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  النظام األساسي للجامعة النظام األساسي للجامعة 
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  عامة أحكام: باب األولال  

  

  التأسيس والتسمية: 1المادة 

  

المؤسســــة ســــنة  ،الجامعــــة الملكيــــة المغربيــــة أللعـــاب القــــوى"الجمعيــــة الرياضــــية المســـماة " تخضـــع

 الصادر في 1-58-376ر الشريف رقم لهذا النظام األساسي المعد طبقا للظهي ، من اآلن فصاعدا1957

ــــــى  3 ــــــونبر  15( 1378جمــــــادى األول ــــــق بحــــــق تأســــــيس ا1958ن ــــــره ) المتعل ــــــع تغيي ــــــات كمــــــا وق لجمعي

-172المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم  06.87القانون رقم و  وتتميمه

مـــــن  13بتـــــاريخ  2-93-764وم رقـــــم ) والمرســـــ1989مـــــاي  19( 1409مـــــن شـــــوال  13بتـــــاريخ  88-1

  ) الصادر بتطبيقه.1993أكتوبر  29( 1414جمادى األولى 

  

   المدة :2المادة 

الحــل المســبق يــة أللعــاب القــوى لمــدة غيــر محــدودة، عــدا فــي حالــة تؤســس الجامعــة الملكيــة المغرب

  .نظام األساسيمن هذا ال 39المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

  

  المقر االجتماعي :3لمادة ا

يوجــد المقــر االجتمــاعي للجامعــة الملكيــة المغربيــة أللعــاب القــوى بــالمجمع الرياضــي األميــر مــوالي 

  عبد اهللا بالرباط.

  

  الهدف :4المادة 

رياضــة ألعــاب  ةمارســم مــن الجميــعتمكن تهــدف الجامعــة الملكيــة المغربيــة أللعــاب القــوى إلــى أن يــ

  ).هاأو خارجعب المالالمشي داخل و المسابقات المندمجة و الرمي والقفز و  سباقاتالقوى بجميع أصنافها (ال

  

  وتمتنع عن القيام بأي تمييز. 

  

وتسهر على احترام المبادئ المذكورة مـن طـرف أعضـائها وكـذا احتـرام قواعـد األخالقيـات المقـررة  

  الجامعة اإلفريقية أللعاب القوى.من لدن الحركة الرياضية الدولية خاصة االتحاد الدولي أللعاب القوى و 

  

  ولهذه الغاية، تضطلع الجامعة بالمهام العامة التالية: –أ 
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الرمــــي و القفــــز و  تنظــــيم وتنميــــة ومراقبــــة ممارســــة ألعــــاب القــــوى بمختلــــف أصــــنافها (الســــباقات -1

  )؛هاأو خارجعب المالالمشي داخل و المسابقات المندمجة و 

عــاب القــوى علــى صــعيد التــراب الــوطني التــي تهــدف إلــى  تنظــيم وتــدبير وتســيير منافســات أل -2

تعيـين عصــبة أو جمعيــة أو عــداء فــائزا بلقــب وطنــي أو جهــوي وذلــك طبقــا للقواعــد والضــوابط المســطرة مــن 

  طرف االتحاد الدولي أللعاب القوى؛

المــذكور  06-87مــن القــانون رقــم  17الحصــول علــى التأهيــل المنصــوص عليــه فــي المــادة  -3

  أعاله؛

 9االنخراط في االتحاد الدولي أللعاب القوى وتقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في البنـد  -4

  من قوانين االتحاد الدولي أللعاب القوى؛ 4من المادة 

  االنخراط في االتحاد اإلفريقي أللعاب القوى بصفتها جامعة وطنية. -5

  

  السلطات العمومية، بما يلي: لدن الجامعة، في إطار التأهيل المعترف لها به من تضطلع -ب

اختيــار أو المســاهمة فــي اختيــار العــدائين الــذين يمثلــون المملكــة المغربيــة فــي المنافســات الدوليــة  - 1

  المنظمة من طرف الهيئات الرياضية الدولية التي تكون المملكة المغربية عضوا فيها؛

ن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل الســهر علــى احتــرام قواعــد محاربــة تعــاطي المنشــطات طبقــا للقــواني - 2

وتفعيل إجراءات الوقاية من المنشطات ومحاربة تعاطيها والموضوعة من طرف الهيئـات الرياضـية 

 الدولية التي تكون الجامعة عضوا فيها؛

الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية أللعاب القوى الوطنية سواء داخـل المملكـة أو علـى الصـعيد  - 3

 الدولي؛

رياضــيين الممارســين للعصــب والجمعيــات أو الشــركات والوالمعنويــة المصــالح الماديــة  الــدفاع عــن - 4

والحـرص، فـي هـذا الشـأن، بالخصـوص علـى أن ال يمـس محتـوى العقـود واالتفاقـات  أللعاب القـوى

مـع الهيئـات المـذكورة أو ، السالف الـذكر 06-87من القانون رقم  30خاصة طبقا للمادة  ،المبرمة

أو هما معا من طرف أشخاص طبيعيـين أو معنـويين مغاربـة  ممارسين أللعاب القوىرياضيين الوال

أو أجانـــب مـــن أجـــل تـــأمين حصـــولهم علـــى مكافـــأة ماليـــة مقابـــل خدمـــة رياضـــية أو تواصـــلية أو 

 بالقوانين واألنظمة الوطنية أو الدولية المطبقة في هذا الشأن؛ ،(احتضان، شراكة ...) ةإشهاري

السـيما عـن طريـق مـدها باإلعانـات العموميـة التـي تمنحهـا  تهـاومؤازر عيات مساعدة العصب والجم - 5

، وذلـك مـن أجـل إنجـاز بـرامج العمـل 06-87مـن القـانون رقـم  21السلطات العمومية طبقا للمـادة 

 المقدمة والمصادق عليها من طرف الجامعة؛

 كيفيات صرفها؛و مراقبة مآل اإلعانات العمومية  - 6
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صــة النظــام الــداخلي، والنظــام المــالي، ونظــام التأديــب، ونظــام التأديــب ســن األنظمــة الجامعيــة، خا - 7

الخــــاص بالوقايــــة مــــن المنشــــطات ومحاربــــة تعاطيهــــا، والنظــــام الطبــــي، والنظــــام المتعلــــق بتكــــوين 

ذوي المســــتوى العــــالي، ونظــــام التحكــــيم والوســــاطة لتســــوية  رياضــــيين الممارســــين أللعــــاب القــــوىال

ء الجامعــة والســهر علــى احترامــه وكــذا احتــرام قواعــد األخالقيــات الخالفــات التــي تنشــأ بــين أعضــا

 المرتبطة باألنواع الرياضية المذكورة أعاله من طرف أعضاء الجامعة؛

تحــت الموضــوعة رياضــية النــواع األمــن أجــل ممارســة  إجــازاتمــنح أعضــاء الجمعيــات التابعــة لهــا  - 8

 مسؤوليتها؛

المنصـوص عليهـا فـي األنظمـة الدوليـة  رخصالـ لقـوىالممارسين أللعـاب ا المغاربةرياضيين المنح  - 9

 من أجل المشاركة في المنافسات الرياضية؛

العصــــب و  الممارســــين أللعــــاب القــــوى المجــــازين رياضــــيينالممارســــة الســــلطة التأديبيــــة تجــــاه  -10

  والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح التابعة لها؛

اق علــى الطريــق والمعــدات دارات العــدو الريفــي ومســارات الســباعتمــاد حلبــات ألعــاب القــوى، ومــ -11

رياضـــيين الممارســـين البصـــفة عامـــة، اعتمـــاد المعـــدات والتجهيـــزات المســـتعملة مـــن لـــدن و ، الرياضـــية

  مع التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الوطنية أو الدولية المعمول بها؛ أللعاب القوى

 القياسية الوطنية أللعاب القوى؛إعداد األنظمة المرتبطة باألرقام  -12

  اعتماد األرقام القياسية واأللقاب الوطنية والمصادقة عليها؛ -13

  من القانون رقم  12و 11ادتين عصب الجهوية أللعاب القوى طبقا للمالحث على إحداث ال -14

  ؛87-06

  ها؛تنظيم بطوالت المغرب أللعاب القوى في مختلف الفئات أو المشاركة في تنظيم -15

 والسهر على احترامه. هوتنسيقوضع البرنامج السنوي للمنافسات الوطنية واللقاءات الدولية  -16

  

  

  

  

  تضطلع الجامعة كذلك بما يلي: -ج

المصــــادقة علــــى مختلــــف األنشــــطة التــــي تقــــوم بهــــا العصــــب الجهويــــة والجمعيــــات الرياضــــية  -1

في مية وكذا حدود اختصاصاتها القانونية والتنظيي والشركات الهادفة إلى الربح ومراقبتها وتنسيقها وذلك ف

  هذا النظام األساسي؛حدود 

رياضــيين الممارســين أللعــاب وال الممارســين أللعــاب القــوىالمنتخبــات الوطنيــة رياضــيي تكــوين  -2

  بمراكز التكوين وتدبيرهم وٕاعدادهم؛القوى 
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  ارسة ألعاب القوى؛العمل على تنمية البنيات التحتية المتعلقة باالستقبال وبمم -3

تمثيـــل المملكـــة المغربيـــة فـــي التظـــاهرات أو المنافســـات الرياضـــية الدوليـــة والقاريـــة والجهويـــة  -4

ـــذين سيشـــاركون فـــي  رياضـــيين الممارســـين أللعـــاب القـــوىال والقيـــام، لهـــذه الغايـــة، بانتقـــاء الجمعيـــات أو ال

  الوطنية األولمبية المغربية؛ التظاهرات أو المنافسات المذكورة، مع مراعاة اختصاصات اللجنة

تمثيـــل العصـــب الجهويـــة والجمعيـــات الرياضـــية والشـــركات الرياضـــية الهادفـــة إلـــى الـــربح لـــدى  -5

السلطات العمومية واللجنة الوطنية األولمبية المغربية واالتحاد الدولي واالتحادات القارية والجهوية أللعـاب 

  اب القوى؛القوى وكذا لدى السلطات التي لها عالقة بألع

وبصــفة عامــة كــل نشــاط ثقــافي أو  حلقــات دراســيةودورات تدريبيــة و  ودروستنظــيم محاضــرات  -6

  غيره من أجل تعميم ممارسة ألعاب القوى وتطويرها؛

الممارسـين  المغاربـةرياضـيين اللتعاقـد مـع أو وكالء األعمال الذين تعتمدهم لالترخيص لمدراء  -7

  اد الدولي؛طبقا ألنظمة االتح أللعاب القوى

تحصـــيل وتـــدبير واجـــب االنخـــراط فـــي الجامعـــة الـــذي يؤديـــه األعضـــاء والـــذي يتضـــمن وجوبـــا  -8

وكــذا التــأمين اإلجبــاري لهــؤالء  رياضــيين الممارســين أللعــاب القــوىلل حصــة تخصــص للتغطيــة االجتماعيــة

  معة.ضد المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء التظاهرات والمنافسات المنظمة من طرف الجا

  

  الباب الثاني

  التكوين

  

  : التكوين5المادة 

  وأعضاء شرفيين. نشطينتتكون الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى من أعضاء 

  

  

  

  

  وننشط: األعضاء ال6المادة 

 نظمـةفي انتظار مصادقة اإلدارة على األنظمة األساسـية للعصـب الجهويـة وخضـوع الجمعيـات لأل

، يعتبـر بحكـم القـانون أعضـاء 06-87صوص عليها في القانون المشار إليه رقـم النموذجية المناألساسية 

  أدناه: 8لجامعة، شريطة توفرهم على الشروط المنصوص عليها في المادة با نشطين

  العصب الجهوية أللعاب القوى؛ -1

  الجمعيات الرياضية أللعاب القوى؛ -2 
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 ح التي تدخل ممارسة ألعاب القوى ضمن أنشطتها.الشركات الرياضية الهادفة إلى الرب -3            

  

  : األعضاء الشرفيون7المادة 

  ن وأعضاء معينين.بحكم القانو يتكون األعضاء الشرفيون من أعضاء 

  

  :هم نبحكم القانواألعضاء 

االتحــادات وبالقاريــة الكونفــدراليات األعضــاء المغاربــة باالتحــاد الــدولي أللعــاب القــوى هــواة وب -1

  أللعاب القوى؛الجهوية 

  الحاصلون على ألقاب خالل األلعاب األولمبية. الممارسون أللعاب القوى المغاربةرياضيون ال -2

  

يمكـــن أن يعـــين كأعضـــاء شـــرفيين األشـــخاص الطبيعيـــون أو المعنويـــون الـــذين يســـدون أو أســـدوا 

  خدمات لفائدة ألعاب القوى الوطنية.

  

بناء على اقتـراح مـن رئـيس الجامعـة الملكيـة المغربيـة وتمنح هذه الصفة من طرف اللجنة المديرية 

  أللعاب القوى.

  

  : شروط العضوية8الـمادة 

  للحصول على صفة عضو بالجامعة:  -1

  يتعين على الجمعيات والعصب الجهوية: -

بتـاريخ  1-58-376أن تكون قد قامت بالتصـريح المنصـوص عليـه فـي الظهيـر الشـريف رقـم  –أ 

ه س الجمعيـــات، كمـــا تـــم تغييـــر ) المتعلـــق بتنظـــيم حـــق تأســـي1958بر فمنـــو  15( 1378جمـــادى األولـــى  3

  وتتميمه؛

بـــاالنخراط فـــي هـــذا النظـــام األساســـي وفـــي أنظمـــة الجامعـــة الملكيـــة المغربيـــة صـــراحة االلتــزام  -ب

  أللعاب القوى؛

لعــاب االلتــزام بــأداء واجــب االنخــراط الســنوي المحــدد فــي أنظمــة الجامعــة الملكيــة المغربيــة أل -ج

  القوى. 

لشـــركات تكـــون اوعـــالوة علـــى الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــدين ب وج أعـــاله، يتعـــين أن 

  .06-87طبقا ألحكام القانون السالف الذكر رقم  ا لهارخصمالرياضية الهادفة إلى الربح 
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ها  أو تمثل الجمعيات والعصب والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح داخل الجامعة من طـرف رئيسـ -2

  مفوض يعينه الرئيس ويستوفي الشروط التالية:

  سنة على األقل؛ 20سن غ أن يبل -

  أن يكون من جنسية مغربية؛  -

  بالحقوق المدنية والسياسية؛ اعمتمتأن يكون  -

  .أن تكون له بطاقة سوابق عدلية ال تشير إلى أية سابقة -

  

  نشيط: منح صفة عضو 9المادة 

تمنح من لدن اللجنة المديرية للجامعة شـريطة اعتمـاد االنخـراط مـن  أو نشيطيعترف بصفة عضو 

  عقده بعد قرار اللجنة المديرية.يطرف الجمع العام أثناء أول اجتماع 

  

  : فقدان صفة العضوية10المادة 

  :تفقد العضوية من الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى

I – ربح في الحاالت التالية:بالنسبة للجمعيات والشركات الهادفة إلى ال  

  ؛سنة كاملة في أنشطة الجامعة طيلةاالستقالة أو التوقف عن المشاركة أو  الحل -1

ممارســة ألعــاب القــوى أو يســيء إلــى خطــأ فــادح بســبب اللجنــة المديريــة  علنــهالشــطب الــذي ت -2

لمديريـة قرارهـا بعـد تتخـذ اللجنـة ا ،ه الحالـةذوفـي هـ .األهداف التي أسست الجامعة من أجلهـامع عارض تي

  ء بإيضاحات.طلب من الجمعية أو الشركة الرياضية الهادفة إلى الربح المعنية باألمر اإلداليكون قد أن 

  

  ال يصبح قرار الشطب نهائيا إال بعد مصادقة أقرب جمع عام عليه. 

  

  .المختصة الصادر عن الهيئات القضائيةلشطب باالقرار النهائي  -3

II- الجهوية في الحاالت التالية: بالنسبة للعصب  

ــالشــطب الــذي  -1 ــ اللجنــةه تعلن ممارســة ألعــاب القــوى أو يســيء إلــى خطــأ فــادح ة بســبب المديري

ا تتخــذ اللجنــة المديريــة قرارهــ ،األهــداف التــي أسســت الجامعــة مــن أجلهــا. وفــي هــذه الحالــة تعــارض مــعي

لمعنيــة بــاألمر اإلدالء باإليضــاحات ا العصــبةطلــب مــن كــون قــد بعــد أن ي بحضــور ممثــل اإلدارة الوصــية

  الضرورية.

   

  مصادقة أقرب جمع عام عليه.صبح قرار الشطب نهائيا إال بعد وال ي

  



 8

  المختصة. الصادر عن الهيئات القضائيةلشطب باالقرار النهائي  -2

  

III- :بالنسبة لألشخاص الطبيعيين في الحاالت التالية  

  الوفاة؛ -1

 ؛ةاالستقال -2

 اإلقالة. -3

  

  : الترتيب11المادة 

إلــى الــربح، عنــد  الهادفــةلممارســة حقوقهــا داخــل الجامعــة، ترتــب الجمعيــات والشــركات الرياضــية 

  حسب مجموعتين باعتبار النتائج المحصل عليها: ،االقتضاء

  مجموعة أ؛ •

  مجموعة ب. •

  

  ، قبل بداية كل موسم رياضي، معايير الترتيب التي ترتكز على:يةالمدير  لجنةحدد الت

  لم التنقيط الخاص بمختلف المنافسات الجهوية والوطنية والدولية؛س -1

علــى  رياضــيين الممارســين أللعــاب القــوىالاألرقــام القياســية واأللقــاب المحصــل عليهــا مــن قبــل  -2

 الوطني ؛ ىالمستو 

 .  المشاركة في التظاهرات وتنظيم المنافسات الوطنية -3

  

رياضـي، بترتيـب الجمعيـات والشـركات طبقـا للمعـايير يقوم المكتب الجامعي، عند نهاية كـل موسـم 

  .ويعلنه للعمومالمذكورة أعاله 

  

  

  الباب الثالث

  األجهزة الجامعية

  

  : التنظيم12المادة 

  تتشكل أجهزة الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى من:

  الجمع العام؛ -1

 اللجنة المديرية؛ -2
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 المكتب الجامعي. -3

  

  

  الجمع العام: الفرع األول

  

  :13المادة 

  .غير عادييمكن للجمع العام أن يكون عاديا أو 

  

  الجمع العام العادي: 1 جزء الفرعيال

  

  االختصاصات: 14المادة 

يتولى الجمع العام توجيه السياسة العامة للجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى ومراقبتها لتمكينهـا 

  األساسي. نظاممن هذا ال 4من تحقيق األهداف المحددة في المادة 

  

  :بما يلي ولهذه الغاية، يختص الجمع العام

المصــــادقة علــــى التقريــــرين األدبــــي والمــــالي للموســــم المنصــــرم والتــــداول بشــــأن برنــــامج العمــــل  -1

  ومشروع الميزانية للسنة المالية الموالية؛

األساســــي للجامعــــة الملكيــــة المغربيــــة أللعــــاب القــــوى واألنظمــــة  نظــــامالســــهر علــــى احتــــرام ال -2

  لجامعية؛ا

 ؛ةالمديري لجنةعرضها عليه التالمصادقة على مشاريع أنظمة الجامعة التي  -3

  األساسي؛ نظامطبقا لمقتضيات هذا ال ةالمديري لجنةانتخاب الرئيس وأعضاء ال  --44

  ب عليهم؛أعضاء الجامعة أو الشط على انخراط المصادقة -5

  المصادقة على إحداث اللجان النظامية؛ -6

  توصيات للهيئات المختصة؛ال وأتقديم االقتراحات  -7

  للجامعة. يةتوكيل، بالنسبة لكل سنة، مندوب للحسابات لفحص الوثائق المحاسب  --88
    

  

   : التكوين15المادة 

يتكــون الجمــع العــام مــن ممثلــي األعضــاء المنخــرطين فــي الجامعــة الملكيــة المغربيــة أللعــاب القــوى 

  بعده. 16أعاله والمادة  8من المادة  2 بندوالمعينين طبقا لل
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ال يمكــن للعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضــية والشــركات الرياضــية التــي تهــدف إلــى الــربح أن 

تحضـــر الجمـــع العـــام إذا لـــم تكـــن فـــي وضـــعية قانونيـــة بالنســـبة لألنظمـــة الجامعيـــة وٕاذا لـــم تعقـــد جموعهـــا 

  العامة.
 

  ال يمكن ألي كان أن يمثل أكثر من عضو داخل الجمع العام.  

  

بة أو جمعيــة أو شــركة رياضــية تهــدف إلــى الــربح بإعطــاء أكثــر مــن تفــويض، فــإن إذا قامــت عصــ

  ن.شغال الجمع العام يعتبران باطليتمثيلها وحضورها في أ

  

كـــذلك الجمـــع العـــام، بصـــفة استشـــارية، ممثـــل اإلدارة الوصـــية، وكـــذا كـــل شـــخص يعتبـــر  ويحضـــر

  .من لدن الرئيس غاية بصفة قانونيةلهذه ال ماهؤ يتم استدعا نذيلرئيس الجامعة حضوره ضروريا وال

   

  االنتداب والسلط :16المادة 

  بالنسبة للعصب الجهوية:  - 1

أثنــاء عمليــات التصــويت  علــى صــوت واحــدتوجــد فــي وضــعية قانونيــة جهويــة كــل عصــبة  تتــوفر

  خالل الجمع العام.

  بالنسبة للجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح: - 2

كـل لجامعة وتنتمي إلـى المجموعـة أ، و وجد في وضعية قانونية بالنسبة ألنظمة اكل جمعية ت تتوفر

  أثناء عمليات التصويت خالل الجموع العامة. على صوت واحدرياضية تهدف إلى الربح  شركة

  

فة صــبالجمــوع العامــة، لكــن ال يمكنهــا المشــاركة إال  الجمعيــة المرتبــة فــي المجموعــة بوتحضــر 

  .ةاستشاري

  

  : انعقاد الجمع العام العادي17المادة 

  ينعقد الجمع العام العادي في دورة عادية مرة كل سنة.

  

وعن طريق  بواسطة رسالة مضمونة الوصوليبلغ استدعاء الجمع العام العادي إلى علم األعضاء   

  الصحافة خمسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ المحدد النعقاده.   
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  .توفرت فيه األغلبية المطلقةال تكون مداوالت الجمع العام صحيحة إال إذا   

  

من جديد، بعد أجل خمسة عشـر يومـا علـى  موٕاذا لم يتحقق هذا النصاب، يتم استدعاء الجمع العا

  األقل. ويمكنه، في هذه الحالة، أن يتداول مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

  

عــة الملكيــة المغربيــة أللعــاب القــوى، وفــي حالــة غيابــه أو إذا عاقــه يــرأس الجمــع العــام رئــيس الجام

  عائق أحد نواب الرئيس.

  

يتخذ قراراته عن طريق االقتراع بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين عن طريـق التصـويت السـري 

  أو برفع اليد.

  

  ال يقبل التصويت بالمراسلة أو بالتوكيل.

  

  العادي: جدول أعمال الجمع العام 18المادة 

  

يحدد جدول أعمال الجمع العام العادي الذي تحصر محتواه اللجنة المديرية المشار إليها في الفرع 

  أدناه كما يلي: 2

  

  قيام لجنة االنتخابات واالنتدابات بالتحقق من السلط وتوفر النصاب القانوني ؛ •

  كلمة الرئيس االفتتاحية؛  ••

  التداول بشأن التقرير المالي؛و  ندوب الحساباتتالوة تقرير ماألدبي و التداول بشأن التقرير  •
 

 مخطط العمل ومشروع الميزانية؛ •

  بعده؛ 23انتخاب أعضاء اللجنة المديرية طبقا للمادة   ••

ات المقدمــــة إلــــى الجمــــع العــــام مــــن قبــــل العصــــب والجمعيــــات رغبــــفحــــص االقتراحــــات وال •

هــــذه االقتراحــــات إلــــى الــــربح. ويجــــب أن توجــــه  الهادفــــةالرياضــــية أو الشــــركات الرياضــــية 

  إلى اللجنة المديرية خمسة عشر يوما على األقل قبل انعقاد الجمع العام. رغباتوال

  

  ويوجه جدول األعمال إلى أعضاء الجمع العام عشرة أيام على األقل قبل انعقاده.
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  غير العاديالجمع العام : 2 رعيالفالجزء 

  

  : االختصاصات19المادة 

  

  ألجل:  اديالعام غير العينعقد الجمع 

  لعاب القوى؛اسي للجامعة الملكية المغربية ألاألس نظامالتداول بشأن تعديالت ال •

  .التقرير بشأن حل الجامعة •

  

  يتم التداول فقط بشأن القضايا المدرجة في جدول األعمال.

  

  : االستدعاء واالجتماع20المادة 

  

ن رئيس الجامعة الملكية المغربية إال بطلب م غير العاديال يمكن الدعوة إلى الجمع العام   

  أللعاب القوى أو من ثلثي أعضاء الجمع العام.
  

فــي أجــل أقصــاه شــهران. ويتكــون حســبما هــو  غيــر العــاديويجــب، حينهــا، أن ينعقــد الجمــع العــام 

  محدد بالنسبة للجموع العامة العادية.

  

وعـن  ة الوصـولمضـمونلة بواسـطة رسـاإلى علم األعضـاء  غير العادييبلغ استدعاء الجمع العام 

  طريق الصحافة خمسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ المحدد النعقاده.

  

  : المداوالت21المادة 

ن. ويشـارك يصحيحة إال إذا كان ثلثـا األعضـاء حاضـر  غير العاديال تكون مداوالت الجمع العام 

فــي التصــويت خــالل الجمــوع فــي التصــويت فقــط األعضــاء الــذين يســتوفون الشــروط المطلوبــة للمشــاركة 

  العامة العادية.

  

  يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين.

  

  يتم التصويت بطريقة سرية.
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  ال يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

  

  : اللجنة المديرية2الفرع 

  

   االختصاصات :22المادة 

عة الملكية المغربيـة أللعـاب القـوى وتـدبيرها. تعتبر اللجنة المديرية الجهاز المسؤول عن إدارة الجام

  ولهذه الغاية:

تخول لها جميع السلط باستثناء تلك المخولة لجهاز جامعي آخر والتي تعتبر ضـرورية لحسـن  -1

  سير الجامعة وٕانجاز مهامها؛

  تنفذ القرارات التي يتخذها الجمع العام؛ -2

  ها على الجمع العام قصد المصادقة؛تعد مشروع برنامج العمل واإلصالحات التي تعرض -3

  تعد ميزانية الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى؛ -4

  الفرق الوطنية للمنافسات األولمبية والدولية والقارية والجهوية؛ ئتسهر على تهي -5

  تضمن تتبع المنافسات الوطنية ومراقبتها؛ -6

ات لجان الجامعة أو ضـد القـرارات الصـادرة تبت نهائيا في طلبات االستئناف المقدمة ضد قرار  -7

ا هــــتأليف  عن مكاتب العصب الجهوية. ويمكنها أن تفوض هذه السلطة إلى لجنة تحدثها لهذه الغاية وتحدد 

  وكيفيات عملها؛

  تسهر على حسن سير لجان الجامعة، التي تقوم بتعيين رؤسائها والعصب الجهوية؛ -8

  عرضها على الجمع العام قصد المصادقة؛لواجب اتهيئ مشاريع األنظمة الجامعية  -9

  تتخذ كل إجراء تأديبي في حق أعضاء الجامعة؛ -10

األساســي واألنظمــة العامــة  نظــامتقــوم بتوقيــف مكاتــب العصــب إذا مــا قامــت بخــرق فــادح لل -11

للجامعـــة الملكيـــة المغربيـــة أللعـــاب القـــوى أو بـــأي فعـــل مخـــالف ألهـــداف الجامعـــة ومـــن شـــأنه أن    

  بمصالح ألعاب القوى؛ يضر

لجنـة جامعيـة يضـر بمصـالح ألعـاب القـوى أو تلغي أو توقف كل قرار تتخـذه عصـبة جهويـة  -12

  عاب القوى.لاألساسي وأنظمة الجامعة الملكية المغربية أل للنظام أو مخالف

األساسـي وفـي  نظـامفـي ال هـاوعالوة على ذلك، تبت في جميع الحاالت التي لم يتم التنصيص علي

  نظمة الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى وفي قوانين االتحاد الدولي أللعاب القوى.أ
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   التكوين :23المادة 

ينتخبهم الجمع العام لمدة أربع موزعين على النحو التالي،  عضوا 21تتكون اللجنة المديرية من   

  سنوات:

  الرئيس؛ -

مرشحا يمثلون العصب، الجمعيات  24عضوا منتخبا من بين الئحة يقدمها الرئيس تضم  17 -

 الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح؛

مرشحين يختارون من بين شخصيات ذات  6تضم يقدمها الرئيس أعضاء من بين الئحة  3 -

  .والمهتمة بالشأن الرياضياالختصاص 

    

  ينتخب المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات.

  

   ام المه :24المادة 

  تنتخب اللجنة المديرية من بين أعضائها:

  النائب األول للرئيس؛ •

  النائب الثاني للرئيس؛ •

  الكاتب العام؛ •

  الكاتب العام المساعد؛ •

  أمين المال؛ •

  أمين المال المساعد؛ •

  مستشارا. 14 •

  

بصفة استشارية  يشارك ممثل اإلدارة الوصية المكلفة بالرياضة بحكم القانون في اللجنة المديرية  

  .06-87من القانون السالف الذكر رقم  18طبقا للمادة 

  

 بشأنجنة المديرية أن تستعين، بصفة استشارية، بكل شخص آخر يمكنه تقديم إيضاحات يمكن لل  

  ط مدرجة بجدول األعمال.انق عدة نقطة أو
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   مداوالت اللجنة المديرية :25المادة 

    

. وال تكون مداوالتها صحيحة على األقل في السنة مرتينمن رئيسها  تجتمع اللجنة المديرية بدعوة  

  إال إذا حضرها على األقل النصف زائد واحد من األعضاء المكونين لها. 

  

  يرجح صوت الرئيس. ،تتخذ القرارات بأغلبية األصوات. وفي حالة تساوي األصوات  

   

  ثالث اجتماعات متتالية.يعتبر مستقيال من المكتب كل عضو تغيب، بدون مبرر، عن   

  

ال يمكن ألعضاء اللجنة المديرية أن يتقاضوا مقابال ماديا من الجامعة الملكية المغربية أللعاب   

هم. غير أنه، يحق لهم أن يستفيدوا من التعويض عن المصاريف الناتجة عن من أجل مزاولة انتدابالقوى 

  قيامهم ببعض المهام الخاصة.

  

  الشغور :26المادة 

ينوب عنه مؤقتا النائب األول للرئيس أو إذا تعذر ذلك  ،حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس في

انتخاب الرئيس للفترة  خالله يتم الذيالنائب الثاني للرئيس وذلك إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي 

  .سابقالمتبقية من مدة انتداب الرئيس ال

  

لجنة المديرية، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام لملئ في حالة شغور يؤثر على صحة قرارات  ال

تنتهي مدة انتداب  ،. وفي هذه الحالة23المادة  أحكامالمناصب الشاغرة عن طريق االنتخاب مع مراعاة 

  األعضاء المنتخبين بهذه الطريقة في التاريخ العادي الذي ينتهي فيه انتداب األعضاء الذين تم تعويضهم.

  

  للجنة المديرية: أعضاء ا3الفرع     

  : الرئيس27المادة 

 .جهزة ومصالح الجامعةبية أللعاب القوى ويسير مجموع أيرأس رئيس الجامعة الملكية المغر 

  االختصاصات التالية: مارسوي

  السهر على السير العادي للجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى؛ - 1

  سلطات العمومية؛تمثيل الجامعة في جميع الشؤون المدنية وٕازاء ال  - 2

  واللجنة المديرية والمكتب الجامعي واللجان التي يرأسها؛ حسن سير اجتماعات الجموع العامة ضمان - 3

  ملزمة للجامعة؛ة أخرى قجميع القرارات والمراسالت وكل وثيالتوقيع على  - 4
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  ؛ت بنكيةأو عدة مؤسسا إحدىوفتح حسابات اإليداع، باسم الجامعة، في النفقات صرف األمر ب - 5

  . ٕاقالتهملعاب القوى و ين بالجامعة الملكية المغربية ألتوظيف العامل - 6

  

أو إلى أي عضو باللجنة المديرية الذي  نائبيهاختصاصاته إلى أحد  بعضيمكن للرئيس تفويض 

  مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق. فييساعده 

  

  : الكاتب العام28المادة 

  

  ما يلي:العام تولى الكاتب ي

الربح في إطار تحقيق الهادفة إلى الرياضية تتبع العالقات مع العصب والجمعيات الرياضية والشركات  •

  احترام القوانين واألنظمة؛

  اللجنة المديرية والمكتب الجامعي وتحرير محاضرها؛اجتماعات الجمع العام و  حضيرت •

  تقديمه إلى الجمع العام. تمذي يجنة المديرية اللإعداد التقرير األدبي ل •

   

في القيام بمهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه الكاتب العام  يساعد

  عائق.

  

  : أمين المال29المادة 

  ما يلي:ولى أمين المال يت

يقوم بتحصيل المداخيل وتصفية ، شأنفي هذا التدبير ممتلكات الجامعة ومواردها. و  •

  بمسك حسابات الجامعة؛، و بصرفها تي يأمر الرئيسالنفقات ال

التوقيع مع الرئيس أو من ينوب عنه على الشيكات وأوامر التحويل الصادرة باسم الجامعة  •

  لعاب القوى؛الملكية المغربية أل

  .إلى الجمع العام هوتقديمإعداد التقرير المالي  •

  

الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه  مساعدأمين المال المهامه القيام بفي  أمين المال يساعدو 

  عائق.
 

  : المكتب الجامعي4الفرع 
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  التكوين والتسيير: 30المادة 

من عشرة  ذي يتألفالمكتب الجامعي ال بعد انتخابها من بين أعضائها نة المديريةاللجتعين 

  مستشارين.  ثةوثال مساعدهأمين المال و بينهم الرئيس ونائبيه والكاتب العام ومساعده و أعضاء من 

  

  اللجنة المديرية. انتدابانتهاء مدة بالرئيس والمكتب الجامعي انتداب وتنتهي مدة 

  

وطبيبا من اللجنة الطبية المنصوص عليها معي وجوبا المدير التقني الوطني ويضم المكتب الجا

  ن اجتماعات المكتب بصفة استشارية.ايحضر اللذين أدناه،  32في المادة 

  

األقل. يتم كل ثالثة أشهر على الجامعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة  يجتمع المكتب

بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. في حالة تساوي تتخذ قراراته استدعاؤه من طرف رئيس الجامعة. و 

  الرئيس.الجانب الذي يكون فيه  حيرج ،األصوات

  

  : االختصاصات  31المادة 

  

وتسوية كل القضايا التي  اجل تتبع تنفيذ قراراتهأللجنة المديرية القبل المكتب الجامعي من  فوضي

  .بين اجتماعاتهاالفترة الفاصلة  خاللتدخل في اختصاصاتها 

  

  : اللجان5الفرع 

  

  : اللجان الدائمة32المادة 

  تحدث داخل الجامعة لجان دائمة مكلفة بإعداد قرارات أجهزة الجامعة والمساهمة في تفعيلها.

  

  لجنة المديرية، تحدث اللجان التالية:لبقرار  إحداثهااللجان الدائمة التي يمكن  ىعالوة علو 

  واألنظمة والمنازعات؛ نظام األساسيلجنة ال •

  اللجنة الطبية؛ •

  لجنة التكوين؛ •

  واالستشهار؛ ذات المستوى العاليلجنة الرياضة  •

  اللجنة النسوية؛ •

  لجنة التنظيم الرياضي. •
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  تسوية قضية معينة داخل أجل محدد.إلحداث لجان مختصة تتولى كذلك لمديرية اللجنة ا ؤهلت

  

ع مراعاة مفي النظام الداخلي  هاوتنظيم هاتسيير  وكيفيات هاتكوينو اللجان  تحدد اختصاصات

  أدناه. 33المادة  أحكام

  

  التسيير : الرئاسة والتنظيم و 33المادة 

اجتماعاتها بمقر الجامعة الملكية المغربية أللعاب رؤساء اللجان. وتعقد اللجنة المديرية عين ت

  القوى.

  

  أشغالها إلى اللجنة المديرية.بجتماعاتها ويرفعون تقارير ال الجدول الزمني اء اللجانيحدد رؤس

  

تعيين بالمكتب الجامعي من قبل تعويضه  إذا عاقه عائق، يتمفي حالة غياب رئيس لجنة أو 

  عضو آخر.

  

  

  

  الباب الرابع

  يةم مالية ومحاسبأحكا

  

  : الميزانية34المادة 

لمجموع الموارد التي يمكن أن تحصل عليها الجامعة  ةتوقعيال وثيقةالي هميزانية الجامعة 

  سنة. مدةومجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة احتياجات الجامعة خالل 
  

ويصادق  ةالمديري لجنةرف الالميزانية من طرف أمين المال، وتتم المداولة بشأنها من ط يتم إعداد

  عليها الجمع العام.
  

من طرف اللجنة  ية المحددةمساطر المحاسبوفق الالميزانية  تنفيذالرئيس وأمين المال تولى ي

  فتحاص المالي لتسييرها.مكلف بمراقبة حسابات الجامعة واالال المحاسبيخبير الالمديرية باقتراح من 
  

  : الموارد35المادة 
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  : لملكية المغربية أللعاب القوى منالجامعة اتتكون موارد 

الربح تحقيق والشركات الرياضية الهادفة إلى  والعصبالسنوية للجمعيات  واجبات االنخراط -

من  )8 للنقطةوالتي يحدد مبلغها سنويا في الميزانية مع تحديد الحصة المرتبطة بمكونات االنخراط طبقا 

  أعاله؛ 4لمادة من اج  بندال

  التظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى؛ يلمداخ -

  حقوق البث التلفزي للملتقيات والتظاهرات؛عائدات  -

  ؛أخرى خاصةأو عمومية ألي هيئة لدولة والجماعات المحلية و المالية لعانات اإل -

  المنقولة؛عائدات اإلشهار واالحتضان وعائدات الممتلكات المنقولة وغير  -

  عائدات مبيعات المطبوعات؛ -

بموجب النصوص التشريعية الجاري بها  امسموح بهاألخرى الرد امو الكل الوصايا و الهبات و  -

  .العمل
  

  : النفقات36المادة 

  يخصص استعمال الموارد لتسيير الجامعة وتحقيق أهدافها.  

  

نفقات و  ذي يميز بين نفقات التسييري النفقات الجامعة في المخطط المحاسبلهذه الغاية، تحدد و 

  التجهيز.نفقات التهييء أو و االستثمار 
  

  :المشتركال يمكن سحب األموال دون التوقيع 

  إما للرئيس وأمين المال؛ •

  إما للعضو الذي يعينه الرئيس وأمين المال؛ •

  في حالة غياب أمين المال أو إذا عاقه عائق؛المساعد إما للرئيس وأمين المال  •

  إما للعضو الذي يعينه الرئيس وأمين المال المساعد. •
  

لهذه الغاية، أن يوقع بصفة قانونية، في حالة غياب الرئيس، يمكن لنائب الرئيس الذي يتم تعيينه 

  محّله.
  

  المحاسبة: 37المادة 

  المالي للجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى. سييرنتائج الت برزيتم مسك محاسبة ت
  

 بتدقيق حسابات الجامعة نيخبراء المحاسبالهيئة جدول مسجل في  محاسبخبير ا سنوي يقوم

  .وأنشطتها
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على ، و المطبقة عليها ةيقواعد المحاسبلالحسابات ل يمقدتمطابقة على  شهادإلى اإل لتدقيقيهدف ا

 تسييرة مطابق علىو  المالية تهاذمالجامعة ول التي أنجزتها ة للعمليات الماليةحقيقيأنها تعكس صورة 

  .نظام األساسيالالمنصوص عليها في الجامعة للقواعد وااللتزامات 
  

  اللجنة المديرية. قبلمن  بعد التوصل بهول اجتماع للجمع العام في أ تدقيقم تقرير اليقديتم ت
  

الميزانية خالل السنة المنجزة داخل عمليات ال عرضبتقرير مالي يعده أمين المال ي يكون مشفوعاو 

  لجامعة.الذمة المالية لعية ووض

  

  الباب الخامس

  مختلفة أحكام

  

  : النظام الداخلي واألنظمة العامة38لمادة ا

 وكيفيات تأليفهاو يحدد النظام الداخلي اختصاصات لجان الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى 

  أعاله. 33المادة  أحكامفي إطار احترام وذلك  هاوتنظيم هاتسيير 

  

 نظامها األساسياالنخراط في الجامعة االنخراط في  لىعوبصورة إلزامية م القانون يترتب بحك

  .العامة الجامعية ةنظمفي األو 
  

االتحاد الدولي أللعاب وقوانين أنظمة إلى  ،احترام التشريع الجاري به العملمع  ،الجامعة ترجع

  .النظام األساسيلة لم يعالجها هذا أالقوى بالنسبة إلى أية مس
  

  : الحل39لمادة ا

قبل جمع عام غير حل الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى إال من أن يصدر قرار ال يمكن 

  لهذا الغرض.خصيصا  ة إليهدعو عادي تتم ال
  

واألغلبية والتصويت ينعقد الجمع العام غير العادي إلصدار قرار الحل وفق شروط النصاب 

                                                              .لنظام األساسيامن هذا  21المنصوص عليها في المادة 


