ و یقوم مقامھ في حالة غیابھ أو 
إذا عاقھ عائق.

الكاتب العام: 26المادة 
یعھد إلی الكاتب العام القیام بما یلی :

الریاضیة:تنسیق أنشطة أجھزة الجمعیة وتتبع العالقات مع الھیئات-
تحضیر االنتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المدیري:-
العام:إعداد التقریر األدبي للجمعیة قصد عرضھ على مصادقة الجمع-
اعداد محاضر و مداوالت الجموع العامة و المكتب المدیري -

غیابھ أو إذا عاقھ عائق.ینوب عنھ في حالة یساعد الكاتب العام في ممارسة مھامھ كاتب عام مساعد الذي
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أمین المال: 27المادة 
یعھد إلى أمین المال القیام بما یلي :

محاسبة بصرفھا، ومسكتدبیر موارد الجمعیة، و بھذه الصفة، یقوم بتحصیل المداخیل و تصفیة النفقات التي یأمر الرئیس -
الجمعیة التي یجب أن تكون مصادقا علیھا من طرف مراقب للحسابات ؛

التوقیع مع الرئیس على الشیكات و سندات األداء الصادرة باسم الجمعیة ؛-
؛المكتب المدیريإعداد مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة و عرضھ للتداول على -
إعداد التقریر المالي للجمعیة قصد عرضھ على الجمع العام.-

لذي ینوب عنھ في حالة غیابھ أو إذا عاقھ عائق.یساعد أمین المال في مزالة مھامھ أمین مال مساعد ا

3الفرع 
اللجان

التسییر- التكوین –الصالحیات : 28المادة

تحدث لجان یعھد الیھا بمساعدة المكتب المدیري في ممارسة مھامھ، وبھذه الصفة، تتولى اللجان القیام -
المكتب المدیري.بالمھام الموكولة إلیھا من لدن رئیس

كل واحدة منھا.للجان أن تدرس إال القضایا التي تدخل ضمن صالحیاتال یمكن-
) أعضاء یتم تعیینھم من طرف الجمع العام العادي من بین أعضائھ. 5تتكون كل لجنة من خمسة (-

ویعین رئیس المكتب المدیري رئیس اللجنة من بین األعضاء الذین یتألف منھم ھذا المكتب.
سن سیرھا ویحدد الجدول الزمني الجتماعاتھا التي تنعقد وجوبا بمقر یقوم رئیس كل لجنة بضمان ح-

الجمعیة، ویقدم تقریرا عن حصیلة أشغالھا إلى المكتب المدیري.

المدیري عضوا آخر من أعضاء ھذا في حالة غیاب رئیس اللجنة أو إذا عاقھ عائق. یعین رئیس المكتب
المكتب خلفا لھ.

ة و محاسباتیةالباب الرابع : مقتضیات مالی

السنة المحاسبیة:29المادة 

.30یولیوز و تنتھي في  01شھرا،/ و تبتدئ في 12تمتد السنة المحاسبیة للجمعیة على مدى 

المیزانیة:30المادة 

میزانیة الجمعیة ھي الوثیقة التوقعیة لمجموع الموارد التي یمكن أن تحصل علیھا الجمعیة و مجموع النفقات الممكن 
تخصیصھا لمواجھة احتیاجاتھا خالل السنة المحاسبیة.

و یصادق علیھا الجمع العام.المكتب المدیريیتم إعداد المیزانیة من قبل أمین المال، ویتم التداول بشأنھا من قبل 
یجب أن تكون موارد و نفقات الجمعیة متوازنة خالل السنة المحاسبیة.

باقتراح من المكتب المدیريیزانیة حسب المساطر المحاسباتیة المحددة من طرف یتولى الرئیس و أمین المال تنفیذ الم
مراقب الحسابات المكلف بالتصدیق على حسابات الجمعیة و االفتحاص المالي لسیرھا.
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الموارد:31المادة 
تتكون موارد الجمعیة من :

واجبات االنخراط السنوي التي یؤدیھا أعضاء الجمعیة ؛-
المداخیل المحصل علیھا من مشاركة الجمعیة في المنافسات و التظاھرات الریاضیة ؛-
المداخیل المحصل علیھا من المنافسات الریاضیة التي تنظمھا الجمعیة ؛-
اإلعانات المالیة للدولة و الجماعات الترابیة أو ألیة ھیئة أخرى عمومیة أو خاصة ؛-
لعقاریة التي تملكھا ؛مداخیل الممتلكات المنقولة و ا-
مداخیل بیع المطبوعات و تسویق البضائع التجاریة التي تنتجھا الجمعیة ؛-
الھبات و الوصایا ؛-
أیة موارد أخرى تسمح بھا القوانین الجاري بھا العمل.-

النفقات:32المادة 
یخصص استعمال الموارد لتسییر الجمعیة و تحقیق أھدافھا.

ونفقات حدد نفقات الجمعیة في المخطط المحاسبي الذي یبین نفقات االستثمار و نفقات التھیئة أو التجھیزتو لھذه الغایة، 
.التسییر

ال یمكن سحب األموال إال بعد التوقیع المشترك :
إما للرئیس و أمین المال ؛-
إما للرئیس و أمین المال المساعد في حالة غیاب أمین المال أو إذا عاقھ عائق ؛-

في حالة غیاب الرئیس، یمكن لنائب الرئیس المعین بصفة قانونیة لھذا الغرض أن یوقع محلھ.

المحاسبة:33المادة 
یتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبیر المالي للجمعیة.

ذي یجب أال یتم التدقیق في حسابات وأنشطة الجمعیة سنویا من قبل مراقب للحسابات مسجل في ھیئة الخبراء المحاسبین و ال
یكون منخرطا في الجمعیة.

اإلشھاد على مطابقة تقدیم الحسابات للقواعد المحاسباتیة التي تطبق علیھا، وعلى أنھا تعكس صورة ى یھدف التدقیق إل
حقیقیة للعملیات المالیة المنجزة من قبل الجمعیة و لذمتھا المالیة و على مطابقة تسییر الجمعیة للقواعد و االلتزامات 

لمنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي.ا
یقدم تقریر تدقیق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل بھ من قبل المكتب المدیري.

یرفق تقریر تدقیق الحسابات بالتقریر المالي الذي یعده أمین المال و الذي یبین العملیات المنجزة داخل المیزانیة في السنة و 
مة المالیة للجمعیة.كذا وضعیة الذ

واجب االنخراط السنوي:34المادة 
من كل سنة. ویحدد مبلغ واجب االنخراط كل سنة من ماي 31ب االنخراط السنوي فيیستحق واج-

؛من المكتب المدیريقبل الجمع العام باقتراح
یوما الموالیة ) 30یجب  أداء واجب انخراط األعضاء الجدد خالل السنة الجاریة داخل أجل ثالثین (-

لتاریخ انعقاد الجمع العام الذي تم خاللھ قبول عضویتھم.

الباب الخامس : مقتضیات مختلفة
النظام الداخلي:35المادة 

الجمعیة.وتنظیم أجھزةیوضع نظام داخلي للجمعیة یحدد على الخصوص كیفیات تسییر 
الداخلي. ونظامھا یترتب على االنخراط في الجمعیة، بحكم القانون، االنخراط في نظامھا األساسي 
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الحل:36المادة 

ال یقع حل الجمعیة إال من طرف جمع عام غیر عادي تتم الدعوة إلیھ خصیصا لھذا الغرض.
التصویت المنصوص علیھا في واألغلبیة والعام غیر العادي إلصدار قرار الحل وفق شروط النصاب ویتداول الجمعینعقد 
من ھذا النظام األساسي.21المادة 

في حالة الحل، یعین الجمع العام المدعو لھذه الغایة خبیرا أو عدة خبراء یكلفون بتصفیة ممتلكات الجمعیة.
جمعیات مماثلة أو معترف لھا بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التنظیمیة تمنح األصول الصافیة إلى جمعیة أو عدة

الجاري بھا العمل.

الدخول حیز التنفیذ:37المادة 
ویعوض النظامینسخ العادي، ویدخل ھذا النظام األساسي حیز التنفیذ بمجرد المصادقة علیھ من طرف الجمع العام غیر 

.25/08/2018لعام غیر العادي للجمعیة المنعقد بتاریخ األساسي المصادق علیھ في الجمع ا


