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 الریاضیة للجمعیة األساسي النظام
 

 والتسمیة التأسیس:  1 ادةــالم
 ھواة جمعیة األساسي النظام ھذا إلى المنضمین األشخاص بین تؤسس

 :  ألحكام تخضع األنشطة متعددة ریاضیة
 األولى جمادى 3 بتاریخ 1.58.376 رقم الشریف الظھیر -

 وقع كما الجمعیات، تأسیس حق بتنظیم) 1958 نونیر 15( 1378
  ، تتمیمھ و تغییره

 والریاضیة البدنیة بالتربیة المتعلق 06.87 رقم القانون -
 شوال من 13 بتاریخ 1.88.172 رقم الشریف الظھیر بتنفیذه الصادر
  ،)1989 ماي 19( 1409

 جمادى من 13 في الصادر 2.93.764 رقم المرسوم -
 . 06.87 رقم القانون بتطبیق) 1993 أكتوبر 29- 1414 األولى

 .األساسي النظام ھذا
 ...................................... إسم المذكورة الجمعیة على یطلق

 قــــــرـمـال:   2 ادةــــالم
  ............................................:  الجمعیة مقر یتحدد
 مكتب من قرار بمجرد المدینة من آخر مكان أي إلى ینتقل أن یمكن

 . الجمعیة
 المـــدة:  3 المــادة

  محدودة غیر الجمعیة مدة
 الھــــدف:  4 المــــادة

 : إلى الجمعیة تھدف
 والقواعد لألخالق طبقا ذلك و المالكمة ریاضة ممارسة تـأطیر -

  العمل، بھا الجاري والتقنیة القانونیة واألحكام
  ألعضائھا، والمعنویة البدنیة المؤھالت تطویر على العمل -
 الصعید على المنظمة والودیة الرسمیة المنافسات في ركةالمشا -

 إشراف تحث ،الدولي االقتضاء وعند والوطني، الجھوي و المحلي
 .للمالكمة المغربیة الملكیة الجامعة

 االنتســـاب:  5 المـــادة
 باحترام وتلتزم للمالكمة المغربیة یةكالمل الجامعة لىإ الجمعیة تنتسب
 . العمل بھا الجاري الجامعة مةوأنظ األساسي النظام

 

 یةـعـمـالج نـویـكـت:  6 المــادة
 وأعضاء }ممارسین وأعضاء{ منخرطین أعضاء من الجمعیة تتكون

 .  شرفیین
 : عضو كل منخرطا عضوا یعتبر -أ

o الجمعیة، مكتب طرف من مقبول  
o السنویة انخراطاتھ كامل أدى  . 

 حامل الجمعیة إلى منتسب عضو كل ممارسا اعضو یعتبر -ب
 أجلھ من تأسست الذي الریاضي النشاط وممارس لرخصة

 . الجمعیة ھذه
 مادیا أو معنویا الجمعیة ساند شخص كل شرفیا عضوا یعتبر -ج

 . ودعمھ وتفانیھ بنشاطھ
  الجمعیة، مكتب لدن من الشرفیة العضویة تمنح -
 أنھم إال الجمعیة اجتماعات الشرفیین األعضاء یحضر أن یمكن -
 . المداوالت في كونیشار ال

  االنخـــراط:  7 المــــادة
 یكون أن الجمعیة في االنخراط في یرغب شخص كل على یجب

 طلبا یقدم وأن الجمعیة مكتب من عضوین قبل من محتضنا
 للجمعیة األساسي النظام باحترام فیھ یلتزم الرئیس إلى مكتوبا
 الداخلي مالنظا مبلغھ یحدد الذي السنوي االنخراط واجب وبأداء

 االنخراط رفض أو بقبول الجمعیة مكتب قرار یعتبر للجمعیة
 . نھائیا

 

  ةـویـضـالع دانـقـف:   8 المــــادة
 :  إثر على الجمعیة في العضویة تفقد

 المغربیة الملكیة الجامعة ألنظمة طبقا النقل أو االنتقال -
 المجال، ھذا في للمالكمة

  االستقالة، -

 أو ،االنخراط واجب أداء لعدم المكتب قبل من المعلن الشطب -
 إیضاحات بطلب باألمر المعني توصل بعد وذلك فادح لخطأ

 ،الصدد ھذا في
  الوفاة -

  رـیـیـسـوالت اإلدارة:   9 ادةـمـال
 :  وتسییرھا إدارتھا في تسھم التي التالیة األجھزة على الجمعیة تشتمل
  العادي، العام الجمع -
  عادي، غیر العام الجمع -
  الجمعیة، كتبم -

 

  العادي العام الجمع:   10 ادةــمـلا
 ألزید المنخرطین األعضاء من فقط العادي العام الجمع یتكون

 . انخراطھم واجب كامل أدوا واللذین األقل على أشھر ستة من
 . العام الجمع أشغال في الممارسون األعضاء یشارك أن یمكن ال

 كل نھایة بعد مباشرة نةالس في مرة العادي العام الجمع یجتمع
 . ریاضي موسم

 مضمونة فردیة رسالة بواسطة األعضاء إلى الدعوات تبلیغ یتم
 . األقل على یوما 15 بـ[ العام الجمع انعقاد تاریخ قبل الصحافة وعن

 واالقتراحات اقتراحاتھ ضمنھتی الذي األعمال جدول المكتب یحدد
 . الجمع انعقاد تاریخ قبل األقل على أیام 7 بھ توصل التي

 المالي والتدبیر الریاضیة األنشطة تقاریر العادي العام الجمع یناقش
 . الموالیة المالیة السنة میزانیة وكذا للجمعیة
 . األعمال جدول في المدرجة األخرى القضایا جمیع ویناقش
 الشروط حسب الجمعیة مكتب أعضاء وتجدید بانتخاب ویقوم

 . األساسي مالنظا ھذا في علیھا المنصوص
 المكتب أعضاء أحد ذلك تعذر إذا أو نائبھ أو الرئیس العام الجمع یرأس
 . الغرض لھذا الرئیس ینتدبھ
 . العام للجمع المكونین األعضاء من الناخبین ھیئة تتكون

 . واحد صوت في الحق عضو لكل
 ھیئة من 1+  النصف یجمع أن مداوالتھ، لتصح العام، الجمع عل یجب

 ثانیة مرة الجمع إلى الدعوة تتم النصاب ھذا یتوفر لم فإذا الناخبین،
 األول، الجمع بعد األقل على أیام 7 نفسھ األعمال جدول أساس على

 . الحاضرین األعضاء عدد كان مھما صحیحة مداوالتھ وتكون
 ویكون الحاضرین األعضاء أصوات بـأغلبیة العام الجمع قرارات تتخذ

 . سریا التصویت
 . بالمراسلة أو بالتوكیل التصویت یقبل ال

 

 العادي غیر العام الجمع:   11 ادةــمـال
 

 اندماجھا أو الجمعیة حل قرار اتخاذ اختصاص العادي غیر العام للجمع
   أخرى مستعجلة قضیة أیة أو أخرى جمعیات في
 من األقل على النصف بطلب أو الجمعیة مكتب من بمبادرة دعوتھ تتم

 . العام للجمع المكونین األعضاء
 . األقل على أعضائھ ثلثا حضر إذا إال صحیحة مداوالتھ تكون ال

 . سریا التصویت ویكون الحاضرین األعضاء ثلثي بأغلبیة قراراتھ تتخذ
 . بالمراسلة أو بالتوكیل التصویت یقبل ال

 

  ةـیـعـمـالج بـتـكـم:  12 ادةـــالم
 على أعضاء تسعة من ویتكون الجمعیة بتسییر المكتب یكلف -1

 باقتراع سنوات أربع لمدة العام الجمع في انتخابھم یتم األقل
 العام، الجمع یخولھا التي الرئیس مھمة باستثناء الفردیة، األغلبیة

 : أعضائھ بین من ینتخب المكب فإن
  للرئیس، أوال نائب  -
  للرئیس، ثانیا نائبا  -
  عاما، كاتبا  -
  العام، للكاتب نائب  -
  للمال، أمینا  -
  المال، ألمین خلیفة  -
 .  مستشارین  -

 تنتھي وال القرعة، بواسطة سنة كل دوریا الثلث تجدید یتم -2
 حالة في عدا ت سنوا أربع نھایة عند إال الرئیس انتداب مدة

 . انتدابھم مدة المنتھیة األعضاء انتخاب إعادة ویمكن االستقالة
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 عددا رسمیین،ال الجمعیة مكتب أعضاء على عالوة العام، الجمع ینتخب
 قد الذین الرسمیین األعضاء لتعویض النواب األعضاء من متساویا
 . انتدابھم مدة نھایة قبل األسباب من لسبب مھامھم عن یتوقفون

 فیھ تتوفر منخرط عضو كل الجمعیة مكتب في ینتخب أن یمكن
 : اآلتیة الشروط
  ،}سنة 18{  سنة عشر ثمانیة أتم قد یكون أن -
 متتالیتین سنتین لمدة كاملة انخراطھ واجبات أدى قد یكون أن -

  األقل، على
 أنشطة مزاولة مقابل أجر أي الجمعیة من یتقاضى ال -

  الجمعیة، داخل الریاضیة
  بیضاء، قسیمیة جذاذة على یتوفر أن -
 األقل على أیام عشرة الجمعیة مكتب إلى الترشیحات توجھ -

 . لالنتخابات التاریخ قبل
 وإذا األصوات، من عدد أكبر على الحاصلون ونالمرشح منتخبین یعلن

 یتم الترجیح فإن األصوات عدد نفس على أكثر أو مرشحان حصل
 فوز عن یعلن األقدمیة في تساووا وإذا الجمعیة في األقدمیة حسب

 . سنا أكبرھم
 المكتب فإن النصاب، النعدام قراراتھ صحة في یؤثر شغور حالة وفي
 من المتخلفین األعضاء بتعویض القرعة قطری وعن مؤقتة بكیفیة یقوم
 .  عام جمع أقرب في نھائیة بصفة تعویضھم ویتم النواب، األعضاء بین

 . یعوضونھم الذین األعضاء صالحیات وتنتھي
 . مجانیة الجمعیة مكتب في عضو مھام 

 

  الجمعیة مكتب اختصاصات:   13 ادةـــالم
 : یلي بما الجمعیة مكتب یتكلف
  للجمعیة، الریاضیة األنشطة ومراقبة وتدبیر روتطوی تنظیم -
 الوثائق إعداد على والسھر للجمعیة المالي التدبیر تتبع -

 لھذا مقبول محاسب خدمات على واالعتماد المحاسبیة
  الغرض،

 الجاریة الشؤون لتدبیر الصالحة القرارات جمیع اتخاذ -
 المستخدمین توظیف الخصوص وجھ على ویمكنھ للجمعیة،

  الجمعیة، سیر لحسن الضروریین واإلداریین ینالتقنی
  للجمعیة، التابعة الفرق لمختلف التقني التأطیر على السھر -
 الجامعة أنظمة حددتھا التي القواعد حسب وإبرام التفاوض -

 والمھیئین المدربین استخدام عقود للمالكمة، المغربیة الملكیة
 ھذه من نسخ وتبعث أجورھم، الجمعیة تدفع الذین البدنیین
  المالكمة، جامعة إلى العقود

 العام الجمع على وعرضھا الداخلیة األنظمة مشاریع تھیئ -
  للمصادقة،

 الممارسین األعضاء تھم التي القرارات جمیع اتخاذ -
 التداریب على والمواظبة باالنضباط یتعلق فیما وخصوصا
                                                االنتقالو والنقل واإلعارة واالستخدام

  العام، الجمع أعمال جدول تحدید -
 كل من الجمعیة أعضاء یؤمن تأمین عقد إبرام على السھر -

 داخل مھامھم ممارسة أثناء لھا یتعرضون التي المخاطر
  الجمعیة،

 منتظمة طیبة مراقبة لضمان الالزمة التدابیر كافة اتخاذ -
  الممارسین، لألعضاء

 صیانتھا على والسھر للجمعیة ریاضیةال المنشآت تدبیر -
  استعمالھا، برنامج وتحدید وأمنھا

 أعضائھ، ثلثي حضور عند الجمعیة مكتب مداوالت تصح -
 عدد تساوي حالة وفي األصوات بأغلبیة ھقرارات وتتخذ

 .مرجحا الرئیس صوت یكون األصوات
 

  الجمعیة لمكتب الرئیسیین المسؤولین دور:  14 ة ادـــالم
 :  الرئیس
 ویسھر الجمعیة داخل والتنسیق التنشیط بأعمال الرئیس قومی -

 العام، الجمع قررھا التي الریاضیة السیاسة تنفیذ على
  المدنیة، الحیاة شؤون كافة في الجمعیة یمثل -
  مناقشاتھا، سیر و سیرھا، حسن ویضمن االجتماعات یرأس -

 عجمی نائبھ أو المال أمین مع ویوقع بالنفقات األمر یحرر -
  األداء، وسندات المحاسبیة المستندات

 الذي نوابھ أحد إلى اختصاصھ من جزءا ضیفوت لھ جوزی -
 عاقھ أو تغیب إذا عنھ نوبیو مھامھ مزاولة في یساعده
  عائق،

 : العام الكاتب
 محاضر یعد فإنھ لذا للجمعیة، اإلداریة بالشؤون یتكلف -

 ائقوث ومختلف المراسالت ترتیب على سھروی االجتماعات
 وعن الرخص وبعث إعداد عن المسؤول ھو و الجمعیة

  الریاضیة، المنافسات في بالمشاركة الجمعیة التزام
  ،للجمعیة اإلداریین للموظفین بيتالترا الرئیس ھو -
 عاقھ أو تغیب إذا عنھ ینوب الذي خلیفتھ مھامھ في یساعده -

  عائق،
 :  المال أمین

 میزانیتھا، بتنفیذ یقوم التي الجمعیة وخزینة مالیة عن مسؤول -
 المستندات جمیع  عنھ ینوب من أو الرئیس مع ویوقع

 أو المقادیر بجمیع وصال ویسلم األداء، وسندات المحاسبیة
  المقبوضة، القیم

 المالي التقریر تھیيء وعن المحاسبة مسك حسن عن مسؤول -
  السنوي،

 عاقھ وأ تغیب إذا عنھ ینوب الذي خلیفتھ مھامھ في یساعده -
 . ائقع

  مــواردـال :15 ادةــــالم
 :  من الجمعیة موارد تتكون
  األعضاء، انخراطات واجبات -
  الجمعیة، تنظمھا التي التظاھرات عائد -
  الریاضیة، المنافسات مداخیل -
 طبقا واإلشھار واالحتضان اإلستشھار مداخیل حصة -

  العمل، بھ الجاري للتشریع
 العمومیة مؤسساتوال المحلیة والجماعات الدولة إعانات -

  لـلمالكمة، المغربیة الملكیة والجامعة
 .  والوصایا التبرعات -

 

  النشاط عن التوقف أو الحل :16 ادةـمـال
 

 توقیف أو الجمعیة حل یقرر أن یمكنھ وحده العادي غیر العام الجمع
 . نشاطھا

 . الجمعیة مكتب قبل من الغرض لھذا خصیصا دعوتھ وتتم
 بھ الجاري للتشریع طبقا ممتلكاتھا تصفیة تتم الجمعیة، حل حالة في

 .  العمل
 
 

 الجمعیة طابع   الجمعیة رئیس إمضاء   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


