
 
 

 

 
 
 
 
 

 يالنظام األساس

 الجهوية ةللعصب

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 2 

 الـفهرس
 
 

 3 ....................................................التأسيس والتسمية :   1المادة          

 3 ..................................................................المدة : 2المادة          

 3 .....................................................المقر االجتماعي : 3المادة          

 3 .................................................................الهدف : 4المادة          

 4 ..............................................................التكوين : 5المادة          

 4 .................................................األعضاء النشيطون : 6المادة          

 4 ...................................................األعضاء الشرفيون : 7المادة          

 8المادة          
 9المادة  

: 
: 

 .....................................................العضوية شروط
 .................................................فقدان صفة العضوية

4 

5 

 5 ......................................................حاالت التنافي : 11المادة          

 5 ............................................................المشاركة : 11المادة          

 5 ......................................................أجهزة العصبة : 12المادة          

 5 ..........................................................الجمع العام : 13المادة          

 6 ...............................................................التكوين : 14المادة          

 6 .....................................................االنتداب والسلط : 15المادة          

 6 ....................................................انعقاد الجمع العام : 16المادة          

 7 .............................................جدوا أعمال الجمع العام : 17المادة          

 7 .............................................الجمع العام غير العادي : 18المادة          

 7 ................................................االستدعاء واالجتماع : 19المادة          

 7 ..........................................................المداوالت : 21المادة          

 7 ......................................................مكتب العصبة : 22المادة          

 8 ...............................................أعضاء مكتب العصبة : 23المادة          

 8 ................................................................الشغور : 24المادة          

 8 ...........................................................الكاتب العام : 25المادة          

 9 ..........................................................أمين المال : 26المادة          

 9 ..........................................................الترشيحات : 27المادة          

 9 ..............................................................االنتخاب : 28المادة          

 9 ........................................................اللجن الجهوية : 29دة  الما        

  11 .............................................المستشار التقني الجهوي : 31المادة          

 11 .............................................................الميزانية : 31المادة          

 11 ..............................................................الموارد : 32المادة          

 11 ..............................................................النفقات : 33المادة          

 11 .............................................................المحاسبة : 34المادة          

 11 .............................................................العقوبات : 35المادة          

 11 .........................................................تغيير القانون : 36المادة          

 12 ..................................................................الحل : 37المادة          



 3 

 التأسيس والتسميــة:  1المادة 
 

لهذا النظاام األساساي المعاد طبقاا للظهيار  "العصبة الجهوية "تخضع الجمعية الرياضية المسماة 
المتعلا  (  1958ناونبر  15)  1378الصاادر فاي جماادأل األولا   1-58-376الشريف رقام 

صاادر فاي  1-11-151الظهير الشاريف رقام بح  تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه و
المتعلا  بالتربياة  31-19بتنفيذ القانون رقم (  2111أغسطس  24)  1431من رمضان  13

الصاادر  ( 2111ناونبر  4)  1432ذي الحجاة  7بتااري   2-11-628البدنية والمرسوم رقم 
 .بتطبيقه

 

 ....ل هذه العصبة إٍسمتحم
 

  المــدة:  2المادة 
 

تؤسس العصب الجهوية أللعاب القاوأل لمادة غيار محادودةا عادا فاي حالاة الحال المساب  المعلان 
 .من هذا النظام األساسي 37عنه وف  الشروط المنصوص عليها في المادة 

 المقــر االجتماعي:  3المادة 
 

ويمكن تغيير المقر داخال المديناة بقارار مان المكتاب  ..............الجهوية ب ةيوجد مقر العصب
إال بقاارار ماان المكتااب المسااير وبعااد  أخاارألالمسااير للعصاابة ا وال يحاا  تغييااره ماان مدينااة إلاا  

 .الموافقة عليه من طرف الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل 
 

 ........تضم المنطقة الترابية للعصبة أقاليم وعماالت: المنطقة الترابية 

  الهـدف:  4 المادةالمادة
 

تهدف العصب الجهوية إل  نشر وتعمايم ألعااب القاوأل بتاراب الجهاة المتواجادة داخلهاا والساعي 
 :إل  تمكين الجميع من ممارسة ألعاب القوأل بجميع تخصصاتها 

السباقات والقفز والرماي والمساابقات المندمجاة والمشاي داخال الموعاب أو خارجهااا وتساهر  -
م جميع ما ورد في بنود النظام األساسي للجامعة الملكية المغربياة أللعااب القاوأل عل  احترا

 :وتضطلع بالمهام التالية 
عقااد الجماااوع العاماااة العادياااة واالساااتانانية وفااا  القاااانون وتحااات إشاااراف الجامعاااة الملكياااة  -1

 .المغربية أللعاب القوأل ووف  الدورية التي تصدر في الموضوع كل موسم
 أللعااابوالجمعيااات الرياضااية المنضااوية تحاات لااواء الجامعااة الملكيااة المغربيااة  ديااةاألنضاام  -2

القااوأل والشااركات الرياضااية الهادفااة إلاا  الااربم المسااتوفية ملفاتهااا اثداريااة لجميااع الواااان  
 .القانونية

تهيااو وتنظاايم الملتقيااات الجهويااة وفاا  البرنااامي المعااد بتنسااي  وموافقااة الجامعااة الملكيااة  -3
 .ية أللعاب القوألالمغرب

مراقبااة وتتبااع الملتقيااات الوطنيااة والفدراليااة المنظمااة داخاال تااراب نفوذهااا والمعاادة ساالفا ماان  -4
 .طرف الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل

 .السهر عل  عملية التنقيب عل  العدانين -5
 .تطبي  القوانين الجامعية والسهر عل  احترامها -6
 .انين المتعلقة بألعاب القوأل بجميع أصنافهاتطبي  واحترام القو -7
 .االدفاع عن المصالم المعنوية والمادية أللعاب القوأل جهوي -8
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فيها مان طارف الجامعاةا ويمكان لهاا  تاتخاذ قرارات تأديبية تكتسي الصبغة النهانية بعد الب -9
فاا  النظااام و اكتسااب قااوة الشاايء المقضااي بااه متاا  لاام يقااع اسااتننافها داخاال ا جااال المحااددة

 .الداخلي
تقااديم تقااارير بشااأن األنديااة الجدياادة التااي تريااد االنضااواء تحاات لااواء الجامعااة مااع وضااع  -11

 .تأشيرتها
إبرام عقود شراكة مع مستشهرين ومحتضنين بعد موافقة الجامعة الملكية المغربية أللعااب  -11

 .أن تكون هذه الموافقة مكتوبة ومعللةعل  القوألا 
ن وكل من لاه عوقاة يتكوين لفاندة  العدانين والمدربين والحكام والكتاب العام تهيو فترات -12

 .بألعاب القوأل تحت إشراف وموافقة الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل
 .وينبغي أن تعتمد الجامعة الشهادات المسلمة من طرف العصبة    
    .تطبي  جميع دوريات الجامعة واحترام ما جاء فيها -13
التنسي  مع السلطات العمومياة والجماعاات المحلياة مان أجال تاوفير التجهيازات الرياضاية  -14

 .لممارسة ألعاب القوأل
 .احترام مياا  أخوقيات الرياضة -15

  

 التكوين:  55المادة المادة 
   

 .تتكون العصب الجهوية أللعاب القوأل من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين
  

 : طون ياألعضاء النش:  66المادة المادة 
  

الرياضااية المنضااوية تحاات لااواء الجامعااة الملكيااة المغربيااة أللعاااب  واألنديااةالجمعيااات  -
 ؛القبولشروط  االقوأل والمتوفرة فيه

 .أنشطتهاالشركات الرياضية الهادفة إل  الربم التي تدخل ممارسة ألعاب القوأل ضمن  -
  

  األعضاء الشرفيون:  77المادة المادة 
 

خاادمات أللعاااب القااوأل سااواء علاا  الصااعيد المحلااي أو  هاام األعضاااء الااذين سااب  لهاام أن أدوا

 .الوطني أو الدوليا ويعينون من طرف رنيس العصبة بعد أخذ رأي المكتب المسير
 

 شروط العضوية :  88المادة المادة 
 

للحصول عل  صفة عضو بالعصبةا يتعين عل  الجمعية أو النادي أن يكون في وضعية  -1
 ماان طاارف الجامعااة الملكيااة المغربيااة أللعاااب قانونيااة وان يكااون ملفااه اثداري مقبااوال

  .القوأل
أن تكون الشركات والجمعيات الهادفة إل  الربم في وضعية قانونية طبقا ألحكام القانون  -2

 .المتعل  بالتربية البدنية 31-19رقم 
يجاب أن تتاوفر فاي أعضااء مكاتاب الجمعياات واألندياة الرياضاية والشاركات الرياضااية  -3

 :الربم الشروط التالية الهادفة إل 

  سنة عل  األقل 21أن يكون األعضاء بالغين. 

 أن يكونوا من جنسية مغربية. 
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 يكونوا متمتعين بالحقو  المدنية والسياسية أن. 

 أن يكون سجل سوابقهم العدلية خال من أية سابقة. 
  

 فقدان صفة العضوية :  99المادة المادة 
 

 :تفقد صفة العضوية بالعصبة 
 ؛ادر عن الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوألبناء عل  قرار ص -
 ؛بناء عل  قرار صادر عن المكتب المسير للعصبة وبعد تبني الجامعة للقرار المتخذ -
 ؛التوقف عن المشاركة في أنشطة العصبة طيلة سنة كاملة أوبناء عل  الحل أو االستقالة  -
المغربياة أللعااب القاوأل وال  يتخذه الارنيس ويوجاه للجامعاة الملكياة معلل بناء عل  قرار -

 ؛لجامعةباللجنة التأديبية االمصادقة عليه من طرف يصبم نافذ المفعول إال بعد 
بناااء علاا  اثقالااة أو الوفاااة أو عاادم تجديااد الرخصااة لموساام رياضااي بالنساابة ل شااخاص  -

 ؛الذاتيين
 ؛نهاني صادر عن الهينات القضانية المختصة مقرربناء عل   -
المااديري ال يصاابم نافااذ المفعااول إال بقاارار معلاال ماان طاارف المكتااب بناااء علاا  الشااطب و -

 .للجامعة
  

  حاالت التنافي:  1111المادة المادة 
 

يتقاضااون عليهااا صاابة بالعللتااأطير اثداري أوالتقنااي يمنااع علاا  األشااخاص الااذين يشااغلون مهااام 
 .بالمكتب المسير للعصبة اأن يشغلوا مهامأم ال أجرا 

 المشاركة : 1111المادة المادة 
 

ل ندية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفاة إلا  الاربم التاي ال توجاد فاي  ال يح 
 .وضعية قانونية المشاركة في الملتقيات الجهوية المبرمجة من طرف الجامعة والعصبة 

  

 أجهزة العصبة : 1212المادة المادة 
 

 :تتشكل العصب الجهوية من
 .الجمع العام -1
 .مكتب العصبة -2
 .اناللج -3

 لجمع العام ا : 1313المادة المادة 
 

 .أو غير عادي يايمكن للجمع العام أن يكون عاد
 :الجمع العام العادي يختص بما يلي 

 .المصادقة عل  التقريرين األدبي والمالي للموسم المنصرم -1
السااهر علاا  احتاارام النظااام األساسااي للجامعااة الملكيااة المغربيااة أللعاااب القااوأل  -2

 .لجهويةواألنظمة الجامعية والنظام األساسي للعصب ا
 .انتخاب الرنيس وأعضاء المكتب -3
 –اللجنااة التقنياة أو مستشااارا تقنياا جهويااا  –لجنااة الحكاام : تشاكيل اللجااان التالياة  -4

لجااان أخاارأل حسااب الحاجااة وبعااد مصااادقة و النظااام األساسااي والمنازعاااتلجنااة 
 .الجامعة
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 .تقديم توصيات قصد رفعها إل  الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل -5
 .مصادقة عل  الميزانية السنوية التي يقدمها له مكتب العصبةال -6
 .للحسابات لفحص الواان  المحاسبتية للعصبة  اتوكيل كل سنة ا مندوب -7
ماان طاارف مكتاب العصاابة وال ياادخل حيااز  المعااد المصاادقة علاا  النظااام الاداخلي -8

 .من طرف الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل اعتمادهالتنفيذ إال بعد 
 ؛تحديد االنخراطات السنوية  -9
الباات فااي جميااع المسااانل التااي تهاام الرياضااة الجهويااة مااع مراعاااة االختصاصااات  -11

 .المخولة ل جهزة الجامعية

  التكوين:  4411المادة المادة 
 

يتكون الجمع العام العادي من ممالي األعضاء المنخرطين في الجامعة الملكية المغربياة أللعااب 
من هاذا  6والمنصوص عليهم في المادة  اثدارية في وضعية قانونيةالقوأل والذين توجد ملفاتهم 

 .النظام األساسي
بواساطة تفاويم موقاع  ا أو مان يمالاهوضعية قانونية توجد فيالتي  ةالجمعييمال رنيس  -

 ؛ومصاد  عليه همن طرف
: ممال الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوألا وبصافته موحاظ : يحضره بصفته فاعل  -

اثدارة الوصااية وممااال الساالطات المحليااة وكاال شااخص يااتم اسااتدعاؤه ماان طاارف ممااال 
 . الرنيسا ويحضره كذلك المستشار التقني الجهوي دون الح  في التصويت 

 

 االنتداب والسلط : 1515المادة المادة 
 

لهااا الحاا  فااي المشاااركة فااي عمليااات كاال جمعيااة فااي وضااعية قانونيااة بالنساابة ألنظمااة الجامعااة 
 .بصوت واحد جموع العامةخول الالتصويت 

 :تضاف إل  الجمعيات أصوات طبقا لما يلي
 رخصة جامعية؛ 251صوت واحد في حالة التوفر عل  أزيد من  -
خمسااة أصااوات بالنساابة للجمعيااة الموجااودة فااي المرتبااة األولاا  داخاال العصاابة بالنساابة  -

اضااي للجمعيااات التابعااة لهااا والمصاانفة حسااب التصاانيف الجااامعي لنهايااة الموساام الري
 األخير؛ 

أربعااة أصااوات بالنساابة للجمعيااة الموجااودة فااي المرتبااة الاانيااة داخاال العصاابة بالنساابة  -
للجمعيااات التابعااة لهااا والمصاانفة حسااب التصاانيف الجااامعي لنهايااة الموساام الرياضااي 

 األخير؛ 
اواااة أصااوات بالنساابة للجمعيااة الموجااودة فااي المرتبااة الاالاااة داخاال العصاابة بالنساابة  -

لتابعااة لهااا والمصاانفة حسااب التصاانيف الجااامعي لنهايااة الموساام الرياضااي للجمعيااات ا
 األخير؛ 

صااوتان اانااان بالنساابة للجمعيااة الموجااودة فااي المرتبااة الرابعااة داخاال العصاابة بالنساابة  -
للجمعيااات التابعااة لهااا والمصاانفة حسااب التصاانيف الجااامعي لنهايااة الموساام الرياضااي 

 األخير؛ 
صااوت واحااد بالنساابة للجمعيااة الموجااودة فااي المرتبااة الخامسااة داخاال العصاابة بالنساابة  -

للجمعيااات التابعااة لهااا والمصاانفة حسااب التصاانيف الجااامعي لنهايااة الموساام الرياضااي 
 .األخير
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 انعقاد الجمع العام  : 1616المادة المادة 
 

 .ينعقد الجمع العام العادي في دورة عادية مرة كل سنة 
ينوب عنه بتفويم مكتوب ومصاد  عل  صحة توقيعاه إلا  جمياع  من أويوجه الرنيس  -

والجمعيااات الرياضااية والشااركات الرياضااية الهادفااة إلاا  الااربم التااي توجااد فااي  األنديااة
وضااعية قانونيااة بالنساابة للموساام الرياضااي الااذي سااينعقد فيااه الجمااع العااام ا وبناااء علاا  

ن تااري  ومكاان انعقااده دورية الجامعة في الموضاوع رساانل مضامونة الوصاول تتضام
يوما علا  األقال قبال التااري  المحادد النعقااده وتوجاه نفاس  15ا وذلك  األعمالوجدول 

الرسااانل ألعضاااء المكتااب المسااير مااع احتاارام جميااع مااا ذكاار أعااوه ا كمااا يتعااين نشاار 
 ؛اثعون عن تاري  انعقاد الجمع العام العادي للعصبة عن طري  الصحافة

عضااء أل األغلبية المطلقاة هتلجمع العام العادي صحيحة إال إذا حضرال تكون مداوالت ا -
 ؛لجمعيات واألندية الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إل  الربملوالمكتب المسير 

في حالة عدم توفر النصاب القانوني يتم االساتدعاء إلا  الجماع العاام مان جدياد بعاد مانم  -
 األعضااءالحالاة أن يتاداول مهماا كاان عادد يوماا علا  األقالا ويمكان فاي هاذه  15أجل 

 ؛الحاضرين
يرأس الجمع العام رنيس العصبة وفي حالاة غياباه أو إذا عاقاه عاان  يترأساه احاد ناواب  -

 ؛الرنيس
يتخااذ قراراتااه عاان طرياا  االقتااراع بأغلبيااة أصااوات األعضاااء الحاضاارين عاان طرياا   -

 ؛التصويت السري أو برفع اليد
 .بالمراسلةو بالتوكيل أال يقبل التصويت  -

  

 جدول أعمال الجمع العام : 1717المادة المادة 
  

 :يجب أن يتضمن جدول األعمال النقط التالية
 ؛كلمة رنيس العصبة بعد التأكد من توفر النصاب القانوني -
 ؛تووة التقريرين األدبي والمالي والمصادقة عليهما -
 ؛تووة تقرير مندوب الحسابات -
 ؛تووة التقرير التقني -
 ميزانية السنة المالية الموالية؛ مناقشة مشروع -
 ؛توصيات ترفع إل  الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل -
 .أيام عل  األقل قبل انعقاده 11يوجه جدول األعمال إل  أعضاء الجمع العام  -

 

 الجمع العام غير العادي : 1818المادة المادة 
 

 :ينعقد الجمع العام غير العادي ألجل
أو حااول  للعصاابةقاادم إلاا  الجامعااة حااول النظااام األساسااي تقاديم توصاايات أو مقترحااات ت -

 ؛بعم المستجدات
بشاأن حال العصابة أو إدماجهاا ماع الجامعاة الملكياة المغربياة أللعااب القاوأل  إلا رفع تقرير  -

 . عصبة أخرأل
  

 االستدعاء واالجتماع :  1919المادة المادة 
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ة أو مان الااي أعضااء ال يمكن الدعوة إل  الجمع العام غير العادي إال بطلاب مان رنايس العصاب
الجمع العام الذين لهم ح  التصويت ا وفي الحالة األخيرة يوجه الطلب إل  رنايس العصابة عان 

يوماا تتخاذ الجامعااة  15طريا  البرياد المضامون ا وفاي حالاة عادم االساتجابة لاذلك داخال أجال 
ه شاهران قرارا في الموضوع ا ويجب حينها أن ينعقد الجماع العاام غيار العاادي فاي أجال أقصاا

 .وتطب  نفس اثجراءات التي تسري عل  عقد الجموع العامة العادية
  

  المداوالت:  2121المادة المادة 
 

ال تكون مداوالت الجمع العام غير العادي صحيحة إال إذا كان الاا األعضاء حاضرين ويشاارك 
في التصويت فقاط األعضااء الاذين يساتوفون الشاروط المطلوباة للمشااركة فاي التصاويت خاول 

 .الجموع العامة العادية
 ؛تتخذ قراراته بأغلبية الاي أصوات األعضاء الحاضرين -
 ؛يتم التصويت بطريقة سرية -
 .بالمراسلةبالتوكيل أو ال يقبل التصويت  -

 

 عصبةمكتب ال:  2222المادة المادة 
 

 :التكوين والتسيير
ه والكاتاب من بينهم الارنيس ونانبياعل  األقل يتكون المكتب المسير للعصبة من تسعة أعضاء  -

  ؛اانين العام ومساعده وأمين المال ومساعده ومستشارين
 ؛يضم مكتب العصبة المستشار التقني الجهوي الذي يحضر اجتماعاته بصفة استشارية -
خول الموسم الرياضي وكل ما دعت الضارورة عل  األقل يجتمع مكتب العصبة اواة مرات  -

 ؛إل  ذلك
المكتاب  أعضااءعصبة أو بتفاويم مناه للكاتاب العاام أو أحاد يتم استدعاؤه من طرف رنيس ال -

فااي حالااة تساااوي األصااوات . الحاضاارين األعضاااءوتتخااذ قراراتااه بأغلبيااة أصااوات . المسااير
 ؛يرجم الجانب الذي يكون فيه الرنيس

  

  أعضاء مكتب العصبة:  2323المادة المادة 
 :الرئيس

 .مصالم العصبةيرأس رنيس العصبة جميع االجتماعات ويسير مجموع أجهزة و -
 : يمارس االختصاصات التالية -
 .السهر عل  السير العادي للعصبة  -1
 .تمايل العصبة في جميع الشؤون المدنية وإزاء السلطات العمومية -2
 .ضمان حسن سير اجتماعات الجموع العامة ومكتب العصبة واللجان التي يرأسها -3
نديااة والجمعيااات والشااركات الهادفااة إلاا  ضاامان حساان سااير اجتماعااات الجمااوع العامااة ل  -4

الربم المنضوية تحت لواء العصبةا ورفاع تقريار بشاأنها للجامعاة الملكياة المغربياة أللعااب 
  .القوأل

 .التوقيع عل  جميع القرارات والمراسوت وكل وايقة أخرأل ملزمة للعصبة  -5
دأل أو عاادة مؤسسااات األماار بصاارف النفقااات وفااتم حسااابات االيااداعا باساام العصاابة فااي إحاا -6

 .بنكية
 . يوقع أو من ينوب عنه مع أمين المال عل  الشيكات وأوامر التحويل الصادرة باسم العصبة -7
 .توظيف العاملين بالعصبة وإقالتهم  -8
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يمكان للاارنيس تفااويم بعام اختصاصاااته إلاا  أي عضااو بمكتاب العصاابة وينااوب عنااه إذا 
 .يب أو عاقه عان غت

 

 الشغور: 24المادة 

ي حالة الشغور النهاني لمنصب الرنيسا ينوب عنه مؤقتا النانب األول للرنيس أو إذا تعذر ف
ذلك النانب الااني للرنيس وذلك إل  حين انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يتم خوله انتخاب 

 .الرنيس للفترة المتبقية من مدة انتداب الرنيس الساب 
 

 الكاتب العام:  2525لمادة لمادة ا
  

 : بالمهام التاليةاتب العام الك يقوم
والجمعياات الرياضاية والشاركات الرياضاية الهادفاة إلا  الاربم  األنديةتتبع العوقات مع  -

 ؛في إطار احترام القوانين واألنظمة
إعداد محاضر اجتماعات مكتب العصبة وحفظ جميع واانقاه وكاذا الملفاات اثدارياة والتقنياة  -

 ؛اء العصبةللجمعيات واألندية المنضوية تحت لو
 ؛تتبع تهيو الرخص والملفات اثدارية وإحالتها عل  الجامعة -
 ؛إعداد التقرير األدبي الذي يتم تقديمه إل  الجمع العام -

يساعد الكاتب العام في القياام بمهاماه الكاتاب العاام المسااعد الاذي يناوب عناه إذا تغياب أو عاقاه 
 .عان 

  

 أمين المال:  2626المادة المادة 
 

 :بالمهام التاليةل الما أمين يقوم
  ؛مسك حسابات العصبة -
تاادبير ممتلكااات العصاابة ومواردهااا وفااي هااذا الشااأن يقااوم بتحصاايل المااداخيل وتصاافية  -

 ؛النفقات التي يأمر الرنيس بصرفها
التوقيااع مااع الاارنيس أو ماان ينااوب عنااه علاا  الشاايكات وأواماار التحوياال الصااادرة باساام  -

 ؛العصبة
 .إل  الجمع العام إعداد التقرير المالي وتقديمه  -

ويساعد أمين المال في القيام بمهامه أمين المال المساعد الاذي يناوب عناه إذا تغياب أو عاقاه 
 .عان 

  

 الترشيحات: 2727المادة المادة 
  

ترساال الترشاايحات لعضااوية مكتااب العصاابة إلاا  مقرهااا عاان طرياا  البريااد المضاامون مااع 
يجاب أن و .د النعقاد الجماع العاام اثشعار بالتوصل عشرة أيام عل  األقل قبل التاري  المحد

 . تتضمن وجوبا الترشيحات تمايلية نسانية
 : يتعين أن تتوفر في المرشم الشروط التاليةو
 ؛سنة 21أال يقل عمره عن  -
 ؛أن يكون حامو للجنسية المغربية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية -
لهادفااة إلاا  تحقياا  الااربم الشااركات ا أوالجمعيااات  أو األنديااةأن يكااون منتميااا ثحاادأل  -

 ؛المتواجدة داخل الدانرة الترابية للعصبة
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الشااركات  – األنديااة -الجمعيااات )أن يكااون مااارس فعليااا التساايير لماادة ساانتين ب حاادأل  -
 ؛التي من بين أنشطتها ألعاب القوأل( الهادفة إل  تحقي  الربم 

 ؛أن يكون سجل سوابقه العدلية خال من أية سابقة -
 .والزال يمارس نشاطه الرياضي اعداء يحمل رخصة أن ال -

  

  االنتخاب:  2828المادة المادة 
 

المطلقااة ل صااوات  باألغلبياةينتخاب الجمااع العاام المكتااب المساير للعصاابة لماادة أرباع ساانوات  -
 .المعبر عنها خول الدور األولا وباألغلبية النسبية في الدور الااني

 .يكون االقتراع سريا أو عن طري  رفع اليد -
 .التوكيلجوز التصويت بالمراسلة أو ال ي -

  اللجن الجهوية:  2929المادة  المادة  
 

للعمال إلا  جاناب المكتاب المساير وتحاال مقرراتهاا  13تحدث اللجن المشاار إليهاا فاي الماادة  -
عل  أنظار الرنيس للموافقة عليها ا ويعين أعضاؤها من طرف رنيس العصابة بعاد استشاارة 

 .أعضاء المكتب المسير 
 .غياب رنيس إحدأل اللجنا يعين رنيس العصبة من يماله في حالة -

  

 المستشار التقني الجهوي:  3131المادة  المادة  
  

ويعاين مان طارف مكتاب العصابة  للجامعاة يقتار تتوفر العصبة عل  مستشار تقني جهوي تابع 
 :القوأل ا ويقوم بالمهام التالية أللعابالجامعة الملكية المغربية  من طرف

ياات الجهوياة وإحالتهاا علا  اثدارة التقنياة الوطنياة لضامها للبرناامي إعداد برنامي الملتق -
 ؛الوطني والمصادقة عليها

م داخال الادانرة ظالحضور في جمياع الملتقياات المبرمجاة مان طارف العصابة أو التاي تان -
 ؛الترابية للعصبة

 ؛مساعدة األندية والجمعيات التي لها ح  التنظيم في تهييء مطافات التباري -
لاا  عمليااة التنقيااب فااي إطااار اتفاقيااات الشااراكة بااين الجامعااة ووزارة التربيااة السااهر ع -

 ؛الوطنية
تنظيم تداريب التكاوين وإعاادة واساتكمال التكاوين لفانادة المادربين علا  الصاعيد المحلاي  -

 ؛والجهوي بعد موافقة الجامعة
 ؛السهر عل  تطبي  جميع دوريات الجامعة المتعلقة بالجانب التقني -
 ؛رير التقني للعصبة وتقديمه خول الجمع العام العادي السنوي للعصبةإعداد التق -
وال  أياام عان تااري  إجرانهاا 3إرسال نتاني المسابقات الجهوية إل  الجامعاة داخال أجال  -

 .  بعد فوات هذا األجل تحتسب
  

 الميزانية: 3131المادة  المادة  
 

 العصبةأن تحصل عليها هي الوايقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن  العصبةميزانية 
 .خول مدة سنة العصبةومجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة احتياجات 

 

 مكتب العصبةيتم إعداد الميزانية من طرف أمين المالا وتتم المداولة بشأنها من طرف 
 .ويصاد  عليها الجمع العام
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مكتب من طرف  ية المحددةيتول  الرنيس وأمين المال تنفيذ الميزانية وف  المساطر المحاسب
واالفتحاص المالي  العصبةباقترا  من الخبير المحاسبي المكلف بمراقبة حسابات  العصبة
 .لتسييرها

  

 الموارد: 3232المادة  المادة  
 

 :تتكون موارد العصبة من    
والشاركات الهادفاة إلا  الاربم وتحادد تلاك  واألندياةالسنوية للجمعيات  االنخراطواجبات  -

مكتااب العصاابة وال تصاابم نافااذة المفعااول إال بعااد موافقااة الجامعااة  الواجبااات ماان طاارف
 ؛القوأل أللعابالملكية المغربية 

 ؛دعم الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوأل -
 اثعانات المالية للدولة والجماعات المحلية وألي هينة عمومية أو خاصة أخرأل  -
 ؛نقولة وغير المنقولةعاندات اثشهار واالحتضان وعاندات الممتلكات الم -
 ؛عاندات مبيعات المطبوعات -
الهبااات والوصااايا وكاال المااوارد األخاارأل المساامو  بهااا بموجااب النصااوص التشااريعية  -

 .الجاري بها العمل 
  

 النفقات:  3333المادة  المادة  
 

 .وتحقي  أهدافها العصبةيخصص استعمال الموارد لتسيير   
حاسبي الذي يمياز باين نفقاات التسايير ونفقاات في المخطط الم العصبةولهذه الغايةا تحدد نفقات 

 .االستامار ونفقات التهييء أو التجهيز
 :ال يمكن سحب األموال دون التوقيع المشترك

 إما للرنيس وأمين المال؛ 

 إما للعضو الذي يعينه الرنيس وأمين المال؛ 

 عان ؛ إما للرنيس وأمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال أو إذا عاقه 

 إما للعضو الذي يعينه الرنيس وأمين المال المساعد. 
 

في حالة غياب الرنيسا يمكن لنانب الرنيس الذي يتم تعيينه بصفة قانونيةا لهذه الغايةا أن 
 .يوقع محلّه

  المحاسبة:  4433المادة  المادة  
 

 .للعصبةيتم مسك محاسبة تبرز نتاني التسيير المالي 
سجل في جدول هينة الخبراء المحاسبين بتدقي  حسابات م مندوب للحساباتيقوم سنويا 

 .وأنشطتها العصبة
 

يهدف التدقي  إل  اثشهاد عل  مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسبية المطبقة عليهاا 
ولذمتها المالية وعل   العصبةوعل  أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية التي أنجزتها 

 .للقواعد وااللتزامات المنصوص عليها في النظام األساسي العصبةمطابقة تسيير 
 

 .مكتب العصبةيتم تقديم تقرير التدقي  في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل 
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ويكون مشفوعا بتقرير مالي يعده أمين المال يعرم العمليات المنجزة داخل الميزانية خول 
 .للعصبةالسنة ووضعية الذمة المالية 

  

  العقوبات:  5533المادة المادة 
 

نااة النظااام األساسااي واألنظمااة جالمقدمااة ماان طاارف لرناايس العصاابة العقوبااات يعتمااد 
والممارسااين والماادربين والحكااام  حاا  مساايري األنديااة والجمعياااتوالمنازعااات والصااادرة فااي 

 :التابعين للعصبةا وتتمال العقوبات في ما يلي
  

غراماات  –التوقياف لمادة ال تفاو  السانتين  –ددة التوقياف لمادة محا –التوبي   –اثنذار  -
تبعااا الجامعااة ماليااة نافااذة أو موقوفااة وتكااون نافااذة المفعااول إلاا  غايااة إلغانهااا ماان طاارف 

 .أيام من تاري  تبليغه بالقرار المتخذ 11داخل أجل  باألمر الستننافها من طرف المعني
  

 تغيير القانون:  6633المادة المادة 
  

القانون األساسي للعصبة أو إضافة بعم البنود إال بموافقة الجامعة ماع ال يمكن تغيير أو تعديل 
 .إلزامية موافاة هذه األخيرة بالتعديوت أو اثضافات المقترحة من طرف الجمع العام للعصبة

  

 الحل:  7733المادة المادة 
 

قاارار حاال العصاابة إال ماان قباال جمااع عااام غياار عااادي تااتم الاادعوة إليااه  رال يمكاان أن يصااد -
 .ذا الغرمخصيصا له

 

ينعقااد الجمااع الغياار العااادي ب صاادار قاارار الحاال وفاا  شااروط النصاااب واألغلبيااة والتصااويت  -
 .من هذا النظام األساسي 21المنصوص عليها في المادة 

 
 
 

 
 الكاتب العام   

 
 َمحمد غزالن
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