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  الأولالباب 

 مقتضيات عامة   

 1املادة 

 التأأسيس والتسمية 

 
 1- 58- 376ختضع امجلعية الرايضية املسامة "العصبة اجلهوية" لهذا النظام الأسايس املعد طبقا للظهري الرشيف رمق 

( املتعلق حبق تأأسيس امجلعيات كام وقع تغيريه وتمتميه والظهري 1958نونرب  15) 1378الصادر يف جامدى الأوىل 

املتعلق   30- 09( بتنفيذ القانون رمق  2010أأغسطس    24)  1431من رمضان    13صادر يف    1- 10- 150الرشيف رمق  

( الصادر بتطبيقه، والقانون رمق 2011نونرب  4) 1432ذي احلجة  7بتارخي  2- 10-628ابلرتبية البدنية واملرسوم رمق 

 2)  1417ذي القعدة  23بتارخي  1- 97–84املتعلق بتنظمي اجلهات الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  47- 96

 (   1997أأبريل 
 

لهيا فامي هو الحق ابلعصبة اجلهويةعصبة هجة امس العصبة اجلهويةحتمل هذه   ……………….. وستمت االإشارة اإ
 

 2 املادة

 املدة  
يف تؤسس العصبة اجلهوية ملدة غري حمدودة، عدا يف حاةل احلل املس بق املعلن عنه وفق الرشوط املنصوص علهيا 

 من هذا النظام الأسايس. 43 املادة
 

 3املادة 

 املقر الاجامتعي 
 

يوجد مقر العصبة اجلهوية ب……….  وميكن تغيري املقر داخل املدينة بقرار من املكتب املديري للعصبة، وال حيق 

ال بقرار من امجلع العام غري العادي للعصبة وبعد املوافقة عليه من  ىل أأخرى داخل نفس اجلهة  اإ تغيريه من مدينة اإ

 طرف اجلامعة امللكية املغربية للس باحة. 
 

 4املادة 

 الألوان، الشعار والرمز 
 أألوان العصبة اجلهوية يه ..... - 

 شعار العصبة اجلهوية هو …….  - 

 رمز العصبة اجلهوية هو …….  - 

 والتجارية.." ذلى املكتب املغريب للملكية الصناعية  ..……………" العصبة اجلهوية    ورمز، شعار  أألوانيمت تسجيل  

 . .……………حتت رمق



 5املادة 

 الرتابية املنطقة  
 

 تضم املنطقة الرتابية للعصبة اجلهوية أأقالمي وعامالت هجة ………………………  
 

 6املادة 

 الهدف 
 

ىل متكني امجليع من  ىل نرش وتعممي الس باحة برتاب املنطقة املتواجدة داخلها والسعي اإ ممارسة هتدف العصبة اجلهوية اإ

    ختصصاهتا:  الس باحة جبميع

العلوي   الغطس  - 6 - الغطس  - 5 - الفنية  الس باحة  - 4 - املاء كرة - 3 - املفتوحة املياه س باحة - 2 - الس باحة  - 1

  الأساتذة س باحة - 7–

 التالية: وتسهر عىل احرتام مجيع ما ورد يف بنود النظام الأسايس للجامعة امللكية املغربية للس باحة وتضطلع ابملهام 

رشاف اجلامعة امللكية املغربية   للس باحة. •  عقد امجلوع العامة العادية وغري العادية وفق القانون الأسايس وحتت اإ

ما حدده   الرايضية حسب والرشاكت  املغربية للس باحةء اجلامعة امللكية •  مض امجلعيات الرايضية املنضوية حتت لوا

 واملس توفية ملفاهتا االإدارية مجليع الواثئق القانونية. 09 -30- قانون الرتبية البدنية 

بتنس يق وموافقة اجلامعة امللكية املغربية  من طرفها املعد  الس نوي•  هتئي وتنظمي امللتقيات اجلهوية وفق الربانمج 

 للس باحة

داراي، تقنيا وماداي من طرف اجلامعة امللكية املغربية للس باحة داخل تراب نفوذها  الوطنية املنظمة•  تتبع امللتقيات   اإ

 الس باحني. • السهر عىل معلية التنقيب عىل 

 احرتاهما. •  تطبيق القوانني والأنظمة اجلامعية والسهر عىل 

 •  تطبيق واحرتام القوانني الرايضية املتعلقة ابلس باحة جبميع أأصنافها.  

 هجواي.    واملادية للس باحة•  ادلفاع عن املصاحل املعنوية 

•  اختاذ قرارات تأأديبية تكتيس الصيغة الهنائية بعد البت فهيا من طرف اجلامعة، وميكن لها اكتساب قوة اليشء 

 قع اس تئنافها داخل الآجال احملددة وفق النظام ادلاخيل. املقيض به مىت مل ي

 وضع تأأشريهتا.  اجلامعة معملفات اخنراط امجلعيات اجلديدة اليت حتال علهيا من طرف  ودراسة•  تقدمي تقارير 

برام عقود رشاكة مع مستشهرين وحمتضنني بعد موافقة اجلامعة امللكية  عىل أأن تكون هذه   املغربية للس باحة،• اإ

 املوافقة مكتوبة ومعلةل.

امجلعيات الرايضية ولك من هل عالقة ابلس باحة   واحلاكم ومسرييواملدربني  لفائدة الس باحني• هتئي فرتات تكوين 

رشاف وموافقة اجلامعة امل   اجلامعة الشهادات املسلمة من طرف العصبة  وتعمتدلكية املغربية للس باحة حتت اإ

 • تطبيق مجيع دورايت اجلامعة واحرتام ما جاء فهيا. 

 • التنس يق مع السلطات العمومية وامجلاعات احمللية من أأجل توفري التجهزيات الرايضية ملامرسة ا لس باحة 



 • احرتام ميثاق أأخالقيات الرايضة

 30- 09 والرايضة رمق ىل احرتام وتطبيق النصوص الترشيعية والتنظميية املنبثقة عن قانون الرتبية البدنية • السهر ع

 . أأو مبناسبهتاالرايضية  والتظاهرات مباكحفة تعاطي املنشطات وماكحفة العنف واالإقصاء أأثناء املنافسات  املتعلقة
 

 الباب الثاين 

 تكوين العصبة اجلهوية   
 

 تتكون العصبة اجلهوية من أأعضاء نش يطني. أأعضاء رشفيني. وأأعضاء ملتحقني
 

  7املادة 

 الأعضاء النش يطون  
 

 القبول؛ واملتوفرة فهيا رشوط  املغربية للس باحة•  امجلعيات الرايضية املنضوية حتت لواء اجلامعة امللكية 

داخل املنطقة   الاجامتعيواملوجود مقرها  09 -30- قانون الرتبية البدنية • الرشاكت الرايضية حسب ما حدده 

 للعصبة.الرتابية 
 

  8املادة 

 الأعضاء الرشفيون  
 

سواء عىل الصعيد اجلهوي أأو الوطن   خدمات للس باحة  أأو أأدوايؤدون  املعنويون اذلينمه الأشخاص اذلاتيون أأو 

أأو ادلويل، ويعينون من طرف رئيس العصبة بعد موافقة املكتب املديري للعصبة واملصادقة عليه يف أأقرب مجع عام  

 للعصبة.
 

  9املادة 

 امللتحقون   
 

العصبة، وفق الرشوط احملددة • امجلعيات الرايضية املنمتية جلهات أأخرى حمادية واليت متارس نشاطها الراييض مضن 

 .يف الأنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية للس باحة
 

  10املادة 

 رشوط العضوية  
 

للحصول عىل صفة عضو ابلعصبة يتعني عىل امجلعية الرايضية أأن تكون يف وضعية قانونية وأأن يكون ملفها  •  

  املغربية للس باحة االإداري مقبوال من طرف اجلامعة امللكية 

 ة.املتعلق ابلرتبية البدنية والرايض 30- 09وضعية قانونية طبقا لأحاكم القانون رمق  الرايضية يف• أأن تكون الرشاكت 



  11املادة 

 فقدان العضوية   
 

 ابلنس بة للجمعيات و الرشاكت الرايضية :   - 1

 متتاليتني، احلل او الاس تقاةل او التوقف عن املشاركة يف املنافسات الرمسية خالل س نتني  ⁃

الشطب املقرر من طرف امجلع العام ابقرتاح من املكتب املديري لسبب خطري يلحق رضرا عىل ممارسة الس باحة   ⁃

هذه احلاةل، ال جيوز املكتب   ويف الأسايس.من هذا النظام  6أأو يتناقض مع أأهداف العصبة احملددة يف املادًة 

ال بعد دعوة امجلعية أأو الرشكة الراي   ضية املعنية لتقدمي توضيحاهتا،املديري اختاذ اقرتاحه اإ

.اخملتصة مقرر هنايئ صادر عن الهيئات القضائية  ⁃   
 

شخاص اذلاتيني :   - 2  ابلنس بة للأ

 الوفاًة.  ⁃

 الاس تقاةل.  ⁃

الشطب املقرر من طرف امجلع العام ابقرتاح من املكتب املديري لسبب خطري يلحق رضرا عىل ممارسة الس باحة   ⁃

هذه احلاةل، ال جيوز املكتب   ويف الأسايس.من هذا النظام  6أأو يتناقض مع أأهداف العصبة احملددة يف املادًة 

ال بعد    توضيحاته، ابلأمر لتقدمي دعوة املعناملديري اختاذ اقرتاحه اإ

 اخملتصة. مقرر هنايئ صادر عن الهيئات القضائية  ⁃
 

  12املادة 

 حاالت التنايف 
 

أأن   ال،علهيا أأجرا أأم  اجلامعة ويتقاضونمينع عىل الاشخاص اذلين يشغلون همام ادارية أأو تقنية داخل العصبة أأو 

 يشغلوا هماما ابملكتب املسري العصبة 
 

 13املادة 

 املشاركة  
 

وغري مس توفية اللزتاماهتا املالية   قانونية،الرايضية اليت توجد يف وضعية غري  والرشاكتال حيق للجمعيات الرايضية 

 والعصبةاجتاه العصبة واجلامعة أأن تشارك يف امللتقيات املربجمة من طرف اجلامعة 
 

 

 

 

 

 



   الثالث الباب  

 أأهجزة العصبة   
 

  14املادة 

 أأهجزة العصبة   
 من: تتشلك العصبة اجلهوية 

 •  امجلع العام  

 •  املكتب املسري للعصبة 

 •  الهيئات التأأديبية  

 •  اللجان اجلهوية  
 

 الفرع الأول 

 امجلع العام  
 

 ميكن للجمع العام أأن يكون عاداي أأو غري عادي
 

 الأول  الفرعياجلزء 

 امجلع العام العادي 
 

  15املادة 

 الاختصاصات   
 ييل:امجلع العام العادي خيتص مبا 

 •  املصادقة عىل التقريرين الأديب واملايل للمومس املنرصم 

• السهر عىل احرتام النظام الأسايس للجامعة امللكية املغربية للس باحة والأنظمة اجلامعية والنظام الأسايس للعصبة  

 اجلهوية

 أأربع س نوات    ابلالحئة ملدة• انتخاب الرئيس وأأعضاء املكتب 

للعصبة الاس تئناف  وجلنةللعصبة   التأأديبية• تشكيل اللجنة   

ىل اجلامعة امللكية املغربية للس باحة.   • تقدمي توصيات قصد رفعها اإ

 صبة يقدهما هل املكتب املديري الع  املوالية اليت• املصادقة عىل املزيانية املالية للس نة 

• انتداب مراقب للحساابت مس تقل، بناءا عىل اقرتاح من املكتب املديري للعصبة، قصد دراسة حساابت العصبة 

 والتصديق علهيا. 

 • البت يف مجيع املسائل اليت هتم الس باحة اجلهوية مع مراعاة الاختصاصات اخملوةل للأهجزة اجلامعية. 

 



   16املادة 

 التكوين  
    من: يتكون امجلع العام العادي 

واذلين توجد ملفاهتم االإدارية يف وضعية   املغربية للس باحةامللكية  واجلامعة يف العصبةممثيل الأعضاء املنخرطني  

 تكوين العصبة اجلهوية الثاين:الباب واملنصوص علهيم يف  واجلامعة،قانونية مس توفية اللزتاماهتا املالية اجتاه العصبة 

 وجواب:بيهنم  ومن الأسايسالنظام  من هذا

 الرئيس أأو من ميثهل بواسطة تفويض موقع من طرفه.  - 

 فاعل: بصفته  وحيرضه

 أأن ال يكون عضوا ابملكتب املديري للعصبة  للس باحة عىلاملغربية  اجلامعة امللكية ممثل -  

 مالحظ: وبصفته 

 الوصية.ـ ممثل االإدارة 

 احمللية. ـ ممثل السلطات 

 التصويت. التقن اجلهوي دون حق  كذكل املديرمن طرف الرئيس، وحيرضه  اس تدعاؤهخشص يمت  ولك
 

   17املادة 

 والسلط   الانتداب   
 

  واجلامعة ابلنس بة لك مجعية رايضية او رشكة رايضية يف وضعية قانونية ومس توفية اللزتاماهتا املالية اجتاه العصبة 

 التصويت.لأنظمة اجلامعة ويوجد مقرها يف تراب نفوذ العصبة لها احلق يف املشاركة يف معليات 

 يمت احتساب عدد الأصوات للك مجعية أأورشكة رايضية هادفة للرحب حسب القانون الأسايس للجامعة امللكية 

 املغربية للس باحة يف ا ملادة  14

ضافية حسب ترتيهبا اجلهوي يف البطوةل الوطنية املفتوحة -  متنح للجمعيات الرايضية والرشاكت الرايضية أأصواات اإ

 : وكأس العرش 

للعصبة( ابلنظام ادلاخيل  دد عدد الأصوات الاضافية  )حي  
 

  18املادة 

 العام العادي انعقاد امجلع   
 

 وقبل  أأكتوبر 15ينعقد امجلع العام العادي يف دورة عادية مرة لك س نة قبل بداية املومس الراييض يف أأجل أأقصاه 

 .العام العادي للجامعة بشهر عىل الاقل امجلع انعقاده

ىل مجيع امجلعيات الرايضية والرشاكت  اللزتاماهتا  ومس توفية قانونية،توجد يف وضعية  الرايضية اليت • يوجه الرئيس اإ

للمومس الراييض اذلي سينعقد فيه امجلع العام، وبناء عىل دورية اجلامعة يف  واجلامعة ابلنس بةاملالية اجتاه العصبة 

يوما عىل الأقل قبل التارخي   15ملوضوع، رسائل مضمونة الوصول تتضمن اترخي وماكن انعقاده وجدول الأعامل، وذكل  ا



احملدد النعقاده وتوجه نفس الرسائل لأعضاء املكتب املسري مع احرتام مجيع ما ذكر أأعاله، كام يتعني نرش االإعالن عن 

 ; والعصبةالالكرتونية للجامعة  واملواقعريق الصحافة. اترخي انعقاد امجلع العام العادي للعصبة عن ط

ذا حرضته الأغلبية املطلقة للأعضاء النشطني املنمتيني للعصبة  ال اإ • ال تكون مداوالت امجلع العام العادي حصيحة اإ

   ; رايضيةمن مجعيات رايضية ورشاكت 

ىل امجلع العا يوما عىل الأقل،   15م من جديد بعد منح أأجل • يف حاةل عدم توفر النصاب القانوين يمت الاس تدعاء اإ

 ;وميكن يف هذه احلاةل أأن ينعقد همام اكن عدد الأعضاء احلارضين

ذا عاقه عائق يرتأأسه أأحد نواب الرئيس  ;• يرأأس امجلع العام رئيس العصبة ويف حاةل غيابه أأو اإ

 ;احلارضين عن طريق التصويت الرسي أأو برفع اليد• يتخذ قراراته عن طريق الاقرتاع بأأغلبية أأصوات الأعضاء 

 • ال يقبل التصويت ابلتوكيل أأو ابملراسةل.
 

  19املادة 

  جدول أأعامل امجلع العام العادي  
 

 

ىل أأعضاء امجلع العام   أأايم عىل الأقل قبل انعقاده.  10• يوجه جدول الأعامل اإ

 التالية: جيب أأن يتضمن جدول الأعامل النقط 

 فهيا النصاب القانوين وحق التصويت.  • مراقبة توفر الرشوط القانونية مبا 

 • لكمة رئيس العصبة. 

 • تالوة حمرض امجلع العام السابق. 

 عىل التقريرين الأديب واملايل والتداول فهيام واملصادقة علهيام.   الاطالع • 

 احلساابت. • تالوة تقرير مراقب 

 • تالوة التقرير التقن. 

 .الاس تحقاقاملكتب املديري اجلديد يف حاةل   انتخاباللجنة اليت ستسهر عىل مراحل  انتداب• 

 . الاس تحقاق املكتب املديري اجلديد عند انتخاب• 

 • مناقشة مرشوع الس نة املالية املوالية. 

بداء الراي يف ملفات   الشطب أأو الطرد.  توحاال امجلعيات اجلديدة  اخنراط• اإ

 • املقرتحات. 

 من املكتب املديري للعصبة. ابقرتاحاللجنة التأأديبية  انتخاب• 

ىل اجلامعة امللكية   .   املغربية للس باحة• رفع التوصيات اإ

أأن يتداول امجلع العام العادي أأية نقطة غري مدرجة يف جدول الأعامل. ز ال جيو •   

 

 

 



 الثاين  الفرعياجلزء 

 امجلع العام غري العادي  
 

  20املادة 

 الصالحيات  
 

 لأجل: ينعقد امجلع العام غري العادي  

 للعصبة.وادلاخيل  • املصادقة عىل النظام الأسايس 

دخالها عىل النظام الأسايس أأو ادلاخيل للعصبة املقرتحة من طرف رئيس العصبة  •التداول عىل التعديالت املراد اإ

 العصبة.أأو من طرف عضو أأو عدة أأعضاء من 

ىل اجلامعة امللكية   للعصبة.بشأأن حل  للس باحةاملغربية • رفع تقرير اإ

 

  21املادة 

 انعقاد امجلع العام غري العادي  
 

ال بطلب من رئيس العصبة أأو من نصف الأعضاء واذلين ميثلون عىل الأقل  ىل امجلع العام غري العادي اإ ال ميكن ادلعوة اإ

ىل رئيس العصبة عن طريق الربيد املضمون مع  ثليث الأصوات داخل العصبة، ويف هذه احلاةل الأخرية يوجه الطلب اإ

خبار اجلامعة امللكية  يوما تتخذ اجلامعة امللكية  15ةل عدم الاس تجابة ذلكل داخل أأجل ، ويف حااملغربية للس باحةاإ

يف املوضوع، وجيب حيهنا أأن ينعقد امجلع العام غري العادي يف أأجل أأقصاه شهران وتطبق نفس   املغربية للس باحة قرارا

 االإجراءات اليت ترسي عىل عقد امجلوع العامة العادية.

ىل الأعضاء   امجلع العام غري العادي انعقادعىل الأقل عىل يوما  15يوجه جدول الأعامل اإ

 

  22املادة 

 املداوالت  
 

ذا اكن ثلثا الأعضاء حارضين ويف حاةل عدم النصاب يمت   ال اإ ال تكون مداوالت امجلع العام غري العادي حصيحة اإ

يوما ويشارك يف التصويت فقط من حرض من الأعضاء   15امجلع العام غري العادي بعد أأجل ال يقل عىل  اس تدعاء

 وع العامة العادية. اذلين يس توفون الرشوط املطلوبة للمشاركة يف التصويت خالل امجل

 • تتخذ قراراته بأأغلبية ثليث أأصوات الأعضاء احلارضين.

ذا تعذر ذكل أأحد نواب الرئيس حسب الرتاتبية   • برتأأس امجلع العام غري العادي رئيس املكتب املديري للعصبة أأو اإ

 • يمت التصويت بطريقة رسية.

 • ال يقبل التصويت ابلتوكيل أأو ابملراسةل.



 الفرع الثاين 

 املكتب املديري للعصبة 
 

 الأول  الفرعياجلزء 

 والتس يري قواعد التنظمي    
 

  23املادة 

 الصالحيات  
 

دارة      فهو:العصبة ومن أأجل هذا  وتس يريمكتب العصبة هو هجاز اإ

اجلامعة امللكية املغربية للس باحة من قبل أأهجزة امجلعية  وقرارات• يفرض احرتام هذا النظام الأسايس وكذا أأنظمة 

 ومس تخدمهيا

 • يسهر عىل تنفيذ قرارات امجلع العام 

خضاعه ملوافق امجلع العام   •يسهر عىل حتضري مرشوع برانمج معل العصبة واإ

عداد وتطوير الس باحة داخل حميط العصبة  • يسهر عىل اإ

 قات داخل حميط العصبة بتنس يق مع اجلامعة امللكية املغربية للس باحة. •يسهر عىل تنظمي ومتابعة ومراقبة املساب

 ووطنيا • يتخذ القرارات اليت ختدم مصلحة الس باحة يف احرتام اتم للقوانني والقواعد العامة اليت حتمك الس باحة حمليا

 موظفي والأطر التقنية للعصبة.• يوظف ابقرتاح من رئيس العصبة وبتنس يق مع اجلامعة امللكية املغربية للس باحة 

 • حيرض قانون املوظفني العاملني داخل العصبة وعرضه ملوافقة امجلع العام للعصبة 

 • خيلق اللجان اجلهوية والسهر عىل حسن التس يري. 

 العامة للعصبة والأنظمة•يسهر عىل اعداد مشاريع الأنظمة العامة للعصبة ومقرتحات تعديالت القانون الأسايس 

 وأأعضاء الأهجزة التأأديبية عىل امجلع العام  قرتح رؤساءي•  

عالوة عىل ذكل يبت املكتب املديري يف لك القضااي املرتتبة عن حاةل قوة قاهرة أأو احلاالت غري املنصوص علهيا يف  

 العامة للعصبة والأنظمةالأسايس  النظام هذا 
 

  24املادة 

 الاجامتع   - التداول   - الشغور   -   الانتخاب التكوين ـ  

 التكوين -  1
ىل  7يتكون املكتب املديري للعصبة من •   املال  وانئبه، أأمنيالعام  بوانئبيه، الاكتبيهنم الرئيس  نعضوا، م 15اإ

ذا اقتىض احلال.   وانئبه، ومستشارين اإ

 اجامتعاته بصفة استشاريةعصبة املستشار التقن اجلهوي اذلي حيرض ل ل  • يضم املكتب املديري
 



 الانتخاب  ـ   2

لك مرحش للرئاسة يتوجب عليه تقدمي الحئة ترش يحه حبيث يكون عدد اسامهئا مطابقا لعدد الأعضاء املكونني   - 

 للمكتب املديري. 

 وصنفهم الاكمةل  املرحشني، أأسامءمهلك الحئة الرتش يح جيب أأن تتضمن توقيعات مصححة ومطابقة للك الأعضاء  - 

ىل مقرها عن طريق الربيد املضمون مع االإشعار ابلتوصل مثانية أأايم     -  ترسل الرتش يحات لعضوية مكتب العصبة اإ

 متثيلية نسائية.  تتضمن الرتش يحات وجوابأأن عىل الأقل قبل التارخي احملدد النعقاد امجلع العام. وجيب 
 

 التالية: ويتعني أأن يتوفر يف املرحش الرشوط 

 س نة. 18• أأال يقل معره عن 

 • أأن يكون حامال للجنس ية املغربية وممتتعا حبقوقه املدنية. 

 داخل ادلائرة الرتابية للعصبة. الرشاكت املتواجدة• أأن يكون منمتيا الإحدى امجلعيات أأو 

 • أأن يكون جسل سوابقه العدلية خال من أأية سابقة.

 ، وال زال ميارس نشاطه الراييض. رخصة س باح• أأن ال حيمل 

 .يكون الاقرتاع رساي أأو عن طريق رفع اليد - 

 أأو التوكيل. ال جيوز التصويت ابملراسةل  - 

ىل امجلع العادي الانتخايب املقبل للجامعة امللكية املغربية للس باحة،   ابس تثناء -  والية التأأسيس اليت متتد حرصا اإ

س نوات، قابةل للتجديد مرة واحدة   4مكتب العصبة عن طريق الاقرتاع ابلالحئة ملدة  وأأعضاءينتخب رئيس 

وات املعرب عهنا خالل ادلور الأول، طلقة للأصلبية امل للرئيس، من طرف امجلع العام للعصبة ابلأغ  ابلنس بة

 وابلأغلبية النسبية يف ادلور الثاين وفق الرشوط املنصوص علهيا بعده.  

من الأصوات املعرب عهنا، يف حاةل تعذر ذكل   املطلقةتنتخب يف ادلور الأول الالحئة اليت حصلت عىل الأغلبية  - 

اللتان حصلتا عىل أأكرب عدد من  نالالحئتا لالنتخابيوما املوالية واذلي تقدم فه  15مي دور اثين داخل أأجل ظيمت تن

 اليت حصلت عىل أأكرب حدد من الأصوات. ةالالحئهذه احلاةل يمت انتخاب  ويفالأصوات يف ادلور الأول 

ذا حصلت الالحئ  اليت يكون وكيلها أأصغر س نا  ةالالحئتان عىل نفس عدد الأصوات يف ادلور الثاين، يمت انتخاب واإ

 . ابالنتخابالفائزة  ةالالحئويف حاةل تعادل السن جتري القرعة لتعيني 

السالف ذكره   30:09من القانون رمق  23يف احلاالت املنصوص علهيا يف البند الأخري من الفقرة الثالثة من املادة 

 اىل يتلكف مبامرسة املهام اخملوةل  منتداب يعني رئيس املكتب املديري، من بني الأعضاء املستشارين ابملكتب، رئيسا 

 الرئيس. 

 ـ التداول   3
 

ال حبضور الأغلبية املطلقة للأعضاء   ال ميكن للمكتب املديري أأن يتداول بصفة حصيحة اإ

 حاةل تعادل الأصوات، يرحج اجلانب اذلي يكون فيه الرئيس  ويفتتخذ القرارات بأأغلبية الأصوات 

 اجامتعات متوالية بدون عذر مقبول.  3 تغيب خالليعترب مس تقال من املكتب املديري، لك عضو 



 الشغور  ـ   4
 

ذا تعذر ذكل النائب الثاين للرئيس   • يف حاةل الشغور الهنايئ ملنصب الرئيس ينوب عنه مؤقتا النائب الأول للرئيس واإ

ىل حني  الرئيس   انتدابمدة من للفرتة املتبقية  سالرئي انتخابعادي اذلي يمت خالهل  عام أأقرب مجع انعقادوذكل اإ

 .السابق

تمت ادلعوة اىل عقد مجع عام غري عادي من أأجل   حصيحة،• يف حاةل شغور حيول دون تداول املكتب املديري بصفة 

ىل حني انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أأقرب مجع عام      عادي.تعيني جلنة تتلكف بترصيف الأمور اجلارية اإ
 

 الاجامتع  –   5
 

ىل ذكل بدعوة من طرف رئيس العصبة أأو بتفويض منه    شهر ولك لك    العصبة مرة • جيمتع مكتب   ما دعت الرضورة اإ

ذا عاقه عائق.   للاكتب العام أأو أأحد نوابه اإ

عداد جدول الأعامل وللك عضو من أأعضاء مكتب العصبة احلق يف اقرتاح النقط اليت يرغب   • يتوىل الاكتب العام اإ

ىل الاكت دراهجا مضن جدول الأعامل عىل أأن يوهجها اإ  .الاجامتع ( أأايم عىل الأقل قبل اترخي 5ب العام مخسة )يف اإ
 

 الثاين  الفرعياجلزء 

 همام املسؤولني الرئيس يني  
 

 25املادة 

 الرئيس 
 

 • يرأأس رئيس العصبة مجيع الاجامتعات ويسري مجموع أأهجزة ومصاحل العصبة  

 التالية:• ميارس الاختصاصات 

 • السهر عىل السري العادي للعصبة 

زاء السلطات العمومية   •  متثيل العصبة يف مجيع الشؤون املدنية واإ

 •  ضامن حسن سري اجامتعات امجلوع العامة واملكتب املديري للعصبة اليت يرأأسها  

 •  التوقيع عىل مجيع القرارات واملراسالت ولك وثيقة أأخرى ملزمة للعصبة.

حدى أأو عدة مؤسسات بنكية ويفاوض يف  • الأمر برصف ال     نفقات وفتح حساابت االإيداع، ابمس العصبة يف اإ

 شأأن ادلمع املايل عىل املدى القصري معها.

 انئبه عىل الش ياكت وأأوامر التحويل الصادرة ابمس العصبة  املال أأو•  يوقع مع أأمني 

قالهتم،  •  توظيف العاملني ابلعصبة واإ

امجلع العام القروض البنكية متوسطة أأو طويةل الأمد•  يربم، برتخيص من   

 •  يدبر حقوق الاس تغالل التجاري للمنافسات والتظاهرات الرايضية اليت للعصبة احلق يف اس تغاللها 

 •  يقوم بتدبري ممتلاكت العصبة برتخيص من امجلع العام 



ذا تغيب  ىل أأحد نوابه وينوب عنه اإ  أأو عاقه عائق. ميكن للرئيس تفويض بعض اختصاصاته اإ

 26املادة 

 الاكتب العام 
 

 التالية:يقوم الاكتب العام ابملهام 

طار احرتام القوانني والأنظمة، الرايضية يف• تتبع العالقات مع امجلعيات الرايضية والرشاكت   اإ

عداد حمارض اجامتعات مكتب العصبة وحفظ مجيع واثئقه وكذا امللفات االإدارية والتقنية  للجمعيات املنضوية حتت • اإ

 لواء العصبة. 

حالهتا عىل اجلامعة.  • تتبع هتئي الرخص وامللفات االإدارية واإ

 • تنس يق أأنشطة اللجان اجلهوية

ىل امجلع العام.  عداد التقرير الأديب اذلي يمت تقدميه اإ  • اإ
 

ذا تغ   يب أأو عاقه عائق. يساعد الاكتب العام يف القيام مبهامه الاكتب العام املساعد اذلي ينوب عنه اإ
 

  27املادة 

 أأمني املال   
 

 التالية: يقوم أأمني املال ابملهام 

 ساابتلح • مسك حساابت العصبة اليت جيب أأن تكون مصادق علهيا من طرف مراقب ل 

 هذا الشأأن يقوم بتحصيل املداخيل وتصفية النفقات اليت يأأمر الرئيس برصفها.  العصبة ويف• تدبري موارد 

 • التوقيع مع الرئيس أأو من ينوب عنه عىل الش ياكت وأأوامر التحويل الصادرة ابمس العصبة.

ىل امجلع العام  عداد التقرير املايل وتقدميه اإ  • اإ

ىل عداد مرشوع مزيانية الس نة املالية املوالية وتقدميه اإ   امجلع العام •اإ

ذا تغيب أأو عاقه عائق.  انئبهويساعد أأمني املال يف القيام مبهامه   اذلي ينوب عنه اإ
 

  الثالث الفرع 

 التقن املدير   - اللجان اجلهوية   - اللجنة التأأديبية   
 

   28املادة 

 اللجنة التأأديبية للعصبة  
 

معينني مجيعا من قبل امجلع   للضبط،أأعضاء من بيهنم رئيس يساعده اكتب  3تتكون اللجنة التأأديبية للعصبة من 

 القانونية. العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري مع الاخذ بعني الاعتبار كفاءاهتم 



السالف اذلكر  30- 09القانون رمق املنظمة للرايضة وخاصة أأحاكم  والتنظمييةيف حاةل االإخالل ابلأحاكم الترشيعية 

 الس باحة،  املطبقة عىل رايضة   والأخالقيةوالنصوص املتخذة لتطبيقه أأو بأأحاكم هذا النظام الأسايس والقواعد التقنية  

تصدر اللجنة التأأديبية للعصبة العقوابت املنصوص علهيا يف النظام التأأدييب للجامعة يف حق الأشخاص اذلاتيني 

  اذلكر.السالف  30- 09من القانون  24اذلين للعصبة سلطة تأأديبية علهيم وفق املادة  واملعنويني

 حمدد بأأنظمهتا العامة  تسري اللجنة التأأديبية للعصبة وفق النظام التأأدييب للجامعة كام هو 
 

  29املادة 

 اللجان اجلهوية  
 

لهيا يف  ىل جانب املكتب املديري للعصبة وحتال مقرراهتا عىل أأنظاره   14املادة • حتدث اللجان املشار اإ للعمل اإ

 للموافقة علهيا، ويعني رؤساءها وأأعضاؤها من طرف رئيس العصبة بعد استشارة أأعضاء املكتب املديري. 

حدى اللجن، يعني رئيس العصبة من ميثهل.   • يف حاةل شغور منصب رئيس اإ
 

 : ادلامئةً اللجان   -1 

 جلنة التحكمي   ⁃

 جلنة الطب الراييض   ⁃

 جلنة تنظمي املنافسات   ⁃

 جلنة البنيات التحتية   ⁃

 الزناعات   جلنة فض  ⁃
 

 اللجان اخملتصة :  - 2
حداث جلان خمتصة لكام ارتأأى الرئيس   ادلامئة،مع مراعاة اختصاصات اللجان اجلهوية  ميكن للمكتب املديري للعصبة اإ

 حمددة. وتلكيفها مبهام حمددة لأجل حتقيق هدف حمدد داخل مدة  رضوراي،ذكل 

يعني املكتب املديري للعصبة أأعضاء اللجنة اخملتصة من بني أأعضاء امجلع العام ويعهد برئاس هتا اىل أأحد أأعضاء   ⁃

 ل رئيس هذا املكتب  املكتب املديري من قب 
 

  30 ةاملاد

 جلنة التحكمي    
 

  ومراقبة تتبع  وتتوىلتسهر هذه اللجنة عىل احرتام قواعد اللعبة وتعني احلاكم يف املنافسات اليت تنظمها العصبة  ⁃

ىل  وتكوين  العصبة.هيئة احلاكم املنضويني اإ

   .يف لك القضااي املتعلقة ابلتحكمي داخل العصبة وتبث  ⁃



 
 

  31املادة 

 جلنة الطب الراييض 
 

تدرس هذه اللجنة لك القضااي املتعلقة ابملراقبة والتتبع الطبيني للرايضيني اجملازين كام تسهر عىل اليقظة الطبية أأثناء  

طبقا للنصوص    وماكحفتهاختاذ تدابري الوقاية من تعاطي املنشطات  وكذا  الرايضية، والتظاهرات تنظمي املنافسات 

  .العملالترشيعية اجلاري هبا 

 

  32املادة 

  جلنة تنظمي املنافسات الرايضية 
 

امللتقيات  طبقا ملقتضيات هذا النظام الأسايس وترسل نتاجئ    الرايضية للعصبةتسهر هذه اللجنة عىل تنظمي املنافسات  

من أأجل تنظمي تظاهرة رايضية  واملعنوينيالرتاخيص للأشخاص اذلاتيني  ومتنح تأأكيدها للجنة اجلامعية اخملتصة  قصد

   اذلكر.السالف  30- 09من القانون  71هجوية طبقا للامدة 
 

 33املادة 

 جلنة البنيات التحتية    
 

آت  عداد برانمج اجناز وصيانة املنشأ  وذكلالرايضية اليت متارس هبا رايضة الس باحة  والتجهزيات تتوىل هذه اللجنة اإ

كام تقرتح عىل املكتب املديري القواعد التقنية املطبقة عىل التجهزيات الرايضية  اجملال.طبقا للمعايري ادلولية يف هذا 

   الرايضية.ملنافسات والتظاهرات للس باحة من أأجل ضامن سالمة الرايضيني وا
 

  34املادة 

 جلنة فض الزناعات   
 

من خالل   املعنية،البث بطلب من الأطراف  املغربية،مع مراعاة اختصاصات اللجنة الاوملبية  اللجنة،تتوىل هذه 

 العصبة.التوفيق أأو الوساطة يف الزناعات اليت تنشأأ بني أأعضاء 
 

  35املادة 

  املدير التقن اجلهوي 
 

 التالية: ابملهام  للعصبة ويقوم املكتب املديريتتوفر العصبة عىل مدير تقن هجوي اتبع للجامعة يعني من طرف 

حالهتا عىل  عداد برانمج امللتقيات اجلهوية واإ  االإدارة التقنية الوطنية لضمها للربانمج الوطن واملصادقة علهيا.• اإ



 • احلضور يف مجيع امللتقيات املربجمة من طرف العصبة أأو اليت تنظم داخل ادلائرة الرتابية للعصبة.

طار اتفاقيات الرشاكة بني اجلامعة ووزارة الرتبية الوطنية.   • السهر عىل معلية التنقيب يف اإ

عداد   للعصبة وتقدميه خالل امجلع العام العادي الس نوي للعصبة رير التقن التق•  اإ

 ممارسة الس باحة  صما خي• التنس يق مع املدير التقن الوطن من لك 
 

 الباب الرابع

 مقتضيات مالية وحماس باتية 
 

   36املادة 

  الس نة احملاسبية  
 

 غشت.  31شهرا وتبتدئ يف فاحت ش تنرب وتنهتيي يف  12• متتد الس نة احملاسبية عىل مدى 
 

 37املادة 

 املزيانية   
 

مزيانية العصبة يه الوثيقة التوقعية جملموع املوارد اليت ميكن أأن حتصل علهيا العصبة ومجموع النفقات املمكن ختصيصها  

  ملواهجة احتياجات العصبة خالل مدة س نة

عداد املزيانية من طرف أأمني املال، وتمت املداوةل بشأأهنا من طرف مكتب العصبة ويصادق علهيا امجلع العام.   يمت اإ

يتوىل الرئيس وأأمني املال تنفيذ املزيانية وفق املساطر احملاسبية احملددة من طرف مكتب العصبة ابقرتاح من اخلبري 

 تحاص املايل لتس يريها. احملاس يب امللكف مبراقبة حساابت العصبة والاف 
 

 38املادة 

 املوارد 
   

   من: موارد العصبةتتكون 

واملصادقة عىل   واذلعائر• نس بة من واردات اجلامعة امللكية املغربية للس باحة املرتبطة من حتصيل الاخنراطات  

 للعصبة.الرخص اخلاصة ابمجلعيات الرايضية والرشاكت الرايضية التابعة 

 • االإعاانت املالية لدلوةل وامجلاعات احمللية ولأي هيئة معومية أأو خاصة أأخرى 

 • عائدات االإشهار والاحتضان وعائدات املمتلاكت املنقوةل وغري املنقوةل 

 • عائدات مبيعات املطبوعات

 ت والوصااي ولك املوارد الأخرى املسموح هبا مبوجب النصوص الترشيعية اجلاري هبا العمل  • الهبا 
  

 



  39املادة 

 النفقات  
 

حتدد العصبة يف اخملطط احملاس يب اذلي ميزي   الغاية،ولهذه  أأهدافها، وحتقيقخيصص اس تعامل املوارد لتس يري العصبة 

   أأو التجهزي املهتئي ونفقاتالاستامثر   ونفقاتبني نفقات التس يري 

  :املشرتك التوقيع  الأموال دونال ميكن حسب 

ما للرئيس  ⁃  املال  وأأمنياإ

ما للرئيس  ⁃ ذااملال املساعد يف حاةل غياب أأمني املال  وأأمنياإ  عاقه عائق   واإ

املال وأأمنيلنائب الرئيس املعني بصفة قانونية لهذا الغرض يف حاةل غياب الرئيس  ⁃  
 

  40املادة 

 احملاس بة  
 

 يمت مسك حماس بة تربز نتاجئ التس يري املايل للعصبة 

 اخلرباء احملاس بني بتدقيق حساابت العصبة وأأنشطهتا. يقوم س نواي مندوب للحساابت مسجل يف جدول هيئة 

ىل االإشهاد عىل مطابقة تقدمي احلساابت للقواعد احملاسبية املطبقة علهيا، وعىل أأهنا تعكس صورة   هيدف التدقيق اإ

  توالالزتاماحقيقية للعمليات املالية اليت أأجنزهتا العصبة وذلمهتا املالية وعىل مطابقة تس يري العصبة للقواعد 

 املنصوص علهيا يف النظام الأسايس.

 يمت تقدمي تقرير يف أأول اجامتع للجمع العام بعد التوصل به من قبل مكتب العصبة. 

ويكون مشفوعا بتقرير مايل يعده أأمني املال يعرض العمليات املنجزة داخل املزيانية خالل الس نة ووضعية اذلمة  

املايل للجامعة يف موقعها االإلكرتوين أأو يف جريدة   والتقريراحلساابت املالية للعصبة. جيب لك س نة نرش تقرير تدقيق 

عالانت     القانونية.لالإ
 

 41املادة 

 تغيري القانون 
   

لزامية موافاة هذه   ال مبوافقة اجلامعة مع اإ ضافة بعض البنود اإ ال ميكن تغيري أأو تعديل القانون الأسايس للعصبة أأو اإ

دراهجا جبدول الاعامل للتداول والبت فهيا من قبل امجلع العام غري  الأخرية ابلتعديالت أأو ابالإضافات املقرتحة   قبل اإ

 .العادي

 

 

 

 



 

  42املادة 

 حل املكتب املديري للعصبة   
 

ليه خصيصا لهذا الغرض.    عال يق ال من طرف مجع عام غري عادي تمت ادلعوة اإ  حل املكتب املديري العصبة اإ

املنصوص علهيا   والتصويت والأغلبيةينعقد ويتداول امجلع العام غري العادي الإصدار قرار احلل وفق رشوط النصاب 

 من هذا النظام الأسايس  22يف املادة 

ىل غاية امجلع العام العادي املقبل حيث يمت  احلل،يف حاةل  بعني امجلع العام املدعو لهذه الغاية جلنة لترصيف الأعامل اإ

 املقال. مكتب جديد حىت هناية املدة املتبقية لوالية للمكتب  ابانتخ
 

   43املادة  

  حل العصبة
 

ليه خصيصا   ال من طرف امجلع العام غري العادي اذلي تمت ادلعوة اإ ال ميكن أأن يمت االإعالن عن حل العصبة اجلهوية اإ

 للس باحة. لهذه الغاية بعد موافقة أأو قرار من اجلامعة امللكية املغربية  

والتصويت املنصوص عليه   والأغلبيةامجلع العام غري العادي الإصدار قرار احلل وفق رشوط النصاب  ويتداولينعقد 

  الأسايس.من هذا النظام   22يف املادًة 

رشاف اجلامعة امللكية املغربية   يف حاةل احلل يعني امجلع العام املنعقد لهذا الغرض خبريا أأو عدة خرباء للسهر حتت اإ

 العصبة.تلاكت للس باحة عىل تصفية مم 

 القانون.يعود الأصل الصايف للجامعة امللكية املغربية للس باحة بقوة 

 

  44املادة 

 ادلخول حزي التنفيذ 
 

يدخل هذا النظام الاسايس حزي التنفيذ مبجرد املصادقة عليه من طرف امجلع العام التأأسييس للعصبة اجلهوية  

 املنعقد مبدينة ........بتارخي ........... للس باحة 
 

 

 رئيس العصبة اجلهوية ............ 


