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  النظام أ�سايس ا&منوذ" �ل�امعات الر ضیة

  الباب أ�ول
  مق,ضیات *امة

 املادة أ�وىل
  الت5ٔس4س وال2سمیة

 ، ويه مجعیة ر ضیة1956س�نة  يف، احملدثة "....س.م.م.ج"ـب اخ,صارا ، املشار ٕا&هياس�با	ةل � ل  اجلامعة امللك�ة املغربیة
  :SٔحاكمPرسي *لهيا 

5ٔس4س ق تحب املتعلق) 1958نومفرب  15( 1378جامدى أ�وىل  3صادر يف ال 1.58.376لظهري الرشیف رمق ا -
  ام وقع تغیريه وoمتميه؛كامجلعیات، 

 13بتارخي  1.10.150الصادر بy2ف�ذه الظهري الرشیف رمق املتعلق vلرتبیة البدنیة والر ضة  30.09قانون رمق ال -
 ؛)Sٔ2010غسطس  24( 1431من رمضان 

املتعلق  30.09بتطبیق القانون رمق ) 2011نومفرب  4( 1432ذي احل�ة  7صادر يف ال2.10.628املرسوم رمق  -
 ؛vلرتبیة البدنیة والر ضة

 .Sٔنظمهتا العامةو  أ�سايس امنظال  هذا -

 2 املادة
  املدة

املنصوص *لهيا يف  املعلن عنه وفق الرشوط يف 	ا� احلل *دادة، و حمدملدة �ري  �لس�با	ة اجلامعة امللك�ة املغربیةتؤسس 
  .أ�سايس لنظاممن هذا ا 52املادة 

  3 املادة
  املقر �ج�عي

ٕاىل  حتوی�وميكن  .ر البیضاءر�ب الر يض دمحم اخلامس �vامل�ب لس�با	ة� ل  �ل�امعة امللك�ة املغربیة �ج�عياملقر  یو�د
�ري  مدینة Sٔخرى دا�ل اململكة بقرار من امجلع العام Sٔیة يف نفس املدینة بقرار من املك,ب املد�ري وٕاىل Sٓخر ماكنSٔي 

 .عاديال

 

  



 

مقسوم *ىل اثنني �ان��ا دو قا*دة معقوفة vجلزء أ�*ىل 
*ىل ال4سار ملون vٔ�محر وسطه أ�حرف  vلعربیة ج م م س و *ىل اجلزء أ�مين ملون vٔ�خرض وسطه احلروف 

رمق حتت  �ى املك,ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة

  .Sٔشاكلها میعجب  لس�با	ة

�الق�ات ا�ٔ ا	رتام قوا*د كذا و  ،من طرف Sٔعضاهئا
  لس�با	ة� ل الكyفدرالیة إالفریق�ة 

وبواسطة يف مجموع oراب اململكة  ،Sٔشاكلها وPشجیعها وتطو�رها وتعمميها

تعیني عصبة Sٔو مجعیة ر ضیة Sٔو رشكة 
اجلامعة ا�ولیة  هادديت حت�لقوا*د واملعایري ال

صص �لتغطیة حصة ختتضمن وجوv ها وا±ي ی 
یتعرضون لها �الل قد  طر اليتالر ضیني ضد ا´

 

  4املادة 
  الشعار، الرمز

  

مقسوم *ىل اثنني �ان��ا دو قا*دة معقوفة vجلزء أ�*ىل یعلوه µج و مس�تطیل : اجلامعة امللك�ة املغربیة ل�لس�با	ة هو
*ىل ال4سار ملون vٔ�محر وسطه أ�حرف  vلعربیة ج م م س و *ىل اجلزء أ�مين ملون vٔ�خرض وسطه احلروف 

  ج م م س :هو س�با	ةل � ل  رمز اجلامعة امللك�ة املغربیة

�ى املك,ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة �لس�با	ةvمس اجلامعة امللك�ة املغربیة الشعار والرمز 

  5املادة 
  الهدف

لس�با	ةا ة ر ضةسممار  اس�تفادة امجلیع من ٕاىل لس�با	ة� ل اجلامعة امللك�ة املغربیة 

من طرف Sٔعضاهئا Sٔد¹ه 6*دم ا&متیزي املنصوص *لیه يف املادة 
الكyفدرالیة إالفریق�ة  و لس�با	ة� ل املقررة من �ن احلركة الر ضیة ا�ولیة و�اصة اجلامعة ا�ولیة 

  :التالیة العامة املهام س�با	ةل �  امللك�ة املغربیة جلامعة

Sٔشاكلها وPشجیعها وتطو�رها وتعمميهامیع جب  ،لس�با	ةا ر ضة
 ؛املناس�بة

تعیني عصبة Sٔو مجعیة ر ضیة Sٔو رشكة  رضالرتاب الوطين بغ مجیعيف  لس�با	ةا تنظمي وتدبري مyافسات
�لقوا*د واملعایري ال وذÀ طبقا ،بلقب وطين Sٔو ¿وي افا¾ز ر يض 

ها وا±ي ی ا±ي یؤدیه Sٔعضاؤ  اجلامعي �خنراطحتصیل وتدبري واجب 
لر ضیني ضد ا´ا لهؤالء جÃارياالٕ لت5ٔمني � �لر ضیني وكذا 

 التظاهرات واملنافسات اليت تنظمها اجلامعة؛

3 

اجلامعة امللك�ة املغربیة ل�لس�با	ة هو شعار
*ىل ال4سار ملون vٔ�محر وسطه أ�حرف  vلعربیة ج م م س و *ىل اجلزء أ�مين ملون vٔ�خرض وسطه احلروف 

  .FRMNالالتی�Äة 

رمز اجلامعة امللك�ة املغربیة

الشعار والرمز مت Pسجیل 
199168.  

اجلامعة امللك�ة املغربیة هتدف 

*دم ا&متیزي املنصوص *لیه يف املادة ا	رتام مÃدSٔ  وPسهر *ىل
املقررة من �ن احلركة الر ضیة ا�ولیة و�اصة اجلامعة ا�ولیة 

 ٔS . تولهذه الغاv جلامعة،تناط

ر ضة ممارسة تنظمي .1
املناس�بة مجیع الوسائل

تنظمي وتدبري مyافسات .2
ر يض  ر ضیة Sٔو

 ؛لس�با	ة� ل 
حتصیل وتدبري واجب  .3

�لر ضیني وكذا  �ج�عیة
التظاهرات واملنافسات اليت تنظمها اجلامعة؛
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 ؛لس�با	ة� ل يف اجلامعة ا�ولیة  �خنراط .4
 لس�با	ة� ل الكyفدرالیة إالفریق�ة يف  �خنراط .5

 :vملهام التالیة عةمااجل ضطلعمن طرف السلطات العموم�ة، ت لها يف ٕاطار الت5ٔهیل املمنوح. ب

 ا؛السهر *ىل ا	رتاÍ و لس�با	ةا لتقyیة املطبقة *ىل ممارسةدید القوا*د احتو�اصة  لس�با	ةا تنظمي ممارسة .1
 اجلاري العمل هبا املتعلقة vلرتبیة البدنیة والر ضةvلنصوص ال2رشیعیة والتنظميیة تق�د Sٔعضاهئا السهر *ىل  .2

والتظاهرات الر ضیة Sٔثناء املنافسات وماكحفة العنف  لر ضةايف  املÄشطات تعاطي وكذا تÑ املتعلقة مباكحفة
 ؛ Sٔو مبناس�هتا

، �ن الوطين وا�ويلدی*ىل الصع  لس�با	ةا املطبقة *ىل ممارسة أ�نظمة لقوانني وvالسهر *ىل تق�د Sٔعضاهئا  .3
�Sٔالق�ات اجلامعة امللك�ة  دونةوما�لعب  قوا*د والقرارات ووالتوجهيات  ام أ�سايس وأ�نظمةنظوالس�Ó ال 

 ٕا&هيا؛اليت تنضوي اجلامعة ا�ولیة  و لس�با	ة� ل  املغربیة
وذv Àحلفاظ *ىل املصاحل املشرتكة ،)الÄشاط الر يض املعين(لس�با	ة� ل حل املعنویة واملادیة اا�فاع عن املص .4

املغربیة  البارملبیةوا�لجنة الوطنیة /جلنة الوطنیة أ�وملبیة املغربیةوا�ٔعضاهئا ومتثیلهم �ى السلطات العموم�ة 
 ؛لس�با	ة� ل اجلهویة  �حتادات و لس�با	ة� ل رالیة إالفریق�ة الكyفد و لس�با	ة� ل  اجلامعة ا�ولیةوكذا 

ٕا	داث  اليت ت2س�ب يفSٔو  املنافسات وSٔ زناهة ا�لعب من ش5ٔهنا Sٔن تلحق رضرا بمyع الطرق واملامرسات اليت  .5
وماكحفته اليت تعمتدها �لوقایة من تعاطي املÄشطات ختاذ التدابري الالزمة ا ا، وكذلس�با	ةا ر ضةيف  جتاوزات

 الهیئات الر ضیة ا�ولیة اليت تنضوي ٕا&هيا اجلامعة ؛
ات والتظاهرات الر ضیة ملنافسااملغرب يف &متثیل اخ,یار امجلعیات الر ضیة والرشاكت الر ضیة والر ضیني  .6

/  أ�وملبیة املغربیة ةا�لجنة الوطنی اليت تضطلع هبا يف هذا الش5ٔن خ,صاصاتالدون إال�الل vوذÀ ،ا�ولیة
  لس�با	ة� ل  تدبري الفرق الوطنیة و ا�لجنة الوطنیة البارملبیة املغربیة، وكذا oكو�ن

املنضویة الرخص ٕاىل الر ضیني وأ�طر الر ضیة املن2س�بني �لجمعیات والرشاكت الر ضة إال�ازات و  Pسلمي .7
 ؛لس�با	ةل�  ملشاركة يف املنافسات والتظاهرات الر ضیةٕا&هيا قصد ا

 لك س�نة؛ مهتالحئ اع�د الوåء الر ضیني وäرش .8
مع الر ضیني ليت یربموهنا ا واالتفاق�اتمراقÃة äٔSشطة الوåء الر ضیني واحلرص *ىل Sٔن تضمن العقود  .9

 ر ضة ووأ�طر الر ضیة وامجلعیات والرشاكت الر ضیة Sٔو لك مyظم لتظاهرات ر ضیة مصاحل الر ضیني 
 ؛لس�با	ةا

 *ىل الرتاب الوطين؛ ا�ويل و�ريهامن املس�توى املنافسات  تنظمي .10
 ؛وإالرشاف *لهيا  الوطينالرتاب  عو مجم*ىل صعید ها اليت جتري شاكل میع Sٔ جب  لس�با	ة� ل  یةا�لقاءات الود مراقÃة .11
واحلاكم والوåء الر ضیني  واملسري�نممارسة سلطة ت5ٔدی��ة *ىل الر ضیني اèاز�ن وأ�طر الر ضیة اèازة  .12

ینخرط يف  Sٓخر ة ٕا&هيا وبصفة *امة *ىل Sٔي خشصاملنضوی الر ضیة العصب وامجلعیات والرشاكت وكذا *ىل
 النظام أ�سايس �ل�امعة؛

 احملدد من طرف السلطات العموم�ة؛ لس�با	ةا ر ضةلرب¹مج الوطين تطبیق ال .13
 ؛لس�با	ةا ملسامهة يف تنظمي التكو�ن الر يض يف ر ضةا .14
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 ضامن ممارس�ته ؛ و لس�با	ةا يف ر ضةيف äشاط التحكمي تنظمي التكو�ن  .15
 أ�لقاب الر ضیة الوطنیة؛ و أ�رقام الق�اس�یة واملصادقة *ىل�*رتاف  .16
 ؛العامة  Sٔنظمهتا سن .17
عن طریق  ال س�Óوامجلعیات الر ضیة  ،عند �ق,ضاء ،والعصبة �	رتاف�ة دمع العصب اجلهویةمسا*دة و  .18

السالف ا±�ر،  30.09 رمق من القانون 82السلطات العموم�ة طبقا �لامدة  العموم�ة اليت متنحهامدها vٕال*ا¹ت 
 جناز ïراجمها؛وذÀ من �Sٔل إ 

 ؛واحلرص *ىل ا	رتامه هتÄس�یق و فسات الوطنیة وا�لقاءات ا�ولیةس�نوي �لمنا �دول ٕا*داد .19
 .لس�با	ةا ر ضةامرسة ملالس�تقÃال امجلهور و الب�Äات التحتیة  العمل *ىل تطو�ر .20

  6املادة 
  *دم ا&متیزي

  .ی�Äةالس�یاس�یة وا� الناح�ةمن ن �حماید Sٔعضاؤها و لس�با	ةا اجلامعة امللك�ة املغربیة oكون

الطرد، Sٔو  الشطب ، حتت طائó التوق�ف Sٔولس�با	ةا اجلامعة امللك�ة املغربیة Sٔعضاء عضو من لك*ىل  رصا	ة حيظر
أ�صل الوطين Sٔو أ�صل ب ÷س�Sٔشöاص بSٔ õو خشص Sٔو مجمو*ة  Sٔي ضد Sٔو *ىل الكراهیة یزيحریض *ىل ا&مت الت

إال*اقة Sٔو الرSٔي الس�یايس Sٔو �ن�ء النقايب Sٔو �ج�عي Sٔو ا�لون Sٔو اجلÄس Sٔو الوضعیة العائلیة Sٔو احلا� الصحیة Sٔو 
  .÷س�ب �ن�ء Sٔو *دم �ن�ء احلق�قي Sٔو املفرتض لعرق Sٔو ٔ�مة Sٔو لسال� Sٔو ��ن معني

  الباب الثاين
  �لس�با	ة اجلامعة امللك�ة املغربیة oكو�ن

  7املادة 
  و�نكالت

  .وSٔعضاء رشف�ني شطنيمن Sٔعضاء ä  س�با	ةل �  �ة املغربیةاجلامعة امللك  كونتت

 ٔS .شطونÄا�ٔعضاء ال : 

،املشار ٕا&هيا مجیعا يف هذا النظام أ�سايس vلهیئات وامجلعیات الر ضیة والرشاكت الر ضیة العصب اجلهویة -
 ؛س�با	ةل � هذا النظام أ�سايس وأ�نظمة العامة �ل�امعة امللك�ة املغربیة  رصا	ة يف ةنخرطمل االر ضیة،

عند (اجلاري هبا العمل فقا �لنصوص التنظميیة و  ٕا�ازاتامعة مÃارشة اجل همPسلم  ن�ن ا±ویأ�شöاص ا±ات  -
 ).�ق,ضاء
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 :نوا�ٔعضاء الرشف�. ب

ح هذ .لس�با	ةا فائدة ر ضةل�ن یقدمون Sٔو قدموا �دمات ا± ونن Sٔو املعنویویأ�شöاص ا±ات  - ه الصفة من متن
ح  طرف امجلع العام بناء  لس�با	ة� ل  �ل�امعة امللك�ة املغربیة ياملد�ر  ك,بامل من *ىل اقرتا

�حتادات اجلهویة  و لس�با	ة� ل  إالفریق�ة ة، وكذا الكونفدرالیلس�با	ةل�  ا�ولیة جلامعةvاملغاربة ا�ٔعضاء  -
 .لس�با	ة� ل 

  .صوت اس2شاريبال ميكن لûٔعضاء الرشف�ني Sٔن úشار�وا يف امجلع العام ٕاال 

  8املادة 
  رشوط القÃول

  :عضو�هتا vجلامعة Sٔن  قÃول�ل الر ضیة �ٔ جيب *ىل الهیئات 

 Sٔحاكمو�اصة  هبا لو عمالتنظميیة امل ال2رشیعیة وطبقا ٔ�حاكم النصوص  بصفة قانونیة ومسرية oكون مؤسسة -
 ؛املتعلق vلرتبیة البدنیة والر ضة  30.09رمق القانون 

 oكون مس�توف�ة ٔ�داء واجب اخنراطها الس�نوي؛ -

 .الر ضیة، Sٔن oكون معمتدة من �ن السلطة احلكوم�ة امللكفة vلر ضةvلÄس�بة �لجمعیات  -

  :التالیةالرشوط  توفر فهيمSٔن ت  ٔ��ل قÃول عضو�هتم vجلامعة اتینيجيب *ىل أ�شöاص ا±

 *ىل أ�قل؛س�نة  20 من السن  وا vلغنيSٔن �كون -

 من �Äس�یة مغربیة؛وا Sٔن �كون -

 ؛والس�یاس�یةاملدنیة  همحبقوق  وامتتعSٔن �  -

- o نSٔ ؛ةابقیة من لك س�ال  بطاقة سوابقهمكون 

 .الس�نويهم واجب اخنراط داء س�توفني �ٔ م  واكون�Sٔن  -

 .ا�ٔعضاء قÃول�یف�ات  مسطرة و لس�با	ةل�  يف أ�نظمة العامة �ل�امعة امللك�ة املغربیةحتدد 

ح  مبجرد یتهن عضو ع رتتبةوخيضع لاللزتامات امل حقوقهيف اجلامعة  �ك2سب العضو اجلدید   .افعلی قÃو�ما یصب

  9املادة 
  حقوق ا�ٔعضاء

  :حلقوق التالیةv لس�با	ةل�  �متتع Sٔعضاء اجلامعة امللك�ة املغربیة
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ل ا�دا�ل ا�ٓ وة ٕاىل حضوره ا�ع وتلقي *ىل �دول ا�ٔعامل مس�بقا طالعواالٕ ،معةايف امجلع العام �ل� ةركاشامل  -
 حق التصویت؛ممارسة و 

 ئه؛غرض ٕاغناباقرتا	ات قدمي مجلع العام وتة يف �دول Sٔعامل ادر�خبصوص النقط املٕابداء مالحظات  -

 هذا الغرض؛ا´صصة ل  هاهیالك و هتا عن طریق Sٔ¿ز معة ااجلقضا  طالع *ىل االٕ  -

 اجلامعة؛ لها يت تنظمها Sٔو oرخصوالتظاهرات الر ضیة ال ات، يف املنافس�ق,ضاءعند املشاركة،  -

 .وأ�نظمة العامة �ل�امعة ام أ�سايسنظ*لهيا يف هذا ال صوص املن أ�خرى vيق احلقوق ارسةمم -

  10املادة 
 ا�ٔعضاء تلزتاماا

  :Sٔن لس�با	ة� ل امعة امللك�ة املغربیة جلا من Sٔعضاء*ىل لك عضو جيب 

املتöذة من قرارات التوجهيات و ل vكذا و  ل�امعةأ�نظمة العامة �و د برصامة مبق,ضیات هذا النظام أ�سايس �تق ی  -
 ؛ Sٔ¿زهتاطرف 

ا	رتاÍا من  فرضعند �ق,ضاء ، و ةامعاجلن طرف ة مقررام يه مأ��الق الر ضیة وقوا*د ا�لعب كرتم حي -
 ؛ هئطرف Sٔعضا

 ؛ 30.09من القانون السالف ا±�ر رمق  44یل�5ٔ ٕاىل مسطرة التحكمي وفقا �لرشوط املنصوص *لهيا يف املادة  -

Sٔو  س�با	ةل �  اجلامعة امللك�ة املغربیة يفعضو ل4ست لها صفة  ت ال �ربط Sٔیة *القة ذات طابع ر يض مع هیئا -
 ؛الشطب *لهيم مع Sٔعضاء س�بق توق�فهم Sٔو 

 .هتاSٔنظما أ�سايس و نظاÍیطرSٔ *ىل  ïلك تغیري اجلامعة ربالر ضیة، Sٔن ختت Sٔو الرشاك�لجمعیات vلÄس�بة  -

  11املادة 
  فقدان العضویة

  :ا یيلمب س�با	ةل �  جلامعة امللك�ة املغربیةvتفقد صفة عضو 

1 .v � بة�سÄالرشاكت الر ضیةلجمعیات و ل: 

 ؛الیتنيتیة �الل س�ن2ني م, مس ن املشاركة يف املنافسات الر ف عتوق�س�تقا� Sٔو ال  Sٔو لاحل -

ح من مyطرفاملقرر  الشطب -  لس�با	ةاارسة ممرضرا *ىل یلحق لس�ب خطري  املد�ري ك,بامل  امجلع العام vقرتا
مك,ب يف هذه احلا�، ال جيوز �ل و. من هذا النظام أ�سايس 5احملددة يف املادة معة ااجلمع Sٔهداف  Sٔو یy2اقض

 ؛اتوضی�اهت لتقدمي املعنیة الر ضیة امجلعیة Sٔو الرشكة بعد دعوةه ٕاال رتا	قا اختاذ املد�ري

 .ت القضائیة ا´تصةقرر هنايئ صادر عن الهیئام -
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 :vلÄس�بة �لعصب. 2

ح من املك,ب املد�ري لس�ب خطري یل الشطب - ممارسة  رضرا *ىل حقاملقرر من طرف امجلع العام vقرتا
ويف هذه احلا�، ال جيوز . من هذا النظام أ�سايس 5احملددة يف املادة  مع Sٔهداف اجلامعة Sٔو یy2اقض لس�با	ةا

 �لمك,ب املد�ري اختاذ اقرتا	ه ٕاال بعد دعوة العصبة املعنیة لتقدمي توضی�اهتا؛

́ ت الهیئان صادر عرر هنايئ قم -  ة ؛تصالقضائیة ا

 : ûٔشöاص ا±اتینيvلÄس�بة ل. 3

 الوفاة؛ -

 �س�تقا� ؛ -

ح من  - جلامعة vاملد�ري يف حق لك خشص ذايت عضو املك,ب الشطب املقرر من طرف امجلع العام vقرتا
ويف هذه . من هذا النظام أ�سايس 5ارoكب  خط5ٔ جس�Sٔ Óو یy2اقض مع Sٔهداف اجلامعة احملددة يف املادة 

 توضی�اته؛ احلا�، ال جيوز �لمك,ب املد�ري اختاذ اقرتا	ه ٕاال بعد دعوة املعين vٔ�مر لتقدمي

 .قرر هنايئ صادر عن الهیئات القضائیة ا´تصةم -

  الباب الثالث
  �لس�با	ة Sٔ¿زة اجلامعة امللك�ة املغربیة

  12املادة 
  �لس�با	ة املغربیةSٔ¿زة اجلامعة امللك�ة 

  :من  س�با	ةل �  تتكون Sٔ¿زة اجلامعة امللك�ة املغربیة

 امجلع العام؛ -

 املك,ب املد�ري؛ -

 الهیئات الت5ٔدی��ة؛ -

 . أ�¿زة املركزیة -
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  الفرع أ�ول
  امجلع العام

  13املادة 
  oكو�ن امجلع العام

  س�با	ةل �  جلامعة امللك�ة املغربیةاامجلع العام هو Sٔ*ىل ¿از يف 

  .جلامعةv طیäش�  وعضا±�ن هلم صفة  ا±اتینياملعنویة وأ�شöاص  امجلع العام من أ�شöاصیتكون 

ممثل ا�لجنة ممثل السلطة احلكوم�ة امللكفة vلر ضة و جلامعة و vن اء الرشف�وضا�ٔعحيرض يف امجلع العام، بصفة اس2شاریة،
vلÄس�بة �ل�امعات امللكفة ä�ٔvشطة الر ضیة الواردة يف (ا�لجنة الوطنیة البارملبیة املغربیة / الوطنیة أ�وملبیة املغربیة 
  .حضوره رضور  Sٔو مف�دا من قÃل رئ4س اجلامعة كذا Sٔي خشص یعتربو ) البارملبیة/ ïر¹مج أ�لعاب أ�وملبیة 

، الص�اف�ون الر ضیون املعمتدون لهذا الغرض واملدعوون من قÃل نيامجلع العام، بصفة مالحظ يفميكن Sٔیضا Sٔن حيرض 
  .�ري *لنیةرئ4س اجلامعة، ما مل یتقرر عقد امجلع العام بصفة 

  14املادة 
 متثیلا& 

، بصفة قانونیة مربر *ائق ٕاذا *اقه Sٔورئ4س ¿ازها املد�ري،  من قÃلر ضیة يف امجلع العام  ةرشك لكو  ةمجعیلك متثل 
  . توفر *ىل صوت وا	دت و  املفوض من طرفه لهذا الغرض، الشخص من قÃل

  : صوت ٕاضايفتتوفر *ىل   ذÀ،ىل*الوة *

من 25% يف*ىل أ�قل  ونشار�ú ا و هي&إ  یÄمتونر يض جماز  50عن لك مجمو*ةالرشكة الر ضیة Sٔو امجلعیة  -
 اجلامعة؛ هانظم اليت ت  ات الر ضیةتظاهر املنافسات وال 

 املومس الر يض السابق؛ ïرمسٔ�س العرش لقب ب فازتالرشكة الر ضیة اليت  Sٔوامجلعیة  -

 املومس الر يض السابق؛ ïرمسبطو� املغرب فازت بلقب الرشكة الر ضیة اليت  Sٔوامجلعیة  -

*دة  ل�امعات اليت تتوفر *ىل� vلÄس�بة(أ�وىل من املنافسة  اèمو*ةة يف الرشكة الر ضیة املرتب Sٔوامجلعیة  -
 ).ةاملنافس مس�تو ت يف

من قÃل الشخص املفوض من ، بصفة قانونیة مربر ائقو ٕاذا *اقه *Sٔ  هارئ4س  من قÃليف امجلع العام  ¿ویة ةعصب لكمتثل 
  .طرفه لهذا الغرض، وتتوفر *ىل صوت وا	د
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الك�ف�ات املنصوص *لهيا يف  Sٔ*اله يف امجلع العام وفقا �لمسطرة و 7ميثل أ�شöاص ا±اتیون املشار ٕا&هيم يف املادة 
  )عند �ق,ضاء(. أ�نظمة العامة �ل�امعة

بواسطة رسا� مضمونة  �لس�با	ة *ىل حق التصویت ٕاىل اجلامعة امللك�ة املغربیة الر ضیة املتوفرة تبلغ Sٔسامء ممثيل الهیئات
ح Sٔشغال امجلع العام لتوصلv إالشعار مع   .مخسة Sٔ م *ىل أ�قل قÃل اف,تا

 اتمجلعیا ٕال	دىاملد�ري  اجلهازرئ4س لن وك� عندماولهذه الغایة، .الر ضیة هیئاهتم �لممثلني ٕاال ïمتثیل ال �رخص
الر ضیة  امجلعیة متثیل أ��ل Sٓخر خشصا یفوضجب *لیه Sٔن و  بة ¿ویةالر ضیة صفة رئ4س عص  تالر ضیة Sٔو الرشاك

  .هاس Sٔ ر �Sٔو الرشكة الر ضیة اليت 

وكذا وال�هتم �الل مدة Sٔعضاء املك,ب املد�ري vجلامعة الر ضیة اليت یÄمتون ٕا&هيا عن الهیئات  مثلنيSٔن یعني مك ال جيوز 
ح من  الطردحقهم عقوبة صدرت يف الر ضیة ا±�ن  �لهیئات مثلنيامل أ�شöاص ا±اتیني  من طرف امجلع العام vقرتا

. النظام أ�سايس هذا من 5يف املادة  اف اجلامعة احملددة Sٔو یy2اقض مع Sٔهدخط5ٔ جس�Ó �س�ب ارoاكهبمی  املك,ب املد�ر
Sٓخرا ٔ��ل متثیلها  اخشص یفوض من بني Sٔعضائهالر ضیة املعنیة Sٔن  ةهیئ�ل ، جيب *ىل اجلهاز املد�ري ويف هذه احلا�

  . اجلامعة �ى

 15املادة 
  Sٔنواع امجلوع العامة

  .Sٔو �ري *ادي *اد امجلع العام ٕاما  �كون

  الفرعي أ�ولاجلزء 
  امجلع العام العادي

  16املادة 
  صالح�اتال

  :یعهد ٕاىل امجلع العام العادي مبا یيل

 التقر�ر�ن أ�ديب واملايل �لس�نة املالیة املنرصمة؛ يفالتداول  -

 ïر¹مج العمل الس�نوي التوقعي؛ التداول يف -

 املصادقة *ىل مزيانیة الس�نة املالیة املوالیة؛ -

 وتوجهيها ومراقÃهتا؛ س�با	ةل �  ل�امعة امللك�ة املغربیة�حتدید الس�یاسة العامة  -

 ؛س�با	ةال  تتعلق ïر ضةو  البت يف لك قضیة تد�ل مضن اخ,صاصاته -

 انتöاب Sٔعضاء املك,ب املد�ري؛ -
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 ؛ا´تصة ٕاصدار لك مقرتح Sٔو توصیة قصد عرضها *ىل أ�¿زة الر ضیة  -

ح من املك,ب املد�ري وvلÄس�بة للك س�نة مالیة، قصد  مس�تقل، مراقب �لحساvت انتداب - بناء *ىل اقرتا
 دراسة حساvت اجلامعة والتصدیق *لهيا؛

ح من املك,ب املد�ري؛ -  حتدید مÃلغ واجب �خنراط الس�نوي بناء *ىل اقرتا

ح من املك,ب املد�ري بناء *ىلتعیني رؤساء وSٔعضاء أ�¿زة الت5ٔدی��ة من بني Sٔعضاءه و  -  ؛ اقرتا

  .   ارسة الصالح�ات ا´و� � رصا	ة مبق,ىض هذا النظام أ�سايسمم -

  17املادة 
 انعقاد امجلع العام العادي

ٕاىل تو�ه ا�عوة حلضور امجلع العام العادي بواسطة الربید Sٔو *رب الص�افة و . مرة لك س�نة العاديینعقد امجلع العام 
  .النعقادهقÃل التارخي احملدد *ىل أ�قل یوما  15حضوره خر�ن املرخص هلم �ٔعضاء وأ�شöاص ا�ٓ ا

  .یوما *ىل أ�قل قÃل مو*د انطالق املومس الر يض 15 العادي Sٔن ینعقد امجلع العام بوجي

ميثلون نصف ا±�ن ا�ٔعضاء  3/1 ثلث رئ4س اجلامعة Sٔو بطلببادرة من ٕاىل انعقاد امجلع العام ٕاال مب ال تمت ا�عوة 
  .زائد صوت وا	دكونة � صوات املا�ٔ 

حسب هم من ميثل Sٔو  عضو وا	دزائد  املكونة � ٕاال حبضور نصف ا�ٔعضاءحصی�ة ة صفبداول ال ميكن �لجمع العام Sٔن یت
  .Sٔ*اله 14املادة  مدلول

يف  �ميكن  و. *ىل أ�قل یوما �Sٔ15ل  بعد العادي العقد امجلع العام توفر هذا النصاب، تمت ا�عوة جمدد*دم يف 	ا� و
  .Sٔ*اله 14حسب مدلول املادة ، Íام اكن *دد ا�ٔعضاء احلارض�ن Sٔو املمثلني ةحصی�ة صفب داولهذه احلا�، Sٔن یت

  .ٕاذا تعذر ذSٔ À	د نواب الرئ4سو Sٔ  �ل�امعة ك,ب املد�ريرئ4س امل  العادي �رSٔس امجلع العام

زائد صوت  Sٔ*اله 14حسب مدلول املادة قرارات امجلع العام العادي بنصف Sٔصوات ا�ٔعضاء احلارض�ن Sٔو املمثلني  تöذت 
یعمتد ، *دم االتفاق *ىل منط التصویتويف 	ا� . ïرفع الیدالتصویت رسي Sٔو ال تصویت ال بواسطة  ٕاما ذÀ، و وا	د

  .التصویت الرسي

 .واك�vل vملراسSٔ óو ال یقÃل التصویت
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  18املادة 
  عاملا�ٔ �دول 

  :*ىل أ�قل النقط التالیةSٔن یتضمن  بجي و. املد�ري ك,ب�دول Sٔعامل امجلع العام العادي من طرف امل  حتدید یمت

 ؛النصاب ومن توفر  التحقق من الصالح�ات -

 �ف,تاح�ة؛الرئ4س لكمة  -

 حمرض امجلع العام السابق؛ إالطالع *ىل -

 واملايل؛ �ن أ�ديبالتداول يف التقر�ر  -

 ؛تvاستقر�ر مراقب احل  إالطالع *ىل -

 املوالیة؛ املالیة لس�نةاالتداول يف مرشوع مزيانیة  -

 ومراقيب احملارض؛فاحيص أ�صوات تعیني  -

 بعده؛ 22طبقا �لامدة عند 	لول �س�تحقاق، املد�ري  ك,بانتöاب Sٔعضاء امل  -

 عند �ق,ضاء؛ ،طرد Sٔ	د املمثلنيSٔو *ىل Sٔ	د ا�ٔعضاء ب شطال  -

- Ãٔعضاء �دد، عند �ق,ضاء؛ ولقS 

 .من طرف Sٔعضائه ٕاىل امجلع العام �قرتا	ات والرغبات املقدمةدراسة  -

  .Sٔ م *ىل أ�قل قÃل µرخي انعقاد امجلع العام العادي 5والرغبات  �قرتا	اتهبذه  ملك,ب املد�ريتوصل اب Sٔن ی وجي

  .هعقادSٔ م *ىل أ�قل قÃل µرخي ان 10 امجلع العام العاديSٔعضاء املايل ٕاىل أ�ديب و  والتقر�ر�نجيب توج�ه �دول ا�ٔعامل 

  .مقر اجلامعةمن العادي مÃارشة  كام ميكن حسب هذه الو�ئق من طرف Sٔعضاء امجلع العام

  .ا�ٔعامل مدر�ة يف �دولال جيوز Sٔن یتداول امجلع العام العادي يف Sٔیة نقطة �ري 

  .مترا حصف�ا حول حمتوى Sٔشغا�ميكن �لرئ4س عقب امجلع العام Sٔن یعقد مؤ 

  اجلزء الفرعي الثاين
  امجلع العام �ري العادي

  19املادة
  صالح�اتال

  :والس�Ó من �Sٔل  ي وقتيف Sٔ  �ري العادي امجلع العام نعقدميكن Sٔن ی 
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 ؛املصادقة *ىل النظام أ�سايس وأ�نظمة العامة �ل�امعة  -

من طرف رئ4س ما إ النظام أ�سايس وأ�نظمة العامة �ل�امعة املقرت	ة  املراد ٕاد�الها *ىل تعدیالتال التداول يف  -
ح  ك,ب املد�ريتوصل امل ب Sٔن ی جي ،احلا� أ��رية هذه ويف.اجلامعة Sٔو من طرف عضو Sٔو *دة Sٔعضاء vقرتا

  �ري العادي؛ انعقاد امجلع العام µرخيSٔ م *ىل أ�قل قÃل  5يف �Sٔل  عدیلالت

 ؛امعة رئ4س اجل اقرت!دراسة لك قضیة مس�تع�ó ی -

 ؛، عند �ق,ضاء املك,ب املد�ريقا� إ  -

 .	ل اجلامعة -

 .يف �دول ا�ٔعاملاملدر�ة يف القضا   ٕاالال جيوز التداول 

  20املادة 
  انعقاد امجلع العام �ري العادي

 ا±�ن ميثلون *ىلائه Sٔعضنصف لب من طبرئ4س اجلامعة Sٔو من  مببادرةٕاال دي اعال�ري عام الع امجلال تمت ا�عوة النعقاد 
  .يف �Sٔل Sٔقصاه شهر�ن  العاديريعندئذ امجلع العام �جيب Sٔن ینعقد  و. أ�قل ثليث أ�صوات املكونة �

ا�ٓخر�ن املرخص هلم ٕاىل ا�ٔعضاء وأ�شöاص عن طریق الربید والص�افة  �ري العاديمجلع العام حلضور اا�عوة  تو�ه
  .نعقادهال احملدد تارخيال یوما *ىل أ�قل قÃل  15 هحضور

  .یوما *ىل أ�قل قÃل µرخي انعقاد امجلع العام �ري العادي 15یو�ه �دول ا�ٔعامل ٕاىل ا�ٔعضاء 

Sٔو من ميثلهم حسب  *ىل أ�قل ال ميكن �لجمع العام �ري العادي Sٔن یتداول بصفة حصی�ة ٕاال حبضور ثليث ا�ٔعضاء
  .Sٔ*اله 14مدلول املادة 

ويف هذه . *ىل أ�قل امو ی 15هذا النصاب، تمت ا�عوة جمددا لعقد امجلع العام �ري العادي بعد �Sٔل يف 	ا� *دم توفر و
حسب  احلا�، ميكن �لجمع العام �ري العادي Sٔن یتداول بصفة حصی�ة، Íام اكن *دد ا�ٔعضاء احلارض�ن Sٔو املمثلني

  .Sٔ*اله 14مدلول املادة 

  .Sٔ*اله�15لبیة ثليث Sٔصوات ا�ٔعضاء احلارض�ن Sٔو املمثلني حسب مدلول املادة تتöذ قرارات امجلع العام �ري العادي ب5ٔ 

  . Sٔو ٕاذا تعذر ذSٔ À	د نواب الرئ4سب املد�ري �ل�امعة یرتSٔس امجلع العام �ري العادي، رئ4س املك,

  .یعمتد التصویت الرسي

  .ال یقÃل التصویت vملراسSٔ óو vلواك�
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ٕاىل 	ني اجلاریة  یف أ�مورلكف بترص �oري العادي جلنة املد�ري، یعني امجلع العام  يف 	ا� التصویت *ىل ٕاقا� املك,ب
  .مك,ب مد�ري �دید من قÃل Sٔقرب مجع *ام *ادينتöاب ا

  فرع الثاينال
  املك,ب املد�ري

  اجلزء الفرعي أ�ول
  التنظمي وال2س�یري قوا*د

  21املادة 
  �خ,صاصات

  :توىللهذا الغرض ی  و �لس�با	ة اجلامعة امللك�ة املغربیة املك,ب املد�ري هو ¿از ٕادارة وPس�یري

 امجلع العام؛ تنف�ذ القرارات اليت یتöذها .1
 ؛ مصادقة امجلع العامالعمل وإالصال	ات من �Sٔل عرضها *ىل  ٕا*داد مرشوع ïر¹مج .2
 ؛امجلع العام مصادقة التداول يف مرشوع مزيانیة اجلامعة وعرضه *ىل .3
 اجلهویة؛ نافسات ا�ولیة والقاریة ومشاركة يف امل الوطنیة �ل السهر *ىل ٕا*داد الفرق  .4
 تÃ2ع ومراقÃة املنافسات الوطنیة ؛ .5
 تام لنظاÍا أ�سايس وSٔنظمهتا العامة؛ال 	رتام � ٕاطار ري اجلید �ل�امعة يفاذ Sٔي قرار Sٔو ٕاجراء یتعلق vل2س�یاخت .6
ح من الرئ4س ؛ الوطين العام �ل�امعة واملد�ر التقين د�رامل توظیف .7   vقرتا
  ؛وضع النظام أ�سايس ملس�تöديم اجلامعة وعرضه *ىل مصادقة امجلع العام  .8
  ؛امجلع العاممصادقة ل�امعة وعرضها *ىل العامة �نظمة ا�ٔ ٕا*داد مشاریع  .9

  واحلرص *ىل حسن سريها؛ أ�¿زة املركزیةٕا	داث  .10
 اوتوجهياهت اليت تنضوي ٕا&هيا اجلامعة .لس�با	ةل� اجلامعة ا�ولیة  نظمةكذا Sٔ و  النظام أ�سايسهذا فرض ا	رتام  .11

  �Sٔالق�اهتا،من قÃل Sٔ¿زهتا ومس�تöدمهيا ؛ومدونة  اوقراراهت
ح .12 ىل امجلع ، *اجلامعة ىة ر ضیة �هیئثل Sٔ	د أ�شöاص مي  طردSٔو  اجلامعة اءعضSٔ	د Sٔ *ىل ب الشط اقرتا

  ؛العام 
  ؛من بني Sٔعضاء امجلع العام أ�¿زة املركزیةتعیني Sٔعضاء  .13
ح تعیني رؤساء وSٔعضاء أ�¿زة الت5ٔدی��ة .14   .اقرتا

 هذا يف لك القضا  املرتتبة عن 	ا� قوة قاهرة Sٔو احلاالت �ري املنصوص *لهيا يف املك,ب املد�ري تی�، ذÀىل *الوة *
 .ٕا&هيال�امعة ا�ولیة اليت تنضوي �Sٔو  ل�امعةالعامة �نظمة ا�ٔ النظام أ�سايس و 
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  22املادة 
  الشغور - التداول  - �نتöاvت - و�نكالت

 : ن�و كالت. 1

  .او عض 14من  یتكون املك,ب املد�ري *الوة *ىل الرئ4س،

  : Sٔعضائه  بني مناملك,ب املد�ري یÄ,خب 

 ¹ئب Sٔول �لرئ4س؛ -

 ¹ئب �ن �لرئ4س؛ -

 اكتب *ام؛ -

 اكتب *ام مسا*د؛ -

 Sٔمني مال؛ -

 Sٔمني مال مسا*د؛ -

 .مس2شار�نمثانیة  -

 ٔ�حاكمممثل عن السلطة احلكوم�ة امللكفة vلر ضة، بصفة اس2شاریة، طبقا  يف املك,ب املد�ري úشارك، حبمك القانون،
  . السالف ا±�ر 30.09من القانون رمق  27املادة 

يف  مدر�ة Sٔي خشص ميكن � ٕافادته حول قضیة Sٔو *دة قضا  بصفة اس2شاریة، ،وجيوز �لمك,ب املد�ري Sٔن یضم ٕالیه
  .�دول ا�ٔعامل

  .ال ميكن �ٔعضاء املك,ب املد�ري تلقي Sٔي Sٔجر مقابل الق�ام مبهاÍم

  .úشارك املد�ر العام يف Sٔشغال املك,ب املد�ري دون حق التصویت. úسا*د املك,ب املد�ري مد�ر *ام �Sٔري

 :�نتöاvت. 2

مرة وا	دة من طرف  س�نوات قابó �لت�دید �4قرتاع vلالحئة ملدة  عن طریق ؤهوSٔعضا املك,ب املد�ري یÄ,خب رئ4س
  .املنصوص *لهيا بعدهوط لرش  وفقاامجلع العام �ل�امعة 

�كون و�یلها، تتضمن *ددا من أ�سامء یعادل *دد ،ات�یلرتش� Sٔvن یقدم الحئة  ملنصب الرئ4س حشرتجيب *ىل لك م
 :املقا*د الواجب شغلها ومتثل الف*ات التالیة 
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 Sٔعضاء ميثلون امجلعیات والرشاكت الر ضیة؛ 8 -

 Sٔعضاء ميثلون العصب اجلهویة؛ 4 -

 .مÃارشة ٕا�ازات والس�Ó احلاكم وأ�طر الر ضیةا±�ن Pسلمهم اجلامعة  نيميثالن أ�شöاص ا±اتی اثنني عضوان -
يف 	ا� *دم وجود ف*ة أ�شöاص ا±اتیني ا±�ن Pسلمهم اجلامعة مÃارشة ٕا�ازات، تقسم vل2ساوي املقا*د (

 ).املمنو	ة ٕا&هيم *ىل الف*تني أ�ولیني

  .متثیلیة äسائیة اتلرتش�ی�v ةحئال وجوv لك نضمتSٔن ت جيب 

 املرتحشني الشخصیة والعائلیة SٔسامءSٔن تبني فهيا و  امصادق *لهيجيب Sٔن حتمل لك الحئة vلرتش�ی�ات ٕامضاءات املرتحشني 
  .ون ٕا&هيامتاليت یÄ  الف*ةكذا و�Äسهم و 

جيب *ىل و�یل الالحئة Sٔن یو�ه الحئة الرتش�ی�ات ٕاىل كتابة اجلامعة بواسطة رسا� مضمونة مع إالشعار vالس�تالم Sٔو 
  .العام العادي ا±ي یقوم vنتöاب املك,ب املد�ريSٔ م *ىل أ�قل قÃل µرخي انعقاد امجلع  8یودعها �هيا، مقابل وصل، 

یمت تنظمي يف 	ا� تعذر ذÀ، ،املعرب عهنا ٔ�صواتمن احصلت *ىل أ��لبیة املطلقة الالحئة اليت  يف ا�ور أ�ول تÄ,خب
يف أ�صوات من  Sٔكرب *ددحصلتا *ىل  الالحئتان ا�لتاناملوالیة وا±ي تقدم ف�ه لالنتöاب  یوما 15 دا�ل �Sٔل دور �ين

  .مت انتöاب الالحئة اليت حصلت *ىل Sٔكرب *دد من أ�صواتیويف هذه احلا� . ا�ور أ�ول

ويف  ا،س�ن Sٔصغر�یلها و �كون یمت انتöاب الالحئة اليت  الثاين،يف ا�ور ٔ�صوات لالحئتان *ىل نفس *دد ا إاذا حصلت
  .جترى القر*ة لتعیني الالحئة الفا¾زة vالنتöاب السنعادل 	ا� ت

السالف ذ�ره، یعني  30.09من القانون رمق  23ملادة ة من االثالث فقرةمن ال بند أ��رياملنصوص *لهيا يف ال ت االاحليف 
  .ىل الرئ4سإ  ، رئ4سا مyتدv �لكف مبامرسة املهام ا´و�vملك,ب، من بني ا�ٔعضاء املس2شار�ن رئ4س املك,ب املد�ري

 :التداول. 3

  .Sٔعضاء *ىل أ�قل من ا�ٔعضاء املكونني �مثانیة ٕاال حبضور ة �یال ميكن �لمك,ب املد�ري Sٔن یتداول بصفة حص 

  .الرئ4س �كون ف�هأ�صوات، �رحج اجلانب ا±ي  ويف 	ا� تعادل. رات ب5ٔ�لبیة أ�صواتتتöذ القرا

  .مقÃولل ثالث اج�*ات م,والیة بدون *ذر تغیب �اللك عضو یعترب مس�تق�ال من املك,ب املد�ري، 

 :الشغور. 4

النائب الثاين ، �ق,ضاء، عند لنائب أ�ول �لرئ4س Sٔو 	ا� شغور مyصب الرئ4س، یمت تعویضه مؤق,ا من قÃل ايف
 .�دیدة والیةمك,ب مد�ري �دید ل*ادي ا±ي یقوم vنتöاب  �لرئ4س ٕاىل 	ني انعقاد Sٔقرب مجع *ام
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من �Sٔل تعیني  �ري *اديبصفة حصی�ة، تمت ا�عوة ٕاىل عقد مجع *ام  املك,ب املد�ري حيول دون تداولويف 	ا� شغور 
  .جلنة oلكف بترصیف أ�مور اجلاریة ٕاىل 	ني انتöاب مك,ب مد�ري �دید من قÃل Sٔقرب مجع *ام *ادي

  23املادة 
  �دول ا�ٔعامل -�ج�*ات 

  .لك شهر *ىل أ�قل بدعوة من رئ4سهمرة اج�*اته  یعقد املك,ب املد�ري

  . �ج�ع  µرخيSٔ م *ىل أ�قل قÃل  10مرفوقة جبدول ا�ٔعامل  �ه ا�عوة �ٔعضاء املك,ب املد�ريتوج جيب 

ح النقط اليت �رغب يف  من Sٔعضاء املك,ب املد�ريوللك عضو . یتوىل الاكتب العام ٕا*داد �دول ا�ٔعامل احلق يف اقرتا
  .�ج�ع µرخيقÃل *ىل أ�قل Sٔ م  5¿ا مضن �دول ا�ٔعامل *ىل Sٔن یو¿ها ٕاىل الاكتب العام إادر 

  اجلزء الفرعي الثاين
  املسؤولني الرئ4س�یني Íام

  24املادة 
  الرئ4س

  :هبذه الصفة و س�با	ةل � جلامعة امللك�ة املغربیة  ، حبمك القانون، رئ4سارئ4س املك,ب املد�ري�كون 

 و�ى السلطات العموم�ة؛املرتبطة vحلیاة املدنیة يف مجیع الترصفات  س�با	ةل � امللك�ة املغربیة  ميثل اجلامعة  -

 y2ف�ذ قرارات امجلع العام واملك,ب املد�ري؛ب یقوم  -

 úسهر *ىل ال2س�یري املنتظم �ل�امعة؛ -

 ٕادارة اجلامعة ویعرضه *ىل مصادقة املك,ب املد�ري ؛نظام یعد  -

 ؛ج�*ات املك,ب املد�ري جموع العامة والل�ال2س�یري اجلید  úسهر *ىل -

 وثیقة ملزمة �ل�امعة؛ Sٔیةیوقع *ىل لك قرار Sٔو مراسSٔ óو  -

 وذÀ يف 	دود املزيانیة املصادق *لهيا من طرف امجلع العام؛ ،5ٔمر برصف النفقاتی -

 یفاوض يف ش5ٔن ا�مع املايل *ىل املدى القصري مع املؤسسات البنك�ة؛ -

 ؛ برتخ�ص من امجلع العام، القروض البنك�ة م,وسطة Sٔو طویó أ�مد یربم،  -

 یدïر حقوق �س�تغالل الت�اري �لمنافسات والتظاهرات الر ضیة اليت �ل�امعة احلق يف اس�تغاللها؛ -

  ممتلاكت اجلامعة برتخ�ص من امجلع العام؛ريدبیقوم بت -

  .یوظف ویعزل مس�تöديم اجلامعة -
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بعض اخ,صاصاته ٕاىل Sٔ	د نواب الرئ4س ا±ي úسا*ده يف مزاو� Íامه ویقوم مقامه يف 	ا� غیابه Sٔو جيوز � Sٔن یفوض 
  .ٕاذا *اقه *ائق

  25املادة 
  الاكتب العام

  : یعهد ٕاىل الاكتب العام الق�ام مبا یيل 

، والعصب اجلهویة تÄس�یق äSٔشطة أ�¿زة املركزیة vجلامعة وتÃ2ع العالقات مع العصبة �	رتاف�ة، عند �ق,ضاء -
 وامجلعیات والرشاكت الر ضیة؛

 حتضري �نتöاvت واج�*ات امجلوع العامة واملك,ب املد�ري؛ -

äرشه بعد املصادقة *لیه *ىل املوقع إاللكرتوين �ل�امعة Sٔو  و ٕا*داد التقر�ر أ�ديب �ل�امعة لعرضه *ىل امجلع العام -
 يف ٕا	دى جرائد إال*ال¹ت القانونیة؛

 .حمارض مداوالت امجلوع العامة واملك,ب املد�ريٕا*داد  -

  .úسا*د الاكتب العام يف ممارسة Íامه اكتب *ام مسا*د ینوب عنه يف 	ا� غیابه Sٔو ٕاذا *اقه *ائق

  26املادة 
  ال�Sٔمني امل

  :یعهد ٕاىل Sٔمني املال الق�ام مبا یيل

النفقات اليت ی5ٔمر الرئ4س برصفها ومسك وهبذه الصفة، یقوم بتحصیل املداخ�ل وتصف�ة . تدبري موارد اجلامعة -
  حماس�بة اجلامعة اليت جيب Sٔن oكون مصادقا *لهيا من طرف مراقب احلساvت؛

 التوق�ع مع الرئ4س *ىل الش�یاكت وس�ندات أ�داء الصادرة vمس اجلامعة؛ -

 املك,ب املد�ري؛ *ىلٕا*داد مرشوع مزيانیة الس�نة املالیة املوالیة وعرضه �لتداول  -

 .تقر�ر املايل �ل�امعة لعرضه *ىل امجلع العامٕا*داد ال  -

  .ینوب عنه يف 	ا� غیابه Sٔو ٕاذا *اقه *ائق ا±يúسا*د Sٔمني املال يف مزاو� Íامه Sٔمني مال مسا*د 

  27املادة 
  املد�ر العام

  .ب2س�یري وٕادارة اجلامعةیقوم املد�ر العام مبسا*دة الرئ4س وSٔعضاء املك,ب املد�ري يف مزاو� ÍاÍم و�اصة تÑ املتعلقة 
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  الفرع الثالث
  ا�ٔ¿زة الت5ٔدی��ة

  28املادة 
  �لس�با	ة ا�ٔ¿زة الت5ٔدی��ة �ل�امعة امللك�ة املغربیة

  : أ�¿زة الت5ٔدی��ة �ل�امعة يه

  ؛ الت5ٔدی��ة ا�لجنة اجلامعیة  -

  . جلنة �س�تy0اف اجلامعیة -

  29املادة 
 �ةلت5ٔدی� اا�لجنة اجلامعیة 

من قÃل امجلع العام مجیعا معینني  ،اكتب �لضبطSٔعضاء من ب4هنم رئ4س úسا*دمه  3من  �ةلت5ٔدی� اتتكون ا�لجنة اجلامعیة 
ح من املك,ب املد�ري   .القانونیة مكفاءاهتمع أ��ذ بعني �عتبار  العادي vقرتا

v ا� إال�الل	حاكم  ال2رشیعیة والتنظميیة املنظمة �لر ضة و�اصة حاكم�ٔ يف Sٔ السالف ا±�ر 30.09القانون رمق
 �رة الید، املطبقة *ىل ر ضة أ��الق�ةقوا*د التقyیة و ال و Sٔو ب5ٔحاكم هذا النظام أ�سايس والنصوص املتöذة لتطبیقه

يف حق أ�شöاص ا±اتیني  الت5ٔدیيب �ل�امعة  نظامال  املنصوص *لهيا يف الت5ٔدی��ة تvوقالع ة�الت5ٔدی�  ا�لجنة اجلامعیة صدرت
  .السالف ا±�ر 30.09رمق  من القانون 24ا±�ن oكون �ل�امعة سلطة ت5ٔدی��ة *لهيم وفق املادة  واملعنویني

  .كام هو حمدد ب5ٔنظمهتا العامة وفق النظام الت5ٔدیيب �ل�امعة �توت الت5ٔدی��ة Pسري ا�لجنة اجلامعیة 

  30املادة 
  جلنة �س�تy0اف اجلامعیة

 رة عن ا�لجنة اجلامعیة القرارات الصاد vلنظر اس�تy0اف�ا يف الطعون املقدمة ضداجلامعیة  جلنة �س�تy0افختتص 
ح  ، اكتب �لضبطSٔعضاء من ب4هنم رئ4س úسا*دمه  3من تتكون و . ة�الت5ٔدی�  معینني مجیعا من قÃل امجلع العام العادي vقرتا

  .القانونیة مكفاءاهت �عتبار من املك,ب املد�ري مع أ��ذ بعني

  .ب5ٔنظمهتا العامة حمددكام هو Pسري جلنة �س�تy0اف اجلامعیة وت�ت وفق النظام الت5ٔدیيب �ل�امعة 

  الفرع الرابع
  �لس�با	ة ا�ٔ¿زة املركزیة �ل�امعة امللك�ة املغربیة

  31املادة 
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́ ل�ان ا�امئة و ا�ل�ان Sٔ*اله يه ا� 12املادة املنصوص *لهيا يف  س�با	ةل � أ�¿زة املركزیة �ل�امعة امللك�ة املغربیة  تصة ا
  .سلطهاليت ميكن �لمك,ب املد�ري Sٔن یفوض لها بعضا من 

من القانون  30طبقا �لامدة وذÀ وا�لجنة املعنیة،  اتفاق�ة توقع بني املك,ب املد�ري حملالتفویض املشار ٕالیه Sٔ*اله  كون�
  .السالف ا±�ر 30.09

ح من رئ4سه،  ،یصادق املك,ب املد�ري  مراقÃة�یف�ات  ورشوط ذÀ  اليت حتدد *الوة *ىل االتفاق�ةهذه  بنود *ىلvقرتا
  .املك,ب املد�ري ا�لجنة من قÃل

  .من قÃل رئ4س هذا املك,ب املك,ب املد�ري اءعضو یعهد ïرئاس�هتا ٕاىل Sٔ	د S. ٔSٔعضاء 5من تتكون لك جلنة 

تنعقد مبقر اجلامعة ویقدم تقر�را جيب Sٔن اليت  وحيدد اجلدول الزمين الج�*اهتا سريهاحسن قوم رئ4س لك جلنة بضامن ی
 óشغالها عن حصیSٕٔاىل املك,ب املد�ري.  

  .�لفا �املك,ب Sٔعضاء هذا عضوا من  املك,ب املد�رييف 	ا� غیاب رئ4س ا�لجنة Sٔو ٕاذا *اقه *ائق، یعني رئ4س 

  .  �ل�ان Sٔن ت�ت ٕاال يف القضا  اليت تد�ل مضن اخ,صاصاهتاا تؤهلال 

 : ا�ل�ان ا�امئة. 1

  :يه س�با	ةل �  ا�لجن ا�امئة �ل�امعة امللك�ة املغربیة

 ؛أ�طر الر ضیةت5ٔهیل الوåء الر ضیني و  ع�دوضعیة الر يض واجلنة  -

 جلنة التحكمي؛ -

 ؛الس�با	ةا�لجنة الÄسویة لر ضة  -

 الر يض؛جلنة الطب  -

 جلنة تنظمي املنافسات؛ -

 جلنة ا�راسات وإالصال	ات؛ -

 ؛�لس�با	ة جلنة أ�نظمة العامة �ل�امعة امللك�ة املغربیة -

 واالتصال ؛جلنة املالیة وال2سویق  -

 ؛صغارجلنة oكو�ن الر ضیني ال -

 ؛ التحتیة اتالب�Äجلنة  -

  .جلنة فض الزنا*ات -
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 : ا�ل�ان ا´تصة. 2

رضور ، ذÀ 5ٔى الرئ4س تر إا	داث جلان خمتصة لكام  ا�ل�ان ا�امئة، ميكن �لمك,ب املد�ريصاصات اخ, مع مرا*اة
  .ٔ��ل حتق�ق هدف حمدد دا�ل مدة حمدودةحمددة  اموoلكیفها مبه

من  ملك,ب املد�ريSٔ	د Sٔعضاء إاىل  ویعهد ïرئاس�هتا.امجلع العامSٔعضاء ا�لجنة ا´تصة من ینب Sٔعضاء  یعني املك,ب املد�ري
  .قÃل رئ4س هذا املك,ب

  32املادة 
  جلنة وضعیة الر يض واع�د الوåء الر ضیني

  وت5ٔهیل ا�ٔطر الر ضیة

لر ضیني وضعیة االقضا  املتعلقة ب مجیع س�با	ةل �  العامة �ل�امعة امللك�ة املغربیة ةنظمهذه ا�لجنة طبقا لûٔ  درست
الر ضیني وأ�طر الر ضیة، واع�د الوåء الر ضیني ولك  ٕا�ازةيف طلبات وت�ت . وانتقاالهتم دا�ل املغرب Sٔو �ار�ه

  س�با	ةل �  وذÀ طبقا لûٔنظمة العامة �ل�امعة امللك�ة املغربیة ،	االت ت5ٔهیل أ�طر الر ضیة

  33املادة 
  جلنة التحكمي

 Pرتام قوا*د ا�لعب	ع و  معة وتتوىلاجلا تنظمهايت ملنافسات اليف ا تعني احلاكمو  سهر هذه ا�لجنة *ىل اÃ2كو�ن تoة وÃمراق
  .اجلامعة ٕاىلهیئة احلاكم املنضو�ن 

  .اجلامعةيف لك القضا  املتعلقة vلتحكمي دا�ل  وت�ت

  34املادة 
  الس�با	ةلر ضة  ا�لجنة الÄسویة

  . الس�با	ةتنظمي بطو� وطنیة äسویة يف ر ضة  و لس�با	ةا Pشجیع املرSٔة *ىل ممارسة ر ضةتتوىل هذه ا�لجنة 

  35املادة 
  جلنة الطب الر يض

ة الطبیة Sٔثناء تنظمي �لر ضیني اèاز�ن كام Pسهر *ىل الیقظ ینيالطب التÃ2ع هذه ا�لجنة لك القضا  املتعلقة vملراقÃة و  سر تد
املÄشطات وماكحفته طبقا �لنصوص ال2رشیعیة  ، وكذا اختاذ تدابري الوقایة من تعاطياملنافسات والتظاهرات الر ضیة

 .اجلاري هبا العمل
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  36املادة 
  جلنة تنظمي املنافسات الر ضیة

العامة النظام أ�سايس وأ�نظمة ا هذل�امعة طبقا ملق,ضیات الر ضیة � نافساتامل Pسهر هذه ا�لجنة *ىل تنظمي 
ح الرتاخ�ص لûٔشöاص ا±اتیني واملعنویني نتاجئ  عمتدوت ،�ل�امعة طبقا �لامدة ر ضة  ةتنظمي تظاهر  لمن �Sٔاملبار ت ومتن

  .لف ا±�رساال  30.09ن القانون رمق م 71

  37املادة 
  جلنة ا�راسات وإالصال	ات

الصعید الوطين *ىل  )الÄشاط الر يض املعين( لس�با	ةا سة ر ضةوضع اسرتاتیجیات oمنیة ممار تتوىل هذه ا�لجنة 
  .إالصال	ات املعمتدة من قÃل املك,ب املد�ريراسات وتÃ2ع ا�اجلهوي واحمليل كام Pسهر *ىل ٕاجناز و 

  38املادة 
  ....جلنة أ�نظمة العامة �ل�امعة امللك�ة املغربیة

هذه أ�نظمة من قÃل املراد ٕاد�الها *ىل التعدیالت  قرتا	اتاوٕا*داد وضع أ�نظمة العامة �ل�امعة یعهد ٕاىل هذه ا�لجنة 
  .ٕا&هيا اجلامعة اليت تنضوي لس�با	ة� ل  امعة ا�ولیةSٔنظمة اجل ذÀ وفق والعادي، �ري امجلع العام

  39املادة 
  واالتصالجلنة املالیة وال2سویق 

مواردها  oمنیةاملس2شهر�ن واحملتضنني من �Sٔل  ïر¹مج معل اجلامعة يف جمال البحث عنوضع وتنف�ذ تتوىل هذه ا�لجنة 
  .االتصال املتا	ة وسائلحتسني صورة اجلامعة والنطق vمسها *رب لك كذا و املالیة 

  40املادة 
  صغارجلنة oكو�ن الر ضیني ال

ح �ل�امعة من �Sٔل ٕا	داث الهیالك  لس�با	ةا يف ر ضة لصغارتتوىل هذه ا�لجنة oمنیة oكو�ن الر ضیني ا بتقدمي اقرتا
  .*ىل ٕا	داث هذه الهیالكالرضوریة لهذه الغایة وPشجیع امجلعیات والرشاكت الر ضیة املنضویة ٕاىل اجلامعة 

  41املادة 
  جلنة الب�Äات التحتیة

وذÀ طبقا  لس�با	ةار ضة  هباارس والتجهزيات الر ضیة اليت متٕا*داد ïر¹مج اجناز وصیانة املÄش5ٓت تتوىل هذه ا�لجنة 
 لس�با	ةل�  القوا*د التقyیة املطبقة *ىل التجهزيات الر ضیة *ىل املك,ب املد�ري تقرتحكام . �لمعایري ا�ولیة يف هذا اèال

  .الر ضیني واملنافسات والتظاهرات الر ضیة سالمةمن �Sٔل ضامن 
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  42املادة 
  جلنة فض الزنا*ات

من ، بطلب من أ�طراف املعنیة، املغربیة، البت ا�لجنة الوطنیة أ�وملبیةاخ,صاصات  مرا*اة عتتوىل هذه ا�لجنة، م
  .بني Sٔعضاء اجلامعة Sٔو الوساطة يف الزنا*ات اليت تÄش5ٔ التوف�ق  �الل

  الرابعالباب 
  العصبة إال	رتاف�ة

  43املادة 
  �	رتاف�ةالعصبة 

 3 يفالصادر  1.58.376*ىل شلك مجعیة ختضع ٔ�حاكم الظهري الرشیف رمق  س�با	ةل �  حتدث اجلامعة امللك�ة املغربیة
القانون رمق Sٔحاكم كام وقع تغیريه وoمتميه، وكذا  ،بy2ظمي حق ت5ٔس4س امجلعیات) 1958رب نومف 15(1378أ�وىلجامدى 
  .القانون املذ�ور من 36اس�2فاء الرشوط املنصوص *لهيا يف املادة  مبجردالسالف ا±�ر، عصبة ا	رتاف�ة  30.09

بy2ظمي املنافسات والتظاهرات الر ضیة ذات  س�با	ةل � اجلامعة امللك�ة املغربیة من  بتفویض �	رتاف�ةالعصبة  یعهد ٕاىل
اليت Pشارك فهيا امجلعیات الر ضیة والرشاكت الر ضیة ا�ٔعضاء vجلامعة وكذÀ  و وPس�یريها وتÄس�یقها �	رتايفالطابع 

  .والتظاهرات الت�اري لهذه  املنافسات �س�تغاللتدبري حقوق 

اليت  و �	رتاف�ةوالعصبة  س�با	ةل �  اجلامعة امللك�ة املغربیةموضوع اتفاق�ة تربم بني التفویض املشار ٕالیه Sٔ*اله �كون 
السالف  30.09من القانون رمق  38طبقا �لامدة  ، وذÀالطرفنيهاذ�ن بني  اليت oربط حتدد، *الوة *ىل ذÀ، العالقة

  .ا±�ر

ح من امل  س�با	ةل � هذه االتفاق�ة من قÃل امجلع العام �ل�امعة امللك�ة املغربیة  *ىل بنود یصادق   .ك,ب املد�ريبناء *ىل اقرتا

  اخلامسالباب 
  مق,ضیات مالیة وحماس�باتیة

  44املادة 
  اس��ةالس�نة احمل

 .ش�تÄرب 30وتÄهت9ي يف  فاحت Sٔكتوïريف  ئت�,د و.شهرا 12*ىل مدى  س�با	ةل �  �ل�امعة امللك�ة املغربیةمتتد الس�نة احملاس��ة 
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  45املادة 
  ةانیزي امل

یصها ص مكن خت النفقات امل مجموعو Sٔن حتصل *لهيا اجلامعة ع املوارد اليت ميكن èمو  التوقعیة يه الوثیقةاجلامعة  مزيانیة
  .اس��ةاحمل ح,یا�اهتا �الل الس�نةملوا¿ة ا

  .*لهيا امجلع العام یصادقو  ك,ب املد�ريیمت التداول ÷ش5ٔهنا من قÃل امل اد املزيانیة من قÃل Sٔمني املال و یمت ٕا*د

  .اس��ةاجلامعة م,وازنة �الل الس�نة احمل تاوارد ونفقمجيب Sٔن oكون 

ح من م ك,ب املد�ريامل طرف  ددة منحسب املساطر احملاس�باتیة احملذ املزيانیة �تنف الرئ4س وSٔمني املال  یتوىل  راقبvقرتا
  .�ف,�اص املايل لسريها لكف vلتصدیق *ىل حساvت اجلامعة واملاحلساvت 

  46املادة 
  املوارد

  :من س�با	ةل �  تتكون موارد اجلامعة امللك�ة املغربیة

- Ãنوي اتواج�ٔعضاء اليت یؤدهيا  �خنراط السS؛ اجلامعة  

 اجلامعة ؛ مداخ�ل التظاهرات الر ضیة ا�ولیة اليت تنظمها ومداخ�ل ا�لقاءات ا�ولیة �لفرق الوطنیة  -

و معة Sٔ املنظمة من طرف اجلا والتظاهرات�لمنافسات ,عدد الوسائط م حقوق البث التلفزي Sٔو  Pسویق *ائدات -
 ؛حتت ٕارشافها

 ت الر ضیة الرمسیة Sٔو الودیة اليت تنظمهااحملصل *لهيا من مداخ�ل املنافسا املئویة و�ق,طا*اتÄس�بة ال  -
 ؛إالق,ضاء عند ،صب اجلهویة Sٔو العصبة �	رتاف�ةالرشاكت الر ضیة Sٔو العو امجلعیات  

 ؛امعةالغرامات والعقوvت املطبقة *ىل Sٔعضاء اجلو  حقوق الطعن -

 ة Sٔخرى معوم�ة Sٔو �اصة؛هیئیة �ٔ و یة õ ٔSو� وامجلا*ات الرتاب إال*ا¹ت املالیة � -

 مداخ�ل توظیف Sٔموال اجلامعة ؛ -

 ؛س2شهار وإالشهار و�ح,ضانمداخ�ل � -

 ؛اليت متلكها اجلامعة والعقاریة مداخ�ل املمتلاكت املنقو�  -

 ؛Pسویق البضائع الت�اریة اليت تÄ,جها اجلامعة مداخ�ل بیع املطبو*ات Sٔو  -

 الهبات والوصا ؛ -

ح هبا القوانني اجلاري هبا العملSٔیة موارد  -  .Sٔخرى Pسم
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  47املادة 
  فاتفالن

  .املوارد ل2س�یري اجلامعة وحتق�ق Sٔهدافها لاس�تعامخيصص 

Sٔو ا&هتیئة نفقات �س2:ر و س�یري ونفقات نفقات ال2  یبني احملاس�يب ا±يا´طط  اجلامعة يف نفقاتد ولهذه الغایة، حتد
  .جهزيت ال 

 :بعد التوق�ع املشرتكال ميكن حسب أ�موال ٕاال 

 لرئ4س وSٔمني املال؛ٕاما � -

 .ٕاما �لرئ4س وSٔمني املال املسا*د يف 	ا� غیاب Sٔمني املال Sٔو ٕاذا *اقه *ائق -

  .، ميكن لنائب الرئ4س املعني بصفة قانونیة لهذا الغرض Sٔن یوقع حم�يف 	ا� غیاب الرئ4س

  48املادة 
  احملاس�بة

  .�ل�امعة نتاجئ التدبري املايل زرب ت حماس�بة یمت مسك

ي ±ا و نياحملاس�ب4اخلرباء هیئة احلساvت مس�ل يف  مراقبحساvت وäSٔشطة اجلامعة س�نو  من قÃل یمت التدق�ق يف 
  .مyخرطا vجلامعة Sٔال �كونجيب 

صورة Sٔهنا تعكس  و*ىلطبق *لهيا، یة اليت ت احملاس�بات  ٕاىل إالشهاد *ىل مطابقة تقدمي احلساvت �لقوا*دتدق�ق هيدف ال 
و�لزتامات املنصوص قوا*د �لري اجلامعة املالیة و*ىل مطابقة Pس�یا ±مهتت املالیة املنجزة من قÃل اجلامعة وق�ة �لعملیاق� ح 

  .*لهيا يف هذا النظام أ�سايس

  . املك,ب املد�ريه من قÃل ب لالتوص�لجمع العام بعد  الج�ع Sٔو یقدم تقر�ر تدق�ق احلساvت يف

وضعیة لس�نة وكذا املنجزة دا�ل املزيانیة يف ا تقر�ر املايل ا±ي یعده Sٔمني املال وا±ي یبني العملیاتو�كون مرفقا vل 
  .ل�امعة� ا±مة املالیة

ٕال*ال¹ت Sٔو يف جریدة ل إاللكرتوين هايف موقع  �ل�امعة جيب لك س�نة äرش تقر�ر تدق�ق احلساvت والتقر�ر املايل
 .القانونیة
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  49املادة 
  الس�نوي جب �خنراطاو 

مÃلغ واجب �خنراط الس�نوي vلÄس�بة دد وحي. س�نةمن لك  الفاحت من Sٔكتوïرúس�تحق واجب �خنراط الس�نوي يف 
ح من املك,ب املد�ريللك ف*ة من Sٔعضاء اجلامعة لك س�نة من ق    .Ãل امجلع العام vقرتا

قÃل انعقاد امجلع العام ا±ي µرخي یوما بعد  �Sٔ30ل  دا�للس�نة اجلاریة �الل اا�ٔعضاء اجلدد واجب اخنراط  ب Sٔداءجي
  .معضو�هت

  50املادة 
  )�ق,ضاءعند (و�ق,طا*اتئویة ة امل الÄس�ب

 يت تنظمهامداخ�ل املنافسات الر ضیة الرمسیة Sٔو الودیة ال و�ق,طا*ات احملصل *لهيا منئویة الÄس�بة امل  دد لك س�نةحت
ح من من طرف امجلع العام عند �ق,ضاء، �	رتاف�ة،امجلعیات والرشاكت الر ضیة Sٔو العصب اجلهویة Sٔو العصبة  vقرتا

  .املك,ب املد�ري

  السادسالباب 
  مق,ضیات خمتلفة

  51املادة 
  أ�نظمة العامة

  .Sٔ¿زة اجلامعة يف Sٔنظمهتا العامةات Pس�یري وتنظمي �یف�د دحت

  .يف نظاÍا أ�سايس وSٔنظمهتا العامة �خنراط حبمك القانون وبصفة ٕالزام�ةيف اجلامعة  �خنراط یرتتب *ىل

هيا أ�ساس�یة �ل�امعة ا�ولیة املنضویة ٕا&أ�نظمة  ٕاىل،اجلاري هبا العمل ٕاطار النصوص ال2رشیعیة يف ،اجلامعة oرجع
  .ها هذا النظام أ�سايسیعاجل  مل مس5ٔ�خبصوص Sٔیة وSٔنظمهتا العامة 

  52املادة 
  احلل

  .الغرض عوة ٕالیه خصیصا لهذاا�تمت ي ٕاال من طرف مجع *ام �ري *ادال ميكن 	ل اجلامعة 

ملنصوص *لهيا يف اوالتصویت أ��لبیة و النصاب  وفق رشوطحلل امجلع العام �ري العادي ٕالصدار قرار ا ویتداول ینعقد
  .من هذا النظام أ�سايس 20ملادةا

  .یعني امجلع العام املدعو لهذه الغایة خÃريا Sٔو *دة �رباء �لكفون بتصف�ة ممتلاكت اجلامعة ،يف 	ا� احلل
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ح مت    .ٕاىل مجعیة Sٔو *دة مجعیات مماثSٔ óو معرتف لها بصفة املنفعة العامة طبقا �لقوانني اجلاري هبا العملأ�صول الصاف�ة ن

  53املادة 
  ا�خول 	زي التنف�ذ

ویÄسخ وحيل حمل النظام  ،�ري العاديمن طرف امجلع العام  جرد املصادقة *لیهمبالتنف�ذ  حبزي يسأ�سا امنظهذا ال  د�لی
  .2014فربا�ر  16 املنعقد بتارخي س�با	ةل �  امللك�ة املغربیة �ل�امعة �ري العادييف امجلع العام  أ�سايس املصادق *لیه


