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القانون االساسي
للجمعيات االسالمية
باللغة العربية

القانون االساسي للجمعية االسالمية يف .........................

املادة :1
مت تأسيس مجعية ذات طابع ديين إسالمي ( ..........................إقليم  ،)...........حتت تسمية اجلمعية االسالمية يف  ،..............تتميز
باالستقالل يف اطار اجملال احملدد من قبل التشريعات املعمول بها.
املادة :2
تتوفر اجلمعية على شخصية اعتبارية خاصة بها وعلى االهلية التامة لتدبري ممتلكاتها والتصرف فيها لتحقيق االهداف اليت رمستها
لنفسها.
املادة :3
يوجد مقر اجلمعية يف  ،..................................ويقتصر جمال اجلمعية على تراب بلدية .............................
املادة :4
تتمثل االهداف اليت أنشئت من أجلها أساسا يف اهداف روحية وعقائدية وتعبدية ،وهي موجهة لتهذيب أخالق أعضاء اجلمعية وفق
املذهب االسالمي ،مع احرتام املقتضيات املنصوص عليها يف املادة الثانية من القانون التنظيمي رقم  ،1891/7املؤرخ يف  5يوليوز
 ،1891واخلاص حبرية االديان واحلقوق املرتتبة عن االديان.
وتستند هذه االهداف الدينية اىل القران الكريم والسنة ،وخصوصا االركان التالية:
أ.

الشهادة

ب .الصلوات اخلمس
ت .الزكاة
ث .صوم رمضان
ج.

حج بيت اهلل

ومن بني اهداف اجلمعية كذلك:
.1

نشر تعاليم االسالم

.2

اقامة الشعائر الدينية واالعياد الالسالمية

.3

اقامة اماكن ملمارسة الشعائر

.4

نشر الرسالة اليت اتى بها االسالم

.5

اسقالل حملي وامكانية االخنراط يف احتادات دينية اسالمية اكثر مشوال.

.6

تقديم املساعدة الدينية االسالمية يف املؤسسات العمومية واخلصوصية

املادة :5
جيوز لكل املسلمني الراشدين املقيمني يف االطار االفليمي للجمعية االخنراط فيها ،وتقدم طلبات االخنراط للمكتب
التنفيذي الذي سيعرضها على اول مجعية عمومية يتم عقدها.
املادة :6
حقوق اعضاء اجلمعية هي:
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أ.

احلضور يف احتماعات اجلمع العام مع حق التدخل والتصويت

ب .والرتشيح واالنتخاب بهدف متثيل اجلمعية او شغل مناصب فيها
ت .التصرف مبوجب التمثيل املمنوح
ث .التدخل يف ادارة اجلمعية واملشاركة يف خدماتها وانشطتها مبقتضى االحكام املنصوص عليها يف القوانني املعمول
بها او يف القانون االساسي.
ج.

االستفسار خبصوص تدبري املكتب التنفيذي او ممثلي اجلمعية

ح.

احلصول على معلومات خبصوص انشطة اجلمعية

خ.

استعمال اخلدمات املشرتكة اليت تتوفر عليها اجلمعية او اليت ستقام فيما بعد
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املادة :7
واجبات اعضاء اجلمعية هي:
أ.

االنضباط لالحكام املنصوص عليها يف القانون االساسي

ب .تنفيذ كافة قرارات اجلمعية واالحكام اليت حيددها املكتب التنفيذي لتنفيذ القرارات
ت .دفع االقساط الواجبة واليت تستخدم لصيانة اجلمعية
ث .التعاون من اجل العمل اجليد للجمعية
املادة :9
اسباب الفصل عن اجلمعية:
أ.

رغبة العضو يف ذلك بواسطة رسالة موجهة للمكتب التنفيذي

ب .عدم دفع االقساط املخصصة لتشغيل اجلمعية
ت .عدم احرتام املقتضيات املنصوص عليها يف القانون االساسي

املادة :8
اجلمع العام هو اجلهاز االمسى باجلمعية واعضاؤه ال جيوز هلم التنازل عن عضويتهم للغري حقوقهم وواجباتهم متساوية.
ان اعضاء املؤسسة اجملتمعني يف اطار اجلمع العام املنعقد بصفة قانونية يتخذون القرارات اخلاصة بشؤون اجلمعية باغلبية االصوات.
املادة :11
ينعقد اجلمع العام بصفة عادية مرة واحدة يف السنة على االقل وبصفة غري عادية كلما دعت الضرورة اىل ذلك بطلب من املكتب
التنفيذي.
توضع االعالنات اخلاصة باجلمعيات يف اماكن متفق عليها سبعة ايام من تاريخ انعقاد اجلمعية ،وجيب ان حتمل االعالنات تاريخ
وساعة انعقاد اجلمعية ،ويرتأس اجلمع رئيس اجلمعية ،ويف حالة غياب سيقوم مقامه نائب الرئيس او العضو االكرب سنا باملكتب
التنفيذي على التوالي.
املادة :11
وفيما يلي بعض الصالحيات املمنوحة للجمع ،على سبيل املثال ال احلصر  ،من دون تقييد او حتديد:
أ.

مراقبة انشطة وتدبري املكتب التنفيذي

ب .املوافقة على امليزانية السنوية للمصاريف واملداخيل ،وعلى التقرير اخلاص بالنشاط
ت .تعيني اعضاء املكتب التنفيذي وعزهلم وتعويضهم

ث .حتديد اخلطوط العامة اليت ستسمح للجمعية بتحقيق اهدافها
ج.

حتديد االقساط اليت يتعني على اهضاء احلمعية دفعها

ح.

حل وتصفية اجلمعية

املادة :12
خالل اجتماعات اجلمع العام يكون لكل عضو صوت واحد.
ويتم اختاذ القرارت بأغلبية االصوات احلاضرة
الختاذ القرارت اخلاصة بفصل االعضاء او تعيني املكتب التنفيذي او تعديل القانون االساسي او حل اجلمعية ،جيب توافر ثلثي
اصوات االعضاء احلاضرين ،شريطة ان يكون اكثر من نصف االعضاء حاضرين يف االجتماع االول للجمع العام.
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املادة :13
يتكلف بتدبري شؤون اجلمعية مكتب تنفيذي يتكون من:
أ.

رئيس اجلمعية

ب .نائب الرئيس
ت .الكاتب
ث .االمني
ج.

عدد من االعضاء يكون كافيا لسري اجلمعية وجيب ان اليقل عن اثنني.

وسيتم اختيارهم عن طريق اقرتاع خر وسري ،وسيزاولون مهامهم ملدة ثالث سنوات وجيوز متديد تعيينعم ملدة ثالث سنوات اخرى.
وتكون الرتشيحات مفتوحة ،أي انه ميكن الي عضو ترشيح نفسه وليس من الضروري ان يكون عدد االمساء متساويا مع عدد
املقاعد املراد تشغيلها .ويتم تعيني الرئيس ونائب الرئيس واالعضاء حسب عدد االصوات احملصل عليها بهذا الرتتيب ،وسيتم تعيني
الكاتب واالمني من طرف اجلمع العام ،وجيب ان يعهد مبنصب الرئيس ونائب الرئيس واالمني لثالثة اشخاص.
ان شغل املناصب يف اجلمعية يكون من دون عوض.
املادة :14
يتكلف االمام باقامة الصالة ويسهر على النمو الروحي للحمعية ،ويتم تعيينه من طرف املكتب التنفيذي.
املادة :15
تتمثل صالحيات املكتب التنفيذي فيما يلي:
أ.

متثيل اجلمعية

ب .استدعاء اجلمع العام ومراقبة تنفيذ القرارات
ت .تقديم املوازنة واحلسابات السنوية للحمع العام بغرض املوافقة عليها
ث .حترير التقرير السنوي لالنشطة وعرضها على اجلمع العام قصد املوافقة عليه
ج.

تشغيل املستخدمني الذين قد تتعاقد معهم اجلمعية

ح.

مراقبة احلسابات واحلرص على العمل اجليد للخدمات

خ.

اجناز االجراءات الضرورية لدى السلطات العمومية واملؤسسات ،اخل ...من اجل:

د.



احلصول على الدعم واملساعدات



استخدام احملالت واملباني

اجياد احللول لكل احلاالت اليت مل ينص عليها القانون االساسي مؤقتا.

املادة :16
يكون رئيس اجلمعية هو رئيس املكتب التنفيذي
وتتمثل صالحيات الرئيس يف:
أ.

التدبري والتمثيل القانوني للجمعية بانتداب من اجلمع العام واملكتب التنفيذي

ب .ترأس وإدارة اجتماعات اجلمع العام واملكتب التنفيذي
ت .استدعاء انعقاد اجتماعات اجلمع العام واملكتب التنفيذي
ث .ينوب عن الرئيس يف حالة مرضه او غيابه نائب الرئيس او العضو االكرب سنا يف اجلمع العام حسب هذا الرتتيب.

املادة :17
تتمثل وظيفة االمني يف حراسة ومراقبة موارد اجلدمعية وكذلك حتضري امليزانية السنوية وعرضها على اجلمع العام بعد توفيعها من
الرئيس.
املادة :19
تتمثل وظيفة الكاتب يف حفظ وثائف اجلمعية وحترير حماضر اجتماعات اجلمع العام والكاتب التنفيذي ومسك سجل
للشركات.

املادة :18
حبكم طبيعتها ال تتوفر اجلمعية على أموال تأسيسية.
املادة :21
وستكتسب اجلمعية مواردها من:
أ.

االقساط اليت سيحددها اجلمع العام واليت يتعني على االعضاء دفعها.

ب .الدعم العمومي واخلصوصي
ت .التربعات او االرث او اهلبات
املادة :21
يتعني على اعضاء اجلمعية دعمها ماديا وبالشكل الذي حيدده اجلمع العام ،باقرتاح من املكتب التنفيذي.
املادة :22
يف احلسابات احلالية او حسابات التوفري املفتوحة لدى مؤسسات االئتمان او التوفري جيب ان يظهر توقيع الرئيس واالمني والكاتب
وعوض واحد.
وللتصرف يف اموال اجلمعية يكفي وجود توقيعان يكون احدهما للرئيس او االمني او الكاتب وعضو.

املادة :23
جيوز حل اجلمعية بقرار من اجلمع العام بصفة استثنائية من اجل هذه االغراض.
املادة :24
بعد اختاذ قرار حل اجلمعية تصبح ممتلكاتها ملكا الحتاد اجلمعيات االسالمية السبانيا.
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