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  المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر  30-09رقم  القانونبناءا على

 (1989ماي  19) 1409شوال  13بتاريخ  1.88.172بتنفيذ الظهير الشريف رقم 

 ؛

  ؛ (2011نونبر  04) 1432ذي الحجة   07الصادر في  2.10.628المرسوم رقم 

  للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة القانون الأساسي

 ؛2013 يوليوز 25المصادق عليه في الجمع العام الغير العادي في 

  ؛القانون الداخلي للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة 

 ساسي للعصبة المصادق عليه في الجمع العام الغير العادي أالقانون ال

 بتاريخ .......

 

بين الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة من تم الاتفاق 

 ،جهة

 و

 ،من جهة أخرى..................................................................... عصبة

 

   

 

ويحدد التزامات كل  ةطارا تعاقديا يربط الجامعة بالعصبٳه الاتفاقية ذتضع ه

برامجها  تسطيرمن  ةما يمكن العصبب ،لأهدافامجموعة من  بتحديدمن الطرفين 

 .ومزاولة أنشطتها وفقا لرؤيا واضحة ومسطرة مسبقا

 ꞉ن الأهداف كما سيأتي تفصيلها،تحكمها ثلاث توجهات أساسية ٳ

 ؛طار قانوني وتنظيمي سليم ٳأن يكون عمل العصبة وتسييرها في  -1

البدنية  طار التشريعي المتعلق بالتربيةٳأن تمارس العصبة أنشطتها في ال -2

 ؛طار احترام أخلاقيات الممارسة الرياضيةٳوالرياضة وفي 

موضوع الاتفاقية ꞉ ىالأول المادة  
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الكراطي والأساليب المشتركة مع الدفاع عن مصالحها تنظيم وتطوير رياضة  -3

 بصفة عامة.

 

 

 

 

 

 فاتحالذي يبدأ من  2014-2013تغطي هذه الاتفاقية الموسم الرياضي 

 .2014شتنبر  30غاية لى ٳ               2013أكتوبر 

 التزامات العصبة ꞉ 

 ꞉تلتزم العصبة بموجب هذه الاتفاقية ب 

 

 

 

 

متهما مع ألمالأساسي والداخلي للعصبة من أجل  ينالقانون تعديل -1

 ؛الأساسي والداخلي للجامعة ينلتربية البدنية والرياضة والقانوننصوص ا

قبل نهاية شهر  2014-2013العام العادي للعصبة للموسم  الجمععقد  -2

الأدبي  ينوموفاة الجامعة بجميع الوثائق المتعلقة به )التقرير  2014 غشت

 ؛والمالي، محضر الجمع العام،لائحة المكتب وصل الايداع....(

 ꞉ لموافاة الجامعة دوريا وعلى رأس كل شهر بجرد  -3

 ؛ين لهاعالجمعيات والممارسين المرخصين التاب-أ        

 ꞉الأنشطة والتظاهرات التي نظمتها العصبة خلال شهر-ب       

 ؛ )البطولات، التداريب...(

دارة والمحاسبة وذلك باستعمال تقنيات ٳالرفع من مستوى وسائل ال-4

 ؛ المعلوميات وحفظ الوثائق والمعلومات

مدة الاتفاقية ꞉ ةالثاني المادة  

 الجيدة الحكامة ꞉ ةالثالث المادة

 والتنظيم
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 ؛ البنية التحتية للعصبة وتجهيز الاجتهاد في تكوين-5

 ؛ تنظيم البطولات الاجتهاد في عصرنة-6

 . عقد شركات مع الهيئات ذات الأهداف المشتركة -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالنسبة للموسم السابق 5%الرفع من عدد الأندية التابعة للعصبة بزيادة  -1

  ؛(1012-2013)

 بالنسبة 10 %)التأمينات( بزيادةالرفع من عدد الممارسين المنخرطين  -2

 ؛ (2013-2012)للموسم السابق 

 ꞉تنظيم الدورات التدريبية والتكوينية بتنسيق مع الجامعة  -3

 ؛قل للمدربين أتدريبين اثنين على ال 

 ؛شراف خبير دولي ٳتحت  تدريب واحد على الأقل 

  ؛بين اثنين على الأقل بالنسبة للحكاميتدر 

 البطولة  يلهم المشاركة ف لخوي للممارسيناثنين على الأقل  تدريبين

 الجهوية التقنية )كاطا( والبطولة الجهوية تباري )قتال(.

امتحان الحزام الأسود الدرجة الأولى والثانية  لاجتيازتنظيم دورة واحدة  -4

 30كثر من أشريطة أن تتوفر على  وتحت اشرافها  بتنسيق مع الجامعة 

 في الامتحان؛ امشارك

 ؛بتنظيم جميع البطولات الجهوية المبرمجة لديهاالالتزام  -5

 ؛الأندية و مراقبتها من أجل تأمين جميع الممارسين لديها و الجمعياتحث  -6

على الانخراط بالجامعة عند بداية الموسم حتى تضمن  ،حث الجمعيات -7

في البطولات من جهة، وحتى يعود عليها ذلك بالنفع  لممارسيها المشاركة 

مع العلم أن عدم الانخراط لمدة         ما زاد عدد الأندية والممارسين، لك

 ؛يتين يترتب عنه حل الجمعيةلسنتين متتا

نشر وتطوير رياضة  ꞉ ةالرابع المادة

 الكراطي

المشتركة والأساليب  
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الجهوية والوطنية وبطولات تشجيع الممارسين على المشاركة في التداريب  -8

حتى تكون العصبة  لة الوطنيةالبطووحصر المشاركة في  ،المديرية الجهوية

 ؛المنتخبات الوطنية بشكل كبير في         الوطني  ممثلة على الصعيد

 السهر على تكوين فرق جهوية متكاملة تنافس الفرق الوطنية؛ -9

 يم دوري لتكوين أبطال العصبة ولو مرة واحدة في كل سنة؛تنظ-10

 ؛الوطنيةو في جميع الأنشطة الجهوية العصبة مشاركة ضرورة-11

تأمين عدد من حيث لى البطولات الوطنية ٳبطال المؤهلين أالمراقبة -12

 السن و كل ما يتعلق بالبطل .،المنخرطين بالجمعية، الفحص الطبي،الوزن 

 

 

 

 

 

 ꞉على العصب العمل على توفير الموارد الضرورية لتسيييرها وذلك 

 و كل الجهات  بالتدخل لدى السلطات والمصالح المحلية

،أو بربط للاستفادة من المنح المخصصة للجمعيات المختصة

 ؛ شراكات مع مستشهرين خواص

 بترخيص من جهوية، وطنية أو دولية تدريبية دورات  تنظيمب

 ؛ل الاستفادة من مداخيلهاجلأالجامعة 

 التي  النسبةالرفع من عدد المنخرطين من أجل الاستفادة من ب

 ؛د التأمينات والانخراطاتمن عد تمنحها الجامعة

  خلال  من مصاريفها 100%على العصبة أن تغطي على الأقل

 .الرياضي الموسم

 الجامعة التزامات ꞉ 

و و اساليب مشتركة  تحرص على مصلحة الكراطي  الجامعةن ٳوبالمقابل ف

 ꞉ تعمل على

صرف حصة العصبة من مداخيل الانخراطات وغيرها حسب المعايير  -1

 ؛،ومساهمة الجامعة في ميزانية العصبةالمعمول بها

 ؛ السهر على تنظيم البطولات الوطنية والدولية -2

الموارد  ꞉ المادة الخامسة

 المالية
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السهر على تنظيم التداريب الوطنية في التقنية والتحكيم والبيداغوجية،وكل  -3

 ؛ ساليب المشتركةأو ال           راطي كمايفيد ال

العمل على تحسين ظروف ممارسي رياضة الكراطي و أساليب مشتركة من  -4

مواكبة الدول الرائدة في هذا  محيث المستوى التقني، حتى يتسنى له

 المجال؛

 ؛ البينة التحتية تطويرالعمل على  -5

اللاوازم التي تحتاجها الاداري والمالي للجامعة مع توفير تطوير السير  -6

 ؛ ،تامين،شواهد،جوازات،ميداليات...(والجمعيات )انخراطات العصب

الأسود مكانته  الحزامعطاء ٳتنظيم ومراقبة امتحانات الأحزمة مع العمل على  -7

 ؛ به اللائقة

بين باقي اللائقة مكانتها والأساليب المشتركة  عطاء رياضة الكراطي ٳ -8

 مختلف الرياضات.

 

 

 

 

 

 ،مصادقة عليهاالتوقيع والتدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 

 تهحد الطرفين عن رغبأقابلة للتجديد تلقائيا ما لم يعبر  سنةفي          وتحدد مدتها 

 .هاأو تغيير  هاتعديلفي 

 

 

 

 

 ..........وحرر بالرباط في نظيرين اثنين بتاريخ ....                               

 تنفيذ الاتفاقية ꞉ المادة السادسة
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رئيس عصبة                                                                                        رئيس الجامعة الملكية المغربية 

 للكراطي وأساليب مشتركة        

                                                                            محمد مقتابيل           

 

 

 

 

  


