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 الباب األول
 مقتضيات عامة

 المادة األولى
 التأسيس والتسمية

المحدثة  ".ما.ك.م.م.ج"ـ، المشار إليها بساليب مشتركةأللكراطي و الجامعة الملكية المغربية
الدولية عضو بالجامعة للقانون الخاص، اضعةخ ، وهي جمعية رياضية1994سنة  في

 : ماحكتسري عليها  أ لكراطيل

نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الظهير الشريف رقم  -
 ( المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛1958

نفيذه الظهير المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بت 30.09القانون رقم  -
 ( ؛2010أغسطس  24) 1431من رمضان  13بتاريخ  1.10.150الشريف رقم 

( 2011نوفمبر  4) 1432ذي الحجة  7الصادر في  2.10.628المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ؛ 30.09بتطبيق القانون رقم 

  هذا النظام األساسي وأنظمتها العامة. -

 2المادة 
 المدة

في  عدادة، ومحدلمدة غير ساليب مشتركة، أللكراطي و الجامعة الملكية المغربيةتؤسس 
 لنظاممن هذا ا 52المنصوص عليها في المادة  المعلن عنه وفق الشروط حالة الحل

 .األساسي

 3 المادة
 المقر االجتماعي

ب المركب، ساليب مشتركةأللكراطي و للجامعة الملكية المغربية االجتماعيالمقر يوجد 
في نفس المدينة  آخر مكانأي ويمكن تغييره إلى بالرباط،  عبد هللامير موالي الرياضي األ

غير  مدينة أخرى داخل المملكة بقرار من الجمع العام أية بقرار من المكتب المديري وإلى
 .العادي

 

 



 2013يوليوز   ملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركةال ةللجــامع اسيــام األسـالنظمشروع 

3 

 

 4 المادة
 الشعار، الرمز

أحمر  حزام من ونيتك مشتركة وأساليب للكراطي المغربية الملكية الجامعة شعار -
 بالحروف "مشتركة وأساليب للكراطي المغربية الملكية الجامعة" عليه مكتوب اللون

 .العربية
  ذهبي بلون تاج يعلوه :ساليب مشتركة هوأرمز الجامعة الملكية المغربية للكراطي و -

 التينية بحروف الجامعة اسم اختصارأسفله  مكتوب أخضر بلون رجل رمز ويتوسطه
         .FRMK&DA رأصف بلون

لدى  ساليب مشتركةأللكراطي وباسم الجامعة الملكية المغربية الشعار والرمز يتم تسجيل 
 .المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

 

 5المادة 
 الهدف

ة ساستفادة الجميع من ممار إلى مشتركة وأساليب للكراطيالجامعة الملكية المغربية تهدف 
 شكالها. أ جميعب ساليب مشتركةأو كراطي رياضة

، من طرف أدناه 6عدم التمييز المنصوص عليه في المادة مبدأ  احترامعلى  وتسهر
خالقيات المقررة من لدن الحركة الرياضية الدولية وخاصة األاحترام قواعد كذا أعضائها و

ولية لألساليب وكذا الجامعات الد لكراطيوالكنفدرالية اإلفريقية ل للكراطيالجامعة الدولية 
 المشابهة المنضوية تحت لواء الجامعة.

 العامة المهام مشتركة وأساليب للكراطي الملكية المغربية لجامعةتناط با ،ولهذه الغايةأ. 
 التالية:

أشكالها. وتشجيعها جميع ، بمشتركةال ساليباألو الكراطي رياضة ممارسة تنظيم .1
 ؛ المناسبة بواسطة جميع الوسائلوفي مجموع تراب المملكة وتطويرها وتعميمها 



 2013يوليوز   ملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركةال ةللجــامع اسيــام األسـالنظمشروع 

4 

 

التراب الوطني  في جميع مشتركة وأساليب لكراطيرياضة ا تنظيم وتدبير منافسات .2
بلقب فائز رياضي  تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رضبغ

 للكراطيالجامعة الدولية  هاحددتي توذلك طبقا للقواعد والمعايير ال ،وطني أو جهوي
 ؛ المشتركة ألساليبالدولية ل والجامعات

تضمن وجوبا ها والذي يالذي يؤديه أعضاؤالجامعي  االنخراطتحصيل وتدبير واجب  .3
لهؤالء  جبارياإللتأمين لللرياضيين وكذا  االجتماعيةخصص للتغطية حصة ت

يتعرضون لها خالل التظاهرات والمنافسات التي قد  المخاطر التيلرياضيين ضد ا
 ؛ تنظمها الجامعة

 ؛ المشتركة ألساليبوفي الجامعات الدولية ل لكراطيفي الجامعة الدولية ل االنخراط .4
 ألساليبوفي الكنفدراليات اإلفريقية ل لكراطيالكنفدرالية اإلفريقية لفي  االنخراط .5

 ؛ المشتركة
مجموعة لجن وطنية لفنون وأساليب مختلفة تابعة المقصود باالساليب المشتركة   .6

 لمغربية للكراطي وهي كالتالي :للجامعة الملكية ا

 كيوكوشانكاي -

 طانك باندو -

 شيدوكان  -

 هانكاركانكفو  -

 الكينبو -

 طاكيدابيدو -

 كانكفوسايالف  -

 كراطي كونطاكت  -

 والبودي الكراطي   كراطي فيتنيس -

 الكراطي الفني  -

 طايشي شوان -

 كراطي جيتسو -

 الكراطي الدفاعي  -

 كرافماكا -

 كراطي كوشيكي  -

 TINH BOUDAتينه بودا  -

 BINHE DINHEنه دينه بي -

 MINHE LOUKH  مينه لوكه -

 ي واألساليب المشتركةطويمكن للجامعة أن تضيف أساليب أخرى شبيهة برياضة الكرا
 بقرار من الجمع العام.

الجامعة بالمهام  ضطلعمن طرف السلطات العمومية، تلها  في إطار التأهيل الممنوحب. 
 : التالية
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تحديد القواعد التقنية المطبقة وخاصة مشتركة وأساليب  كراطيالتنظيم ممارسة  .1
 ؛ اوالسهر على احترامهساليب مشتركة أورياضة  الكراطي  على ممارسة

عضائها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أالسهر على تقيد  .2
ا تلك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في ذالمتعلقة بالتربية البدنية والرياضة وك

  ؛ ناء المنافسات والتظاهرات الرياضية وبمناسبتهاأثومكافحة العنف رياضة ال
ممارسة الكراطي  المطبقة على واألنظمةبالقوانين  عضائها أالسهر على تقيد  .3

على الصعيدين الدولي والوطني، والسيما النظام االساسي ساليب مشتركة أو
خالقيات الجامعة الملكية أ والتوجيهات والقرارات وقواعد اللعب ومدونة واألنظمة

 ؛ التي تنضوي اليها الدولية والجامعة ساليب مشتركةأو المغربية للكراطي
ظ ابالحف وذلك ،وأساليب مشتركة الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للكراطي .4

على المصالح المشتركة ألعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العمومية واللجنة الوطنية 
الجامعة الدولية  وكذالمبية المغربية أوغربية واللجنة الوطنية الباراالولمبية الم

 ؛ للكراطي اإلتحادات الجهوية وللكراطي والكنفدرالية االفريقية للكراطي 
 المنافسات وأنزاهة اللعب من شأنها أن تلحق ضررا بمنع الطرق والممارسات التي  .5

ا ذ، وكساليب مشتركةأو الكراطي رياضةفي  تجاوزاتالتي تتسبب في إحداث أو 
التي تعتمدها الهيئات  هااية من تعاطي المنشطات ومكافحتزمة للوقاالتخاذ التدابير إ

 ؛ الرياضية الدولية التي تنضوي اليها الجامعة
مثيل المغرب في تاختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين ل .6

التي  ختصاصاتالدون اإلخالل باك وذلالدولية ات والتظاهرات الرياضية لمنافسا
واللجنة الوطنية  األولمبية المغربية ةاللجنة الوطني الشأن هذابها في  تضطلع

 ساليب مشتركة؛أو لكراطيالمغربية، وكذا تكوين وتدبير الفرق الوطنية ل لمبيةوأرالبا
الرخص إلى الرياضيين واألطر الرياضية المنتسبين للجمعيات اإلجازات وتسليم  .7

لمشاركة في المنافسات والتظاهرات المنضوية إليها قصد الشركات الرياضة وا
 ؛وأساليب مشتركة  لكراطيالرياضية ل

 ؛ سنة الئحتهم كلالوكالء الرياضيين ونشر  اعتماد .8
لتي مراقبة أنشطة الوكالء الرياضيين والحرص على أن تضمن العقود واإلتفاقيات ا .9

ضية والجمعيات والشركات الرياضية أو كل مع الرياضيين واألطر الريايبرمونها 
وأساليب الكراطي  مصالح الرياضيين في رياضةوكذا منظم لتظاهرات رياضية 

 ؛مشتركة 
 ؛ على التراب الوطني الدولي وغيرهامن المستوى المنافسات  تنظيم .10
على صعيد التي تجري  شكالهاجميع أب لجامعةمن طرف ا يةاللقاءات الودمراقبة  .11

 ؛ واإلشراف عليها اب الوطنيالترمجموع 
ممارسة سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين واألطر الرياضية المجازة  .12

 العصب والجمعيات والشركات والحكام والوكالء الرياضيين وكذا على والمسيرين
ينخرط في النظام  آخر ة إليها وبصفة عامة على أي شخصالمنضويالرياضية 

 ؛ األساسي للجامعة
المحدد من طرف وأساليب مشتركة  الكراطي رياضةلبرنامج الوطني لتطبيق ا .13

 ؛ السلطات العمومية
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 ؛ ساليب مشتركةأو الكراطي المساهمة في تنظيم التكوين الرياضي في رياضة .14
و ضمان مشتركة  وأساليب رياضة الكراطيلفي التحكيم  يةتكوين دورات تنظيم .15

 ؛ هممارست
 ؛ األلقاب الرياضية الوطنيةو لقياسيةرقام اعلى األ والمصادقة االعتراف .16
 ؛ األنظمة العامة للجامعة سن .17
والجمعيات  ،عند االقتضاء والعصبة االحترافية دعم العصب الجهويةمساعدة و .18

السلطات  عن طريق مدها باإلعانات العمومية التي تمنحهاالسيما  الرياضية 
لذكر، وذلك من أجل السالف ا  30.09 رقم من القانون 82العمومية طبقا للمادة 

 ؛ نجاز برامجهاإ
الحرص على وتنسيقة و إعداد جدول سنوي للمنافسات الوطنية واللقاءات الدولية .19

 ؛ احترامه
لكراطي ا ممارسة رياضةالستقبال الجمهور ولالبنيات التحتية تطوير العمل على  .20

 مشتركة. وأساليب

 6المادة 
 عدم التمييز

 الناحيةمن  ينوأعضاؤها محايدساليب مشتركة أكراطي ولل الجامعة الملكية المغربيةتكون 
 دينية.السياسية وال

 ساليب مشتركةأللكراطي و أعضاء الجامعة الملكية المغربية عضو من كلعلى  يحظر 
أو على  مييزحريض على الت، التو الشطبأ صراحة، تحت طائلة التوقيف أو الطرد

األصل الوطني أو األصل ب بسبأشخاص بلد، أو شخص أو مجموعة  أي ضد الكراهية
االجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي 
السياسي أو االنتماء النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو 

  ألمة أو لساللة أو لدين معين.

 الباب الثاني
 ساليب مشتركةأللكراطي و الملكية المغربية الجامعة تكوين

 7المادة 
 وينكالت

شطين وأعضاء من أعضاء نوأساليب مشتركة للكراطي  ية المغربيةالجامعة الملك كونتت
 شرفيين.

 :طونياألعضاء النش .1
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في  ليها جميعا إالمشار والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية  الجهويةالعصب  -
 ام األساسينظفي هذا الوالمنخرطة صراحة  ،هيئات الرياضيةلنظام االساسي بالا هذا

 ؛ساليب مشتركةأللكراطي والمغربية  ة الملكيةواألنظمة العامة للجامع
التنظيمية   لنصوصلوفقا  إجازاتالجامعة مباشرة  همتسلم نيذن الوياألشخاص الذات -

 .الجاري بها العمل

  ن:واألعضاء الشرفي .2

 فائدة رياضةلذين يقدمون أو قدموا خدمات ال ونوين أو المعنوياألشخاص الذات -
 اقتراحعلى  ه الصفة من طرف الجمع العام بناءتمنح هذ ،ساليب مشتركةأو الكراطي

 ساليب مشتركة.أللكراطي و للجامعة الملكية المغربية يالمدير مكتبالمن 
 للكراطي ةيفريقاال ةالكونفدرالي، وكذا للكراطي الدولية لجامعةمغاربة بااألعضاء ال -

 لكراطي.االتحادات الجهوية لو ساليب مشتركةأو

 .استشاريصوت بال يمكن لألعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إال 

 8المادة 
 شروط القبول

 : نأالرياضية ألجل قبول عضويتها بالجامعة يجب على الهيئات 

عية والتنظيمية تكون مؤسسة ومسيرة بصفة قانونية طبقا ألحكام النصوص التشري -
 ؛المتعلق بالتربية البدنية والرياضة  30.09ا وخاصة احكام القانون رقم المعمول به

 ؛ السنوي انخراطهامستوفية ألداء واجب أن تكون  -
السلطة الحكومية المكلفة تكون معتمدة من لدن بالنسبة للجمعيات الرياضية، أن  -

 .بالرياضة

 ن تتوفر فيهم الشروط التاليةأبالجامعة  عضويتهم قبول  ألجل الذاتيينيجب على االشخاص 
: 

  ؛ سنة على االقل 20بالغين من السن  وان يكونأ -
 ؛يكونوا من جنسية مغربية  أن -
 ؛ يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية أن -
 ؛ تكون بطاقة سوابقهم خالية من كل سابقة أن -
 .واجب انخراطهم السنوي ألداءيكونوا مستوفين  أن -

مسطرة  ساليب مشتركةأللكراطي و األنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية فيتحدد 
 .األعضاء قبولكيفيات و
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 بمجرد يتهن عضوع مترتبةويخضع لاللتزامات ال هحقوقفي الجامعة  يكتسب العضو الجديد
 .افعلي هقبولما يصبح 

 9المادة 
 حقوق األعضاء

 : لحقوق التاليةباساليب مشتركة أي وللكراط يتمتع أعضاء الجامعة الملكية المغربية

إلى  ةوتلقي الدعو على جدول األعمال مسبقا طالعواإل في الجمع العام ةركاشالم -
 ؛ حق التصويتممارسة و اآلجالداخل حضوره 

قديم لجمع العام وتفي جدول أعمال ا المدرجةبخصوص النقط إبداء مالحظات  -
 ؛ ئهغنااغرض باقتراحات 

 ؛ هذا الغرضالمخصصة لتها وهياكلها طريق أجهز عنمعة الجاقضايا طالع على اإل -
تي تنظمها أو والتظاهرات الرياضية ال ات، في المنافساالقتضاءعند المشاركة،  -

 ؛الجامعة  لها ترخص
واألنظمة  ام األساسينظصوص عليها في هذا الالمن األخرى باقي الحقوق مارسةم -

 .العامة للجامعة

 10المادة 
 ءاألعضا تلتزاماا

 : أن ساليب مشتركةأللكراطي والجامعة الملكية المغربية  أعضاء على كل عضو منيجب 

كذا لجامعة واألنظمة العامة لود بصرامة بمقتضيات هذا النظام األساسي يتقي -
 ؛ تهاأجهزالمتخذة من طرف قرارات التوجيهات والب

عند ، وةعامالجن طرف ة مقررما هي ماألخالق الرياضية وقواعد اللعب كحترم ي -
 ؛ هئمن طرف أعضا احترامها فرضاالقتضاء 

من القانون  44الى مسطرة التحكيم وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  أيلج -
 ؛ 30.09رقم  الذكرالسالف 

الجامعة  فيعضو ليست لها صفة ت ال يربط أية عالقة ذات طابع رياضي مع هيئا -
و مع األعضاء الذين سبق توقيفهم أو أ ساليب مشتركةأللكراطي و الملكية المغربية

 ؛ الشطب عليهم
يطرأ على  بكل تغيير خبر الجامعةالرياضية، أن ت اتأو الشرك اتلجمعيابالنسبة  -

 .العامة تهاأنظمها األساسي ونظام
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 11المادة 
 فقدان العضوية

 : ما يليب ساليب مشتركةأللكراطي  الجامعة الملكية المغربيةبتفقد صفة عضو 

 : الشركات الرياضيةلجمعيات ونسبة لالب. 1

مية خالل سنتين سن المشاركة في المنافسات الرف عتوقاالستقالة أو الو أ حلال -
 ؛ اليتينتمت

يلحق لسبب خطير  المديري مكتبال الجمع العام باقتراح من من طرفشطب المقرر ال -
أو يتناقض مع أهداف مشتركة  ساليبأرياضة الكراطي و  ممارسةضررا على 

في هذه الحالة، ال يجوز والمحددة في المادة الخامسة من هذا النظام األساسي. معة االج
 المعنية الرياضية الجمعية أو الشركة بعد دعوةإال  اقتراحه اتخاذ مكتب المديريلل

 ؛ هالتقديم توضيحات
 ت القضائية المختصة.قرر نهائي صادر عن الهيئام -

 بالنسبة للعصب:. 2

 يلحق طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري لسبب خطير الشطب المقرر من  -
 أو يتناقض مع أهداف الجامعة الملكية المغربيةرياضة الكراطي  ضررا على ممارسة

المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام األساسي. وفي ساليب مشتركة أللكراطي و
 بعد دعوة العصبة المعنية لتقديم إال قرار اتخاذهذه الحالة، ال يجوز للمكتب المديري 

 ؛ توضيحاتها
 ة.ختصالقضائية المت الهيئان صادر عرر نهائي قم -

 ،:ألشخاص الذاتيينبالنسبة ل. 3

 ؛ الوفاة -
 ؛ االستقالة -
الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل  -

ناقض مع أهداف الجامعة شخص ذاتي عضو بهذه الجامعة ارتكب  خطأ جسيما أو يت
المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام  ساليب مشتركةأللكراطي و الملكية المغربية

إال بعد دعوة  اقتراحهاألساسي. وفي هذه الحالة، ال يجوز للمكتب المديري اتخاذ 
 ؛ المعني باألمر لتقديم توضيحاته

 قرر نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.م -
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 لباب الثالثا
 ساليب مشتركةأو للكراطي أجهزة الجامعة الملكية المغربية

 12المادة 
 ساليب مشتركةأو للكراطي أجهزة الجامعة الملكية المغربية

 

 من : ساليب مشتركةأللكراطي و تتكون أجهزة الجامعة الملكية المغربية

 ؛ الجمع العام -
 ؛ المكتب المديري -
 ؛ الهيئات التأديبية -
 لمركزية. األجهزة ا -

 الفرع األول
 الجمع العام

 13المادة 
 تكوين الجمع العام

يتكون  ،ساليب مشتركةأللكراطي و الجمع العام هو أعلى جهاز في الجامعة الملكية المغربية
صفة عضو نشيط  ين لهمذن الياتيذال واألشخاصن يالمعنوي الجمع العام من األشخاص

 .بالجامعة

ل السلطة ثالشرفيون بالجامعة ومم األعضاء ،ستشاريةايحضر في الجمع العام، بصفة 
اللجنة الوطنية لجنة الوطنية االولمبية المغربية/ل الثالحكومية المكلفة بالرياضة ومم

و مفيدا من قبل رئيس أا اي شخص يعتبر حضوره ضروريا ذلمبية المغربية وكاوالبار
 الجامعة.

، الصحافيون الرياضيون المعتمدون ينالجمع العام، بصفة مالحظفي  يمكن أيضا أن يحضر
غير ، ما لم يتقرر عقد الجمع العام بصفة ض والمدعوون من قبل رئيس الجامعةلهذا الغر

 .علنية
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 14المادة 
 تمثيلال

تمثل كل جمعية وكل شركة رياضية في الجمع العام من قبل رئيس جهازها المديري أو إذا 
شخص المفوض من طرفه لهذا الغرض وتتوفر عاقه عائق مبرر بصفة قانونية من قبل ال

 على صوت واحد. 

 عالوة على ذلك، تتوفر على صوت إضافي : 

رياضي مجاز ينتمون إليها ويشاركون على  50 الجمعية أو الشركة الرياضية عن كل مجموعة -
 من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعة ؛ 25%األقل في 

 الرياضية التي فازت بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي السابق ؛الجمعية أو الشركة  -
 الجمعية أو الشركة الرياضية التي فازت بلقب بطولة المغرب برسم الموسم الرياضي السابق. -

تمثل كل عصبة جهوية في الجمع العام من قبل رئيسها او إذا عاقه عائق مبرر بصفة 
 لهذا الغرض وتتوفر على صوت واحد.قانونية، من قبل شخص المفوض من طرفه 

أعاله في الجمع العام وفقا للمسطرة  7الذاتيون المشار اليهم في المادة  األشخاصيمثل 
 والكيفيات المنصوص عليها في االنظمة العامة  للجامعة.

تبلغ أسماء ممثلي الهيئات الرياضية المتوفرة على حق التصويت الى الجامعة المغربية 
ليب مشتركة بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل خمسة أيام على للكراطي وأسا

 االقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام. 

ال يرخص للممثلين إال بتمثيل هيئاتهم الرياضية. ولهذه الغاية، عندما يكون لرئيس الجهاز المديري 
وجب عليه أن يفوض  إلحدى الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية صفة رئيس عصبة جهوية

 شخصا آخرا ألجل تمثيل الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي يرأسها.

ال يجوز أن يعين كممثلين عن الهيئات الرياضية التي ينتمون إليها أعضاء المكتب المديري بالجامعة 
في حقهم عقوبة خالل مدة واليتهم وكذا األشخاص الذاتيين الممثلين للهيئات الرياضية الذين صدرت 

الطرد من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري بسبب ارتكابهم خطأ جسيما أو يتناقض مع 
من هذا النظام األساسي. وفي هذه الحالة، يجب على الجهاز  5أهداف الجامعة المحددة في المادة 

 جل تمثيلها لدى الجامعة.  المديري للهيئة الرياضية المعنية أن يفوض من بين أعضائه شخصا آخرا أل

 15المادة 
 أنواع الجموع العامة

 .غير عاديو أ االجمع العام إما عادييكون 
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 األولالجزء الفرعي 
 الجمع العام العادي

 16المادة 
 صالحياتال

 : يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي

 ؛ التداول في التقريرين األدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة -
 ؛ تداول في برنامج العمل السنوي التوقعيال -
 ؛ المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية -
وتوجيهها  ساليب مشتركةأللكراطي و لجامعة الملكية المغربيةلتحديد السياسة العامة  -

 ؛ ومراقبتها
ساليب أوالكراطي  تتعلق برياضة اختصاصاتهالبت في كل قضية تدخل ضمن  -

 ؛مشتركة 
 ؛ عضاء المكتب المديريأ انتخاب -
 ؛المختصةإصدار كل مقترح أو توصية قصد عرضها على األجهزة الرياضية  -
من المكتب المديري وبالنسبة لكل  اقتراحبناء على  مستقل مراقب للحسابات انتداب -

 ؛ سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها
 ؛ من المكتب المديري قتراحاتحديد مبلغ واجب االنخراط السنوي بناء على  -
من  اقتراحوبناء على  عضائهأمن بين  األجهزة التأديبية وأعضاء تعيين رؤساء -

 ؛المكتب المديري 
 ممارسة الصالحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام األساسي.    -

 17المادة 
 انعقاد الجمع العام العادي

الدعوة لحضور الجمع العام العادي بواسطة  توجهو ،مرة كل سنة العاديينعقد الجمع العام 
 15حضوره خرين المرخص لهم عضاء واألشخاص اآلالى اال البريد أو عبر الصحافة 

 .النعقادهقبل التاريخ المحدد على األقل يوما 

 الموسم الرياضي. انطالقيوما على األقل قبل موعد  15 العادي أن ينعقد الجمع العام جبي

 3/1 ثلث رئيس الجامعة أو بطلبمبادرة من الجمع العام إال ب انعقادإلى ال تتم الدعوة 
 زائد صوت واحد.مكونة له صوات الاأليمثلون نصف الذين األعضاء 

زائد  المكونة له إال بحضور نصف األعضاءصحيحة ة صفبداول ال يمكن للجمع العام أن يت
 أعاله. 14المادة  حسب مدلولهم من يمثلأو  عضو واحد
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 15أجل  بعد العادي توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العامعدم لة في حاو
، مهما كان عدد ةصحيحة صفب داولفي هذه الحالة، أن يتله  أيام على األقل. ويمكن

 .أعاله 14حسب مدلول المادة األعضاء الحاضرين أو الممثلين 

إذا تعذر ذلك أحد نواب أو  امعةللج مكتب المديريرئيس ال ،العادي يترأس الجمع العام
 الرئيس.

حسب قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين  تخذت
سري أو برفع اليد. التصويت الذلك بواسطة ، وزائد صوت واحد أعاله 14مدلول المادة 

 التصويت السري.يعتمد ، عدم االتفاق على نمط التصويتوفي حالة 

 .ةوكالبال بالمراسلة أو التصويت ال يقبل

 18المادة 
 جدول أعمال الجمع العام العادي

 المديري.  مكتبجدول أعمال الجمع العام العادي من طرف ال تحديد يتم

 : على األقل النقط التاليةأن يتضمن  جبوي

 ؛ ومن توفر النصاب التحقق من الصالحيات  -
 ؛ يةاالفتتاحالرئيس كلمة  -
 ؛ الجمع العام السابق محضر اإلطالع على -
 ؛ والمالي ين األدبيالتداول في التقرير -
 ؛ تاباستقرير مراقب الح اإلطالع على -
 ؛ الموالية المالية لسنةاالتداول في مشروع ميزانية  -
 ؛ ومراقبي المحاضر االصوات  فاحصيتعيين  -
 ؛ بعده 22طبقا للمادة عند حلول االستحقاق، المديري  مكتبأعضاء ال انتخاب -
 ؛ عند االقتضاء ،حد الممثلينأالطرد أو على أحد األعضاء ب شطال -
 ؛ أعضاء جدد، عند االقتضاء ولقب -
 .من طرف أعضائه إلى الجمع العام االقتراحات والرغبات المقدمةدراسة  -

أيام على األقل قبل تاريخ  5والرغبات  االقتراحاتبهذه  لمكتب المديريتوصل اجب أن يوي
 عادي.انعقاد الجمع العام ال

 10 الجمع العام العاديأعضاء والتقريرين المالي واألدبي إلى يجب توجيه جدول األعمال 
ما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع انعقاده، كأيام على األقل قبل تاريخ 

 مقر الجامعة.من العادي مباشرة  العام
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 في جدول األعمال. رجة مدال يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير 

 .شغالهأن يعقد مؤتمرا صحفيا حول محتوى أيمكن للرئيس عقب الجمع العام 

 الجزء الفرعي الثاني

 الجمع العام غير العادي

 19 المادة
 صالحياتال

 : من أجلوالسيما  ي وقتفي أ غير العادي الجمع العام نعقديمكن أن ي 

  ؛ عامة للجامعةالمصادقة على النظام األساسي واألنظمة ال -
النظام األساسي واألنظمة العامة للجامعة  المراد إدخالها على تعديالتالاول في دالت -

الحالة  هذه وفي عضو أو عدة أعضاء.أو  رئيس الجامعة طرفمن إما المقترحة 
أيام على األقل  5في أجل  عديلباقتراح الت مكتب المديريتوصل الجب أن يي ،األخيرة

 ؛ غير العادي د الجمع العامانعقا تاريخقبل 
 ؛ الجامعةرئيس  هاقترحدراسة كل قضية مستعجلة ي -
 ؛، عند االقتضاء المكتب المديريقالة إ -
 .حل الجامعة -

 في جدول األعمال. درجةفي القضايا الم إالال يجوز التداول 

 20المادة 
 انعقاد الجمع العام غير العادي

لب من طبرئيس الجامعة أو من  بمبادرةإال دي اغير ععام الجمع الال تتم الدعوة النعقاد 
عندئذ . ويجب أن ينعقد لهى األقل ثلثي األصوات المكونة الذين يمثلون علائها نصف أعض

 في أجل أقصاه شهرين. ر العادييالجمع العام غ

اء األعضالى عن طريق البريد والصحافة  غير العاديلجمع العام لحضور ا الدعوة توجه
 .انعقادهتاريخ يوما على األقل قبل  15 هحضوررين المرخص لهم واألشخاص اآلخ

غير تاريخ انعقاد الجمع العام  قبلأيام على األقل  15إلى األعضاء  ،جدول االعمال وجهي
 .العادي

ال يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء أو 
 أعاله. 14من يمثلهم حسب مدلول المادة 
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في حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غير العادي بعد أجل 
أيام على األقل. وفي هذه الحالة، يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة  15

 14حسب مدلول المادة  لهم صحيحة، مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو الممثلين
  أعاله.

رات الجمع العام غير العادي بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين أو تتخذ قرا
 أعاله. 15الممثلين حسب مدلول المادة 

يترأس الجمع العام غير العادي، رئيس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب 
 الرئيس. 

 يعتمد التصويت السري.

 ال يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.

 تكلفغير العادي لجنة المديري، يعين الجمع العام  حالة التصويت على إقالة المكتب في
مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام  انتخابإلى حين الجارية  يف األمورربتص

 .عادي

 فرع الثانيال
 المكتب المديري

 الجزء الفرعي االول
 يريقواعد التنظيم والتس

 21المادة 
 االختصاصات

ساليب أللكراطي و ر الجامعة الملكية المغربيةالمكتب المديري هو جهاز إدارة وتسيي
 تولى:ولهذا الغرض يمشتركة 

 الجمع العام؛ تنفيذ القرارات التي يتخذها .1
مصادقة الجمع العمل واإلصالحات من أجل عرضها على  إعداد مشروع برنامج .2

 العام؛
 ؛ الجمع العام مصادقة لىالتداول في مشروع ميزانية الجامعة وعرضه ع .3
 منافسات الدولية والقارية والجهوية؛مشاركة في الالسهر على إعداد الفرق الوطنية لل .4
 تتبع ومراقبة المنافسات الوطنية ؛ .5
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تام لنظامها الحترام اإل طارإ ير الجيد للجامعة فياذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالتسياتخ .6
 األساسي وأنظمتها العامة؛

 ؛باقتراح من الرئيس الوطني ، والمدير التقنيالعام للجامعة  المدير توظيف .7
 ؛وضع النظام األساسي لمستخدمي الجامعة وعرضه على مصادقة الجمع العام  .8
  ؛الجمع العاممصادقة لجامعة وعرضها على العامة لنظمة األاد مشاريع دعإ .9

 والحرص على حسن سيرها؛ األجهزة المركزيةإحداث  .10
والجامعات  نظمة الجامعة الدولية للكراطيأوكذا ظام األساسي النهذا  احترامفرض  .11

ة ها ومدونوقرارات هاوتوجيهاتالتي تنضوي إليها الجامعة  الدولية لألساليب المشتركة
 ؛ ها، من قبل أجهزتها ومستخدميهاأخالقيات

حد االشخاص يمثل هيئة رياضية أ طردأو أعضاء الجامعة حد أ علىب اقتراح الشط .12
 ؛ على الجمع العام عة،لدى الجام

 ؛عضاء االجهزة المركزية من بين اعضاء الجمع العام أ تعيين .13
 .تعيين رؤساء وأعضاء األجهزة التأديبية اقتراح .14

في كل القضايا المترتبة عن حالة قوة قاهرة أو  المكتب المديري تيب، ذلكلى عالوة ع
لجامعة أو الجامعة العامة لة نظماألالنظام األساسي و هذا الحاالت غير المنصوص عليها في

 الدولية التي تنضوي إليها.

 22المادة 
 الشغور -التداول  - االنتخابات - وينكالت

 : نيوكالت. 1

 .اعضو 14عالوة على الرئيس، يتكون المكتب المديري من 

 :  من بين اعضائهينتخب المكتب المديري 

 ؛نائب أول للرئيس -
 ؛نائب ثان للرئيس -
 ؛عامكاتب  -
 ؛ام مساعدكاتب ع -
 ؛أمين مال -
 ؛أمين مال مساعد -
 ثمانية مستشارين. -

 سلطة الحكومية المكلفة بالرياضة العن ممثل في المكتب المديري شارك، بحكم القانون، ي
  السالف الذكر. 30-09من القانون رقم  27المادة  حكامألطبقا  ، استشاريةبصفة 
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أي شخص يمكن له إفادته حول   ،استشاريةويجوز للمكتب المديري أن يضم إليه، بصفة 
 في جدول األعمال. مدرجةقضية أو عدة قضايا 

 مهامهم.القيام بتلقي أي أجر مقابل  ال يمكن ألعضاء المكتب المديري

 ارك المدير العام في أشغال المكتب المديريمدير عام أجير. يش يريدعد المكتب الميسا
 دون حق التصويت.

 االنتخابات :. 2

سنوات قابلة  4لمدة  المكتب المديري وأعضاءه عن طريق االقتراع بالالئحةينتخب رئيس  
 للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

يكون وكيلها، تتضمن  بالترشيحاتيجب على كل مترشح لمنصب الرئيس ان يقدم الئحة 
 جب شغلها وتمثل الفئات التالية: عددا من االسماء يعادل عدد المقاعد الوا

 ؛أعضاء يمثلون الجمعيات والشركات الرياضية 8 -
  ؛العصب الجهوية يمثلوناعضاء  4 -
جازات والسيما إعضوان يمثالن االشخاص الذاتين الدين تسلمهم الجامعة مباشرة  -

)في حالة عدم وجود فئة األشخاص الذاتيين الذين تسلمهم  الرياضية واألطرالحكام 
امعة مباشرة إجازات، تقسم بالتساوي المقاعد الممنوحة إليهم على الفئتين الج

 ؛األوليين(
 .النساء من عضوتان -

ن تبين فيها أمضاءات المترشحين مصادق عليها وإن تحمل كل الئحة بالترشيحات أيجب 
  .ليهاإا الفئة التي ينتمون ذسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وكأ

يل الالئحة ان يوجه الئحة الترشيحات الى كتابة الجامعة بواسطة رسالة يجب على وك
قبل تاريخ ايام على االقل  8يودعها لديها، مقابل وصل  نأمضمونة مع االشعار باالستالم 

  .ي يقوم بانتخاب المكتب المديريذالجمع العام العادي ال انعقاد

المطلقة من االصوات المعبر  لبيةول الالئحة التي حصلت على االغتنتخب في الدور األ
 هاي تقدم فيتيوما الموالية وال 15داخل اجل   ةثاني ةلك يتم تنظيم دورذفي حالة تعذر عنها، 

ه ذكبر عدد من االصوات في الدور األول وفي هألالنتخاب الالئحتان اللتان حصلتا على 
 كبر عدد من اصوات.أالتي حصلت على الالئحة  انتخابالحالة يتم 

حصلت الالئحتان على نفس عدد االصوات في الدور الثاني، يتم انتخاب الالئحة التي  إذا
صغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين الالئحة الفائزة أ يكون وكيلها

  .باالنتخاب
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من القانون  23في الحاالت المنصوص عليها، في البند االخير من الفقرة الثالثة من المادة 
عضاء المستشارين السالف الذكر، يعين رئيس المكتب المديري من بين األ 30.09 رقم

 الرئيس. إلىالمخولة  المهام بالمكتب رئيسا منتدبا يكلف بممارسة

 :  التداول. 3

 على األقل ثمانية  أعضاء إال بحضورة حيال يمكن للمكتب المديري أن يتداول بصفة صح
 .المكونين له األعضاءمن 

 يكون فيهاألصوات، يرجح الجانب الذي  رات بأغلبية األصوات. وفي حالة تعادلقراتتخذ ال
 الرئيس.

ل ثالث اجتماعات متوالية بدون كل عضو يتغيب خاليعتبر مستقيال من المكتب المديري، 
 مقبول.عذر 

 : الشغور. 4

عند  لنائب األول للرئيس أوي حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل اف 
 عادي الذي يقوم بانتخاب  أقرب جمع عام انعقادالنائب الثاني للرئيس إلى حين اء، االقتض

 مكتب مديري جديد لوالية جديدة.

بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد   المكتب المديرييحول دون تداول وفي حالة شغور 
نتخاب إإلى حين من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف األمور الجارية  غير عاديجمع عام 

 مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.

 23المادة 
 جدول األعمال -االجتماعات 

 .كل شهر على األقل بدعوة من رئيسهمرة  اجتماعاته يعقد المكتب المديري

ة أيام على األقل مرفوقة بجدول األعمال عشر يه الدعوة ألعضاء المكتب المديريتوجيجب 
 اع . االجتم تاريخقبل 

الحق  من أعضاء المكتب المديريولكل عضو  ،يتولى الكاتب العام إعداد جدول األعمال
جها ضمن جدول األعمال على أن يوجهها إلى الكاتب النقط التي يرغب في إدرا اقتراحفي 

 االجتماع. تاريخة أيام قبل العام خمس
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 الجزء الفرعي الثاني
 مهام المسئولين الرئيسين

 24المادة 
 رئيسال

يكون رئيس المكتب المديري، بحكم القانون رئيس الجامعة الملكية المغربية للكراطي 
 مشتركة وبهده الصفة : ساليبأو

مشتركة في جميع التصرفات  وأساليبالمغربية للكراطي الملكية  الجامعة  يمثل -
 ؛المرتبطة بالحياة المدنية ولدى السلطات العمومية

 ؛لعام والمكتب المديريقرارات الجمع ا بتنفيذيقوم  -
 ؛المنتظم للجامعة التسييريسهر على  -
  ؛الجامعة ويعرضه على مصادقة المكتب المديرييعد نظام ادارة  -
 ؛يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة والجتماعات المكتب المديري  -
 ؛و مراسلة وأية وثيقة ملزمة للجامعةأيوقع على كل قرار  -
 ؛ي حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العاملك فذالنفقات وبصرف  يأمر -
 ؛الدعم المالي على المدى القصير مع المؤسسات البنكيةيفاوض في شان  -
 ؛مدو طويلة األأيبرم، بترخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة  -
ق يدبر حقوق االستغالل التجاري للمنافسات والتظاهرات الرياضية التي للجامعة الح -

 ؛في استغاللها
  ؛يقوم بتدبير ممتلكات الجامعة بترخيص من الجمع العام -
 .ويعزل مستخدمي الجامعة يوظف -

ي يساعده في مزاولة ذحد نواب الرئيس الأالى  اختصاصاتهن يفوض بعض أيجوز له 
 .عاقه عائق إذا أومهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه 

 25المادة 
 الكاتب العام

 العام القيام بما يلي :  يعهد إلى الكاتب

عند  العالقات مع العصبة االحترافية، تنسيق أنشطة األجهزة المركزية بالجامعة وتتبع -
 ؛ الجهوية والجمعيات والشركات الرياضيةوالعصب  االقتضاء،

 ؛ تحضير االنتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المديري -
مصادقة الجمع العام ونشره بعد المصادقة  للجامعة لعرضه على يالتقرير األدبإعداد  -

 ؛ عليه على الموقع اإللكتروني للجامعة أو في إحدى جرائد اإلعالنات القانونية
 إعداد محاضر مداوالت الجموع العامة والمكتب المديري. -
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يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا 
 عائق. عاقه

 26لمادة ا
 أمين المال

 : يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي

وتصفية النفقات التي  المداخيلتدبير موارد الجامعة. وبهذه الصفة، يقوم بتحصيل  -
يأمر الرئيس بصرفها ومسك محاسبة الجامعة التي يجب أن تكون مصادقا عليها من 

 ؛ طرف مراقب الحسابات
 ؛ سندات األداء الصادرة باسم الجامعةالتوقيع مع الرئيس على الشيكات و -
 ؛ المكتب المديري علىإعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول  -
 ؛ إعداد التقرير المالي للجامعة لعرضه على الجمع العام -

يساعد أمين المال في مزاولة مهامه أمين مال مساعد و ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا 
 .عاقه عائق

 27لمادة ا
 المدير العام

يقوم المدير العام بمساعدة الرئيس وأعضاء المكتب المديري في مزاولة مهامهم وخاصة 
 تلك المتعلقة بتسيير وإدارة الجامعة.

 الفرع الثالث
 األجهزة التأديبية

 28المادة 
 للكراطي واألساليب المشتركة األجهزة التأديبية للجامعة الملكية المغربية

 :  ة التأديبية للجامعة هياألجهز

 ؛التأديبيةاللجنة الجامعية  -
 لجنة االستئناف الجامعية.  -
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 29المادة 
 التأديبيةاللجنة الجامعية 

ضبط للأعضاء من بينهم رئيس يساعدهم كاتب  3من  التأديبيةتتكون اللجنة الجامعية 
مع األخذ بعين  يالعادي باقتراح من المكتب المديرمن قبل الجمع العام جميعا معينين 

 القانونية. همكفاءاتاالعتبار 

القانون  احكام  التشريعية والتنظيمية المنظمة للرياضة وخاصةفي حالة اإلخالل باألحكام 
 ام األساسينظوالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بأحكام هذا ال السالف الذكر، 30-09رقم 

اللجنة  صدر، تساليب مشتركةأو طيالكرا المطبقة على رياضة األخالقيةقواعد التقنية والو
في حق النظام التأديبي للجامعة  المنصوص عليها فيية العقوبات التأديبية لتأديباالجامعية 

من  24الذين تكون للجامعة سلطة تأديبية عليهم وفق المادة  األشخاص الذاتيين والمعنويين
 السالف الذكر. 30-09رقم  القانون

 بأنظمتهاكما هو محدد  وفق النظام التأديبي للجامعة بتوتية ديبتأالتسير اللجنة الجامعية 
 العامة.

 30المادة 
 لجنة االستئناف الجامعية

في الطعون المقدمة ضد  استئنافبالنظر في طلبات الجامعية  تختص لجنة االستئناف
أعضاء من بينهم رئيس  3من تتكون . والتأديبيةرة عن اللجنة الجامعية القرارات الصاد

ساعدهم كاتب للضبط معينين جميعا من قبل الجمع العام العادي باقتراح من المكتب ي
 القانونية. همالمديري مع األخذ بعين االعتبار كفاءات

 بأنظمتهاكما هو محدد تسير لجنة االستئناف الجامعية وتبت وفق النظام التأديبي للجامعة 
 العامة.

 الفرع الرابع
 ساليب مشتركةأو لملكية المغربية للكراطياألجهزة المركزية للجامعة ا

 31المادة 

ساليب مشتركة المنصوص عليها أللكراطي و األجهزة المركزية للجامعة الملكية المغربية
التي يمكن للمكتب المديري أن يفوض و المختصة أعاله هي اللجان الدائمة أ 12في المادة 

 .هسلطلها بعضا من 
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ه محل اتفاقية توقع بين المكتب المديري واللجنة المعنية، يكون التفويض المشار إليه أعال
 السالف الذكر. 30.09من القانون  30وذلك طبقا للمادة 

على بنود هذه االتفاقية التي تحدد عالوة على ، باقتراح من رئيسه يصادق المكتب المديري
 المكتب المديري.ذلك شروط وكيفيات مراقبة اللجنة من قبل 

من قبل  المكتب المديري عضاءأحد أئاستها الى ربيعهد   .أعضاء 5من تتكون كل لجنة 
 .ا المكتبذرئيس ه

سيرها ويحدد الجدول الزمني الجتماعاتها التي يجب أن  حسن  يقوم رئيس كل لجنة بضمان
 تنعقد بمقر الجامعة ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إلى المكتب المديري.

 عضوا من المكتب المديريإذا عاقه عائق، يعين رئيس في حالة غياب رئيس اللجنة أو 
 المكتب خلفا له. عضاءأ

 لجان أن تبت إال في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها.ال تؤهلال 

 : اللجان الدائمة. 1

 : ساليب مشتركة هيأاللجن الدائمة للجامعة الملكية المغربية للكراطي و

 ؛ وتأهيل األطر الرياضية لرياضيينوضعية الرياضي واعتماد الوكالء ا لجنة -
 ؛ لجنة التحكيم -
 ؛ ساليب مشتركةأ اللجنة النسوية لرياضة الكراطي -
 ؛ لجنة الطب الرياضي -
 ؛ لجنة تنظيم المنافسات -
 ؛ لجنة الدراسات واإلصالحات -
 لجنة األنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للكراطي واألساليب المشتركة ؛ -
 ؛ ويق واالتصاللجنة المالية والتس -
 ؛ الصغارلجنة تكوين الرياضيين  -
 ؛البنيات التحتية  لجنة  -
 .لجنة فض النزاعات -

 : اللجان المختصة. 2

مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، يمكن للمكتب المديري إحداث لجان مختصة كلما 
دة محدد داخل م هدفمحددة ألجل تحقيق  امارتأى الرئيس ذلك ضروريا، وتكليفها بمه

 محدودة.
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عضاء الجمع العام ويعهد برئاستها أعضاء اللجنة المختصة من بين أ يعين المكتب المديري
 ا المكتب.ذه رئيسعضاء المكتب المديري من قبل أحد أالى 

 32المادة 
 وتأهيل األطر الرياضية لجنة وضعية الرياضي واعتماد الوكالء الرياضيين

ساليب مشتركة أة للجامعة الملكية المغربية للكراطي وتدرس هذه اللجنة طبقا لألنظمة العام
في  تبتداخل المغرب أو خارجه. و وانتقاالتهمجميع القضايا المتعلقة بوضعية الرياضيين 
حاالت وفي كل ، واعتماد الوكالء الرياضيين طلبات إجازة الرياضيين واألطر الرياضية

لجامعة الملكية المغربية للكراطي تأهيل األطر الرياضية وذلك طبقا لألنظمة العامة ل
 .ساليب مشتركةأو

 33المادة 
 لجنة التحكيم

ن الحكام في المنافسات التي تنظمها يقواعد اللعب وتعي احترامتسهر هذه اللجنة على 
 الجامعة. إلى المنضويتينالجامعة وتتولى تتبع ومراقبة وتكوين هيئة الحكام 

 داخل الجامعة. المتعلقة بالتحكيم في كل القضايا تبتو

 34المادة 
 ساليب مشتركةأواللجنة النسوية لرياضة الكراطي 

تتولى هذه اللجنة تشجيع المرأة على ممارسة رياضة الكراطي وتنظيم بطولة وطنية نسوية 
 .وأساليب مشتركة في رياضة الكراطي

 35المادة 
 لجنة الطب الرياضي

للرياضيين المجازين كما  بيينوالتتبع الط تدرس هذه اللجنة كل القضايا المتعلقة بالمراقبة
تدابير  اتخاذا ذوكتسهر على اليقظة الطبية أثناء تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية.

 .عية الجاري بها العملطبقا للنصوص التشري هاالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحت

 36المادة 
 لجنة تنظيم المنافسات الرياضية

لى تنظيم المنافسات الرياضية للجامعة طبقا لمقتضيات هذا النظام تسهر هذه اللجنة ع
، وتؤكد نتائج المباريات وتمنح التراخيص لألشخاص العامة للجامعةاألساسي واألنظمة 
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من القانون رقم  71الذاتيين والمعنويين من أجل تنظيم التظاهرات الرياضية طبقا للمادة 
 السالف الذكر. 30.09

 37المادة 
 الدراسات واإلصالحاتلجنة 

على ساليب مشتركة أو ستراتيجيات تنمية ممارسة رياضة الكراطيإتتولى هذه اللجنة وضع 
كما تسهر على إنجاز دراسات وتتبع اإلصالحات  ،الصعيد الوطني والجهوي والمحلي

 المعتمدة من قبل المكتب المديري.

 38المادة 
 ساليب مشتركةأو للكراطي يةلجنة األنظمة العامة للجامعة الملكية المغرب

يعهد إلى هذه اللجنة وضع األنظمة العامة للجامعة وإعداد االقتراحات والتعديالت المراد 
إدخالها على هذه األنظمة من قبل الجمع العام غير العادي وذلك وفق أنظمة الجامعة الدولية 

 إليها الجامعة. للكراطي التي تنضوي

 39المادة 
 ويق واالتصاللجنة المالية والتس

تتولى هذه اللجنة وضع وتنفيذ برنامج عمل الجامعة في مجال البحث عن المستشهرين 
مواردها المالية وكذا تحسين صورة الجامعة والنطق باسمها  تنميةوالمحتضنين من أجل 

 عبر كل وسائل االتصال المتاحة.

 40المادة 
 الصغارلجنة تكوين الرياضيين 

 ساليب مشتركة،أالصغار في رياضة الكراطي وتكوين الرياضيين  تتولى هذه اللجنة تنمية
للجامعة من أجل إحداث الهياكل الضرورية لهذه الغاية وتشجيع الجمعيات  اقتراحبتقديم 

ساليب مشتركة أوالشركات الرياضية المنضوية إلى الجامعة الملكية المغربية للكراطي و
 على إحداث هذه الهياكل.

 41المادة 
 بنيات التحتيةلجنة ال

نجاز وصيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية التي تمارس إتتولى هذه اللجنة إعداد برنامج 
وذلك طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال. كما  مشتركهبها رياضة الكراطي وأساليب 
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ـكراطي للمكتب المديري القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية لعلى ا نقترح
 مشتركة من أجل ضمان سالمة الرياضيين والمنافسات والتظاهرات الرياضية. وأساليب

 42المادة 
 فض النزاعاتلجنة 

اللجنة الوطنية األولمبية المغربية، البت، بطلب  اختصاصاتتتولى هذه اللجنة، مع مراعاة 
ن أعضاء من األطراف المعنية، من خالل التوفيق أو الوساطة في النزاعات التي تنشأ بي

 .الجامعة

 الرابعالباب 
 االحترافيةالعصبة 

 43المادة 
 االحترافيةالعصبة 

على شكل جمعية تخضع للكراطي واألساليب المشتركة  تحدث الجامعة الملكية المغربية
بر نوفم I 1378(15جمادى  3الصادر بتاريخ  1.58.376ألحكام الظهير الشريف رقم 

قانون رقم الحكام أكما وقع تغييره وتتميمه، وكذا  ،( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات1958
استيفاء الشروط المنصوص عليها في  بمجرد، عصبة احترافية رالسالف الذك 30.09

 من القانون المذكور. 36المادة 

ساليب أللكراطي و الجامعة الملكية المغربيةمن  بتفويض االحترافيةالعصبة  يعهد إلى
يرها وتنسيقها يوتس حترافياإلظاهرات الرياضية ذات الطابع بتنظيم المنافسات والتمشتركة 

التي تشارك فيها الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية األعضاء بالجامعة وكذلك و
 والتظاهرات. التجاري لهذه  المنافسات االستغاللتدبير حقوق ب

 ية المغربيةالجامعة الملكتبرم بين  اتفاقيةموضوع التفويض المشار إليه أعاله يكون 
التي  عالوة على ذلك، العالقةتحدد،والتي  االحترافيةوالعصبة ساليب مشتركة أللكراطي و

 السالف الذكر. 30.09من القانون رقم  38طبقا للمادة  وذلك ين الطرفين، ذهابين  تربط 

للكراطي  هذه االتفاقية من قبل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية على بنود يصادق
 .مكتب المديريبناء على اقتراح من ال ساليب مشتركةأو

 الخامسالباب 
 مقتضيات مالية ومحاسباتية
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 44المادة 
 حاسبيةالسنة الم

و شهر  12على مدى ساليب مشتركة أتمتد السنة المحاسبية للجامعة المغربية للكراطي و
 .سبتمبر من السنة الموالية  30كتوبر وتنتهي في أفاتح  من  تبتدئ

 45ادة الم
 ةزانييالم

أن تحصل عليها الجامعة ع الموارد التي يمكن لمجمو التوقعية هي الوثيقةالجامعة  ميزانية
 .المحاسبيةخالل السنة  احتياجاتهايصها لمواجهة خصمكن تالنفقات الم مجموعو

 مكتب المديرييتم التداول بشأنها من قبل الاد الميزانية من قبل أمين المال ويتم إعد
 عليها في الجمع العام. قيصادو

 .المحاسبيةالجامعة متوازنة خالل السنة  تاوارد ونفقميجب أن تكون 

محددة من طرف حسب المساطر المحاسباتية الذ الميزانية يتنفالرئيس وأمين المال  يتولى
مكلف بالتصديق على حسابات الجامعة الالحسابات  راقبباقتراح من م مكتب المديريال
 .الي لسيرهااالفتحاص المو

 46المادة 
 الموارد

  من:ساليب مشتركة أللكراطي و تتكون موارد الجامعة الملكية المغربية

 ؛الجامعةالتي يؤديها أعضاء  االنخراط السنوي اتواجب -
ومداخيل التظاهرات الرياضية الدولية التي مداخيل اللقاءات الدولية للفرق الوطنية  -

 ؛الجامعة تنظمها
المنظمة  والتظاهراتللمنافسات تعدد الوسائط مالبث التلفزي أو  حقوقتسويق  عائدات -

 ؛و تحت إشرافهامعة أمن طرف الجا
النسبة المئوية واالقتطاعات المحصل عليها من مداخيل المنافسات الرياضية الرسمية  -

او الودية التي تنظمها الجمعيات والشركات الرياضية او العصب الجهوية او العصب 
 ؛د االقتضاءاالحترافية عن

 ؛جامعةالغرامات والعقوبات المطبقة على أعضاء الو حقوق الطعن -
 ة أخرى عمومية أو خاصة؛هيئية ألية أو لدولة والجماعات التراباإلعانات المالية ل -
 ؛موال الجامعةأتوظيف  مداخيل -
 ؛واإلشهار واالحتضان رستشهااإلمداخيل  -
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 ؛كها الجامعةالتي تملوالعقارية  مداخيل الممتلكات المنقولة -
 ؛تسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجامعة مداخيل بيع المطبوعات أو  -
 الهبات والوصايا؛ -
 أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل. -

 47المادة 
 اتقفالن

 الموارد لتسيير الجامعة وتحقيق أهدافها. لااستعميخصص 

سيير ونفقات نفقات الت المخطط المحاسبي الذي يبين الجامعة في نفقاتد ولهذه الغاية، تحد
 .جهيزتأو الالتهيئة نفقات االستثمار و

 ال يمكن سحب األموال إال بعد التوقيع المشترك:

 لرئيس وأمين المال؛إما ل -
 إما للرئيس وأمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال إذا عاقه عائق؛ -

لرئيس المعين بصفة قانونية لهذا الغرض أن ، يمكن لنائب افي حالة غياب الرئيس
 ه.يوقع محل

 48المادة 
 المحاسبة

 .تبرز نتائج التدبير المالي للجامعة  محاسبة  يتم مسك

 هيئة في الحسابات مسجل  مراقبحسابات وأنشطة الجامعة سنويا من قبل يتم التدقيق في 
 .ةفي الجامع منخرطا  أال يكونذي يجب لاو يبينالمحاسالخبراء 

طبق ية التي تالمحاسبات إلى اإلشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعدتدقيق يهدف ال
ها لذمتت المالية المنجزة من قبل الجامعة وقية للعملياقيحصورة وعلى أنها تعكس عليها، 

وااللتزامات المنصوص عليها في هذا النظام قواعد للير الجامعة المالية وعلى مطابقة تسي
 .األساسي

المكتب ه من قبل ب لالتوصللجمع العام بعد  جتماعإ أول يقدم تقرير تدقيق الحسابات في
 . المديري

المنجزة داخل  تقرير المالي الذي يعده أمين المال والذي يبين العملياتويكون مرفقا بال
 لجامعة.ل وضعية الذمة الماليةلسنة وكذا الميزانية في ا
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 اإللكتروني هافي موقع للجامعة سابات والتقرير المالييجب كل سنة نشر تقرير تدقيق الح
 إلعالنات القانونية.أو في جريدة ل

 49 المادة
 السنوي جب االنخراطاو

مبلغ واجب االنخراط حدد سنة. ويمن كل  اكتوبرفاتح يستحق واجب االنخراط السنوي في 
ام باقتراح من بل الجمع العكل سنة من ق عضاء الجامعةأفئة من  لكلالسنوي بالنسبة 
 .المكتب المديري

يوما بعد  30ل أجاالعضاء الجدد خالل السنة الجارية داخل  انخراطداء واجب أيجب 
 ي قبل عضويتهم.ذ نعقاد الجمع العام الإتاريخ 

 50لمادة ا
 )عند االقتضاء( واالقتطاعاتالنسبة المئوية 

مداخيل المنافسات الرياضية المحصل عليها من  االقتطاعاتالنسبة المئوية وتحدد كل سنة 
الرسمية أو الودية التي تنظمها الجمعيات و الشركات الرياضية أو العصب الجهوية 

 طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري. ، مناالقتضاءعند  االحترافيةأوالعصب 

 الباب السادس
 مقتضيات مختلفة

 51المادة 
 األنظمة العامة

 نظمتها العامة.أة الجامعة في زجهأ  تسيير وتنظيم ةكيفيد دتح

في نظامها  االنخراط وبصفة إلزاميةكم القانون بحفي الجامعة  االنخراط يترتب على
 األساسي وأنظمتها العامة.

األساسية األنظمة  إلىالجاري بها العمل  إطار النصوص التشريعية الجامعة في ترجع
ها هذا النظام يعالجة لم مسألبخصوص أية مة وأنظمتها العايها للجامعة الدولية المنضوية إل

 األساسي.

 52المادة 
 حلـــــال
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 عوة إليه خصيصا لهذاالدتتم ي إال من طرف جمع عام غير عادال يمكن حل الجامعة 
 الغرض.

األغلبية والنصاب  وفق شروطلحل الجمع العام غير العادي إلصدار قرار ا ويتداول ينعقد
 من هذا النظام األساسي. 20 لمادةا لمنصوص عليها فياوالتصويت 

يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية خبيرا أو عدة خبراء يكلفون بتصفية  ،في حالة الحل
 ممتلكات الجامعة.

إلى جمعية أو عدة جمعيات مماثلة أو معترف لها بصفة المنفعة األصول الصافية منح ت
 العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 53 المادة
 الدخول حيز التنفيذ

غير من طرف الجمع العام  مجرد المصادقة عليهبحيز التنفيذ  سياألسا امنظهذا ال دخلي
 غير العاديفي الجمع العام  العادي. وينسخ ويحل محل النظام األساسي المصادق عليه

 .2013يوليوز  25 المنعقد بتاريخ ساليب مشتركةأللكراطي و الملكية المغربية للجامعة


