
 1 

 ساسي للنادي اإلفريقيالنظام األ

 

 ةــام عامّ ـالعنوان األّول : أحك

 

 التأسيس الفصل األّول:

ة هي جمعيّ  ة" أو "النادي""الجمعيّ بعبارتي  ا النظام األساسيفي هذ شار إليها الم  اإلفريقي " و"النادي المسّماة ة جمعيّ إّن ال 

 طبقا صادر عن الوزير األكبر 1920أكتوبر  4مؤرخ في  بمقتضى قرار طهابممارسة نشا ذن لها أ   رياضيّة متعدّدة االختصاصات

 6 في المؤرخ 11-95 عدد للقانون األساسي خاضعة حاليّا يوه .الجمعياتب المتعلّق 1888سبتمبر  15المؤرخ في  لألمر العلي

 14 في المؤرخ 66-2011 عددرسوم الم المنقّحة له خاّصةجميع النصوص كذلك لة والهياكل الرياضيّ ب المتعلّق 1995 يفريف

هذا  إضافة إلى اتق بتنظيم الجمعيّ المتعلّ  2011سبتمبر  24 في المؤرخ 88-2011 عددالمرسوم أيضا  ينّظمهاكما   2011 جويليـة

 .الملحق به الداخلي نظامالنظام األساسي وال

 

 ةعامّ السياسة الة وهويّ ال -زة ميّ م  ال العالمات : 2الفصل 

ته وال يمكن بأي حال من األحوال أن أ من هويّ ا ال يتجزّ ل جزء  شكّ زة ت  دي األفريقي منذ تأسيسه بعالمات مميّ ز الناتميّ ي

 :كالتالي  تنفصل عنه وهي

 ؛النادي االفريقي:  االسم -

 : األحمر واألبيض. األلوان -

 ؛1920أكتوبر  4:  التأسيستاريخ  -

 ؛تونس  دـباب جدي صلي مع حيّ اوتالرابط ال -

أو حلها إالّ  باب جديدحّي ة خارج للجمعيّ  المقّر االجتماعيأو األلوان أو  االسمير بتغيّ خاص أي قرار و ال يمكن أن يتّخذ 

 للعادة. خارقةة عامّ وذلك في جلسة  ة الذين لهم حق التصويتالجمعيّ  منخرطي باإلجماع من قِبل

ة ة والدوليّ الوطنيّ  هيئاتلدى التأسيسها وهذا الشعار مسّجل وسنة  الجمعيّة واسمهالوان يتشّكل من ألنادي األفريقي شعار ل

 .ةـة الفكريّ حماية الملكيّ الخاّصة ب

فقا لشروط النصاب القانوني واألغلبية ذلك وو الخارقة للعادةة العامّ  لسةموافقة الج ا الشعارأي تعديل لهذ ستوجبيو

 اسي.من هذا النظام األس 37و  36 فصلينالمنصوص عليها في ال

 . ته وذلك منذ تأسيسهوهويّ  ـهوقيمته التاريخيّة أصال جوهريّا علىالنادي  تستند السياسة العامة المعتمدة منو

 : ة التاليةالخصائص األساسيّ  علىة أساسا هذه السياسة العامّ  رتكزوت

 االنتماء، -

 عائلية،روح الالتمّسك بال -

 التكوين، -

 الناجع، األداء -

 روح المبادرة، -

 القرار. ومن حيث اتخاذ اوماليّ  اهيكليّ النادي  استقالل -

 ة.ستوحى من هذه السياسة العامّ م   و هياكله يجب أن يكون برنامج عمل جميع أجهزة الناديو

 

 الموضوع : 3الفصل 

ختلف بين مالعالقات الوديّة و السهر على تمتين أواصر الصداقة  توطيدممارسة الرياضة و الجمعيّة إلى تهدف هذه

 المراتبإلى أعلى  و السمّو بهة ة والفكريّ ة قدراته البدنيّ ـوتنمي وتأطيره تدريب الشباب هي تسهر علىو و منخرطيها أعضائها

 اإلسهام الوطن وبصفة عامة وحبّ يّـة واحترام األخالقيات الرياض المنافسة الشريفةمبادئ  ترسيخمن خالل  األخالقيّةة ويّ الرياض

 .ةة الدوليّ على الساحة الرياضيّ  و رايتها مكانة تونسالرفع من ة على الصعيد الوطني والرياض ازدهارفي 

 : أنشطتها القيام بما يلي في إطار ويحق للجمعية          

 وتبادل المعلومات؛ تهاأنشطب لنهوضل االتصال وسائط استعمال  -
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 الجاري بها العمل؛للقوانين وفقا المنتجات تصميم وتسويق جميع أنواع مشتقات   -            

 ؛ةة أو خاصّ وطنية أو أجنبية عامّ  هيئات وهياكلإبرام شراكات مع  -

 ؛ةوالفنيّ  ة الثقافيّ والتظاهرات الرياضيّة  ووالمسابقات والمؤتمرات والرحالت  دورات الرياضيةتنظيم ال  -

 ؛ةة لتنمية مواردها الماليّ إنشاء شركات تجاريّ  -

 .خاصة بها من أجل دعم أنشطتها جمعياتيّــةن إطار شبكة إنشاء جمعيات ضم  -

سلطات  جمعيّةمنح ال ىأن يتفقـوا عل منخرطينلل مكنيإذ  إّن قائمة األنشطة المنصوص عليها بالفقرة السابقة غير حصرية

 .ة المفعولوفقا للقوانين الساري واسعة في هذا المجال

 .هنوع مهما كانو ديني أو تمييزي أي نشاط سياسي أالقيام ب على الجمعية حّجروي

 

 : المقّر االجتماعي 4الفصل 

 .57يقع المقّر االجتماعي للجمعيّة في تونس العاصمة بشارع باب الجديد عدد  

أو تعيين محل  ىثانوية أخر قصد فتح مقرات إداريةبجميع الصالحيات ، ةـوظيفي العتبارات ،الهيئة المديرةتمتع وت

 .ت حدّده خرمخابرتها بأي عنوان آ

 

 المّدة : 5الفصل 

 مدّة الجمعية غيـر محدودة.  

 

  السنة الماليّة : 6الفصل 

 .ليموامن العام ال جوان 30في  ختموتغّرة جويلية  فيبدأ وت ة مع الموسم الرياضيالسنة الماليّ تتوافق 

 

 االلتزام  باإلعالم : 7الفصل 

تغيير في  أيّ عن  ،الجاري به العملوفقا للتشريع  عنيّةالسلطات الم األقلّ  ىهر علش أجلفي   غبلّ ة أن ي  ن على رئيس الجمعيّ يتعيّ  

التعديل عن هذا ن علأن ي  و  خالل فترة نشاط الجمعيةّ النظام األساسي أحكام يتّم إدخالها على  تغييرات أيّ عن وركيبة الهيئة المديرة ت

 .ةـة واإللكترونيـعن طريق الصحافة المكتوب

. 

 ثاني : التركيبة والمواردالعنوان ال

 القسم األّول : التركيبة

 المنخرطون بالجمعيّة : 8الفصل 

 :الجمعيّة منتتكون 

أحد في الغرض من قبل طلب مم يقدذلك بعد تو انخراطهممعلوم  وادفع الذين رالشبّان القصّ : المنخرطون األصاغر  -1

  الوالدين.

خليّة بطاقة  معلوم مباريات النادي أو لحضوراالشتراك لوم بطاقة مع وااألشخاص الذين دفع المتربّصون: منخرطونال  -2

 .النادي خاليا أحباء من

 .من هذا النظام األساسي 15 فصلوفقا لل وذلك اشتراكهم السنوي وااألشخاص الذين دفع لمنخرطون المترّسمون:ا  -3

الل فترة ال تقل عن خمسة مواسم عبين خالألوان النادي األفريقي ك حملواشطون: األشخاص الذين االن منخرطونال -4

 .ةرياضيّ 

في الجلسات  هيئة التصرف ة منمدّ المقشطين االن منخرطينعلى قائمة ال مصادقةالتكون الجلسة العاّمة هي الوحيدة المخّول لها 

  .العامة والمنخرطين

المنصوص عليها في  االنخراطة مجانا خالل فتر اتهميحق لهم سحب بطاقمعلوم االشتراك ومن دفع  المنخرطونعفى هؤالء وي  

  .ا النظام االساسيمن هذ 15 الفصل

 55 الفصلد في على النحو المحدّ الدعم  هيئةالمنخرطون المترسمين الذين أثبتوا انخراطهم في هم  منخرطون الشركاء:ال  -5

 .المذكورة هيئةفي ال اشتراكهم ا النظام األساسي وسدّدوامن هذ
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ة ة أو الماليّ ة أو الماديّ أو المعنويّ  بدنيّةمن خالل المساهمة ال ساعدوا: األشخاص الذين ون لشرفيّ ااألعضاء   منخرطونال  -6

 .وتحقيق أهدافها جمعيةة الفي تنميّ 

 .ا النظام األساسيمن هذ 50 فصلوفقا ألحكام ال شرفييند قائمة األعضاء الوتحدّ 

 .يةمجانبصفة  االشتراكبطاقة  منحهم معلوم االشتراك السنوي ويتمّ  دفع من الشرفيّـونويعفى األعضاء 

 

 شروط االنخراط : 9الفصل 

شريطة أن التي يسكنها المنطقة  الجهة أو أو هجنس أو هأو دين هعرق كان مهما شخص كل" منخرط"ال بصفة يتمتّع 

 التالية:يستوفي الشروط 

 األقل.على  ة( سن18ثمانية عشر )االنخراط قد بلغ تاريخ تقديم طلب  في أن يكون - 1 

 بطاقة إقامة لألجانب المقيمين في تونس.و للتونسيينبالنسبة وطنية  تعريفبطاقة أن يكون حامال ل -2 

 فريقي.مباريات النادي اإل لحضور اشتراك بطاقةفي نفس الوقت أن يقتني  بالنسبة للمنخرط المتربّص -3 

 يناشتراكبأو  ربّصمتقديمتين ك ( انخراط2تي )بطاقبو أ انخراط قديمةبطاقة للمنخرط المترّسم ببالنسبة أن يستظهر  -4 

 يتّم تبنّيه من سلفهأو أن األحبّاء خاليا إحدى من  تينعضوية قديم( 2) يأو بطاقتين لحضور مباريات النادي قديم( اثنين 2)

 ة.ـفي الجمعيّ  منخرطا غير متربّصار إذا كان هو نفسه ـالمباش

ها احدإالدعم  هيئةفي  ( انخراط2) يويحمل بطاقتن له صفة المنخرط المترّسم بالنسبة للمنخرط الشريك أن يكو -5 

 .جاريتعلق بالموسم الرياضي الت

 .شرفيينالاألعضاء  المنخرطينفي قائمة ا درجلشرفي أن يكون ماالعضو  منخرطبالنسبة لل -6 

طلب وسحب مإيداع اليستوجب  خاصفعل شخصي  باعتبار أّن االنخراط هوأو توكيل رسمي تفويض  قبل أيّ يوال  

الشروط  استيفاء في هذه الحالةيجب  حيثعبر اإلنترنت  نخراطحالة اال باألمر إالّ في لمعنيل شخصيال حضورال االنخراطبطاقة 

 ة.ـلجمعيل النظام الداخليحددها يالتي 

 

 : حقوق المنخرط المتربّص والمنخرط األصغـر 10الفصل 

من قبل  منخرطينللعند االقتضاء تمنح  تخفيضاتمن أي  و  االنخراطفقط من بطاقة  األصغر أن يستفيد للمنخرط حقي

 النادي. مغازة

 :للمنخرط  المتربّص يحق وإضافة للحقوق المذكورة أعاله 

 .ها الناديعدّ ي  التي  سبـر اآلراء استطالعات الّرأي و المشاركة في -

شْخَصنَـةأي وسيلة بي تلقّ  -  النادي.ن لمتعلّقة و الصادرة عاومات جميع المعل تواصلية م 

 ة.ـالحديقفضاء المجاني إلى  لوجالو -

 

 : حقوق المنخرطين اآلخرين 11الفصل 

 بالحقوق التالية: منخرطونال المتربّصين يتمتّـعللمنخرطين وباإلضافة إلى الحقوق الممنوحة 

 .ضى األمراقتالعامة والمشاركة في التصويت إذا  الجلساتالمشاركة في أعمال  -

 عند االقتضاء.المشاركة في التصويت عن بعد  -

الخاّصة الشروط  استيفاء وذلك شريطةالنظام األساسي الحالي بة المنصوص عليها الجمعيّ  هياكلأحد  اتح النتخابترشّ ال -

 .هيكل بكلّ 

 العامة. جلسةجدول أعمال اللاقتراح إضافة بنود  -

 من هذا النظام األساسي. 35 لفصلوفقا ألحكام ا دةخارقة للعاة عامّ  لسةالدعوة لعقد ج -

 ة.الجمعيّ ب للمنخرطينالقائمة النهائية  االطالع على -

 ة للسنوات المالية الثالث األخيرة.العامّ  الجلساتضر امح االطالع على -

 

 : واجبات المنخرط 12الفصل 

 بما يلي: يلتزم المنخرط
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 من هذا النظام األساسي. 15 فصلالمنصوص عليها في ال لفي اآلجاالمستحقة  معاليم االنخراطدفع  -

 .صادر منه إما من خالل تصريحات أو سلوكوذلك ة أو شرف أحد أعضائها صورة الجمعيّ ب اإلضرارعدم  -

 .ةالداخلي للجمعيّ النظام وكذلك أحكام  نظام األساسياحترام جميع أحكام ال -

 

 منخرطمسؤولية ال : 13الفصل 

ل اومتكون األ  جمعيّة.دت بها الا عن االلتزامات التي تعهّ شخصيّ  مسؤوال خرط بالجمعيّة أن يكونمني أل يمكنال 

 .الضامنة للوفاء بهذه االلتزامات ة هي الوحيدةـالجمعياتي

 

 مّدة االنخراط : 14الفصل 

 جاريمن العام ال  جويلية 1من يمتدّ  الذي  وهي مطابقة للموسم الرياضي ( 1) سنة واحدة  االنخراطة بطاقة صالحيّ تدوم 

موسم الخالل  االنخراطبيع بطاقات  مواعيدأو تأخير في فتح  وجود مانع في حالة  غير أنّه . لمواليمن العام ا جوان 30إلى 

عقد خالل فترة التخلف العامة التي ت   في الجلساتالموسم السابق بشكل استثنائي صالحة للمشاركة  انخراطبطاقات  تبقى رياضيال

 بيع االنخراطات. عن

 :صفة المنخرط بالجمعيّة  تنتهي

 بانتهاء المدّة، -

 بالوفاة، -

 الجلسة العاّمة. أو التأديبمجلس  صادر عن لبقرار عز -

 وتعلق صفة المنخرط أثناء مدة التوقيف الوقتي التي تتخذ من قبل مجلس التأديب أو الجلسة العامة .

 

 هــمعاليم االنخراط وآجال : 15الفصل 

( دينارا. وال يمكن 50)خمسون اشتراكا سنويا قدره واألعضاء الشرفيون شطين االن و المتربصينغير  منخرطونيدفع ال

 .في الجلسات العامة والمنخرطين فهيئة التصرّ على اقتراح  بناء   ةالعامّ  بالترفيع و ذلك من قبل الجلسة هذه المساهمة إالّ  تعدّلأن 

للموسم  ةالعامّ  جلسةمن انعقاد ال ( يوما30ثالثون )ال يتجاوز  في أجلالسنوي علوم االشتراك ماإلعالن عن  يجب أن يتمّ و

 .موسم رياضي ديسمبر من كلّ  31 يومغاية لى إتاريخ المذكور المساهمات مباشرة بعد ال استخالص ويتمّ  قضيالرياضي المن

 حصرجانفي كأجل أقصى من كل موسم رياضي  15 بتاريخ في الجلسات العامة والمنخرطين هيئة التصرفويتعيّن على 

 ة للجمعيّة. وال يمكنـصال الرسميّ االجتماعي للنادي وعبر قنوات االتّ  لكل المنخرطين بجميع أصنافهم بالمقرّ  القائمة النهائيةونشر 

 معلوم اشتراك.  يجوز استخالص أيّ ال  الب االنخراط كماقبول مط بعد هذا التاريخ

. 

 الموارد القسم الثاني :

 : موارد الجمعيّة 16الفصل 

 تتأتّى موارد الجمعيّة من :

 .المدفوعة من المنخرطين مبالغ االشتراك -1 

 .جاري بها العملة وفقا للقوانين الها الجمعيّ ة التي تنظمّ ة والثقافيّ الرياضيّ  محاصيل التظاهراتوالحصص و لمداخيلا -2 

الذوات ن أو يمها األشخاص الطبيعيالتي يقدّ  يةعينالأو  ية نقدالت األخرى أو المساهماهبات والتبرعات والالمنح  -3 

 ة.ة أو الدوليّ ة الوطنيّ ة أو الخاصّ العامّ  هيئاتأو المؤسسات أو ال منظماتأو ال المعنويين

 والرعاية. االشهارالمتأتية من  حاصيلل والميخادمال -4 

 ة.يم وممتلكات الجمعيّ المنتجات والق المترتبة عنل والفوائد يخادمال -5 

 ة.من االستغالل التجاري السم وصورة الجمعيّ  تأتيّةل والمنتجات الم  يخادمال -6 

 القروض البنكية أو المعامالت المالية األخرى. -7 

 المعمول بها. التراتيبالقوانين و تجيزهاجميع الموارد األخرى التي  -8 

كذلك  و منخرطيهابين الفوائد هدف إلى توزيع األرباح أو يمربح  نشاطبأي ظاهرات أو القيام توتمتنع الجمعية عن تنظيم 

 نشاط احتيالي. وغسل األموال وبصفة عامة أيّ  الجبائيب استخدام الجمعية ألغراض التهرّ 
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 تنمية الموارد : 17الفصل 

 ي:المالي القيام بما يلوضمان استقاللها  تنمية مواردهالغرض ي خّول للجمعيّة           

جميع  متالكا في هذه الصورة ةجمعياليجب على و  ،قانون الشركات التجاريةل وفقاإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة   -

 .نيابته ة خالل مدّ  المباشرفريقي رئيس النادي اإل وجوبا يحتفظ بها واحدة باستثناء حصةاالجتماعية  الحصص

رحلة  تكوين هذه الشركات و كذلك عند التئام جلساتها العامة وفي صورة  التعذّر ويتولّى نائب رئيس النادي تمثيل الجمعيّـة في م

 ينوبه في هذه المهام الكاتب العام.

حترفين أثبتوا كفاءاتهم االدارية في هذا المجال وي وكـل لهم تحقيق أهداف محدّدة  ويكون تسيير هذه الشركات موكول لمهنيين م 

 لعامة لهذه الشركاتتضعهـا و تصادق عليها الجلسات ا

المؤرخ  88-2011 عددفقا ألحكام المرسوم ذلك وفريقي والخاصة بالنادي اإل يـةشبكة الجمعياتالجمعيات ضمن إطار  تكوين  -

 .تنظيم الجمعياتب المتعلّق 2011سبتمبر  24

. 

 استعمال الموارد : 18الفصل 

المتأتيّة من الدولة والجماعات المحليّة  المداخيلمن قل على األ%) 20)في المائة  عشرين  جمعيّة تخصيصن على اليتعيّ 

الشبان التابعين لها في أصناف المدارس وصغار األداني واألداني واألصاغر الرياضيين و تأطير  كوينلت وميّةالمؤسسات العمو

 ة.هياكل الرياضيّ الب المتعلّق 1995 فيفري 6 في المؤرخ 11-95من القانون  7 فصلالبوفقا لألحكام الواردة وذلك 

مركز لة لفئات الشباب وموارد السنويّ المن %) 20المائة )في  عشرينأيضا باستخدام ما ال يقل عن  الهيئة المديرةد تعهّ تو

الموارد المئوية ساب هذه النسبة تحاتدرج في  بنكي خاص كماحساب  وتوضع هذه المبالغ وجوبا في النادي األفريقي كوينت

 ة.في الجمعيّ  ألصناف الشبّانالدعم  هيئة من خّصصة الم

 

 العنوان الثالث: أجهزة المداولة في الجمعيّة

 

 طبيعة أجهزة المداولة : 19الفصل 

 للجمعيّة أجهزة المداولة التاليّة :  

 الجلسة العاّمة العاديّة -

 الجلسة العاّمة االنتخابيّة -

 الجلسة العاّمة الخارقة للعادة -

 

 لكل الجلسات العامة أحكام مشتركة ول :القسم األ

 المشاركون في الجلسات العامة وحق التصويت : 20الفصل 

من  15فصل قائمة المنصوص عليها في الالن في ـة المدرجيالجمعيّ في  المنخرطينبحضور جميع  الجلسات العاّمةعقد نت

 ة. ة للجمعيّ العامّ  الجلساتضور ح  لهم  خّولالم  وهذا النظام األساسي 

في صورة اتّخاذ قرار باعتماد هذه الوسيلة األخيرة  عد(افتراضيّـا )عن ب   أو حضوريّاإّما ة ـهذه المشاركويمكن أن تكون 

 . كذلك

في صورة خالص التصويت المزدوج  الذين لهم حقّ  شركاءال المنخرطينعضو صوت تداولي باستثناء  يكون لكلّ 

ن أن تكون موضوع ـة وال يمكـممارسة الحق في التصويت شخصيّ ون تكوالدعم  هيئةالجلسة العامة لدة من قبل مساهمة دنيا محدّ 

 توكيل رسمي.

 

 جدول األعمال ومحضر الجلسة ومكتبها : 21الفصل 

غير أنه  . هاالتي سبق إدراجها في جدول أعمال نقاطتداول بصورة صحيحة إال بشأن التأن  ةعامّ  جلسة ال يجوز ألي

أو هياكلها أو  ةأعضاء أجهزة الجمعيّ لعضوية  مؤقت ال التعليقأو  العزللفور في حاالت على او صحيح  بشكليجوز لها أن تتداول 

 .المنخرطين فيها
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في الجلسات  هيئة التصرف كاتبرئيس و ويشغل ،ن لالقتراعـفاحصي ضوينع  و كاتبمن رئيس و لسةف مكتب الجـيتألّ و

اختياره من بين  وعضو يتمّ  المذكورة هيئةويتولى نائب رئيس ال  .لسةمكتب الج كاتبعلى التوالي مهام رئيس و العامة والمنخرطين

 .مهام المراقبة والتدقيـق الجلسةالحاضرين في من بين  أهل االختصاص في مجال القانون

المذكورة  هيئةالمن رئيس  لسةيتكون مكتب الج في الجلسات العامة والمنخرطين هيئة التصرفأعضاء  وفي حالة انتخاب

أهل على األقل من بين  مار اثنان منهيختا و يكون لسةالحاضرين في الج لمنخرطينمن بين ا تّم اختيارهمء يوثالثة أعضا

 .سابقة ال ةالمديرالهيئات ويتم اختيار العضو الثالث من بين أعضاء  االختصاص في مجال القانون

 .مسؤوليتهمحت تة أعضاء المكتب ـبقيّ مع عليها  وقّعويالمحاضر  لسةمكتب الجكاتب  حّرروي

 

 الجلسات العاّمة العاديّة القسم الثاني :

 الصالحيات  : 22الفصل  

 :بما يلي العامة العادية للنادي األفريقي  لسةالجتختّص            

 .الهيئة المديرةالسياسة العامة للجمعية من قبل  السهر على حسن تطبيق -

 انتخابها. عندالعامة  لسةعلى الج ترحالهيئة المديرة المقمراقبة تنفيذ برنامج عمل  -

 .الهيئة المديرة  والمصادقة عليهمامة من قدّ ملالية امال قوائموال األدبي التقرير  االطالع على -

 للموسم الرياضي الجديد. الهيئة المديرةميزانية  على مصادقةال -

 .السنوي االنخراطمبلغ  تحديد -

 .يّةرالعقاالممتلكات في  التفويت البت في -

ة خاصّ  اتيّـةجزء من إنشاء شبكة جمعيستكون جمعية أخرى لصالح  شعارهفريقي والنادي اإل باسمالبت في مساهمة  -

 فريقي.بالنادي اإل

 .لفائدتهالنادي  تّم تكوينها منشركة تجارية  فيشعاره  فريقي والنادي اإلباسم البت في مساهمة  -

 .ا النظام االساسيمن هذ 8 فصللل طبقا تي وضعتلالنشطين ا المنخرطين التحقق من قائمة -

 .ا النظام االساسيمن هذ 50 فصلوفقا لل التي وضعت الشرفيينالتحقق من قائمة األعضاء  -

جراة وفقا عضو إحدى هياكل الجمعية الم   ة التي قامت بها الهيئة المديرة والتي تخصّ ـالمصادقة على التعيينات الوقتي -

 من هذا القانون األساسي. 41ثانية من الفصل لمقتضيات الفقرة ال

 .نظامال امن هذ 34 فصللل ذلك وفقاوه لألحكام القانونية التي تحدد تطبيقا النظام االساسي على تعديالت مصادقةال -

 .الجمعيّة هياكل أو أجهزةعضو من أعضاء أو   منخرط البت في إقالة -

 .حسابات لمدة ثالث سنوات راقبتعيين م -

 ي.رياض فرع بت في إنشاء أو حلّ ال -

 جدول أعماله.بالمدرجة  األموربشأن جميع  التداول -

 

  فترة االجتماع : 23الفصل 

في  هيئة التصرفمن قبل  جويلية 31و جويلية  15بين في الفترة المتراوحة ا ـة سنويّ العاديّ تتم الدعوة للجلسة العاّمة 

ا وبعد تاريخ النشر الرسمي ـجتماعهال الموعد المحدّدمن  يوما على األقلّ ( 20)ن وذلك قبل عشري الجلسات العامة والمنخرطين

 . طبقا للتشريع الجاري به العمل ةـالمالي قوائملل

 وجود الوثائق التالية:ب صحيح إالّ  شكلأن تتداول ب للجلسة العامة العادية ال يمكن

 يئة المديرة. دين من قبل الهالمحدّ المالية  قوائموال األدبيالتقرير  -

 .التدقيق الدائمةهيئة تقرير  -

 .في الجلسات العامة والمنخرطين هيئة التصرفر تقري -

 .الحسابات مراقبتقارير  -

 .الدعمهيئة تقرير  -

 .ةالجمعيّ ب المنخرطينقائمة  -
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من هذا  67وذلك طبقا للفصل  دة أعالهالمحدّ  اآلجالخارج  خارق للعادة شكلب تأّكدة العادية أن تجتمع في حالة الالعامّ  لسةيمكن للج

 .الموسعة  هيئةمن الق ـكتابي ومسببعد إذن  في الجلسات العامة والمنخرطين هيئة التصرف من دعوةبناء على النظام األساسي 

سعة أن المو هيئةعن الدعوة لهاته الجلسة العامة فإنه يخّول لل في الجلسات العامة والمنخرطين هيئة التصرفوفي صورة تخلف 

  المذكورة.تتولى هي بنفسها الدعوة للجلسة العامة 

 

 النصاب واألغلبية : 24الفصل 

ضور بح   إالّ أن تتداول بشكل صحيح  العادية او بصفة خارقة للعادةالمنعقدة في آجالها ة ة العاديّ العامّ جلسة لال يمكن ل  

ثانية ة العامّ الجلسة يجب أن تجتمع  المذكور ر النصاب القانونيـفّ يتوالتصويت. وإذا لم  حقّ  هملالذّين المنخرطين بالجمعية نصف 

في  ةالثانيه الجلسة لهذ ستوجبالم  النصاب و يكون نفس جدول األعمال.  اعتماد مع ( يوما الموالية15) خمسة عشرالغضون  في

دود   .التصويت حقّ هم الذين ل ةـالجمعي ن فيـالمنخرطيمن على األقل ( %20)أي ما يعادل ( 5/1) مسالخ  ح 

الذين يحق لهم من قبل المنخرطين  المصّرح بهاصوات األ مطلقة منصحيح بأغلبية  شكلة العادية بالعامّ  الجلسةتداول ت

 .التصويت

 

  عرض ومداوالت : 25الفصل 

 : ما يلية ـالمنقضي حول السنة الماليةاجتماعها السنوي  خاللى الجلسة العاّمة العادية تتولّ 

 . الهيئة المديرة من المعدة والمعروضة المالية قوائموال دبياأل قريرالت فحص - -

 .التدقيق الدائمة هيئةتقرير تالوة  - -

 .مراقب الحساباتتقارير  تالوة - -

 .نـفي الجلسات العامة والمنخرطي هيئة التصرفتقرير  تالوة - -

 .الدعم هيئةر ـتقري تالوة - -

 التصّرف خالل للهيئة المديرة بعنوان براءمنح اإلة وـالمالي قوائموال دبياألالتقرير  ة علىـالمصادقبعد المداولة  جلسةوتقرر ال

مراقب  رفض الدائمة و قـتدقيال هيئة تقريراستنتاجات من  كّل   علىاستنادا  براءاإل. وقد يؤدي رفض منح ةـنقضيالسنة المالية الم

 ة.ـالعامّ  لسةالج لمديرة من طرفعزل الهيئة اإلى قوائم المالية الالمصادقة على  الحسابات

 لتدقيق فيل عدليينتعيين ثالثة خبراء  في األثناء هذا وأن تطلب العزلقرار تنفيذ مؤقتا  لـتؤجّ أن  وّسعةالم هيئةويجوز لل

 الدعوة ة تتمّ عامّ  سةجل إلىالستعجال ا حالة في قادمة أوال الجلسة العاّمةة وتقديم استنتاجات هؤالء الخبراء إلى المالية المعنيّ  قوائمال

 .خارقة للعادةبطريقة  النعقادها

 تعيينمن القضاء  شخصيّا طلبأن ي يجوز لرئيس النادي ةالعامّ  لسةالية من قبل الجالمّ  قوائمة على الصادقوفي حالة رفض الم

 ة.ـالبيانات المالية المعنيّ  للتدقيق في عدليينثالثة خبراء 

 

 النتخابيّةالجلسة العاّمة ا القسم الثالث :

 الصالحيات : 26الفصل 

  .ةـالجمعيّ  أجهزةة سلطة انتخاب أعضاء جميع ـللجلسة العاّمة االنتخابيّ 

 

 أعضاء الهيئة المديرة انتخاب : 27الفصل 

ثالث سنوات على  تهامدّ  فترة نيابيةلالهيئة المديرة ة كل ثالث سنوات النتخاب أعضاء مرّ  ةـنتخابيالعامة اال لسةتجتمع الج

والعب  (1) امرأة تضّم وجوبا عضوا على األكثر( 11)عشر  ىحدإو  ألقل أعضاء على ا( 9)من تسعة  متكّونة ائماتأساس ق

 .والمنخرطين العامة الجلساتهيئة التصرف في من قبل  هاعلي مصادق تلك القوائم كونيجب أن تو .لّ ـعلى األق (1) سابق

 وما ال يقلّ  مالعام وأمين  كاتب رئيسا ونائبا للرئيس و الهيئة المديرة تاالنتخابن ـرشحيتالم ائماتيجب أن تتضمن قو

 .آخرين أعضاء أربعةعن 

األحباء هيئة  رئيسل آخرو المالمين أل آخرو عامال كاتبم للـحدهأن ـناوبيم  يجب أن تضم كل قائمة أيضا خمسة أعضاء و

الهيئة أحد هؤالء أو أكثر من قبل االستنجاد ب عند االقتضاء، يقع. و لبقية أعضاء الهيئة المديرة آخريـنوالروح الرياضية وعضوين 

 .رـأّي مانع آخحدوث أو  عزلالستقالة أو االأو  بسبب الوفاة المتخلّف العضو محلّ  يحلّ جديد  والختيار عضالمديرة 
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ى هذه الهيئة إعالم ح عضو في قائمة ، تتولوإذا لم تصادق هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين على ترشّ 

أثرا كتابيا لمطالبته باستكمال ملف ترشح وسيلة تترك  ساعة من تاريخ غلق باب الترشحات بأيّ  24رئيس القائمة المعنية في ظرف 

العضو المعني وعند االقتضاء تعويض المترشح الذي ال يستجيب لشروط الترشح المنصوص عليها بهذا القانون األساسي وذلك في 

في صورة و أن عدد األعضاء الباقين يكون اقل من الحد األدنى  ة الرفض النهائي لترشح هذه القائمةـاعة تحت طائلس 24أجل 

 .المطلوب

 بصفة آلية ونهائية. بأكملها ، يتم رفض القائمةنهائياوفي حالة عدم قبول ملف ترشح رئيس القائمة 

  

 خرىاأل جهزةاألانتخاب أعضاء  : 28الفصل 

العامة لسات الجهيئة التصرف في  الدعم و هيئةالموسعة و هيئةالمن كل  نيابةفي نهاية  االنتخابيةالعامة  ةلستجتمع الج

 .جهزةاألالتدقيق الدائمة النتخاب أعضاء هذه  هيئةووالمنخرطين 

 ىجهاز عل على أساس المعايير التي يختارها كلّ  ةـبصفة فرديّ  وجوبا جهزةاألأعضاء هذه و من ـكل عضانتخاب  تمّ وي

 .حدة

 

  الدوريّة:  29الفصل 

 جهزةاألنيابة  مدةفي نهاية وذلك العامة العادية  لسةفيه الججتمع في نفس الوقت الذي تاالنتخابية العامة  لسةالج نعقدت

 المنصوص عليها في هذا النظام األساسي.

 الفترة خالل العامة العادية لسةد فيه الجـعقي ت  أن تجتمع بشكل استثنائي في نفس الوقت الذ االنتخابيةالعامة  لسةويجوز للج

نتخاب وذلك الة التدقيق الدائمة هيئو  والمنخرطين العامة الجلسات وهيئة التصرف في الدعم هيئةو ةالموسعلكل من الهيئة  ةينيابال

أو االستقالة أو العزل أو تعويضا لعضو متخلف بسبب الوفاة  جهزةهذه األفي أو المصادقة على التعيينات الوقتية عضو جديد 

 .آخر مانعأّي لحصول 

ة جديد هيئة مديرةالنتخاب  المشار إليها أعاله اآلجالة خارج عادلل خارقةأن تجتمع بطريقة  نتخابيةالعامة اال لسةيمكن للجو     

 . ين من معاينة شغور في الهيئة المديرة من طرف الهيئة الموسعةشهرفي غضون 

عامة الخارقة للعادة لالنعقاد من طرف هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين بعد ترخيص مسبق وتتم دعوة الجلسة ال

ومكتوب من الهيئة الموسعة وإذا لم تتم دعوة هذه الجلسة لالنعقاد من طرف هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين تتولى 

خالف قرار الة التي ي وجد فيهـاو في غير الح . الهيئة الموسعة القيام بهذه الدعوة  فإنّ  ،ذ من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادةـختّ م   م 

مراقب الحسابات لفترة الموسم الرياضي القوائم المالية الوسيطة وتقارير بوجود  مداوالت هذه الجلسة ال تكون صحيحة إالّ 

  المنقضيـة.

ية نائية أو خارقة للعادة إلى نفس قواعد وشروط الجلسة العامة االنتخابخضع الجلسة العامة االنتخابية المنعقدة بصفة استثوت

 . ةـالمنعقدة في آجالها القانوني

 

 وةـدعبال عالماإل : 30الفصل 

بالغ عن طريق  لالنعقاد دعوة الجلسة العامة االنتخابية وجوبا والمنخرطينالعامة لسات لجا هيئة التصرف فيتتولّى 

وذلك عشرون  (يسبوكافموقع التواصل االجتماعي )العلى  الرسمية صفحتهاعلى و للجمعية موقع الرسميوعلى ال  الصحافةينشر ب

أماكن كذلك وه ومكان توقيتهو االجتماع يومتاريخ أيضا عن  الغن هذا البـعلها. ويجب أن ي  ( يوما على األقل قبل عقد اجتماع20)

أعضاء  ناصبالمرشحين لم اتئماأو ق إيداع األسماءومكان  لغلق باب الترشحات النهائي جلاألو منخرطينالقائمة النهائية لل تعليق

 .أجهزة الناديحد أ

 ( أيام قبل موعد انعقاد الجلسة العامة االنتخابية . 05غلق باب الترشحات خمسة ) وي  

 

 االنتخاب طريقة : 31الفصل 

 دورةلبية في غاألب ي. ويكون االقتراع مباشرا والسر تالتصوي عن طريق المديرة وجوبا الهيئةتكون انتخابات أعضاء 

 .نـدورتي أو
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التدقيق هيئة و هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطينو الدعمهيئة و ةالموسع هيئةيجري انتخاب أعضاء الو

 . في هذا الشأن ةالعام جلسةال هررـقّ تما  حسبالدائمة باالقتراع السري أو برفع األيدي 

 

 نصابال : 32الفصل 

خارقة للعادة إالّ أو بطريقة استثنائية أو  ترتيبيهال في اآلجال ن تتداول بشكل صحيحيمكن للجلسة العامة االنتخابية أ ال

ا النظام من هذ 24 لفصلنصوص عليه في االمالعامة العادية على النحو  جلساتتعلقة بالملاالقانوني قواعد النصاب بمراعاة 

 .االساسي

 

 ةلبيّ غاأل : 33الفصل 

 رةـالهيئة المدي نتخاب أعضاءإ -1

في حالة  بها (دلى من األصوات الم   (% 50في المائة ) نخمسين القائمة التي تحصل على األغلبية المطلقة )أكثر م تفوز

 متين اللتينبين القائ ورـثانية على الف دورة يتّم تنظيم قائمة على هذه األغلبية المطلقة وإذا لم تحصل أيّ . وجود قائمتين أو أكثر

 دلى بها(.الم   الحاضرين أصوات أغلبيةتحصل على األغلبية البسيطة ) القائمة التي فوزوت حصلتا على أكبر عدد من األصوات

 من  %)  25(في المائة  خمسة وعشرينلت على االعالن عن فوزها إال إذا تحصّ  ال يتمّ  دةيحقائمة وترشح في حالة  و

 .ل ـمدلى بها على األقال صواتاأل

 يوما (15خمسة عشر )الأجل أقصاه في  ةثانيانتخابية عامة  نّظم جلسةه الجلسة ت  انتخاب أي قائمة في نهاية هذ وإذا لم يتمّ 

 الثانيـة. للجلسة حدّدالم  التاريخ ل عمل قب ( أيام3غرض ثالثة )بشرط نشر إعالن في ال الموالية

التي  اتخاذ التدابير ةالموسع هيئةيجب على ال العامة االنتخابية الثانية سةالجلفي نهاية هذه  أي قائمةانتخاب  يتمّ وإذا لم 

 .الحاصل مأزقال تجاوزة القتراح حّل يقع اعتماده لـضروريتراها 

 

 خرىاأل جهزةاأل انتخاب أعضاء - 2 

 ةالموسع هيئةالأعضاء  انتخاب عند ذلكوصنفهم رشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات في تالم يفوز

 دورةم تنظّ  نـحيْ رشّ تبين م تساويوفي حالة ال .الدائمةهيئة التدقيق و هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطينو  الدعمهيئة و

 الذي يحصل على األغلبية البسيطة. رشحتالم فوزوي فوراثانية بينهما 

 

 الجلسة العامة الخارقة للعادة القسم الرابع :

 ات: الصالحي 34الفصل 

 المتعلقة بما يلي: مسائلسلطة التداول في جميع الالخارقة للعادة العامة لسة للج  

 .في جميع أحكامه النظام األساسي تنقيح -

 الجمعية وتخصيص ممتلكاتها. حلّ  -

 .لمديرةالهيئة اإقالة  ذلك لامث العامة العادية القادمة جلسةالانعقاد استثنائية ال يمكن أن تنتظر  مسائل النظر في -

 الهيئة المديرةواتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء  الهيئة المديرة فيشغور وجود حالة ل تبعا ةجديد ةمديرهيئة انتخاب  -

 .ورـشغفي هذا ال تي تسببتال

 عرضيو ،عليه تنصّ جديدة  قانونيةألحكام  اتطبيقمن قبل الهيئة المديرة ل النظام األساسي بصورة استثنائية يعدتويجوز 

 .يتّم عقدها ةعادي ةعام ل جلسةأوّ المعدلة للموافقة على  في صيغته ساسي المنقّحنظام األال

 

 طريقة تبليغ الدعوة : 35الفصل 

في  والمنخرطين وذلك العامة الجلسات هيئة التصرف فيموّجهة من  الجلسة العامة الخارقة للعادة بناء على دعوة تنعقد

 الحاالت التالية:

 .ساسياأل ا القانونهذ كما ينص على ذلك اتر في السلطوغشفي حاالت االستعجال أو  -

 ة.المدير الهيئةبناء على طلب ثلثي أعضاء  -

 .المنخرطين المتربصين استثناءب المنخرطين المسجلين في قائمة  منخرطي الجمعيةلث بناء على طلب ث   -
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وذلك عدا  دعوتها لهذا الغرضيوما( على األقل من تاريخ  30ر واحد )غضون شه للعادة فيالخارقة العامة  لسةوتعقد الج

 .ما استثنته األحكام  المنصوص عليها في النظام األساسي والتي تقتضي خالف ذلك

 

  النصاب : 36الفصل 

لهم  يحقّ  الذين ( األعضاء3/4)ثالثة أرباع  بحضور إالّ أن تتداول بشكل صحيح لسة العامة الخارقة للعادة يجوز للجال 

عامة  لسةجتعقد  ل إلى هذا النصابا لم يتم التوصّ إذ . وعلى خالف ذلك ساسيالنظام األ طالما لم ينصّ  الجلسةافتتاح  إبّانالتصويت 

تداول بشكل ت ال يمكن لهذه الجلسة أننفس جدول األعمال. ووب على األكثرالموالية يوما  (15)خمسة عشر ال ثانية في غضون

وذلك عدا ما استثنته األحكام  المنصوص  على األقل حاضرين التصويت ذين لهم حقّ األعضاء ال (3/2) كان ثلثا إذا إالّ  صحيح

 .عليها في النظام األساسي والتي تقتضي خالف ذلك

  

 ة: األغلبيّ  37الفصل 

 نـن الحاضريـالمنخرطيبها دلي األصوات التي ي   ( 3/4) بأغلبية ثالثة أرباعلسة العامة الخارقة للعادة تتخذ قرارات الج

 .ساسي والتي تقتضي خالف ذلكالنظام األ هذا كام  المنصوص عليها فيحألوذلك عدا ما استثنته ا التصويت حقّ  الذين لهمو

 

 العنوان الرابع : أجهزة التصّرف و هياكل الجمعيّة

 ةكول : أحكام مشترالقسم األ

  ةالجمعيّ بحقوق عضو جهاز أو هيكل  : 38الفصل 

في أو هيكل  جهاز تصّرفيكون للعضو في ساسي ا النظام األمن هذ 11 لفصلالحقوق المنصوص عليها في ا على الوةع

 ة:ــالحقوق التالي ةـالجمعي

 مسؤولياته في أفضل الظروف.باالضطالع بجميع المعلومات التي تسمح له ل نفاذال -

 .هالذي ينتمي إلي هيكلالأو  جهازالالمشاركة في اجتماعات  -

نتمي إليه هيكلالأو  جهازالالخاص بتصويت الالمشاركة في  -  .عند االقتضاء الم 

نتمي إليه هيكلالبأو  الجهازاالجتماع الخاص بنود إلى جدول أعمال اقتراح إضافة ب -  .الم 

نتمي إليه هيكلالأو هاز جلطلب عقد اجتماع عاجل ل -  .مراقتضى األإذا  الم 

نتمي إليه  هيكلال وز أالجهامحاضر  طالع علىاال -  .الم 

 

 : واجبات عضو الجهاز أو الهيكل في الجمعية  39الفصل 

 الجمعيةفي هيكل الأو  الجهازعضو  لتزميساسي ا النظام األمن هذ 12 فصلالبالمنصوص عليها  الواجباتباإلضافة إلى              

 بما يلي:

 .هـة وظائفـبها أثناء ممارس علم يفيما يتعلق بتبليغ المعلومات التي  ة ـللجمعي رتيبية الت ت و التدابيراللقراراالمتثال  -

أو الهيكل  جهازاألعضاء اآلخرين في ال بقية مع، وظيفتهأداء  بمناسبة بهايحصل له العلم جميع المعلومات التي  تقاسم -

 .هـو فيـو عضـالذي ه

 .التابع له  هيكلال والجهاز ألتحقيق أهداف  والتفاني األفضل بتقديم مااللتزا -

 .اسم و صورة الجمعيةسيئ إلى ت  وقائع من شأنها أن  من أجل تتّبعات عدلية حلإذا كان م تقديم استقالته -

 

 جهزة التصّرف والهياكل في الجمعيّةتركيبة أ : 40الفصل 

 التالية:تتركب الجمعية من أجهزة التصّرف والهياكل  

 أجهزة التصّرف – 1 

 لسة العاّمة للجمعية وهي:ن من الجـالتي يكون أعضاؤها منتخبي تلك هية الجمعيّ جهزة أ 

 ،الهيئة المديرة -

 ،الموّسعة هيئةال -

 والمنخرطين،هيئة التصرف في الجلسات العامة  -

 ،الدعمهيئة  -

 ،التدقيق الدائمة هيئة -
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 ةهياكل الجمعيّ  – 2

والتي  ةـالمديرة أو منتخبين من قبل الهياكل الجهويّ  ن من الهيئةـيـنـعيّ التي يكون أعضاؤها م   تلك هي الجمعيّة هياكل

 : تتضّمن

 مجلس التأديب، -

 اء والروح الرياضية،حبّ األهيئة  -

 دارة الرياضية،اإل -

 .دارة الخاّصة بالشؤون االداريةإ -

 

 ةأجهزة التصّرف في الجمعيّ  القسم االول :

 الهيئة المديرة : 1القسم الفرعي 

  

 مديرةسلطات الهيئة ال : 41الفصل 

دون  وة ـالجمعيّ  موضوعدود ح   فيالجمعيّة وذلك ة وإدار سييرتالوالسلطات للتصّرف بأوسع  الهيئة المديرة تتمتّع 

 الجمعية.  جهزةأوغيرها من العامة  لساتت الجصالحياالمساس ب

و حالة عجز بدني أو في حالة شغور منصب في أحد أجهزة الجمعية غير الهيئة المديرة والهيئة الموسعة نتيجة لوفاة أ

 هذا الشغور . عدم التالؤم ، يمكن للهيئة المديرة قبل انعقاد الجلسة العامة أن تتولى القيام بتعيين وقتي لسدّ بسبب استقالة أو 

 القادمة.ا لموافقة الجلسة العامة العادية ـويكون هذا التعيين خاضع

الفصل وفقا لمقتضيات  ذلكقتضي تجديدة  حكام قانونيةأل ابيقتط ساسيللنظام األإجراء تعديل  ويحق لها بشكل استثنائي

 .من هذا القانون األساسي 34

 

 سلطات الرئيس : 42الفصل 

 للجمعية االدارة العاّمةته مسؤولي يضمن تحتو الهيئة المديرةخذها تّ تالتي  لقراراتا تنفيذ و ئيس سلطة تمثيل الناديللر

 ها الداخلي.نظاماحترام  ويسهر على حوكمة الرشيدة وفقا لقواعد النزاهة و الشفافية و ال

 

 التركيبة : 43الفصل 

منتخبين من قبل الجلسة كثر ( عضوا على األ11و إحدى عشر )قل ( أعضاء على األ9لمديرة من تسعة )تتكّون الهيئة ا 

 ويتوزعون كاآلتي:القائمات  االنتخابية حسبالعاّمة 

 رئيس -

 نائب رئيس -

 كاتب عام -

  مين مالأ -

 رئيس هيئة األحباء والروح الرياضية -

 قل.أربعة أعضاء على األ -

ل يمكن إعادة ترّشح أعضاء الهيئة المديرة وانتخابهم من قبل الجلسة العاّمة االنتخابية حسب الشروط المنصوص عليها بالفص

 ة.ـمجانيّ بصفة م ـوظائفه ؤدّونمن هذا النظام الداخلي وي   27

 

 معدم التالؤ : 44الفصل 

 هيئة أو/و هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطينالمنتخب أن يكون عضوا في  الهيئة المديريةيجوز لعضو ال 

 على خالف ذلك.ساسي أحكام النظام األنص تالدعم ما لم  هيئة أو/مجلس التأديب وأو /دائمة والتدقيق ال
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 عضاءقابلية ترشح األ شروط  : 45الفصل 

   هةنزاالبه لعترف ممتع بجميع حقوقه المدنية و( سنة على األقل ويت25عمر خمسة وعشرون )من البلغ تونسي يمكن لكل  

 :الشروط التالية أن يترّشح للهيئة المديرة بعد استيفاء النادي اإلفريقي" جمعية"والعاطفي إلى  دبياأل نتماءواإل الكفاءة و الخبرةو

 . المنخرطون الناشطون شرطال اذعفى من هوي   الباكالورياالحصول على شهادة  - 

 ض لعقوبة رياضية خطيرة؛عدم التعرّ - 

 ؛ أن يكون نقي السوابق العدلية - 

عامين من الممارسة  ت اتمامهأن يثب، أو ةسابقأن يكون عضوا بهيئة مديرة أو  لجمعيةبا انخراطيحمل ثالث بطاقات أن  -

 ؛الجمعية فروع في واحدة من اللجان الرياضية أو

 ساسي؛هذا النظام األمن  44 فصلال تحديدها فيتّم  كما تالؤمحاالت عدم ال أن ال يكون في حالة من - 

 ؛للنادي األفريقي سابقة ةعامجلسة من قبل  عزلهلم يتم  - 

 خذ من طرف مجلس التأديب أو الجلسة العامة للنادي تّ م   يقضي بتعليق وقتي لعضويتهتأديبي  موضوع قرارلم يكن  - 

 .في حزب سياسي مسيّراعضوا  ن ال يكونأ - 

 لإلدارةأو متحصال على شهادة المدرسة القومية  قانونال ختّصا في مجالم  العام  كاتبرشح لمنصب التويجب أن يكون الم

 .ةمحاسبفي ال امختصأو  امالي االمال خبيررشح لمنصب أمين تالمأن يكون و

 و أصليـة. ةـسميرق ـوثائب الشروط المذكورة أعالهتثبت ويجب أن 

 

  شروط قابلية ترّشح الرئيس ونائب الرئيس : 46الفصل 

ا النظام من هذ 45 فصلالشروط المنصوص عليها في ال على عالوة ،قائمةرئيس ك ةرشح لرئاسة الجمعيّ تيجب على الم

 الشروط التالية:يستوفي أن  ،ساسياأل

 .رـفأكث سنة 35 تقديم ترشحهالعمر عند غا من لباأن يكون  -

يه من طرف تبنّ  ة بعد الباكالوريا على األقل أو أن يتمّ ـمتحصال على شهادة جامعية يتطلب الحصول عليها سنتين دراسة جامعي -

 ة .ـالهيئة الموسع

ص المنصوأو هيكل آخر للجمعية على النحو  جهازفي  نيابيتين فترتينأو  سابقة هيئة مديرةكاملة في ة ينيابمدة تولى أن يكون قد  -

 .ساسيا النظام األعليه في هذ

نائب لمنصب رشح تأيضا على الم جميعها تنطبق و و أصلية رسميةبوثائق  مثبتةيجب أن تكون الشروط المذكورة أعاله 

 ة.ـرئيس الجمعي

 

 مّدة النيابة : 47الفصل 

 تتّم دعوتهاعادية السنوية التي ال عند انعقاد الجلسة العامةث سنوات تنتهي اللمدة ث الهيئة المديرةانتخاب أعضاء  يتمّ 

 .ةينيابفترة الللبت في التصّرف الخاص بالعام الثالث لل لالنعقاد

فترة سريان بدأ يالتي حدث فيها الشغور والسنة  ةالمنتخبنهي الهيئة المديرة ت   ةيالنيابفترة الوفي حالة حدوث شغور خالل 

 .التاريخ انتخابه يالمواللثالث سنوات من بداية الموسم الرياضي ة ينياب

 

 حاالت االستقالة وشغور السلطات : 48الفصل 

دائم  مانعحصول أو لعضوية الوقتي لعليق تالبسبب االستقالة أو الوفاة أو  الهيئة المديرةمنصب عضو في  شغورفي حالة 

 .مناوبين ال قائمة األعضاء الموجودين ضمنعضو جديد من األعضاء  اختيار للهيئة المديرةيمكن  أو العزل

 والمنخرطينالعامة الجلسات  هيئة التصرف فين على العضو المستقيل أن يقدم تقريرا عن أسباب استقالته إلى ويتعيّ 

 .قادمةعامة لسة جأول  وكذلك إلىوللهيئة الموسعة 

ائب الرئيس حتى تواصل الجمعية نشاطها برئاسة ن ،للرئيسالعزل  أودائم  مانعحصول وفي حالة االستقالة أو الوفاة أو  

 هذا الشغور.حدوث ل الشهرين المواليين غضونفي  في هذه الحالة تنعقدالتي يجب أن  نتخابيةالعامة االلسة تاريخ انعقاد الج

حتى تاريخ انعقاد الجلسة العامة  األعمال اليومية للجمعية ريفالموسعة تص واصل الهيئةت السلطاتوفي حالة شغور  

 .من هذا القانون األساسي 29االنتخابية طبقا للفصل 
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 : حاالت منالموّسعة  هيئةعاينه التعتبر حاالت شغور السلطات ما ت  و

 الرئيس ونائب الرئيس في الوقت نفسه. نصبيالشغور على مستوى م -

 .المناوبين عضاءاألقائمة  ذبعد استنفا الهيئة المديرةاستقالة أكثر من نصف أعضاء  -

 .العامة لسةقبل الج المديرة منهيئة الإقالة رئيس النادي أو  -

 

 الجتماع الهيئة المديرة ةواألغلبيّ  النصاب : 49الفصل 

بحضور  إالّ  في أشغاها تداول بشكل صحيحتأن  لها مكنعلى األقل. وال ي  شهر  ة كلّ مرّ  الهيئة المديرةجتمع تأن  يجب 

صوت الرئيس يكون  التساوين. وفي حالة ـضاء الحاضريبسيطة من أصوات األعالغلبية األخذ القرارات ب. وتتّ أعضائهانصف 

 . رّجحام  

 :بخصوص المسائل التالية هيئة المديرةأصوات أعضاء ال (3/2) تتخذ القرارات التالية بأغلبية ثلثيو

الفترة من  ة األخيرةخالل األشهر الستّ  ّم اتّخاذهيت ،ةالمدير لهيئةعضويّة ا ةمدّ  حيّزه الزمني التزام تعاقدي يتجاوز كل -

 وما إلى ذلك. وعقود القروض ةـمثل عقود الالعبين وعقود الرعاي النيابية

 ة.ـخذ في غياب رئيس الجمعيتّ قرار ي   كل -    

 يدخل حضورهم ال غير أنّ  ،الهيئة المديرةحضور اجتماعات  ،بموافقة رئيس الناديو  ، الخمسةالمناوبيـن يجوز لألعضاء  و

وظائف القيام بعهد إليهم أن ي   عند االقتضاء االجتماعات. ويجوز للرئيس تلك يةأغلب احتساب ال في وني والقانساب النصاب تحافي 

 .المديرة نشاط الهيئةفي إطار  عادة تدخلمهام بأو 

ويمكن للمترشحين لخطة كاتب عام وخطة أمين مال وخطة عضو بهيئة األحباء والروح الرياضية المرسمين بقائمة األعضاء 

 اوبين للهيئة المديرة مباشرة مهام كاتب عام مساعد وأمين مال مساعد ونائب رئيس هيئة األحباء والروح الرياضية.المن

 

 ة الموّسعةالهيئ : 2القسم الفرعي 

  ة الموّسعةالهيئ تركيبة : 50الفصل 

 يلي:ن كما ـالموّسعة من األعضاء الشرفيي هيئةتتكون ال  

 ،فريقيقدماء رؤساء النادي اإل -

  ،فريقي المباشررئيس النادي اإل -

 الدعم.هيئة رئيس  -

دماء مسؤولي سنوات من قبل الجلسة العامة االنتخابية بعد اختيارهم من بين ق (5خمسة )ثالثة أعضاء منتخبين لمدة  -

 . لهيئة الموسعة يهم من طرف اتم تبنّ قل أو ( على األ2تين )ينيابفترتين  مهام ضمن الهيئة المديرة لمدّة الذين شغلوا  النادي

 والمنخرطين.العامة الجلسات  هيئة التصرف فية الموّسعة من قبل عضاء الشرفيين للهيئاأل يتّم إعداد قائمة

 

 الموّسعة هيئةالمكتب  : 51الفصل 

 ومقّرر.من رئيس ونائب رئيس  ة الموّسعةن مكتب الهيئيتكوّ  

وفي حالة عدم القبول تتولى الهيئة الموسعة تعيين رئيس لها من بين  ، سنّـا ويتولى مهام الرئيس أحد رؤساء النادي السابقين األكبر

  أعضائها عدا رئيس النادي أو رئيس هيئة الدعم. 

 .رها وعند االقتضاء رئيسهامقرّ تعيين نائب رئيسها ول ها األوّ اجتماع خالل ة الموّسعةتتولى الهيئ

  

 الموّسعة هيئةلاصالحيات  : 52الفصل 

 : األدوار التالية عةموسّ ال هيئةلل

 .ة للجمعيةتنفيذ السياسة العامّ  ضمان من أجلة العامّ  لسةللجاستراتيجية  إجراءاتاقتراح  - 

 .وماليا دبياأ ة المباشرةمديرالهيئة الدعم  - 

نحو على الاالستعجال  وحاالتة الشغور في السلطات حالول اـل مأزقـالتي تمثّ حلول للوضعيات  إليجادل التدخّ  - 

 .ساسياأل ا القانونمن هذ 67و  48و  33 فصولالمنصوص عليه في ال

 .فريقيا النادي اإلـالتدخل في حاالت األزمات التي قد يواجهه - 
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من ا حصريّ تبقي التي  شكال في اإلدارة اليومية للجمعيةأن تتدخل بأي شكل من األ ةالموسع هيئةال يمكن لل غير انّه

 فريقي.لنادي اإللهيئة المديرة لصالحيات ا

 

  مّدة النيابة : 53الفصل 

 :ة  كما يلي عالموسّ  هيئةة عضوية أعضاء المدّ  تحدّد

 القدامى،دة للرؤساء ة غير محدّ مدّ  -

 ،العامة لسةفترة خمس سنوات لألعضاء الثالثة الذين تنتخبهم الج -

 ،قيلرئيس النادي األفري بالهيئة المديرة بالنسبة  ةيالنيابالفترة ة مدّ  -

 ، هيئةالهذه رئيس ل الدعم بالنسبة هيئة في ةيالنيابالفترة مدة  -

 

 الدعم هيئة:  3القسم الفرعي 

 ةــ: الرابط الهيكلي مع الجمعيّ  54الفصل 

من  فصولوفقا ألحكام ال وذلك إطار شبكة من الجمعيات الخاصة بهفي  الناديينشأها بذاتها الدعم هي جمعية مستقلة  هيئة

 تنظيم الجمعيات.المتعلّق ب  2011-11-24  في المؤرخ 88-2011 عددمن المرسوم  31إلى  26

 اإلفريقي".شركاء النادي : " ــبـ الدعم هذه هيئةى وتسمّ 

 

 راطـالتكوين و معاليم االنخ : 55الفصل 

ده النظام حدّ ي   قارّ  سنوي أدنى اشتراك كانت دفعوسيلة  ةبأيّ  دـتسديولّى شخص يت كلّ  فريقيدعم النادي اإل هيئةلينتمي 

  المذكورة. هيئةاألساسي لل

 

  الدعم لهيئةالمكتب التنفيذي  : 56الفصل 

المذكورة.  هيئةإدارة ال يتمثّل دوره في و ثالث سنواتفريقي النادي اإلبالدعم  لهيئةالتنفيذي  مكتبية للنيابالفترة التدوم 

 : يكما يلعين وزّ أعضاء م   7ن م هيئةهذه ال تتألف

 .فريقيالعامة للنادي اإل جلسة( أعضاء تنتخبهم ال3ثة )ثال -

 .الدعم هيئةب ةالخاص جلسةنتخبهم الت( أعضاء 3ثالثة ) -

 ر.ـالمباشفريقي نائب رئيس النادي اإلرئيس أو  -

 وثالثة أعضاء. مالعام وأمين  كاتب نائب رئيس و الدعم من رئيس و هيئةل التنفيذي مكتبال كونتيو

  م.ـالدع هيئةب ةالخاص الجلسةم ـنتخبهتذين الدعم من بين األعضاء ال هيئةئيس ر تّم اختياروي

 

  الدعم هيئةمهام  : 57الفصل 

القيام بحمالت  بهذا العنوان يجوز لهاو. في تقديم المساعدة المعنوية والمالية للجمعية فريقيالنادي اإلدعم  هيئةتتمثل مهمة 

 : نفقاتب ةالمتعلق ل الهيئة المديرةعماألدعم  اـمن منخرطيهلجمع األموال 

 ن؛ـن محترفيـالعبي شراء خرى غيراألستثمارات اال -

 .جمعيةنى التحتية للتعزيز الب   -

 معية.جلاط اشنطاق ن تدخل فيتجارية  إطالق مشاريع -

 الالعبين الشباب؛ انتداب -

 كوين.تمويل مركز الت -

 .ةـجمعياإلدارة اليومية لل تدخل في إطارالتي امالت لمعل تي تّم جمعهاال يمكن استخدام األموال الو

 الهيئة المديرة المباشرةولكن بالتشاور مع  إطالق مشاريع استثمارية خاصة بهافريقي أيضا دعم النادي اإل هيئةل مكنوي

 .في هذا الخصوص اـهعمالأتنسيق  قصد
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 شعارهفريقي والنادي اإل اسماستعمال  : 58الفصل  

 .دورهاالقيام بمن ا ـهلتمكينذلك و شعاره باستخدام اسمه والدعم  لهيئةاإلذن فريقي لنادي اإللمديرة لالهيئة ا منحت

  .ينطرفال اللتحديد حقوق والتزامات كِ  نـجمعيتيبين ال خصوص هذا الفي د ـأ عقنشَ وي  

 

 ونظامها الداخلي ة الدعمالخاّصة بهيئ  العامة الجلسة : 59الفصل 

 . وهيئةهذه ال في السنويّة اشتراكاتهم فعليّـا الذين سدّدواالمنخرطين الدعم من جميع  هيئةبة الخاصّ   مةالعا لسةتتألف الج

 .العامة العادية للجمعية جلساتالخاصة بال واألغلبيةالنصاب القانوني  صحيح بشروطل تتداول بشك

الدعم. و يجب المصادقة على هذا  هيئةارة كما تتولّى وضع نظام داخلي ملحق بالنظام األساسي للنادي ينّظم سير وإد

 الدعـم. هيئةالنظام الداخلي من قبل الجلسة الخاّصة ب

 

 والمراقبة االستقاللية المالية : 60الفصل 

 فريقي.لنادي اإلا حساباتالدائمة ومراقب التدقيق  هيئة رقابةل ةالمالي يةالستقاللبا تمتعها رغم الدعم هيئةتخضع 

االسمية قائمة الباإلضافة إلى  نقضيةومالي عن نشاطها خالل السنة المالية الم دبيعم تقديم تقرير أالد هيئةويجب على 

 فريقي.للنادي اإلالعادية العامة  جلسةفي الوذلك  سّجل بتلك القائمةمشخص  المالية لكلّ  تمقدار المساهمامع  لمنخرطيها

   

 نــوالمنخرطيالعامة  الجلسات ف فيالتصرّ  ة: هيئ 4القسم الفرعي 

 : التركيبة 61الفصل  

ثنان ن من قبل الهيئة الموسعة وإأحدهم معيّ ثالثة أعضاء  والمنخرطين من العامة الجلساتالتصرف في  ةهيئ كّونتت 

 . عامال كاتبالرئيس والرئيس ونائب يشغل هؤالء األعضاء مناصب الو . االنتخابيةالعامة  لسةالج اتنتخبهم

 قبل الهيئة الموسعة من بين أحد أعضائها من دون رئيس النادي ورئيس هيئة الدعم. ة منالهيئه هذ ويتم اختيار رئيس

ن على شهادة جامعية يتطلب الحصول عليها سنتين ـويتم اختيار نائب الرئيس وكاتب الهيئة من بين منخرطي الجمعية المتحصلي 

 .معية على األقل بعد الباكالوريادراسة جا

 

 اتــحي: الصال 62الفصل 

 التاليّة:المهام  هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين تتولّى

هذه والموافقة أو رفض بشأنه  لباطالموتلقي  نخراط: فتح فترة االنـانخراط المنخرطيب كّل ما يتعلّق في فتصرّ ت -

 .رطينصناف من المنخاأللمختلف النهائية  ائماتوترتيب ونشر الق المنخرطينوتسجيل  لباطمال

 بّت فيتنتخابات األجهزة المذكورة وتلقى ملفات الترشح التلمختلف أجهزة النادي األفريقي و حعلن دعوات الترشّ ت -

 ها.قبول

 العامة للجمعية. لساتمحاضر جميع الج رـتحريوتنظيم و الدعوة يةمسؤول تتحّمل  -

  ع هياكل النادي.ـقائمة بأعضاء جميع األجهزة وجمي تعدّ  -

 

 مّدة النيابة : 63 الفصل

 سنوات. ةلمدة أربع هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطينضاء العامة أع لسةتنتخب الج 

 

 معدم التالؤ : 64الفصل 

هيئة التصرف في الجلسات العامة ال يجوز لعضو في  للنادي ساسياالت الخاّصة المنصوص عليها بالنظام األعدا الح

 أو هيكل آخر للنادي.جهاز في أن يكون عضوا  والمنخرطين

 .الهيئة المديرةح لالنتخابات المقبلة ألعضاء ة واليته الترشّ ـال يجوز للعضو المنتهي في حالة االستقالةو
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 التدقيق الدائمة هيئةالقسم الخامس : 

 التركيبة ومّدة النيابة : 65الفصل 

مدّة  العامة الجلسةد جدّ تالعامة لمدة سنتين. ويجوز أن  لسةالج مـ( أعضاء تنتخبه3الدائمة من ثالثة ) تدقيقال هيئة تتكّون

محاسب ر ـخبيهم نيبمن و منخرطين في الجمعيةق الدائمة ـالتدقي هيئةفقط. ويجب أن يكون أعضاء ( 1)ة واحدة مرّ  هيئةهذه ال نيابة

 .خبير ماليأو  تصّرفالمختّص في وقانون ال مختّص فيو

 المذكورة. هيئةفي الو ـالعضمحاسب ال الخبير  التدقيق الدائمة هيئةويرأس 

 

 معدم التالؤ : 66الفصل 

 ق الدائمة.ــالتدقي هيئةمن  ازء  ج   في ذات الوقت واـونأن يك  للجمعية  يكلهأي أو  آخر جهازعضاء ألال يجوز 

 .نيابتهمبعد انتهاء  الموالية ةالهيئة المديرلعضوية هم اتحتقديم ترشالدائمة في كل الحاالت التدقيق  هيئةعضاء ال يمكن ألو

 

 ة ـ: المهمّ  67الفصل 

ة الرشيدة كما تسهر في هذا اإلطار على حسن سير ونجاعة ـولى هيئة التدقيق الدائمة وضع آليات الشفافية والحوكمتت

إطار مهامها الرقابية  فيقوم بها الهيئة المديرة كتابيا بتقارير في المهام التي ت كما تتولى مدّ  ة ،ــوفاعلية منظومة المراقبة الداخلي

 . المنتظمة 

هيئة المديرة وكذلك إلى الهيئة الموسعة وتقريرا سنويا للجلسة إلى ال دوريةرير ام تقيالدائمة تقد تدقيقال هيئةيتعين على كما 

 العادية.العامة 

 الحسابات.ة وإلى مراقب م تقريرها إلى الهيئة المديرة وإلى الهيئة الموسعوفي حالة االستعجال يجب أن تقدّ 

 

 :استعجالتعتبر حاالت 

 ،وموارد الجمعية أموالاختالس  -

 .هاكلاو هيالجمعية أ ةجهازمن أعضو   و بين حاالت تضارب المصالح بين الجمعية -

 

 ةالقسم الثالث : هياكل الجمعيّ 

 : مجلس التأديب 1القسم الفرعي 

 : التركيبة ومّدة النيابة 68الفصل 

ث سنوات. وهو يتألف من رئيس ونائب رئيس اللمدة ث الهيئة المديرةنهم عيّ تأعضاء ( 3) ثالالتأديب من ث يتكون مجلس

العضو  وجوبايترأّس المجلس  . الجمعيةفي  اسابق مسيّراو سابقا العباو قانونال ختّصا فيم  . ويجب أن يضم المجلس كاتبو

عن الهيئة المديرة بصفة أو ممثل  جمعيةالعام لل كاتبالسابق. ويحضر ال يّرلمساالمجلس  يتولّى مهّمة كاتبو القانون المختّص في

 .هـة بمداوالتـلقـالمتعتلك  ما عدا مجلس التأديب اجتماعاتفي  مالحظ

 

 معدم التالؤ:  69الفصل 

 أو هيكل آخر للجمعية. جهازال يجوز لعضو مجلس التأديب أن يكون عضوا في 

 

  ةمداولالو ختصاصالا : 70الفصل 

بشأن جميع حاالت  الهيئة المديرةقرارات اإلحالة الصادرة عن  يبّت في، ومجلس التأديب بحضور أعضائه الثالثة لتئمي

خرق  تفي حاالكذلك  و ياكلهاأو هالجمعية  جهزةمختلف أوالعبين وأعضاء  أجراءو منخرطين واالنضباط التي تشمل اإلخالالت

 .التنظيميةوااللتزامات التعاقدية أو التأديبية أ

 الداخلي المنصوص عليها في النظامألحكام لجميع أعضائه وفقا  قبل خذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية بسيطة منوتتّ 

 .مرّجحالرئيس ا صوت األصوات يكون ساويلة تللجمعية. وفي حا
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يجب على مجلس التأديب أن  ةالعام لسةالج من بهانتخا تمّ ي ذأحد أعضاء الجمعية ال من رتكبالمالجسيم  الخطأوفي حالة 

و يمكن لمجلس التأديب إن رأى  .في شأنه ةضروريّ  هذه األخيرة راهاتالتخاذ التدابير التي  لمقبلةالعامة ا لسةيحيل ملفه إلى الج

 .ضرورة في ذلك اخذ قرار توقيف وقتي في انتظار قرار نهائي من الجلسة العامة

 

 ةالرياضيّ  حبّاء والروحاأل : هيئة 2القسم الفرعي 

 : التركيبة 71الفصل 

ضوا من بينهم رئيس منتخب ضمن قائمة أعضاء الهيئة المديرة ن هيئة األحباء والروح الرياضية من ثالثة عشر ع  تكوّ ت

وستة أعضاء يتم تعيينهم من طرف هذا األخير وستة أعضاء منتخبين من طرف رؤساء خاليا أحباء النادي الموجودين داخل 

 انتخاب رؤساء الخاليا من طرف أعضاء هذه الخاليا .   يتمّ  و  .الوطن وخارجه

ف في هيئة التصرّ وتحت إشراف عضو في  حباء والروح الرياضيةاأل هيئةجرى كل هذه االنتخابات بحضور رئيس وت  

 .هيئةمن قبل هذه ال كتابيّا توكيله تمّ أو شخص  الجلسات العامة والمنخرطين

 

 الصالحيات : 72الفصل 

جميع  اتخوضهبمناسبة المباريات التي  طير مشجعي الجمعيةتأ ة مهّمة رئيسية تتمثّل فيالرياضي حباء والروحاأل ةهيئل

 :تحت هذا العنوان  ها. ويمكنةـجمعيال فرق

 ؛لنهوض بالروح الرياضيةل ة يوـوعتو  حمالت تحسيسيّة تنظيم  -

 ؛جمعيةأو العبي ال الهيئة المديرةضاء الخاليا وأعمختلف بين  و التوادد تقاربام للتنظيم أيّ  -

 ".ب حالم  يوم سنوي يسمى "يوم الجمهورية، حدى والياتإفي بالتناوب، سنة  تنظيم كلّ  -

ّ أة والتعاون مع لجان وّ ـروابط التقارب واألخ وطيدت -  ة األخرى.ـالرياضي الجمعيات ءحبا

 

 ة: إدارة الشؤون االداريّ  3القسم الفرعي 

 ركيبة والتنظيمالت : 73الفصل 

 بموجببالجمعية  ونم مرتبطـوكله مدير تنفيذياشراف تحت ين دائمين من موظف ةجمعيّ اإلدارية للالشؤون إدارة  نكوّ تت

 .ـل طبقا للتشريع الجاري به العملشغعقود 

 :دارات التالية على اإلالمدير التنفيذي  يشرفو

 ةـة والماليياإلدارالشؤون  -

 يةتنمية الموارد المال -

 التنظيم -

 صالـتّ اإل -

 .ةة التحتيّ البنيّ  -

 

 ةدارة الرياضيّ : اإل 4القسم الفرعي 

 مــ: التركيبة والتنظي 74الفصل 

 : ةالتاليّ  داراتة من اإلـللجمعيّ   ةــالرياضيدارة اإلتكون ت

 دمـكرة القفرع ل رياضي مدير  -

 األخرىة اللرياضعام مدير  -

 هيكل إداري.كذلك وهيكل طبي و فنيّ  هيكل ةـيّ رياض إدارةكل يكون تحت اشراف 
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 العنوان الرابع : الرقابة القانونية للجمعيّة

 تمراقب الحسابا : 75الفصل 
 الخبراء المحاسبين بالبالد التونسيةبهيئة  اعضويكون  حسابات العامة العادية مراقب لسةجلن اتعيّ  
المالية للجمعية وفقا  القوائم وصّحة من سالمة وليتهمسؤ تحتق ـلتحقته المدّة ثالث سنوات غير قابلة للتجديد وتكون مهم 

  خرق لهذه المقتضيات.العامة العادية بأي  لسةغ الجالمعمول بها. ويجب عليه أن يبلّ  رتيبيةالقانونية والت قتضياتللم

 الهيئة الموسعة وإلى هيئة التصرف في لى إالعامة للجمعية و الكتابة م تقاريره إلىأن يقدّ  مراقب الحساباتن على ـويتعيّ  

المنعقدة في آجالها  العامة العادية لسةقل من تاريخ انعقاد الجاأليوما على  (15خمسة عشر)وذلك قبل  والمنخرطينالعامة الجلسات 

  .القانونية أو بصفة خارقة للعادة 

يجب على مراقب من هذا القانون األساسي  23ذلك الفصل على  وفي حالة انعقاد الجلسة العامة العادية بصفة استعجالية كما ينصّ 

 الحسابات تقديم تقرير كتابي حول وضعية االستعجال التي تسببت في الدعوة النعقاد هذه الجلسة العامة .

 .مهامهممارسته ل ثناءارتكبه أفادحا  خطأالحسابات إال بسبب  قبمرا عزلالعامة أن ت لسةال يجوز للج و 

يتم  هدم قدرته أو رفضه ألداء مهامالعامة العادية أو في حال ع لسةمن قبل الج مراقب الحساباتتعيين في حالة عدم و 

عريضة مقدّمة بناء على وذلك   االجتماعي للجمعية المقرّ  ةبدائرن ـكائة الـالبتدائيحكمة امبال  االستعجالي قاضيالمن  قرارتعيينه ب

 في شخص ممثلها القانوني. ة ـممثّلرة ـوة الهيئة المديدعأن تتّم عضو في الجمعية شريطة  أيّ  من

 

 العنوان السادس : أحكام مختلفة

 

 ةـــيّ ـحّل الجمع : 76الفصل 

 بناء على طلبوذلك يصا لهذا الغرض خصّ الخارقة للعادة التي تتّم دعوتها العامة  لسةالج قبل منالجمعية  حلّ عن  يتّم اإلعالن 

ة. ـالجمعي نخرطيم   (4/3) ثالثة أرباع صادر من  

 التصويت. والذين لهم حقّ المسجلين  نـالمنخرطيباإلجماع من قبل  حلّ اليتم اتخاذ قرار 

. أجهزة الجمعية األخرى الهيئة المديرة وأعضاءالجمعية ألعضاء  أموالمن  حصةال يجوز تخصيص أي  وفي حالة الحلّ 

 .أموال الجمعيةتصفية إجراءات  مباشرةل صفي واحد أو أكثرم   نيتعي الخارقة للعادة بالمناسبةالعامة  الجلسة تولّىتو

 

النادي  أهدافن لها نفس توجهات و كوأخرى تو عدّة جمعيات ة أـلى جمعيّ الصافية وجوبا إصول األ و يتّم تخصيص 

 .الخارقة للعادةالعامة  لسةالجمن قبل بأغلبية بسيطة وذلك  تعيينها اسميا اإلفريقي ويتم

 

 ام الداخليـالنظ : 77الفصل 

كمِّ  م األساسياالنظلحق لهذه يرد كم   والهياكل  جهزةألوإدارة مختلف ا رـسييتل المنّظم للنادي الداخلي النظامله ال و م 

 العامة العادية. لسةمن قبل الج الداخلي النظامعلى  و المصادقـة يجب أن تتم الموافقة و  .م األساسياالنظ االمنصوص عليها في هذ

 

ز ـحيّ  نقيحاتالت وال تدخل هياكلها.أو  معيةجبناء على طلب أحد أجهزة ال الداخلي أو استكماله النظامتعديل  ويجوز

 ة.ـللجمعي لسة العاّمةإال بعد موافقة الجالتطبيق 

 

 : مكافحة تعاطي المنشطات 78الفصل 

المتعلقة والترتيبية   ةيونانالقحكام األبجميع  العامل بها ق التأطيرـفريأعضاء  و ـها رياضيي ن تعلم ن على الجمعيـة أيتعيّ 

 .بمكافحة تعاطي المنشطات

 

 تاريخ دخول حيز التنفيذ : 79الفصل 

 لسةالج من المصادقة عليه من التنفيذ ابتداءيدخل هذا النظام األساسي حيز  ،أحكام تقضي بخالف ذلكفي ما عدا وجود 

 للعادة.الخارقة العامة 
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 ن العربية و الفرنسيةـبين الصيغتي ةـجيّ الح   : 80الفصل 

 .قّوة االعتماد ة وـجيّ الح  نفس  منهما ، و تكون لكلو الفرنسية العربية تينباللغ هذا النظام األساسي في نسختين ررّ ح           

 

 ةــأحكام انتقالي:  81الفصل 

ساسي للنادي االفريقي المصادق لغى جميع مقتضيات النظام األد دخول هذا القانون األساسي حيز التطبيق ت  بمجرّ  .1

منه التي  38من الفصل  (ب)ما عدا الفقرة  2014سبتمبر  20عليه من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 

وتبقى أحكام  اإلفريقي بتوفير المبالغ المالية الضرورية لخالص جميع ديون النادي رئيس الناديت على التزام نصّ 

ة النادي من طرف رئيس ـدة بذمّ ـتخلّ ة المفعول إلى حدود تاريخ خالص جميع الديون الم  الفقرة المذكورة ساري

 . 2017نوفمبر  12إلى غاية  2012جوان  12عن الفترة النيابية المتراوحة من و ذلك الهيئة المديرة السابقة 

 :التاليك هاأعمالجدول يكون و 2018ماي  27 تاريخب وجوبا لالنعقاداالنتخابية ة العامّ  لسةالج دعوة تمّ ت .2

 ،ساسياأل ا القانونها في هذـلجمعية المنصوص عليا انتخاب أعضاء أجهزة -

  ،و المصادقة عليه ةـللجمعيّ  الداخلي النظام اعتماد -

لب هيئة مديرة أو لجنة أو شخص يثبت قيامه بمهام ص   ة أجهزة النادي لكلّ ـح لعضويبصفة استثنائية قبول الترشّ يتم  .3

وكل شخص له بطاقة انخراط قديمة بالنادي أو بطاقة اشتراك قديمة لحضور  النادي اءأحبّ  هيئةي أو فرع رياض

 وذلك للمهام التالية:بإحدى خاليا أحباء النادي قديمة   نخراطمقابالت النادي أو بطاقة ا

  ،عضو بالهيئة المديرة دون الرئيس ونائب الرئيس -

  ،مة والمنخرطين أو بهيئة الدعم أو بهيئة التدقيق الدائمةعضو بهيئة التصرف في الجلسات العا -

 50ن الهيئة الموسعة طبقا لمقتضيات الفصل ـة السالف ذكرها وإلى حين تكويـة التئام الجلسة العامة االنتخابيـلغاي .4

 لى األقل "ة " بعبارة "ثالثة رؤساء قدامى للنادي عـعاستبدال عبارة " هيئة موسّ  من هذا القانون األساسي يتمّ 
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