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  الباب األول                                           
  قتضیات عامةم

 المادة األولى
  التأسیس والتسمیة

 في"، المحدثة FRMA  أق م.م.ج"ـب اختصارا ، المشار إلیھاأللعاب القوى الجامعة الملكیة المغربیة
  : أحكامتسري علیھا  ، ھي جمعیة ریاضیة1957

) 1958نوفمبر  15( 1378جمادى األولى  3صادر في ال 1.58.376لظھیر الشریف رقم ا -
  ؛ ما وقع تغییره وتتمیمھكأسیس الجمعیات، حق تب المتعلق

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

نون ) بتطبیق القا2011نوفمبر  4( 1432ذي الحجة  7صادر في ال 2.10.628المرسوم رقم  -
 ؛ المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة 30.09رقم 

 18( 1434جمادى األولى  6الصادر في  2647- 12قرار لوزیر الشباب والریاضة رقم  -
 بسن النظام األساسي النموذجي للجامعات الریاضیة؛ )2013 مارس

 القوى؛للجامعة الملكیة المغربیة أللعاب العامة األنظمة النظام األساسي ومقتضیات ھذا  -
االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة   -

وكذا  2005أكتوبر  19في  سیراألمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة الیونسكو الموقعة ببا
 .المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات 

 2 المادة
  المدة

المعلن عنھ وفق  في حالة الحل عدادة، ومحدلمدة غیر  أللعاب القوى مغربیةالجامعة الملكیة التؤسس 
  .األساسي لنظاممن ھذا ا 50المنصوص علیھا في المادة  الشروط

  3 المادة
  المقر االجتماعي

 بالمجمع الریاضي األمیر موالي عبد اهللا أللعاب القوى للجامعة الملكیة المغربیة االجتماعيالمقر  یوجد
مدینة  أیة في نفس المدینة بقرار من المكتب المدیري وإلى آخر مكانأي إلى  تحویلھویمكن  .بالرباط

  .عاديالغیر  أخرى داخل المملكة بقرار من الجمع العام

  4المادة 
  الشعار، الرمز

شعار الجامعة الملكیة المغربیة أللعاب القوى یتمثل في رسم شبھ دائري بخط أحمر یعلوه تاج أخضر 
  ختصر ألسم الجامعة باللغة الفرنسیة وتتوسطھ نجمة خضراء وثالثة دوائر حمراء وسط إطار بأسفلھ م

      أخضر تحده خمسة خطوط حمراء وإطار أبیض یحمل إسم الجامعة باللغتین العربیة والفرنسیة. 

                                   . FRMA ج.م.م.أ.ق ھو أللعاب القوىرمز الجامعة الملكیة المغربیة 

لدى المكتب المغربي للملكیة  أللعاب القوىباسم الجامعة الملكیة المغربیة الشعار والرمز یتم تسجیل 
  .الصناعیة والتجاریة
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  5المادة 
  الھدف

 ألعاب القوى ة ریاضة سممار استفادة الجمیع من إلى أللعاب القوىالجامعة الملكیة المغربیة تھدف 
  اخل القاعة وخارجھا ، العدو الریفي والسباقات على الطریق .ألعاب القوى د أشكالھا جمیعب

كذا و ،من طرف أعضائھا أدناه 6عدم التمییز المنصوص علیھ في المادة احترام مبدأ  وتسھر على
أللعاب الدولي  االتحادخالقیات المقررة من لدن الحركة الریاضیة الدولیة وخاصة األاحترام قواعد 

  أللعاب القوى.فریقیة اإل ةوالكونفدرالیالقوى 

  : التالیة العامة المھام أللعاب القوى الملكیة المغربیة لجامعةتناط با ،اتولھذه الغایأ. 

ألعاب القوى داخل القاعة وخارجھا ، العدو  أشكالھا جمیع ب ،ألعاب القوى ریاضة ممارسة تنظیم - 1
ي مجموع تراب المملكة ف ،وتشجیعھا وتطویرھا وتعمیمھا الریفي والسباقات على الطریق.

 المناسبة ؛ وبواسطة جمیع الوسائل

تعیین عصبة أو جمعیة  رضالتراب الوطني بغ جمیعفي  ألعاب القوى تنظیم وتدبیر منافسات - 2
للقواعد والمعاییر  وذلك طبقا ،بلقب وطني أو جھوي افائزریاضي  ریاضیة أو شركة ریاضیة أو

 ؛لقوىأللعاب االدولي  االتحاد  ھاحددیتي ال

حصة تضمن وجوبا ھا والذي یالذي یؤدیھ أعضاؤ الجامعي االنخراطتحصیل وتدبیر واجب  - 3
طر اخلریاضیین ضد الما لھؤالء جبارياإللتأمین لللریاضیین وكذا  االجتماعیةخصص للتغطیة ت

 ؛ یتعرضون لھا خالل التظاھرات والمنافسات التي تنظمھا الجامعةقد  التي

 ؛أللعاب القوىالدولي  حاداالتفي  االنخراط - 4

  ؛أللعاب القوىاإلفریقیة  ةالكونفدرالیفي  االنخراط - 5

 االنخراط في االتحادات الجھویة واإلقلیمیة. - 6

 : بالمھام التالیة عةماجال ضطلعمن طرف السلطات العمومیة، ت لھا في إطار التأھیل الممنوحب. 

ھاتھ الریاضة  لتقنیة المطبقة على ممارسةدید القواعد اتحوخاصة  ألعاب القوى تنظیم ممارسة .1
 ؛ اوالسھر على احترامھ

الجاري العمل بھا المتعلقة بالتربیة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة تقید أعضائھا السھر على  .2
ومكافحة العنف  لریاضةافي  المنشطات تعاطي وكذا تلك المتعلقة بمكافحة البدنیة والریاضة

 ؛ ت الریاضیة أو بمناسبتھاأثناء المنافسات والتظاھرا
على  ألعاب القوى المطبقة على ممارسة لقوانین واألنظمةباالسھر على تقید أعضائھا  .3

 والقرارات وقواعدوالتوجیھات  ام األساسي واألنظمةنظ، والسیما الین الوطني والدوليدیالصع
 ؛الدولي أللعاب القوى واالتحاد أللعاب القوىأخالقیات الجامعة الملكیة المغربیة  دونةوماللعب 

وذلك بالحفاظ على المصالح المشتركة  ،أللعاب القوىلح المعنویة والمادیة االدفاع عن المص .4
االتحاد وكذا  جنة الوطنیة األولمبیة المغربیةللواألعضائھا وتمثیلھم لدى السلطات العمومیة 

 ؛أللعاب القوىالجھویة  اداتواالتح أللعاب القوىاإلفریقیة  ةوالكونفدرالی أللعاب القوىالدولي 



  النظام األساسي             الجامعة الملكیة المغربیة أللعاب القوى                                                                                        
 

6 
 

التي أو  المنافسات وأنزاھة اللعب من شأنھا أن تلحق ضررا بمنع الطرق والممارسات التي  .5
للوقایة من تخاذ التدابیر الالزمة ا ا، وكذألعاب القوى ریاضةفي  تجاوزاتإحداث  تتسبب في

 لتي تنضوي إلیھا الجامعة ؛ومكافحتھ التي تعتمدھا الھیئات الریاضیة الدولیة اتعاطي المنشطات 
ات لمنافساالمغرب في لتمثیل اختیار الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة والریاضیین  .6

التي تضطلع بھا في ھذا  ختصاصاتالدون اإلخالل باوذلك  ،الدولیةوالتظاھرات الریاضیة 
 ؛ أللعاب القوىنیة وتدبیر الفرق الوط ، وكذا تكویناألولمبیة المغربیة ةاللجنة الوطنی الشأن

الرخص إلى الریاضیین واألطر الریاضیة المنتسبین للجمعیات والشركات اإلجازات و تسلیم .7
 ؛ أللعاب القوى لمشاركة في المنافسات والتظاھرات الریاضیة المنضویة إلیھا قصد االریاضة 

 ؛ كل سنة ھمتالئح اعتماد الوكالء الریاضیین ونشر .8
لتي یبرمونھا ا واالتفاقیاتاضیین والحرص على أن تضمن العقود مراقبة أنشطة الوكالء الری .9

مع الریاضیین واألطر الریاضیة والجمعیات والشركات الریاضیة أو كل منظم لتظاھرات 
 ؛ ألعاب القوى ریاضةوریاضیة مصالح الریاضیین 

 ؛ على التراب الوطني الدولي وغیرھامن المستوى المنافسات  تنظیم .10
التراب  عوجممعلى صعید ھا التي تجري شكالجمیع أب أللعاب القوى یةالوداللقاءات  مراقبة .11

 ؛واإلشراف علیھا  الوطني
والحكام  والمسیرینممارسة سلطة تأدیبیة على الریاضیین المجازین واألطر الریاضیة المجازة  .12

ة إلیھا المنضوی الریاضیة العصب والجمعیات والشركات والوكالء الریاضیین وكذا على
 ؛ ینخرط في النظام األساسي للجامعة آخر ة عامة على أي شخصوبصف

 ؛ المحدد من طرف السلطات العمومیة ألعاب القوى ریاضةلبرنامج الوطني تطبیق ال .13
 ؛ ألعاب القوى لمساھمة في تنظیم التكوین الریاضي في ریاضةا .14
 وضمان ممارستھ ؛ ألعاب القوى في ریاضةالتحكیم  مجال فيتنظیم التكوین  .15
 ؛ األلقاب الریاضیة الوطنیةو األرقام القیاسیة والمصادقة علىعتراف اال .16
 ؛العامة  أنظمتھا سن .17
مدھا عن طریق  ال سیماوالجمعیات الریاضیة  ،عند االقتضاء ،دعم العصب الجھویةمساعدة و .18

 30.09 رقم من القانون 82السلطات العمومیة طبقا للمادة  العمومیة التي تمنحھاباإلعانات 
 ؛ نجاز برامجھاف الذكر، وذلك من أجل إالسال

 ؛ والحرص على احترامھ ھتنسیقو فسات الوطنیة واللقاءات الدولیةسنوي للمنا جدول إعداد .19
 .لتوسیع قاعدة ممارسة العاب القوى واستقبال الجمھورالبنیات التحتیة  العمل على تطویر .20

  6المادة 
  عدم التمییز

  دینیة.السیاسیة وال الناحیةمن ن محایدی وأعضاؤھا ب القوىأللعا الجامعة الملكیة المغربیة تكون

، تحت طائلة التوقیف  أللعاب القوى الجامعة الملكیة المغربیة أعضاء عضو من كلعلى  صراحة یحظر
بلد أو شخص أو مجموعة  أي ضد أو على الكراھیة مییزحریض على التالطرد، التأو  الشطب أو

صل االجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعیة العائلیة أو الحالة األصل الوطني أو األب بسبأشخاص 
الصحیة أو اإلعاقة أو الرأي السیاسي أو االنتماء النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقیقي أو 

   المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدین معین.
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  الباب الثاني
  لعاب القوىأل الجامعة الملكیة المغربیة تكوین

  7المادة 
  وینكالت

  طین وأعضاء شرفیین.یشمن أعضاء ن أللعاب القوى یة المغربیةالجامعة الملك كونتت
 : طونیاألعضاء النشأ. 

المشار إلیھا جمیعا في ھذا النظام  ،والجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة العصب الجھویة -
ذا النظام األساسي واألنظمة العامة ھ صراحة في ةنخرطلما األساسي بالھیئات الریاضیة،

 . أللعاب القوىللجامعة الملكیة المغربیة 
  : نواألعضاء الشرفیب. 

تمنح  ألعاب القوى فائدة ریاضةلذین یقدمون أو قدموا خدمات ال ونن أو المعنویویاألشخاص الذات -
 الملكیة المغربیةللجامعة  يالمدیر مكتبالمن على اقتراح  ه الصفة من طرف الجمع العام بناءھذ

 أللعاب القوى
 أللعاب القوى یةفریقاال ة، وكذا الكونفدرالیباالتحاد الدولي أللعاب القوىالمغاربة األعضاء  -

 .أللعاب القوىاالتحادات الجھویة و

  .ةاستشاری رةصوبإال ال یمكن لألعضاء الشرفیین أن یشاركوا في الجمع العام 

  8المادة 
  شروط القبول

   عضویتھا بالجامعة أن : قبولجل ات الریاضیة ألیجب على الھیئ

 بھا لوعممالتشریعیة والتنظیمیة الطبقا ألحكام النصوص  بصفة قانونیة ومسیرة تكون مؤسسة -
 ؛المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة  30.09رقم القانون   أحكاموخاصة 

 ؛ تكون مستوفیة ألداء واجب انخراطھا السنوي -
 ریاضیة، أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالریاضة.بالنسبة للجمعیات ال -

  : التالیةالشروط  توفر فیھمأن ت ألجل قبول عضویتھم بالجامعة ذاتیینیجب على األشخاص ال
 ؛ على األقلسنة  20من السن  وا بالغینأن یكون -
  ؛ من جنسیة مغربیةوا أن یكون -
  ؛ والسیاسیةالمدنیة  ھمبحقوق واتمتعأن ی -
  ؛ ةابقس یة من كل خال بطاقة سوابقھمكون أن ت -
 .السنويھم واجب انخراطداء ستوفین ألم واكونیأن  -

 .األعضاء قبولكیفیات مسطرة و أللعاب القوى في األنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیةتحدد 
ما یصبح  مجردب یتھن عضوع مترتبةویخضع لاللتزامات ال حقوقھفي الجامعة  یكتسب العضو الجدید

  .افعلی ھقبول
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  9المادة 
  حقوق األعضاء

  : لحقوق التالیةبا أللعاب القوى یتمتع أعضاء الجامعة الملكیة المغربیة

 طالعواإل ،من ھذا النظام األساسي 14طبقا ألحكام المادة  معةافي الجمع العام للج ةركاشالم -
 ؛ حق التصویتممارسة ول اجخل اآلداوة إلى حضوره الدع وتلقي على جدول األعمال مسبقا

غرض باقتراحات قدیم لجمع العام وتة في جدول أعمال ادرجبخصوص النقط المإبداء مالحظات  -
 ؛ ئھإغنا

 ؛ ھذا الغرضالمخصصة ل ھاھیاكلوتھا عن طریق أجھزمعة االجقضایا طالع على اإل -
 لھا نظمھا أو ترخصتي توالتظاھرات الریاضیة ال ات، في المنافساالقتضاءعند المشاركة،  -

 ؛ الجامعة
واألنظمة العامة  ام األساسينظصوص علیھا في ھذا الالمن األخرى باقي الحقوق مارسةم -

 للجامعة.

  10المادة 
 األعضاء تلتزاماا

  : أن أللعاب القوىجامعة الملكیة المغربیة لا من أعضاءعلى كل عضو  یجب 

توجیھات البكذا و لجامعةظمة العامة لاألنود بصرامة بمقتضیات ھذا النظام األساسي یتقی -
 ؛ أجھزتھاالمتخذة من طرف قرارات الو

عند االقتضاء ، وةامعالجن طرف ة مقررما ھي ماألخالق الریاضیة وقواعد اللعب كحترم ی -
 ؛ ھئاحترامھا من طرف أعضا فرض

ف الذكر من القانون السال 44یلجأ إلى مسطرة التحكیم وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة  -
 ؛ 30.09رقم 

الجامعة الملكیة  فيعضو لیست لھا صفة  ت ال یربط أیة عالقة ذات طابع ریاضي مع ھیئا -
 ؛الشطب علیھم أو مع أعضاء سبق توقیفھم أو  أللعاب القوى المغربیة

ھا نظامیطرأ على  بكل تغییرر الجامعة خبالریاضیة، أن تات أو الشركللجمعیات بالنسبة  -
 ھا.تأنظماألساسي و

  11المادة 
  فقدان العضویة

  : ما یليب أللعاب القوى الجامعة الملكیة المغربیةبتفقد صفة عضو 

 : الشركات الریاضیةلجمعیات والنسبة لب. 1

 ؛ الیتینتمیة خالل سنتین متسن المشاركة في المنافسات الرف عتوقاالستقالة أو ال أو حلال -
ضررا یلحق لسبب خطیر  المدیري مكتبال الجمع العام باقتراح من طرف منالمقرر  الشطب -

من ھذا النظام  5المحددة في المادة معة االجمع أھداف  أو یتناقض ألعاب القوىمارسة معلى 
الجمعیة أو  بعد دعوةھ إال تراحقا اتخاذ مكتب المدیريفي ھذه الحالة، ال یجوز للواألساسي. 

 ؛ ھاتوضیحات لتقدیم المعنیة الریاضیة الشركة
 ت القضائیة المختصة.ائي صادر عن الھیئاقرر نھم -
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 : بالنسبة للعصب. 2

ضررا  حقالمقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المدیري لسبب خطیر یل الشطب -
من ھذا النظام  5المحددة في المادة  مع أھداف الجامعة أو یتناقض ألعاب القوىممارسة  على

تب المدیري اتخاذ اقتراحھ إال بعد دعوة العصبة المعنیة األساسي. وفي ھذه الحالة، ال یجوز للمك
 ؛ لتقدیم توضیحاتھا

 .ة ختصالقضائیة المت الھیئان صادر عرر نھائي قم -

 : ألشخاص الذاتیینبالنسبة ل. 3

 ؛ الوفاة -
 االستقالة ؛ -
المدیري في حق كل شخص ذاتي المكتب الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من  -

من ھذا  5ة ارتكب  خطأ جسیما أو یتناقض مع أھداف الجامعة المحددة في المادة الجامعبعضو 
النظام األساسي. وفي ھذه الحالة، ال یجوز للمكتب المدیري اتخاذ اقتراحھ إال بعد دعوة المعني 

 ؛ توضیحاتھ باألمر لتقدیم
 قرر نھائي صادر عن الھیئات القضائیة المختصة.م -

  الباب الثالث
   أللعاب القوى عة الملكیة المغربیةأجھزة الجام

  12المادة 
   أللعاب القوى أجھزة الجامعة الملكیة المغربیة

  
  من : أللعاب القوى تتكون أجھزة الجامعة الملكیة المغربیة

 ؛ الجمع العام -
 ؛ المكتب المدیري -
 ؛ الھیئات التأدیبیة -
  األجھزة المركزیة.  -

  الفرع األول
  الجمع العام

  13المادة 
  لجمع العامتكوین ا

  . أللعاب القوى لجامعة الملكیة المغربیةاالجمع العام ھو أعلى جھاز في 

  .الجامعةب طینش وعضالذین لھم صفة  الذاتیینالمعنویة واألشخاص  یتكون الجمع العام من األشخاص

لفة ممثل السلطة الحكومیة المكلجامعة وبان اء الشرفیوضاألع یحضر في الجمع العام، بصفة استشاریة،
حضوره ضروریا أو مفیدا من  كذا أي شخص یعتبروممثل اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة بالریاضة و

  .قبل رئیس الجامعة
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، الصحافیون الریاضیون المعتمدون لھذا الغرض ینالجمع العام، بصفة مالحظ فيیمكن أیضا أن یحضر 
  .غیر علنیةالعام بصفة والمدعوون من قبل رئیس الجامعة، ما لم یتقرر عقد الجمع 

  
  14المادة 

 تمثیلال

الخمسین األوائل حسب التصنیف لنھایة الموسم ریاضیة  ةشرك كلو ةجمعیكل تحضر الجمع العام 
 من قبل، بصفة قانونیة مبرر عائق إذا عاقھ أورئیس جھازھا المدیري،  من قبل. وتمثل الریاضي األخیر

  ر على صوت واحد. توفتو المفوض من طرفھ لھذا الغرض، الشخص

من قبل ، بصفة قانونیة مبرر ائقو إذا عاقھ عأ ھارئیس من قبلفي الجمع العام  جھویة ةعصب كلتمثل 
  الشخص المفوض من طرفھ لھذا الغرض، وتتوفر على صوت واحد.

أللعاب  على حق التصویت إلى الجامعة الملكیة المغربیة الریاضیة المتوفرة تبلغ أسماء ممثلي الھیئات
خمسة أیام على األقل قبل افتتاح أشغال الجمع  التوصلب اإلشعار بواسطة رسالة مضمونة مع القوى
  .العام

المدیري  الجھازرئیس لن وكی عندماولھذه الغایة،  الریاضیة. ھیئاتھم ال یرخص للممثلین إال بتمثیل
 یفوضلیھ أن جب عو بة جھویةالریاضیة صفة رئیس عص اتالریاضیة أو الشرك اتلجمعیا إلحدى
  .ھاسأریالریاضیة أو الشركة الریاضیة التي  الجمعیة تمثیل ألجل آخرا شخصا

أعضاء المكتب المدیري بالجامعة الریاضیة التي ینتمون إلیھا عن الھیئات  ممثلینأن یعین كال یجوز 
م عقوبة حقھصدرت في الریاضیة الذین  للھیئات ممثلینالوكذا األشخاص الذاتیین والیتھم خالل مدة 

ا أو یتناقض مع خطأ جسیم بسبب ارتكابھم من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المدیري الطرد
، یجب على الجھاز ةالنظام األساسي. وفي ھذه الحال ھذا من 5في المادة  أھداف الجامعة المحددة

   الجامعة.  یلھا لدىآخرا ألجل تمث اشخص یفوض من بین أعضائھالریاضیة المعنیة أن  ةھیئللالمدیري 

 15المادة 
  أنواع الجموع العامة

  .أو غیر عادي عادیاالجمع العام إما  یكون

  الجزء الفرعي األول
  الجمع العام العادي

  16المادة 
  صالحیاتال

  : یعھد إلى الجمع العام العادي بما یلي

 ؛ التداول في التقریرین األدبي والمالي للسنة المالیة المنصرمة -
 ؛ برنامج العمل السنوي التوقعي ي التداول ف -
 ؛ المصادقة على میزانیة السنة المالیة الموالیة -
 ؛ وتوجیھھا ومراقبتھا أللعاب القوى لجامعة الملكیة المغربیةلتحدید السیاسة العامة  -
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 ؛ ألعاب القوى تتعلق بریاضةو البت في كل قضیة تدخل ضمن اختصاصاتھ -
 ؛ انتخاب أعضاء المكتب المدیري -
 ؛المختصة ار كل مقترح أو توصیة قصد عرضھا على األجھزة الریاضیة إصد -
بناء على اقتراح من المكتب المدیري وبالنسبة لكل سنة مالیة،  مستقل، مراقب للحسابات انتداب -

 ؛ قصد دراسة حسابات الجامعة والتصدیق علیھا
 ؛ تحدید مبلغ واجب االنخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب المدیري -
 ؛اقتراح من المكتب المدیري بناء علىتعیین رؤساء وأعضاء األجھزة التأدیبیة من بین أعضاءه و -
  ممارسة الصالحیات المخولة لھ صراحة بمقتضى ھذا النظام األساسي.    -

  17المادة 
 انعقاد الجمع العام العادي

م العادي بواسطة البرید توجھ الدعوة لحضور الجمع العاومرة كل سنة.  العاديینعقد الجمع العام 
خرین المرخص لھم ألعضاء واألشخاص اآلإلى اأو عبر الصحافة  المضمون مع اإلشعار بالتوصل

  .النعقادهقبل التاریخ المحدد على األقل یوما  15حضوره 

  یوما على األقل قبل موعد انطالق الموسم الریاضي. 15 العادي أن ینعقد الجمع العام جبوی

الذین األعضاء  3/1 ثلث رئیس الجامعة أو بطلبمبادرة من لى انعقاد الجمع العام إال بإال تتم الدعوة 
  زائد صوت واحد.مكونة لھ صوات الاألیمثلون نصف 

 عضو واحدزائد  المكونة لھ إال بحضور نصف األعضاءصحیحة ة صفبداول ال یمكن للجمع العام أن یت
  أعاله. 14المادة  حسب مدلولھم من یمثلأو 

على  یوما 15أجل  بعد العادي لعقد الجمع العام توفر ھذا النصاب، تتم الدعوة مجدداعدم حالة  فيو
، مھما كان عدد األعضاء الحاضرین أو ةصحیحة صفب داولفي ھذه الحالة، أن یت لھاألقل. ویمكن 

  .أعاله 14حسب مدلول المادة الممثلین 

  إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئیس.و أجامعة لل المكتب المدیريرئیس  العادي یرأس الجمع العام

حسب مدلول المادة قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات األعضاء الحاضرین أو الممثلین  تخذت
عدم برفع الید. وفي حالة التصویت سري أو التصویت البواسطة  اما ذلك، وزائد صوت واحد أعاله 14

  التصویت السري.یعتمد ، االتفاق على نمط التصویت

 .ةوكالبال بالمراسلة أو ال یقبل التصویت

  18المادة 
  عمالاألجدول 

على األقل أن یتضمن  جبالمدیري. وی مكتبجدول أعمال الجمع العام العادي من طرف ال تحدید یتم
  : النقط التالیة

 ؛النصاب ومن توفر  التحقق من الصالحیات -
 االفتتاحیة ؛الرئیس كلمة  -
 ؛ حضر الجمع العام السابقم اإلطالع على -
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 ؛ والمالي ین األدبيالتداول في التقریر -
 ؛ تاباستقریر مراقب الح اإلطالع على -
 ؛ الموالیة المالیة لسنةاالتداول في مشروع میزانیة  -
 ومراقبي المحاضر؛فاحصي األصوات تعیین  -
 ؛ بعده 22طبقا للمادة عند حلول االستحقاق، المدیري  مكتبانتخاب أعضاء ال -
 ؛ عند االقتضاء ،طرد أحد الممثلینأو على أحد األعضاء ب شطال -
 ؛ أعضاء جدد، عند االقتضاء ولقب -
توصل جب أن یوی .من طرف أعضائھ إلى الجمع العام االقتراحات والرغبات المقدمةدراسة  -

أیام على األقل قبل تاریخ انعقاد الجمع العام  5والرغبات  االقتراحاتبھذه  لمكتب المدیريا
  عادي.ال

أیام على  10 الجمع العام العاديأعضاء المالي إلى األدبي و والتقریرینیجب توجیھ جدول األعمال 
  .هعقاداألقل قبل تاریخ ان

  .مقر الجامعةمن العادي مباشرة  كما یمكن سحب ھذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام

  األعمال. رجة في جدولمدال یجوز أن یتداول الجمع العام العادي في أیة نقطة غیر 

  یمكن للرئیس عقب الجمع العام أن یعقد مؤتمرا صحفیا حول محتوى أشغالھ.

  الجزء الفرعي الثاني
  الجمع العام غیر العادي

  19 المادة
  صالحیاتال

  :والسیما من أجل  ي وقتفي أ غیر العادي الجمع العام نعقدیمكن أن ی

 ؛مة للجامعة المصادقة على النظام األساسي واألنظمة العا -
ما إالنظام األساسي واألنظمة العامة للجامعة المقترحة  المراد إدخالھا على تعدیالتالالتداول في  -

جب أن ی ،الحالة األخیرة ھذه وفي من طرف رئیس الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء.
 نعقاد الجمع العاما تاریخأیام على األقل قبل  5في أجل  عدیلباقتراح الت مكتب المدیريتوصل الی

  ؛ غیر العادي
 ؛جامعة رئیس ال ھاقترحدراسة كل قضیة مستعجلة ی -
 ؛، عند االقتضاء المكتب المدیريقالة إ -
 حل الجامعة. -

 في جدول األعمال.المدرجة في القضایا  إالال یجوز التداول 
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  20المادة     
  انعقاد الجمع العام غیر العادي

 .ائھأعض ثلثيلب من طبرئیس الجامعة أو من  بمبادرةإال دي اعالغیر عام الجمع الال تتم الدعوة النعقاد 
  في أجل أقصاه شھرین. ر العاديیعندئذ الجمع العام غویجب أن ینعقد 

إلى األعضاء واألشخاص عن طریق البرید والصحافة  غیر العاديلجمع العام لحضور االدعوة  توجھ
  نعقاده.ال المحدد تاریخالألقل قبل یوما على ا 15 هحضوراآلخرین المرخص لھم 

  یوما على األقل قبل تاریخ انعقاد الجمع العام غیر العادي. 15یوجھ جدول األعمال إلى األعضاء 

أو من  على األقل ال یمكن للجمع العام غیر العادي أن یتداول بصفة صحیحة إال بحضور ثلثي األعضاء
  أعاله. 14یمثلھم حسب مدلول المادة 

على  اموی 15عدم توفر ھذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غیر العادي بعد أجل  في حالةو
األقل. وفي ھذه الحالة، یمكن للجمع العام غیر العادي أن یتداول بصفة صحیحة، مھما كان عدد 

   أعاله. 14حسب مدلول المادة  األعضاء الحاضرین أو الممثلین

ر العادي بأغلبیة ثلثي أصوات األعضاء الحاضرین أو الممثلین حسب تتخذ قرارات الجمع العام غی
  أعاله. 14مدلول المادة 

 

  أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئیس. ب المدیري للجامعة یترأس الجمع العام غیر العادي، رئیس المكت
عتمد یعتمد التصویت السري أو التصویت برفع الید وفي حالة عدم االتفاق على نمط التصویت ی

  التصویت السري.
 

  ال یقبل التصویت بالمراسلة أو بالوكالة.

یف ركلف بتصتغیر العادي لجنة المدیري، یعین الجمع العام  في حالة التصویت على إقالة المكتب
  .مكتب مدیري جدید من قبل أقرب جمع عام عادينتخاب إلى حین االجاریة  األمور

  فرع الثانيال
  المكتب المدیري

  رعي األولالجزء الف
  التنظیم والتسییر قواعد

  21المادة 
  االختصاصات

  : تولىولھذا الغرض ی أللعاب القوى ر الجامعة الملكیة المغربیةالمكتب المدیري ھو جھاز إدارة وتسیی

 ؛ الجمع العام تنفیذ القرارات التي یتخذھا .1
 ؛ لعاممصادقة الجمع االعمل واإلصالحات من أجل عرضھا على  إعداد مشروع برنامج .2
 ؛ الجمع العام مصادقة التداول في مشروع میزانیة الجامعة وعرضھ على .3

 



  النظام األساسي             الجامعة الملكیة المغربیة أللعاب القوى                                                                                        
 

14 
 

 ؛ منافسات الدولیة والقاریة والجھویةمشاركة في الالسھر على إعداد الفرق الوطنیة لل .4
 تتبع ومراقبة المنافسات الوطنیة ؛ .5
تام لنظامھا األساسي الحترام اال إطار یر الجید للجامعة فياذ أي قرار أو إجراء یتعلق بالتسیاتخ .6

 وأنظمتھا العامة؛
  ، باقتراح من الرئیس ؛الوطني العام للجامعة والمدیر التقني مدیرال توظیف .7
  ؛وضع النظام األساسي لمستخدمي الجامعة وعرضھ على مصادقة الجمع العام  .8
   ؛ الجمع العاممصادقة لجامعة وعرضھا على العامة لنظمة األإعداد مشاریع  .9

  ؛ والحرص على حسن سیرھا المركزیة األجھزةإحداث  .10
 ھاوتوجیھاتاالتحاد الدولي أللعاب القوى  نظمةكذا أو النظام األساسيھذا فرض احترام  .11

    من قبل أجھزتھا ومستخدمیھا ؛ أخالقیاتھا،ومدونة  ھاوقرارات
 دىة ریاضیة لھیئثل أحد األشخاص یم طردأو  الجامعة اءعضأحد أعلى ب الشط اقتراح .12

  ؛لى الجمع العام ع، الجامعة
  ؛ من بین أعضاء الجمع العام األجھزة المركزیةتعیین أعضاء  .13
  اقتراح تعیین رؤساء وأعضاء األجھزة التأدیبیة. .14

في كل القضایا المترتبة عن حالة قوة قاھرة أو الحاالت غیر  المكتب المدیري تیب، ذلكلى عالوة ع
  لجامعة الدولیة التي تنضوي إلیھا.لأو  لجامعةعامة لالنظمة األالنظام األساسي و ھذا المنصوص علیھا في

  22المادة 
  الشغور - التداول  -  االنتخابات - وینكالت

 :  نیوكالت. 1

  .اوعض 17من  یتكون المكتب المدیري عالوة على الرئیس،

  : أعضائھ  بین منالمكتب المدیري ینتخب 

 ؛ نائب أول للرئیس -
 ؛ نائب ثان للرئیس -
 ؛ كاتب عام -
 ؛ ام مساعدكاتب ع -
 ؛ أمین مال -
 ؛ أمین مال مساعد -
 .امستشار إحدى عشر -

ممثل عن السلطة الحكومیة المكلفة بالریاضة، بصفة  في المكتب المدیري یشارك، بحكم القانون،
  السالف الذكر.  30.09من القانون رقم  27المادة  ألحكاماستشاریة، طبقا 

أي شخص یمكن لھ إفادتھ حول قضیة أو عدة  یة،بصفة استشار ،ویجوز للمكتب المدیري أن یضم إلیھ
  في جدول األعمال. مدرجةقضایا 

  ال یمكن ألعضاء المكتب المدیري تلقي أي أجر مقابل القیام بمھامھم.

یساعد المكتب المدیري مدیر عام أجیر. یشارك المدیر العام في أشغال المكتب المدیري دون حق 
  التصویت.
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 : االنتخابات. 2

مرة  سنوات قابلة للتجدید 4االقتراع بالالئحة لمدة  عن طریق ؤهوأعضا المكتب المدیري ینتخب رئیس
   .المنصوص علیھا بعدهوط رلشا وفقواحدة من طرف الجمع العام للجامعة 

أن یكون في تاریخ عقد الجمع العام عضوا مسیرا لنادي أو  یجب على كل مترشح لمنصب الرئیس
، تنظیمالتدبیر وكفاءة في العلى  أو ممثال ألحد مساندي الجامعة یتوفرعصبة جھویة  جمعیة ریاضیة أو

   األوائل الثالثین ضمنمصنفة جمعیات ریاضیة  10من طرف على األقل  ة كل مترشحشریطة تزكی
  .عصب جھویة/ أو و

یكون وكیلھا، تتضمن عددا من  ،اتحیالترشبأن یقدم الئحة  لمنصب الرئیس رشحتیجب على كل م
 ء یعادل عدد المقاعد الواجب شغلھا وتمثل الفئات التالیة :األسما

  ؛أعضاء یمثلون الجمعیات والشركات الریاضیة 9
  أعضاء یمثلون العصب الجھویة ؛ 5
  أعضاء مستقلین یتمتعون بكفاءات في التدبیر والتنظیم.  3

 

  تمثیلیة نسائیة. اتالترشیحب ةئحال وجوبا كل نضمتأن تیجب 
 أسماءأن تبین فیھا و امصادق علیھئحة بالترشیحات إمضاءات المترشحین یجب أن تحمل كل ال

  ون إلیھا.تمالتي ین الفئةكذا وجنسھم و المترشحین الشخصیة والعائلیة

یجب على وكیل الالئحة أن یوجھ الئحة الترشیحات إلى كتابة الجامعة بواسطة رسالة مضمونة مع 
أیام على األقل قبل تاریخ انعقاد الجمع العام العادي  8ل وصل، اإلشعار باالستالم أو یودعھا لدیھا، مقاب

  الذي یقوم بانتخاب المكتب المدیري.

في حالة  ،المعبر عنھا ألصواتمن احصلت على األغلبیة المطلقة الالئحة التي  في الدور األول تنتخب
 الالئحتان اللتانلالنتخاب الموالیة والذي تقدم فیھ  یوما 15 داخل أجل یتم تنظیم دور ثانيتعذر ذلك، 

تم انتخاب الالئحة التي حصلت یوفي ھذه الحالة في الدور األول. من األصوات  أكبر عددحصلتا على 
  على أكبر عدد من األصوات.

كیلھا ویكون یتم انتخاب الالئحة التي  الثاني،في الدور ألصوات الالئحتان على نفس عدد ا إذا حصلت
          تجرى القرعة لتعیین الالئحة الفائزة باالنتخاب. السنل عادوفي حالة ت ا،سن أصغر

 30.09من القانون رقم  23لمادة ة من االثالث فقرةمن ال بند األخیرالمنصوص علیھا في الت حاالالفي 
، رئیسا منتدبا یكلف بالمكتب، من بین األعضاء المستشارین السالف ذكره، یعین رئیس المكتب المدیري

  .إلى الرئیس مھام المخولةبممارسة ال

  : التداول. 3

أعضاء على األقل من األعضاء  عشرةإال بحضور ة حیال یمكن للمكتب المدیري أن یتداول بصفة صح
  المكونین لھ.
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  الرئیس. یكون فیھاألصوات، یرجح الجانب الذي  رات بأغلبیة األصوات. وفي حالة تعادلتتخذ القرا

  .مقبولل ثالث اجتماعات متوالیة بدون عذر كل عضو تغیب خالدیري، یعتبر مستقیال من المكتب الم

  : الشغور. 4

، االقتضاء، عند لنائب األول للرئیس أوي حالة شغور منصب الرئیس، یتم تعویضھ مؤقتا من قبل اف
 والیةمكتب مدیري جدید لعادي الذي یقوم بانتخاب  النائب الثاني للرئیس إلى حین انعقاد أقرب جمع عام

 .جدیدة

غیر بصفة صحیحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام  المكتب المدیري یحول دون تداولوفي حالة شغور 
من أجل تعیین لجنة تكلف بتصریف األمور الجاریة إلى حین انتخاب مكتب مدیري جدید من قبل  عادي

  أقرب جمع عام عادي.

  23المادة 
  جدول األعمال -االجتماعات 

  .كل شھر على األقل بدعوة من رئیسھمرة اجتماعاتھ  يیعقد المكتب المدیر

 تاریخأیام على األقل قبل  10مرفوقة بجدول األعمال  یھ الدعوة ألعضاء المكتب المدیريتوجیجب 
  االجتماع . 

الحق في اقتراح النقط  من أعضاء المكتب المدیريیتولى الكاتب العام إعداد جدول األعمال. ولكل عضو 
قبل على األقل أیام  5جھا ضمن جدول األعمال على أن یوجھھا إلى الكاتب العام دراالتي یرغب في إ

  االجتماع. تاریخ

  الجزء الفرعي الثاني
  المسؤولین الرئیسیین مھام

  24المادة 
  الرئیس

   :وبھذه الصفة أللعاب القوىالجامعة الملكیة المغربیة  ، بحكم القانون، رئیسرئیس المكتب المدیريیكون 

ولدى المرتبطة بالحیاة المدنیة في جمیع التصرفات  أللعاب القوىالملكیة المغربیة الجامعة یمثل  -
 ؛ السلطات العمومیة

 ؛ تنفیذ قرارات الجمع العام والمكتب المدیريب یقوم  -
 ؛ یسھر على التسییر المنتظم للجامعة -
 إدارة الجامعة ویعرضھ على مصادقة المكتب المدیري ؛نظام میعد  -
 ؛جتماعات المكتب المدیري جموع العامة والللالتسییر الجید  یسھر على -
 ؛ وثیقة ملزمة للجامعة أیةیوقع على كل قرار أو مراسلة أو  -
 وذلك في حدود المیزانیة المصادق علیھا من طرف الجمع العام؛ ،أمر بصرف النفقاتی -
 ؛ یفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصیر مع المؤسسات البنكیة -
  ؛ بترخیص من الجمع العام، القروض البنكیة متوسطة أو طویلة األمد رم، یب -
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یدبر حقوق االستغالل التجاري للمنافسات والتظاھرات الریاضیة التي للجامعة الحق في  -
 ؛ استغاللھا

 ؛ ر ممتلكات الجامعة بترخیص من الجمع العامیدبیقوم بت -
   .یوظف ویعزل مستخدمي الجامعة -

الذي أو إلى أي عضو باللجنة المدیریة  ھیفوض بعض اختصاصاتھ إلى أحد نوابأن للرئیس یجوز 
 .یساعده في مزاولة مھامھ ویقوم مقامھ في حالة غیابھ أو إذا عاقھ عائق

  25المادة 
  الكاتب العام

  یعھد إلى الكاتب العام القیام بما یلي : 

لعصب الجھویة والجمعیات مع اتنسیق أنشطة األجھزة المركزیة بالجامعة وتتبع العالقات  -
 ؛ والشركات الریاضیة

 ؛ تحضیر االنتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المدیري -
إعداد التقریر األدبي للجامعة لعرضھ على مصادقة الجمع العام ونشره بعد المصادقة علیھ على  -

 ؛ الموقع اإللكتروني للجامعة أو في إحدى جرائد اإلعالنات القانونیة
 اد محاضر مداوالت الجموع العامة والمكتب المدیري.إعد -

  یساعد الكاتب العام في ممارسة مھامھ كاتب عام مساعد ینوب عنھ في حالة غیابھ أو إذا عاقھ عائق.

  26المادة 
  أمین المال

  : یعھد إلى أمین المال القیام بما یلي

یة النفقات التي یأمر الرئیس تدبیر موارد الجامعة. وبھذه الصفة، یقوم بتحصیل المداخیل وتصف -
  ؛ بصرفھا ومسك محاسبة الجامعة التي یجب أن تكون مصادقا علیھا من طرف مراقب الحسابات

 ؛ على الشیكات وسندات األداء الصادرة باسم الجامعةأو من ینوب عنھ التوقیع مع الرئیس  -
 ؛ تب المدیريالمك علىإعداد مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة وعرضھ للتداول  -
 .إعداد التقریر المالي للجامعة لعرضھ على الجمع العام -

  
  ینوب عنھ في حالة غیابھ أو إذا عاقھ عائق. الذيیساعد أمین المال في مزاولة مھامھ أمین مال مساعد 

  27المادة 
  المدیر العام

خاصة تلك المتعلقة یقوم المدیر العام بمساعدة الرئیس وأعضاء المكتب المدیري في مزاولة مھامھم و
 بتسییر وإدارة الجامعة.
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  الفرع الثالث
  األجھزة التأدیبیة

  28المادة 
  أللعاب القوى األجھزة التأدیبیة للجامعة الملكیة المغربیة

  :  األجھزة التأدیبیة للجامعة ھي

  ؛ التأدیبیة اللجنة الجامعیة  -
 لجنة االستئناف الجامعیة.  -

  29المادة 
 یةتأدیبلااللجنة الجامعیة 

من جمیعا معینین  ،ضبطللأعضاء من بینھم رئیس یساعدھم كاتب  3من  یةلتأدیباتتكون اللجنة الجامعیة 
   .القانونیة ھمكفاءاتمع األخذ بعین االعتبار  العادي باقتراح من المكتب المدیريقبل الجمع العام 

 30.09القانون رقم أحكام  وخاصةالتشریعیة والتنظیمیة المنظمة للریاضة  حكاماألفي حالة اإلخالل ب
 األخالقیةقواعد التقنیة والو أو بأحكام ھذا النظام األساسي السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبیقھ

المنصوص علیھا  التأدیبیة اتبوقالع ةیالتأدیب اللجنة الجامعیة صدر، تألعاب القوى المطبقة على ریاضة
الذین تكون للجامعة سلطة تأدیبیة  شخاص الذاتیین والمعنویینفي حق األ التأدیبي للجامعة  نظامال في

  السالف الذكر. 30.09رقم  من القانون 24علیھم وفق المادة 

   كما ھو محدد بأنظمتھا العامة. وفق النظام التأدیبي للجامعة بتوتالتأدیبیة تسیر اللجنة الجامعیة 

  30المادة 
  لجنة االستئناف الجامعیة

رة عن اللجنة القرارات الصاد بالنظر استئنافیا في الطعون المقدمة ضدالجامعیة  نافتختص لجنة االستئ
معینین جمیعا من قبل  ،أعضاء من بینھم رئیس یساعدھم كاتب للضبط 3من تتكون . وةیالتأدیب الجامعیة 

  .ةالقانونی ھمكفاءات االعتبار الجمع العام العادي باقتراح من المكتب المدیري مع األخذ بعین

  بأنظمتھا العامة. محددكما ھو للجامعة   تسیر لجنة االستئناف الجامعیة وتبت وفق النظام التأدیبي

  الفرع الرابع
   أللعاب القوى األجھزة المركزیة للجامعة الملكیة المغربیة

  31المادة 

أعاله ھي  12المنصوص علیھا في المادة  أللعاب القوىاألجھزة المركزیة للجامعة الملكیة المغربیة 
  سلطھ.تصة التي یمكن للمكتب المدیري أن یفوض لھا بعضا من مخاللجان الوأدائمة اللجان ال

 30طبقا للمادة وذلك ، المعنیةواللجنة  اتفاقیة بین المكتب المدیري محلالتفویض المشار إلیھ أعاله  كونی
  السالف الذكر. 30.09من القانون 
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شروط ذلك  التي تحدد عالوة على االتفاقیةھذه  بنود علىرئیسھ، باقتراح من  ،یصادق المكتب المدیري
  .المكتب المدیري اللجنة من قبل مراقبةوكیفیات 

من قبل رئیس ھذا  المكتب المدیري اءعضو یعھد برئاستھا إلى أحد أ .أعضاء 5من تتكون كل لجنة 
  .المكتب

تنعقد بمقر یجب أن التي  تماعاتھاویحدد الجدول الزمني الج سیرھاحسن قوم رئیس كل لجنة بضمان ی
  .إلى المكتب المدیريأشغالھا عن حصیلة الجامعة ویقدم تقریرا 

أعضاء ھذا عضوا من  المكتب المدیريفي حالة غیاب رئیس اللجنة أو إذا عاقھ عائق، یعین رئیس 
  خلفا لھ.المكتب 

  للجان أن تبت إال في القضایا التي تدخل ضمن اختصاصاتھا.  ا تؤھلال 

 : اللجان الدائمة. 1

  : ھي أللعاب القوى اللجن الدائمة للجامعة الملكیة المغربیة

 ؛ األطر الریاضیةتأھیل الوكالء الریاضیین و عتمادوضعیة الریاضي والجنة  -
 ؛ لجنة التحكیم -
 ؛ ألعاب القوى ریاضةاللجنة النسویة ل -
  ؛ لجنة الطب الریاضي -
 ؛ لجنة تنظیم المنافسات -
 ؛ واإلصالحاتلجنة الدراسات  -
 ؛ أللعاب القوى لجنة األنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة -
 واالتصال ؛لجنة المالیة والتسویق  -
 ؛صغارلجنة تكوین الریاضیین ال -
 ؛ التحتیة اتالبنیلجنة  -
   لجنة فض النزاعات. -

 
 : اللجان المختصة. 2

أى الرئیس ترااث لجان مختصة كلما إحد صاصات اللجان الدائمة، یمكن للمكتب المدیرياخت مع مراعاة
  .ألجل تحقیق ھدف محدد داخل مدة محدودةمحددة  امضروریا، وتكلیفھا بمھذلك 

أحد إلى  ویعھد برئاستھا .الجمع العامأعضاء  بینأعضاء اللجنة المختصة من  یعین المكتب المدیري
  من قبل رئیس ھذا المكتب. لمكتب المدیريا أعضاء 
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  32المادة 
  ة وضعیة الریاضي واعتماد الوكالء الریاضیینلجن

  وتأھیل األطر الریاضیة

القضایا المتعلقة  جمیع أللعاب القوى العامة للجامعة الملكیة المغربیة ةنظمھذه اللجنة طبقا لأل درست
الریاضیین واألطر  إجازةفي طلبات وتبت لریاضیین وانتقاالتھم داخل المغرب أو خارجھ. وضعیة اب

وذلك طبقا لألنظمة  ،كل حاالت تأھیل األطر الریاضیة في، واعتماد الوكالء الریاضیین والریاضیة
  .أللعاب القوى العامة للجامعة الملكیة المغربیة

  33المادة 

  لجنة التحكیم

تتبع  معة وتتولىالجا تي تنظمھالمنافسات الفي ا تعین الحكامو سھر ھذه اللجنة على احترام قواعد اللعبت
 الجامعة. إلىتكوین ھیئة الحكام المنضوین مراقبة وو

  

  الجامعة.في كل القضایا المتعلقة بالتحكیم داخل  وتبت

  34المادة 
  ألعاب القوىلریاضة  اللجنة النسویة

وتنظیم بطولة وطنیة نسویة في  ألعاب القوى تشجیع المرأة على ممارسة ریاضةتتولى ھذه اللجنة 
  . ب القوىاألعریاضة 

  35المادة 
  ة الطب الریاضيلجن

للریاضیین المجازین كما تسھر على  یینالطبالتتبع ھذه اللجنة كل القضایا المتعلقة بالمراقبة و سرتد
، وكذا اتخاذ تدابیر الوقایة من تعاطي ة الطبیة أثناء تنظیم المنافسات والتظاھرات الریاضیةالیقظ

  .لالمنشطات ومكافحتھ طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العم

  36المادة 
  لجنة تنظیم المنافسات الریاضیة

النظام األساسي واألنظمة ا ھذلجامعة طبقا لمقتضیات الریاضیة ل منافساتالتسھر ھذه اللجنة على تنظیم 
تنظیم  لمن أجالمباریات وتمنح التراخیص لألشخاص الذاتیین والمعنویین وتؤكد نتائج  ،العامة للجامعة

 .لف الذكرساال 30.09ن القانون رقم م 71 طبقا للمادةریاضة  ةتظاھر

  37المادة 
  لجنة الدراسات واإلصالحات

الجھوي على الصعید الوطني و ألعاب القوى سة ریاضةوضع استراتیجیات تنمیة ممارتتولى ھذه اللجنة 
  .اإلصالحات المعتمدة من قبل المكتب المدیريدراسات وتتبع الوالمحلي كما تسھر على إنجاز 
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  38المادة 

  أللعاب القوى لجنة األنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة

ھذه المراد إدخالھا على التعدیالت  قتراحاتاوإعداد وضع األنظمة العامة للجامعة یعھد إلى ھذه اللجنة 
  .عاب القوىأللاالتحاد الدولي أنظمة  وذلك وفق العادي، غیر األنظمة من قبل الجمع العام

  39المادة 
  واالتصاللمالیة والتسویق لجنة ا

المستشھرین والمحتضنین من  برنامج عمل الجامعة في مجال البحث عنوضع وتنفیذ تتولى ھذه اللجنة 
 .االتصال المتاحة وسائلتحسین صورة الجامعة والنطق باسمھا عبر كل كذا والمالیة مواردھا  تنمیةأجل 

  40المادة 
  صغارلجنة تكوین الریاضیین ال

بتقدیم اقتراح للجامعة من أجل  ألعاب القوى في ریاضة لصغاراللجنة تنمیة تكوین الریاضیین اتتولى ھذه 
إحداث الھیاكل الضروریة لھذه الغایة وتشجیع الجمعیات والشركات الریاضیة المنضویة إلى الجامعة 

  .على إحداث ھذه الھیاكل

  41المادة 
  لجنة البنیات التحتیة

 ریاضة  مارس بھاوالتجھیزات الریاضیة التي تامج انجاز وصیانة المنشآت إعداد برنتتولى ھذه اللجنة 
القواعد التقنیة  على المكتب المدیري تقترحوذلك طبقا للمعاییر الدولیة في ھذا المجال. كما  ألعاب القوى

الریاضیین والمنافسات  سالمةمن أجل ضمان  أللعاب القوى المطبقة على التجھیزات الریاضیة
  رات الریاضیة.والتظاھ

  42المادة 
  لجنة فض النزاعات

، بطلب من األطراف المغربیة، البت اللجنة الوطنیة األولمبیةاختصاصات  مراعاة عتتولى ھذه اللجنة، م
  .بین أعضاء الجامعة أو الوساطة في النزاعات التي تنشأالتوفیق  من خاللالمعنیة، 

  الرابعالباب 
  مقتضیات مالیة ومحاسباتیة

  43 المادة
  محاسبیةالسنة ال

تبتدئ من تاریخ ، شھرا 12على مدى  أللعاب القوى للجامعة الملكیة المغربیةتمتد السنة المحاسبیة 
  .الموسم الریاضي أللعاب القوى إلى غایة انتھائھ 

 

  



  النظام األساسي             الجامعة الملكیة المغربیة أللعاب القوى                                                                                        
 

22 
 

  44المادة 
  ةزانییالم

 مجموعوالجامعة أن تحصل علیھا ع الموارد التي یمكن لمجمو التوقعیة ھي الوثیقةالجامعة  میزانیة
  .حاسبیةحتیاجاتھا خالل السنة المیصھا لمواجھة اخصمكن تالنفقات الم

علیھا الجمع  یصادقو مكتب المدیريیتم التداول بشأنھا من قبل الاد المیزانیة من قبل أمین المال ویتم إعد
  العام.

  .حاسبیةالجامعة متوازنة خالل السنة الم تاوارد ونفقمیجب أن تكون 

مكتب المحددة من طرف حسب المساطر المحاسباتیة الذ المیزانیة یتنفرئیس وأمین المال ال یتولى
االفتحاص المالي مكلف بالتصدیق على حسابات الجامعة والالحسابات  راقبباقتراح من م المدیري
 .لسیرھا

  45المادة 
  الموارد

  : من أللعاب القوى تتكون موارد الجامعة الملكیة المغربیة

  ؛ الجامعةأعضاء التي یؤدیھا  نخراط السنوياال اتواجب -
 ومداخیل التظاھرات الریاضیة الدولیة التي تنظمھامداخیل اللقاءات الدولیة للفرق الوطنیة  -

 الجامعة ؛
المنظمة من طرف  والتظاھراتللمنافسات تعدد الوسائط محقوق البث التلفزي أو  تسویق عائدات -

 ؛ و تحت إشرافھامعة أالجا
ت الریاضیة الرسمیة أو الودیة المحصل علیھا من مداخیل المنافسا ویة واالقتطاعاتالمئنسبة ال -

 ،صب الجھویة أو العصبة االحترافیةالشركات الریاضیة أو العوالجمعیات  التي تنظمھا
 ؛ عنداإلقتضاء

 ؛ جامعةالغرامات والعقوبات المطبقة على أعضاء الو حقوق الطعن -
 ؛ ة أخرى عمومیة أو خاصةھیئیة ألیة أو اعات الترابلدولة والجماإلعانات المالیة ل -
 مداخیل توظیف أموال الجامعة ؛ -
 ؛ ستشھار واإلشھار واالحتضانمداخیل اال -
 ؛ التي تملكھا الجامعة والعقاریة مداخیل الممتلكات المنقولة  -
 ؛تسویق البضائع التجاریة التي تنتجھا الجامعة مداخیل بیع المطبوعات أو  -
 ؛ ایاالھبات والوص -
 أیة موارد أخرى تسمح بھا القوانین الجاري بھا العمل. -

  46المادة 
  اتقفالن

  الموارد لتسییر الجامعة وتحقیق أھدافھا. لااستعمیخصص 

االستثمار سییر ونفقات نفقات الت یبین المحاسبي الذيالمخطط  الجامعة في نفقاتد ولھذه الغایة، تحد
  .جھیزتأو الالتھیئة نفقات و



  النظام األساسي             الجامعة الملكیة المغربیة أللعاب القوى                                                                                        
 

23 
 

 : حب األموال إال بعد التوقیع المشتركال یمكن س

 لرئیس وأمین المال؛إما ل -
  إما للعضو الذي یعینھ الرئیس وأمین المال؛ -
 ؛إما للرئیس وأمین المال المساعد في حالة غیاب أمین المال أو إذا عاقھ عائق -
 إما للعضو الذي یعینھ الرئیس وأمین المال المساعد. -

  ھ.الرئیس المعین بصفة قانونیة لھذا الغرض أن یوقع محل ، یمكن لنائبفي حالة غیاب الرئیس

  47المادة 
  المحاسبة

  للجامعة. نتائج التدبیر المالي رزبت محاسبة یتم مسك

الخبراء ھیئة الحسابات مسجل في  مراقبحسابات وأنشطة الجامعة سنویا من قبل یتم التدقیق في 
  منخرطا بالجامعة. أال یكونذي یجب لان ویالمحاسبی

وعلى أنھا طبق علیھا، یة التي تالمحاسبات إلى اإلشھاد على مطابقة تقدیم الحسابات للقواعدتدقیق ھدف الی
یر المالیة وعلى مطابقة تسیھا لذمتت المالیة المنجزة من قبل الجامعة وقیة للعملیاقیحصورة تعكس 

  .وااللتزامات المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسيقواعد للالجامعة 

  . المكتب المدیريھ من قبل ب لالتوصللجمع العام بعد  اجتماع أول م تقریر تدقیق الحسابات فيیقد

لسنة المنجزة داخل المیزانیة في ا تقریر المالي الذي یعده أمین المال والذي یبین العملیاتویكون مرفقا بال
  لجامعة.ل وضعیة الذمة المالیةوكذا 

أو في جریدة  اإللكتروني ھافي موقع للجامعة ت والتقریر الماليیجب كل سنة نشر تقریر تدقیق الحسابا
  إلعالنات القانونیة.ل

  48المادة 
  السنوي جب االنخراطاو

مبلغ واجب االنخراط حدد . ویبدایة الموسم الریاضي من كل سنةیستحق واجب االنخراط السنوي في 
  .ع العام باقتراح من المكتب المدیريبل الجملكل فئة من أعضاء الجامعة كل سنة من قالسنوي بالنسبة 

انعقاد تاریخ یوما بعد  30أجل  داخللسنة الجاریة خالل ااألعضاء الجدد واجب انخراط  ب أداءیج
  ھم.قبل عضویتالجمع العام الذي 

  الخامسالباب 
  مقتضیات مختلفة

  49المادة 
  األنظمة العامة

  .العامةأجھزة الجامعة في أنظمتھا ات تسییر وتنظیم كیفید دتح
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في نظامھا األساسي وأنظمتھا  االنخراط بحكم القانون وبصفة إلزامیةفي الجامعة  االنخراط یترتب على
  العامة.

لالتحاد الدولي األساسیة األنظمة  إلى ،الجاري بھا العمل إطار النصوص التشریعیة في ،الجامعة ترجع
  ا ھذا النظام األساسي.ھیعالجة لم مسألبخصوص أیة وأنظمتھا العامة  أللعاب القوى

  50المادة 
  الحل

  الغرض. عوة إلیھ خصیصا لھذاالدتتم ي إال من طرف جمع عام غیر عادال یمكن حل الجامعة 

والتصویت األغلبیة والنصاب  وفق شروطلحل الجمع العام غیر العادي إلصدار قرار ا ویتداول ینعقد
  من ھذا النظام األساسي. 20 لمادةلمنصوص علیھا في اا

یعین الجمع العام المدعو لھذه الغایة خبیرا أو عدة خبراء یكلفون بتصفیة ممتلكات  ،في حالة الحل
  الجامعة.

إلى جمعیة أو عدة جمعیات مماثلة أو معترف لھا بصفة المنفعة العامة طبقا األصول الصافیة منح ت
  للقوانین الجاري بھا العمل.

  51المادة 
  الدخول حیز التنفیذ

لنظام األساسي حیز التنفیذ بمجرد المصادقة علیھ من طرف الجمع العام غیر العادي. وینسخ یدخل ھذا ا
للجامعة الملكیة المغربیة أللعاب  يویحل محل النظام األساسي المصادق علیھ في الجمع العام الغیر العاد

    . 2008 یونیو 4القوى المنعقد بتاریخ 


