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ل أو ل ا ب  ا ب ل  ا

مة عا ت  ا  مقتضي

ة  اد مل ة: 1ا مي س لت س وا سي أأ لت  ا

لهياورايضات اجلبل   حلقللت   اجلامعة امللكية املغربية  :  أأحاكمترسي علهيا    ، ويه مجعية رايضية1959س نة    يف"، احملدثة  .ت.ر.جم .م. ج"  ـب  اختصارا  ، املشار ا 

 وتمتميه؛ام وقع تغيريه  كأأسيس امجلعيات،  ق تحب  ( املتعلق1958نومفرب    15)  1378جامدى الأوىل   3صادر يف  ال  1.58.376لظهري الرشيف رمق ا -

 (؛2010أأغسطس   24)  1431من رمضان    13بتارخي   1.10.150الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة    30.09قانون رمق  ال -

 والرايضة؛املتعلق ابلرتبية البدنية    30.09( بتطبيق القانون رمق 2011نومفرب    4)  1432ذي احلجة   7صادر يف  ال  2.10.628املرسوم رمق   -

 أأنظمهتا العامة. و   الأسايس  امنظال  هذا -

ة اد مل ة: 2 ا د مل  ا

 .الأسايس  لنظاممن هذا ا  52املنصوص علهيا يف املادة   املعلن عنه وفق الرشوط  يف حاةل احلل  عدادة،  و حمدملدة غري    ورايضات اجلبل  حلقللت   اجلامعة امللكية املغربيةتؤسس  

ة اد مل جامتعي :3 ا ر الا ملق  ا

ىل    حتويهلوميكن  مراكش،    -شارع موالي عبد هللا   24شقة رمق   171بــ: جتزئة السالم رمق    ورايضات اجلبل  حلقللت   للجامعة امللكية املغربية  الاجامتعياملقر   يوجد يف نفس املدينة    أ خر ماكنأأي  ا 

ىل  .عاديالغري    مدينة أأخرى داخل اململكة بقرار من امجلع العام  أأية بقرار من املكتب املديري وا 

ة  اد مل لرمز: 4ا ، ا ار لشع  ا

جنمة برشيطني ابللون الأخرض والأمحر، أأعىل الرشيط الأمحر حماط   ابللون الأخرض، ورمز اجلبلومتسلق للجبل  متحلق عىل اجلليد هو اجلبل ورايضات حلقللت شعار اجلامعة امللكية املغربية 

 التايل: وهو عىل الشلك  ،  وحتته ابلالتينية  مل للجامعة ابلعربيةاكال  الامس  خامس ية ابللون الأخرض وفوق الرشيطني اتج مليك مغريب ويف الأسفل

 

 

 ابللون الأخرض. ( وفوقه اتج  FRMSSMمتجل ومتسلق وجبال داخل خطني ابلأمحر والأخرض حتهثام امس اجلامعة ابلعربية وابلفرنس ية واختصارا )

 FRMSSMرمز اجلامعة امللكية املغربية للتجل ورايضات اجلبل هو:  

 . 199928  رمق:ورايضات اجلبل دلى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية حتت   حلقيمت تسجيل الشعار والرمز ابمس اجلامعة امللكية املغربية للت 

ة  اد مل ل :5ا دفا  ه

ىل  ورايضات اجلبل  حلقللت   لاجلامعة امللكية املغربية  هتدف    . أأشاكلها   ميعجباجلبل    اترايضو   رايضة التحلقة سممار   اس تفادة امجليع من  ا 

 .ادلولية  خالقيات املقررة من دلن احلركة الرايضيةالأ احرتام قواعد كذا  و   ،من طرف أأعضاهئا  أأدانه  6عدم المتيزي املنصوص عليه يف املادة  احرتام مبدأأ    وتسهر عىل

 التالية:   العامة   املهام   اجلبل  ورايضات   حلق للت   امللكية املغربية   جلامعة تناط اب   ، ت ولهذه الغااي أأ.  

 املناس بة؛  وبواسطة مجيع الوسائليف مجموع تراب اململكة    ،أأشاكلها وتشجيعها وتطويرها وتعمميهاميع  جب  ،ورايضات اجلبل حلق  الت  رايضة  ممارسة  تنظمي .1

يت للقواعد واملعايري ال وذكل طبقا ،بلقب وطين أأو هجوي افائز راييض  تعيني عصبة أأو مجعية رايضية أأو رشكة رايضية أأو رضالرتاب الوطين بغ مجيعيف  رايضية تنظمي وتدبري منافسات .2

 ؛ رايضات اجلبلللتحلق، واجلامعات الأخرى اليت لها صةل مع  ادلولية    حتددها اجلامعة

  طر اليتالرايضيني ضد اخملا  لهؤالء  جبارياال  لتأأمني  لللرايضيني وكذا    الاجامتعيةصص للتغطية  حصة ختتضمن وجواب  ها واذلي ياذلي يؤديه أأعضاؤ   اجلامعي  الاخنراطحتصيل وتدبري واجب   .3

 اجلامعة؛يتعرضون لها خالل التظاهرات واملنافسات اليت تنظمها  قد  

 ؛حلقللت يف اجلامعة ادلولية    الاخنراط .4

  اجلبيل؛  حاقالأوروبية للاجلامعة يف    الاخنراط .5

 اجلبل.  ورايضات  حلقلت ابةل مبارشة  ص الاخنراط يف لك الهيئات ادلولية والقارية واجلهوية اليت لها   .6

 

 التالية: ابملهام    عة ما اجل   ضطلع من طرف السلطات العمومية، ت   لها   يف ا طار التأأهيل املمنوح ب.  
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 احرتاهما؛والسهر عىل    هذه الرايضات  لتقنية املطبقة عىل ممارسةديد القواعد احتوخاصة    وامليش اجلبيل الراييض،  ،اجلبيل  اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم،  حلقرايضة الت   تنظمي ممارسة .1

وماكحفة العنف    لرايضةايف    املنشطات  تعاطي  وكذا تكل املتعلقة مباكحفةية  رايضات اجلبل اجلاري العمل هبا املتعلقة ابلرتبية البدنية والابلنصوص الترشيعية والتنظميية  تقيد أأعضاهئا  السهر عىل   .2

 مبناسبهتا؛أأثناء املنافسات والتظاهرات الرايضية أأو  

 والقرارات وقواعدوالتوجهيات    ام الأسايس والأنظمةنظ، والس امي الين الوطين وادلويلديالصععىل    ورايضات اجلبلالتحلق    املطبقة عىل ممارسة  لقوانني والأنظمةابالسهر عىل تقيد أأعضاهئا   .3

 لواهئا؛حتت  اليت تنضوي  ادلولية    اجلبل واجلامعاتورايضات    حلقللت أأخالقيات اجلامعة امللكية املغربية    دونةوماللعب  

وذكل ابحلفاظ عىل املصاحل املشرتكة لأعضاهئا ومتثيلهم دلى السلطات   ،وامليش اجلبيل الراييض  اجلبيل، اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم، حلق الت لرايضة حل املعنوية واملادية اادلفاع عن املص .4

   للتحلق.  وكذا اجلامعة ادلوليةملبية املغربية  اواللجنة الوطنية البار   /  جلنة الوطنية الأوملبية املغربيةواالعمومية  

حداث  اليت تتسبب يفأأو  املنافسات وأأ زناهة اللعب من شأأهنا أأن تلحق رضرا بمنع الطرق واملامرسات اليت  .5 وامليش   اجلبيل، اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم، حلقالت رايضة يف  جتاوزاتا 

 لواهئا؛اجلامعة حتت  وماكحفته اليت تعمتدها الهيئات الرايضية ادلولية اليت تنضوي  للوقاية من تعاطي املنشطات  ختاذ التدابري الالزمة  ا اوكذ،  اجلبيل الراييض

  اليت تضطلع هبا يف هذا الشأأن  ختصاصاتالدون اال خالل ابوذكل  ،ادلوليةات والتظاهرات الرايضية ملنافسااملغرب يف لمتثيل اختيار امجلعيات الرايضية والرشاكت الرايضية والرايضيني   .6

 ؛ وامليش اجلبيل الراييض  اجلبيل،  اللحاق  ، التسلق، الاكنيونزيم،حلق الوطنية الت وتدبري الفرق    ملبية املغربية، وكذا تكوينا/ اللجنة الوطنية البار   الأوملبية املغربية  ةاللجنة الوطني

ىل الرايضيني والأطر الرايضية املنتس بني للجمعيات والرشاكت الرايضة اال جازات و  تسلمي .7 لهيا الرخص ا  ،  حلق الرايضية الت ملشاركة يف املنافسات والتظاهرات او  قصد التنظمياملنضوية ا 

 وامليش اجلبيل الراييض؛  اجلبيل،  اللحاقالتسلق، الاكنيونزيم،  

 س نة؛لك   مهتالحئ  اعامتد الوالكء الرايضيني ونرش .8

مع الرايضيني والأطر الرايضية وامجلعيات والرشاكت الرايضية أأو لك منظم لتظاهرات رايضية ليت يربموهنا ا واالتفاقياتمراقبة أأنشطة الوالكء الرايضيني واحلرص عىل أأن تضمن العقود  .9

 ؛ مصاحل الرايضيني

 الوطين؛عىل الرتاب    ادلويل وغريهامن املس توى  الرايضية    املنافسات والأنشطة  تنظمي .10

 علهيا؛واال رشاف    الوطينالرتاب    عو مجمعىل صعيد  ها اليت جتري  شاكلميع أأ جب  وامليش اجلبيل الراييض  اجلبيل،  اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم،  حلق الت رايضة  ـل  يةاللقاءات الود  مراقبة .11

وبصفة   حتت لواهئاة املنضوي الرايضية العصب وامجلعيات والرشاكت واحلاكم والوالكء الرايضيني وكذا عىل واملسريينممارسة سلطة تأأديبية عىل الرايضيني اجملازين والأطر الرايضية اجملازة  .12

 للجامعة؛ينخرط يف النظام الأسايس    أ خر عامة عىل أأي خشص

 اجلامعة؛احملدد من طرف   وامليش اجلبيل الراييض  اجلبيل،  اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم،  حلق الت   رايضةلربانمج الوطين  تطبيق ال .13

 ؛وامليش اجلبيل الراييض  اجلبيل،  اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم،  حلقالت   ملسامهة يف تنظمي التكوين الراييض يف رايضةا .14

  والتنش يط املتعلقني جمال التدريب، وكذا التكوين يف اوضامن ممارس هت وامليش اجلبيل الراييض اجلبيل، اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم، حلقالت  يف رايضةيف نشاط التحكمي تنظمي التكوين  .15

 اجلبلية؛رايضات  ابل

 الوطنية؛الألقاب الرايضية  و   الأرقام القياس ية  واملصادقة عىلالاعرتاف   .16

 العامة؛ أأنظمهتا  سن .17

 30.09 رمق من القانون 82السلطات العمومية طبقا للامدة  العمومية اليت متنحهامدها ابال عاانت عن طريق  ال س اميوامجلعيات الرايضية  ،عند الاقتضاء ،اجلهويةدمع العصب مساعدة و  .18

 براجمها؛جناز  السالف اذلكر، وذكل من أأجل ا  

 احرتامه؛واحلرص عىل    هتنس يقو   فسات الوطنية واللقاءات ادلوليةس نوي للمنا  جدول  ا عداد .19

 وامليش اجلبيل الراييض؛  اجلبيل،  اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم،  حلقالت امرسة  ملالس تقبال امجلهور و البنيات التحتية    العمل عىل تطوير .20

ة  اد مل لمتيزي : 6ا م ا د  ع

 العرقية.و   ينيةالس ياس ية وادل  الناحيةمن  ن  حمايدي  وأأعضاؤها  اجلبل  ورايضات  حلقللت   اجلامعة امللكية املغربية  تكون

بدل أأو خشص   أأي  ضد  أأو عىل الكراهية  يزيحريض عىل المتالطرد، التأأو    الشطب  ، حتت طائةل التوقيف أأواجلبل  ورايضات  حلقللت   اجلامعة امللكية املغربية  أأعضاء عضو من  لكعىل    رصاحة  حيظر

امتء أأو عدم الاجامتعي أأو اللون أأو اجلنس أأو الوضعية العائلية أأو احلاةل الصحية أأو اال عاقة أأو الرأأي الس يايس أأو الانامتء النقايب أأو بسبب الانالأصل الوطين أأو الأصل  ب بسبأأشخاص أأو مجموعة  

  الانامتء احلقيقي أأو املفرتض لعرق أأو لأمة أأو لسالةل أأو دلين معني.

ين ا ث ل ا ب  ا ب ل  ا

ن وي ة تك ملغربي ا ة  كي ملل ا ة  مع قللت  اجلا رايضات حل ل و جلب  ا

ملادة  وين :7ا لتك  ا

 طني وأأعضاء رشفيني.يش من أأعضاء ن   ورايضات اجلبل  حلقاملغربية للت ية  اجلامعة امللك  كونتت

 النش يطون: الأعضاء  أأ.  

لهيا مجيعا يف هذا النظام الأسايس ابلهيئات الرايضية، ،وامجلعيات الرايضية والرشاكت الرايضية العصب اجلهوية - هذا النظام الأسايس والأنظمة العامة للجامعة   رصاحة يف ةنخرطملا املشار ا 

 . اجلبل  ورايضات  حلقللت امللكية املغربية  

 

   الرشفيون: الأعضاء  ب.  
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ه الصفة من طرف امجلع العام  متنح هذ   ،وامليش اجلبيل الراييض  اجلبيل،  اللحاق، التسلق، الاكنيونزيم،  حلق الت   فائدة رايضةلين يقدمون أأو قدموا خدمات  اذل  وناملعنوين أأو  ويالأشخاص اذلات -

 اجلبل؛ ورايضات    حلقلت ـل  للجامعة امللكية املغربية  ياملدير  كتباملمن  عىل اقرتاح    بناء

 .اليت تنضوي حتت لواهئا اجلامعة  ادلولية  جلامعاتاباملغاربة  الأعضاء   -

ال    .ةاستشاري  بصفةال ميكن للأعضاء الرشفيني أأن يشاركوا يف امجلع العام ا 

ة  اد مل بول :8ا لق  رشوط ا

  أأن:عضويهتا ابجلامعة    قبولجل  جيب عىل الهيئات الرايضية لأ 

 والرايضة؛املتعلق ابلرتبية البدنية    30.09رمق  القانون   أأحاكموخاصة    هبا  لو عمالترشيعية والتنظميية املطبقا لأحاكم النصوص    بصفة قانونية  ومسرية  تكون مؤسسة -

 الس نوي؛ تكون مس توفية لأداء واجب اخنراطها   -

 .ابلنس بة للجمعيات الرايضية، أأن تكون معمتدة من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة -

 التالية: الرشوط    توفر فهيمأأن ت  لأجل قبول عضويهتم ابجلامعة  اتينيالأشخاص اذلجيب عىل  

 الأقل؛عىل  س نة    20من السن    وا ابلغنيأأن يكون -

  مغربية؛من جنس ية  وا  أأن يكون -

   والس ياس ية؛املدنية    همحبقوق  وامتتعأأن ي  -

  سابقة؛لك ية من  خال  بطاقة سوابقهمكون  أأن ت -

 . الس نويهم  واجب اخنراطداء  س توفني لأ م   واكونيأأن   -

 .الأعضاء  قبولكيفيات  مسطرة و   اجلبل  ورايضات  حلقلـلت   يف الأنظمة العامة للجامعة امللكية املغربيةحتدد  

 . افعلي  قبوهلما يصبح    مبجرد  يتهن عضو ع  رتتبةوخيضع لاللتامات امل  حقوقهيف اجلامعة   يكتسب العضو اجلديد

ة  اد مل ء: 9ا ا عض لأ  حقوق ا

 التالية: حلقوق  اباجلبل    ورايضات  حلقلت لـ  أأعضاء اجلامعة امللكية املغربيةيمتتع  

ىل حضوره  ادلع  وتلقي  عىل جدول الأعامل  مس بقا  طالعواال    ،معةايف امجلع العام للج  ةركاشامل -  التصويت؛حق  ممارسة  و ل  اجداخل ال  وة ا 

بداء مالحظات   - غنائه؛غرض  باقرتاحات  قدمي  مجلع العام وتة يف جدول أأعامل ادرجخبصوص النقط املا   ا 

 الغرض؛هذا  اخملصصة ل  هاهيألكو هتا  عن طريق أأهجز معة  ااجلقضااي  طالع عىل  اال   -

 اجلامعة؛  لها  يت تنظمها أأو ترخصوالتظاهرات الرايضية ال  ات، يف املنافسالاقتضاءعند  املشاركة،   -

 والأنظمة العامة للجامعة.  ام الأسايسنظصوص علهيا يف هذا الاملن  الأخرى  ابيق احلقوق  ارسةمم -

ة  اد مل اا :10ا م ء تلتا ا عض لأ  ا

 اجلبل أأن:   ورايضاتحلق  لـلت امعة امللكية املغربية  جلا  من أأعضاءلك عضو    جيب عىل

 أأهجزهتا؛املتخذة من طرف  قرارات  التوجهيات و لابكذا  و   لجامعةالأنظمة العامة لو د برصامة مبقتضيات هذا النظام الأسايس  يتقي  -

 أأعضائه؛احرتاهما من طرف  فرضعند الاقتضاء ، و ةامعاجلن طرف  ة مقررام يه مالأخالق الرايضية وقواعد اللعب كرتم  حي -

ىل مسطرة التحكمي وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف املادة   -  ؛30.09من القانون السالف اذلكر رمق    44يلجأأ ا 

 علهيم؛الشطب  أأو أأعضاء س بق توقيفهم أأو   تال يربط أأية عالقة ذات طابع راييض مع هيئا  -

 هتا. أأنظما الأسايس و نظاهميطرأأ عىل    بلك تغيري اجلامعة  ربالرايضية، أأن ختت  أأو الرشاكللجمعيات  ابلنس بة   -

ة  اد مل لعضوية :11ا ن ا دا  فق

 ييل:   اجلبل مبا  ضاتوراي  حلقلـلت   جلامعة امللكية املغربيةابتفقد صفة عضو  

 الرايضية: الرشاكت  لجمعيات و لنس بة ل اب .  1

 متتاليتني؛ية خالل س نتني  مسن املشاركة يف املنافسات الر ف عتوقالاس تقاةل أأو ال  أأو  لاحل -

 5احملددة يف املادة  معة ااجلمع أأهداف    أأو يتناقض  يةرايضات اجلبلوالحلق  الت  رايضةارسة ممرضرا عىل  يلحق  لسبب خطري    املديري  كتبامل امجلع العام ابقرتاح من  طرف  مناملقرر    الشطب -

ال  القرار   واختاذفيه    عىل امجلع العام للبت  عرض اقرتاحه  مكتب املديريجوز لليف هذه احلاةل،  ومن هذا النظام الأسايس.    توضيحاهتا؛   لتقدمي  املعنية  الرايضية امجلعية أأو الرشكة  بعد دعوةا 

 اخملتصة.ت القضائية  قرر هنايئ صادر عن الهيئا م -
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 للعصب: ابلنس بة  .  2

من    5احملددة يف املادة    مع أأهداف اجلامعة  أأو يتناقض  اجلبلية  الرايضاتو   حلقالت رايضة  مامرسة ـبرضرا    حقاملقرر من طرف امجلع العام ابقرتاح من املكتب املديري لسبب خطري يل  الشطب -

ال بعد دعوة العصبة املعنية لتقدمي  القرار   واختاذفيه    العام للبت  عىل امجلععرض اقرتاحه  هذا النظام الأسايس. ويف هذه احلاةل، ال جيوز للمكتب املديري    توضيحاهتا؛ ا 

 ة.تصالقضائية اخملت  الهيئا ن  صادر عرر هنايئ قم -

 اذلاتيني: لأشخاص  ابلنس بة ل.  3

 الوفاة؛  -

 الاس تقاةل؛ -

من هذا النظام    5جس امي أأو يتناقض مع أأهداف اجلامعة احملددة يف املادة    ارتكب خطأأ جلامعة  اباملديري يف حق لك خشص ذايت عضو  املكتب  الشطب املقرر من طرف امجلع العام ابقرتاح من   -

ال بعد دعوة املعين ابلأمر لتقدمي  فيه واختاذ القرار  عرض اقرتاحه عىل امجلع العام للبتالأسايس. ويف هذه احلاةل، ال جيوز للمكتب املديري    توضيحاته؛  ا 

 قرر هنايئ صادر عن الهيئات القضائية اخملتصة.م -

ث ل ا ث ل ا ب  ا ب ل  ا

ة مع اجلا للت  أأهجزة  ة  ملغربي ا ة  كي ملل قا رايضات حل ل و جلب  ا

ة  اد مل ة: 12ا ربي ملغ ة ا ي مللك ة ا مع ا جل هجزة ا قللت  أأ ات حل ض اي ل ور جلب  ا

 من:   اجلبل  ورايضات  حلقللت   تتكون أأهجزة اجلامعة امللكية املغربية

 العام؛امجلع   -

 املديري؛املكتب   -

 التأأديبية؛الهيئات   -

 الأهجزة املركزية.   -

ل أو ل ا فرع  ل م: ا ا لع ا ع  مجل  ا

ة  اد مل ام: 13ا لع ع ا  تكوين امجل

 . اجلبل  ورايضات  حلقللت   جلامعة امللكية املغربيةاامجلع العام هو أأعىل هجاز يف  

 .جلامعةاب  طينش   وعضاذلين هلم صفة    اذلاتينياملعنوية والأشخاص   يتكون امجلع العام من الأشخاص

كذا أأي خشص و ملبية املغربية  االلجنة الوطنية البار و ممثل اللجنة الوطنية الأوملبية املغربية  ممثل السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة و جلامعة و ابن  الرشفيواء  ضالأع  حيرض يف امجلع العام، بصفة استشارية،

 .حضوره رضوراي أأو مفيدا من قبل رئيس اجلامعة  يعترب

 .غري علنية، الصحافيون الرايضيون املعمتدون لهذا الغرض واملدعوون من قبل رئيس اجلامعة، ما مل يتقرر عقد امجلع العام بصفة  نيامجلع العام، بصفة مالحظ  يفميكن أأيضا أأن حيرض  

ة  اد مل ل  :14ا لا ثي  مت

ذا عاقه أأورئيس هجازها املديري،   من قبلرايضية يف امجلع العام    ةرشك  لكو   ةمجعيلك  متثل    .املفوض من طرفه لهذا الغرض  الشخص  من قبل،  عائق  ا 

ال    العادي العاميف امجلع    حق التصويترايضية  الرشكة  العية أأو  ال متكل امجل  . أأو أأكرث  اثننيني  رايضي  نيومسها اجلامعة ملرس هتا ومشاركهتا يف الأنشطة الرايضية اليت تنظمجلامعة وممااب  بعد اخنراطهاا 

 عىل صوت واحد. امجلعية أأو الرشكة الرايضية املس توفية للرشوط املذكورة  توفر  تو 

ضافة  صو أأ تتوفر عىل    ذكل،  عالوة عىل    اكلتايل:ات ا 

ضايف  صوت -  اجلامعة؛عىل الأقل من الأنشطة الرايضية اليت تنظمها    %50مشاراك يف    مفا فوق  رايضيا جمازا  50اليت تتوفر عىل  الرشكة الرايضية  أأو  لجمعية  واحد ل  ا 

ضافيني  صوتني -  اجلامعة؛عىل الأقل من الأنشطة الرايضية اليت تنظمها    %50رايضيا جمازا مفا فوق مشاراك يف    100للجمعية أأو الرشكة الرايضية اليت تتوفر عىل    ا 

ضايف واحد للجمعية أأو الرشكة الرايضية اليت فازت بلقب ب -  ؛امليش اجلبيل الراييض  أأو  اجلبيل  اللحاق  أأو  نزيمالاكنيو أأو  أأو التسلق  حلق  الت غرب يف رايضة طل املصوت ا 

ضايف واحد للجمعية أأو الرشكة الرايضية اليت فازت بلقب كأس العرش يف رايضة   -  ؛امليش اجلبيل الراييض  أأو  اجلبيل  اللحاق  أأو  أأو التسلق أأو الاكنيونزيم  حلقالت صوت ا 

ذا عاقه عأأ   هارئيس من قبليف امجلع العام    هجوية  ةعصب  لكمتثل      من قبل الشخص املفوض من طرفه لهذا الغرض، وتتوفر عىل صوت واحد.،  ائقو ا 

ىل اجلامعة امللكية املغربية الرايضية املتوفرة تبلغ أأسامء ممثيل الهيئات مخسة أأايم عىل الأقل قبل افتتاح   لتوصلاب اال شعار بواسطة رساةل مضمونة مع ورايضات اجلبلحلق للت  عىل حق التصويت ا 

 .أأشغال امجلع العام

ال بمتثيل  يفوضجب عليه أأن و   بة هجويةالرايضية صفة رئيس عص  تالرايضية أأو الرشاك  اتمجلعيا  ال حدىاملديري    اجلهازرئيس  لن  وكي  عندماولهذه الغاية،    الرايضية.  هيئاهتم  ال يرخص للممثلني ا 

 .هاسأأ ر يالرايضية أأو الرشكة الرايضية اليت   امجلعية  متثيل  لأجل  أ خرا  خشصا
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لهيا  عن الهيئات    مثلنيأأن يعني ك ال جيوز   حقهم عقوبة صدرت يف  الرايضية اذلين    للهيئات  مثلنياملوكذا الأشخاص اذلاتيني  واليهتم  خالل مدة  أأعضاء املكتب املديري ابجلامعة  الرايضية اليت ينمتون ا 

، جيب عىل اجلهاز الأسايس. ويف هذه احلاةلالنظام   هذا  من  5يف املادة     أأو يتناقض مع أأهداف اجلامعة احملددةخطأأ جس امي  بسبب ارتاكهبم من طرف امجلع العام ابقرتاح من املكتب املديري  الطرد

  اجلامعة.    أ خرا لأجل متثيلها دلى  اخشص يفوض من بني أأعضائهالرايضية املعنية أأن    ةهيئلل املديري  

ة  اد مل مة: 15ا ا لع نواع امجلوع ا  أأ

ما    يكون  .أأو غري عادي  عادايامجلع العام ا 

أول ل لفرعي ا جلزء ا ادي: ا لع م ا ا لع ع ا  امجل

ة  اد مل ل: 16ا اتا حي  صال

ىل امجلع العام العادي مبا    ييل:يعهد ا 

 املنرصمة؛التقريرين الأديب واملايل للس نة املالية    التداول يف -

 التوقعي؛برانمج العمل الس نوي    التداول يف -

 املوالية؛املصادقة عىل مزيانية الس نة املالية   -

 ومراقبهتا؛ وتوجهيها  اجلبل    ورايضات  حلقللت   لجامعة امللكية املغربيةلحتديد الس ياسة العامة   -

 ؛، امليش اجلبيل الراييضاجلبيلللحاق  ، التسلق، الاكنيونزيم، احلقالت   برايضاتتتعلق  و   البت يف لك قضية تدخل مضن اختصاصاته -

 املديري؛انتخاب أأعضاء املكتب   -

صدار لك مقرتح أأو توصية قصد عرضها عىل الأهجزة الرايضية   -  اخملتصة؛ا 

 علهيا؛بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري وابلنس بة للك س نة مالية، قصد دراسة حساابت اجلامعة والتصديق    مس تقل،  مراقب للحساابت  انتداب -

 ي؛املدير حتديد مبلغ واجب الاخنراط الس نوي بناء عىل اقرتاح من املكتب   -

 املديري.اقرتاح من املكتب   بناء عىلتعيني رؤساء وأأعضاء الأهجزة التأأديبية من بني أأعضاءه و  -

 ممارسة الصالحيات اخملوةل هل رصاحة مبقتىض هذا النظام الأسايس.    -

ة  اد مل ادي: 17ا لع م ا ا لع ع ا اد امجل نعق  ا

ىل اعرب الصحافة  و   املضمون والالكرتوين  امجلع العام العادي بواسطة الربيدتوجه ادلعوة حلضور  و   مرة لك س نة،  العاديينعقد امجلع العام   يوما    15حضوره  خرين املرخص هلم  لأعضاء والأشخاص ال  ا 

 .النعقادهقبل التارخي احملدد  عىل الأقل 

 يوما عىل الأقل قبل موعد انطالق املومس الراييض.  15  العادي  أأن ينعقد امجلع العام  بوجي

ال مبال تمت ادلعوة   ىل انعقاد امجلع العام ا   زائد صوت واحد.كونة هل  صوات املالأ ميثلون نصف  اذلين  الأعضاء    3/1 ثلث  رئيس اجلامعة أأو بطلببادرة من  ا 

ال حبضور نصف الأعضاءحصيحة ة  صفبداول  ال ميكن للجمع العام أأن يت  أأعاله.  14املادة    حسب مدلولهم  من ميثلأأو    عضو واحدزائد   املكونة هل ا 

، همام اكن عدد الأعضاء احلارضين أأو ةحصيحة صفب داوليف هذه احلاةل، أأن يت هلعىل الأقل. وميكن  يوما 15أأجل  بعد العادي لعقد امجلع العام توفر هذا النصاب، تمت ادلعوة جمدداعدم يف حاةل و

 .أأعاله  14حسب مدلول املادة  املمثلني  

ذا تعذر ذكل أأحد نواب الرئيس. و  أأ   للجامعة  كتب املديريرئيس امل  العادي  يرأأس امجلع العام  ا 

برفع اليد. ويف التصويت  رسي أأو  التصويت البواسطة   اما  ذكل، و زائد صوت واحد  أأعاله  14حسب مدلول املادة  قرارات امجلع العام العادي بنصف أأصوات الأعضاء احلارضين أأو املمثلني    تخذت

 التصويت الرسي.يعمتد ،  منط التصويتعدم االتفاق عىل  حاةل  

 .واكةلابل  ابملراسةل أأو  ال يقبل التصويت

ة  اد مل دول : 18ا لأ ج لا  عام

 التالية: عىل الأقل النقط  أأن يتضمن    بوجي  ،املديري كتبجدول أأعامل امجلع العام العادي من طرف امل  حتديد  يمت

 النصاب؛ومن توفر   التحقق من الصالحيات -

 الافتتاحية؛الرئيس  لكمة   -

 السابق؛حمرض امجلع العام    اال طالع عىل -

 واملايل؛  ين الأديبالتداول يف التقرير  -

 احلساابت؛تقرير مراقب    اال طالع عىل -

 املوالية؛  املالية  لس نةاالتداول يف مرشوع مزيانية   -
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 ومراقيب احملارض؛فاحيص الأصوات  تعيني   -

 بعده؛  22طبقا للامدة  عند حلول الاس تحقاق،  املديري    كتبانتخاب أأعضاء امل -

 الاقتضاء؛عند    ،طرد أأحد املمثلنيأأو  عىل أأحد الأعضاء  ب  شطال -

 الاقتضاء؛أأعضاء جدد، عند    ولقب -

ىل امجلع العام  الاقرتاحات والرغبات املقدمةدراسة   -  .من طرف أأعضائه  ا 

 أأايم عىل الأقل قبل اترخي انعقاد امجلع العام العادي.  5والرغبات    الاقرتاحاتهبذه    ملكتب املديريتوصل اب أأن يوجي

ىل الأديب و   والتقريرينجيب توجيه جدول الأعامل    .هعقادأأايم عىل الأقل قبل اترخي ان 10  امجلع العام العاديأأعضاء  املايل ا 

 .ةمقر اجلامعمن  العادي مبارشة    كام ميكن حسب هذه الواثئق من طرف أأعضاء امجلع العام

 الأعامل.  مدرجة يف جدولال جيوز أأن يتداول امجلع العام العادي يف أأية نقطة غري  

 امجلع العام أأن يعقد مؤمترا حصفيا حول حمتوى أأشغاهل.  بميكن للرئيس عق

اين ث ل لفرعي ا جلزء ا ادي: ا لع م غري ا ا لع ع ا  امجل

ة اد مل ل: 19 ا اتا حي  صال

 أأجل:والس امي من    ي وقتيف أأ   غري العادي  امجلع العام  نعقدميكن أأن ي

 للجامعة؛املصادقة عىل النظام الأسايس والأنظمة العامة   -

ب أأن  جي  ،احلاةل الأخرية  هذه  ويف  من طرف رئيس اجلامعة أأو من طرف عضو أأو عدة أأعضاء.ما ا  النظام الأسايس والأنظمة العامة للجامعة املقرتحة    املراد ا دخالها عىل  تعديالتالالتداول يف   -

 العادي؛غري    انعقاد امجلع العام  اترخيأأايم عىل الأقل قبل    5يف أأجل    عديلابقرتاح الت  كتب املديريتوصل املي

 اجلامعة؛رئيس    اقرتهحدراسة لك قضية مس تعجةل ي -

 الاقتضاء؛، عند  املكتب املديريقاةل  ا   -

 حل اجلامعة. -

الال جيوز التداول    يف جدول الأعامل.املدرجة  يف القضااي    ا 

ة  اد مل ادي: 20ا لع م غري ا ا لع ع ا اد امجل نعق  ا

ال  دي  اعالغري  عام  الع  امجلال تمت ادلعوة النعقاد      العاديريالعام غعندئذ امجلع  . وجيب أأن ينعقد   الأقل ثليث الأصوات املكونة هلاذلين ميثلون عىلائه  نصف أأعضلب من  طبرئيس اجلامعة أأو  من    مببادرةا 

 يف أأجل أأقصاه شهرين.

ىل الأعضاء والأشخاص  الصحافة وعرب املضمون واال لكرتوين عن طريق الربيد غري العاديمجلع العام حلضور اادلعوة  توجه   احملدد تارخياليوما عىل الأقل قبل  15 هحضورال خرين املرخص هلم ا 

 نعقاده. ال

ىل الأعضاء    يوما عىل الأقل قبل اترخي انعقاد امجلع العام غري العادي.  15يوجه جدول الأعامل ا 

ال حبضور ثليث الأعضاء  أأعاله.  14أأو من ميثلهم حسب مدلول املادة    عىل الأقل  ال ميكن للجمع العام غري العادي أأن يتداول بصفة حصيحة ا 

عىل الأقل. ويف هذه احلاةل، ميكن للجمع العام غري العادي أأن يتداول بصفة حصيحة، همام اكن عدد    امو ي  15العادي بعد أأجل  يف حاةل عدم توفر هذا النصاب، تمت ادلعوة جمددا لعقد امجلع العام غري  و

  أأعاله.  14حسب مدلول املادة    الأعضاء احلارضين أأو املمثلني

 أأعاله.  15مدلول املادة    تتخذ قرارات امجلع العام غري العادي بأأغلبية ثليث أأصوات الأعضاء احلارضين أأو املمثلني حسب

ذا تعذر ذكل أأحد نواب الرئيس.  ب املديري للجامعة  يرتأأس امجلع العام غري العادي، رئيس املكت  أأو ا 

 يعمتد التصويت الرسي.

 ال يقبل التصويت ابملراسةل أأو ابلواكةل.

قاةل املكتب ىل حني ااجلارية   يف الأمورلكف بترص تغري العادي جلنة  املديري، يعني امجلع العام    يف حاةل التصويت عىل ا   .مكتب مديري جديد من قبل أأقرب مجع عام عادينتخاب  ا 

ل ينا ا ث ل ا يري: فرع  د مل ا ب  ت ك مل  ا

أول ل لفرعي ا جلزء ا د: ا يري  قواع س  لت مي وا نظ لت  ا

ة  اد مل ات :21ا ص ا ختص  الا

دارة    يتوىل:ولهذا الغرض    ،اجلبل  ورايضاتحلق  للت    اجلامعة امللكية املغربيةوتس يرياملكتب املديري هو هجاز ا 

 العام؛امجلع    تنفيذ القرارات اليت يتخذها .1

 العام؛مصادقة امجلع  العمل واال صالحات من أأجل عرضها عىل    ا عداد مرشوع برانمج .2

 العام؛امجلع   مصادقة  التداول يف مرشوع مزيانية اجلامعة وعرضه عىل .3
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عداد الفرق الوطنية لل .4  واجلهوية؛نافسات ادلولية والقارية  مشاركة يف املالسهر عىل ا 

 ادلولية؛املشاركة يف التظاهرات    والسهر عىل حسن  ،تتبع ومراقبة املنافسات الوطنية .5

جراء يتعلق ابلتس ي اخت .6  وأأنظمهتا العامة؛تام لنظاهما الأسايس  الحرتام  الا  ا طار  ري اجليد للجامعة يفاذ أأي قرار أأو ا 

 الرئيس؛، ابقرتاح من  الوطين  العام للجامعة واملدير التقين  ديرامل  توظيف .7

 العام؛عة وعرضه عىل مصادقة امجلع وضع النظام الأسايس ملس تخديم اجلام .8

  العام؛امجلع  مصادقة لجامعة وعرضها عىل  العامة لنظمة  الأ ا عداد مشاريع   .9

حداث   .10  سريها؛واحلرص عىل حسن    الأهجزة املركزيةا 

من قبل أأهجزهتا    أأخالقياهتا،ومدونة    اوقراراهت  اتوجهياهتكذا  و   حتت لواهئا  اليت تنضوي اجلامعة  الأخرى  ادلولية  واجلامعاتحلق  لت اجلامعة ادلولية لـ  نظمةكذا أأ و   النظام الأسايسهذا  فرض احرتام   .11

     ومس تخدمهيا؛

 العام؛ىل امجلع  ، عاجلامعة  ىة رايضية دلهيئثل  أأحد الأشخاص مي  طردأأو    اجلامعة  اءعضأأحد أأ عىل  ب  الشط  اقرتاح .12

 العام؛من بني أأعضاء امجلع   الأهجزة املركزيةتعيني أأعضاء  .13

 اقرتاح تعيني رؤساء وأأعضاء الأهجزة التأأديبية. .14

 لجامعة ادلولية اليت تنضويلأأو    لجامعةالعامة لنظمة  الأ النظام الأسايس و   هذا  يف لك القضااي املرتتبة عن حاةل قوة قاهرة أأو احلاالت غري املنصوص علهيا يف  املكتب املديري  تيب،  ذكلىل عالوة ع

 لواهئا. حتت  

ة  اد مل لت : 22ا ابت - وينك ا ا نتخ اول  - الا د لت لشغور -ا  ا

   التكوين: .  1

 .او عض  14من    يتكون املكتب املديري  عالوة عىل الرئيس،

  أأعضائه:  بني  مناملكتب املديري  ينتخب  

 للرئيس؛انئب أأول   -

 للرئيس؛ انئب اثن   -

 عام؛اكتب   -

 مساعد؛ اكتب عام   -

 مال؛أأمني   -

 مساعد؛أأمني مال   -

 مثانية مستشارين.  -

 السالف اذلكر.   30.09من القانون رمق    27املادة    لأحاكمممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة، بصفة استشارية، طبقا    يف املكتب املديري  يشارك، حبمك القانون،

ليه فادته حول قضية أأو عدة قضااي    بصفة استشارية،  ،وجيوز للمكتب املديري أأن يضم ا   يف جدول الأعامل.  مدرجةأأي خشص ميكن هل ا 

 ديري تلقي أأي أأجر مقابل القيام مبهاهمم. ال ميكن لأعضاء املكتب امل

 يساعد املكتب املديري مدير عام أأجري. يشارك املدير العام يف أأشغال املكتب املديري دون حق التصويت.

 الانتخاابت: .  2

   .املنصوص علهيا بعدهوط  لرش ا  وفقمرة واحدة من طرف امجلع العام للجامعة    س نوات قابةل للتجديد  4الاقرتاع ابلالحئة ملدة    عن طريق  ؤهوأأعضا  املكتب املديري ينتخب رئيس

 التالية: يكون وكيلها، تتضمن عددا من الأسامء يعادل عدد املقاعد الواجب شغلها ومتثل الفئات    ،ات حيلرتش ابأأن يقدم الحئة    ملنصب الرئيس  حشرتجيب عىل لك م

 الرايضية؛أأعضاء ميثلون امجلعيات والرشاكت    12 -

 .أأعضاء ميثلون العصب اجلهوية  2 -

 متثيلية نسائية.   اتلرتش يحاب  ةحئال  وجواب لك  نضمتأأن تجيب  

مضاءات املرتحشني   لهيا. متاليت ين   الفئةكذا  وجنسهم و   املرتحشني الشخصية والعائلية أأسامءأأن تبني فهيا  و   امصادق علهيجيب أأن حتمل لك الحئة ابلرتش يحات ا   ون ا 

ىل كتابة اجلامعة بواسطة رساةل مضمونة أأايم عىل الأقل قبل  8أأو يودعها دلهيا، مقابل وصل،  الالكرتوينالربيد عرب و  مع اال شعار ابالس تالم جيب عىل وكيل الالحئة أأن يوجه الحئة الرتش يحات ا 

 . اترخي انعقاد امجلع العام العادي اذلي يقوم ابنتخاب املكتب املديري

من   أأكرب عددحصلتا عىل   الالحئتان اللتانتقدم فيه لالنتخاب    اثنيمت تنظمي دور  يف حاةل تعذر ذكل،    ،املعرب عهنا  لأصواتمن احصلت عىل الأغلبية املطلقة  الالحئة اليت    يف ادلور الأول  تنتخب

 مت انتخاب الالحئة اليت حصلت عىل أأكرب عدد من الأصوات.يويف هذه احلاةل يف ادلور الأول.  الأصوات  

             جترى القرعة لتعيني الالحئة الفائزة ابالنتخاب.  السنعادل  ويف حاةل ت  ا،س ن أأصغركيلها  و يكون  يمت انتخاب الالحئة اليت    الثاين،يف ادلور  لأصوات  الالحئتان عىل نفس عدد ا  ا ذا حصلت

املديري، من بني الأعضاء املستشارين ابملكتب، رئيسا منتداب  السالف ذكره، يعني رئيس املكتب    30.09من القانون رمق    23يف احلاالت املنصوص علهيا يف البند الأخري من الفقرة الثالثة من املادة  

ىل الرئيس.  يلكف مبامرسة املهام اخملوةل ا 
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   التداول:.  3

ال حبضور  ة  حيال ميكن للمكتب املديري أأن يتداول بصفة حص  أأعضاء عىل الأقل من الأعضاء املكونني هل.مثانية  ا 

 الرئيس.   يكون فيهالأصوات، يرحج اجلانب اذلي    تعادلرات بأأغلبية الأصوات. ويف حاةل  تتخذ القرا

 .مقبولل ثالث اجامتعات متوالية بدون عذر  لك عضو تغيب خاليعترب مس تقيال من املكتب املديري،  

   الشغور:.  4

ىل حني انعقاد أأقرب مجع عامالنائب الثاين  ،  الاقتضاء، عند  لنائب الأول للرئيس أأو حاةل شغور منصب الرئيس، يمت تعويضه مؤقتا من قبل ايف مكتب مديري  عادي اذلي يقوم ابنتخاب    للرئيس ا 

 . جديدة  واليةجديد ل

ىل عقد مجع عام    املكتب املديري  حيول دون تداولويف حاةل شغور   ىل حني انتخاب مكتب مديري جديد    غري عاديبصفة حصيحة، تمت ادلعوة ا  من أأجل تعيني جلنة تلكف بترصيف الأمور اجلارية ا 

 من قبل أأقرب مجع عام عادي.

ة  اد مل ت : 23ا ا جامتع ل -الا عام لأ دول ا  ج

 .لك شهر عىل الأقل بدعوة من رئيسهمرة  اجامتعاته   يعقد املكتب املديري

  الاجامتع.  اترخيأأايم عىل الأقل قبل    10مرفوقة جبدول الأعامل    يه ادلعوة لأعضاء املكتب املديريتوججيب  

عداد جدول الأعامل. وللك عضو  ىل الاكتب العام احلق يف اقرتاح النقط اليت يرغب يف ا درا من أأعضاء املكتب املديرييتوىل الاكتب العام ا  عىل أأايم  5هجا مضن جدول الأعامل عىل أأن يوهجها ا 

 الاجامتع.  اترخيقبل  الأقل  

اين ث ل لفرعي ا جلزء ا م: ا ا ني هم ي س  لني الرئي ؤو ملس  ا

ة  اد مل س: 24ا لرئي  ا

 الصفة:وهبذه    اجلبل  ورايضات  حلقللت اجلامعة امللكية املغربية    ، حبمك القانون، رئيسرئيس املكتب املديرييكون  

 العمومية؛ودلى السلطات  املرتبطة ابحلياة املدنية  يف مجيع الترصفات    اجلبل  ورايضات  حلقللت امللكية املغربية    ميثل اجلامعة -

 املديري؛قرارات امجلع العام واملكتب    بتنفيذيقوم   -

 للجامعة؛يسهر عىل التس يري املنتظم   -

دارة اجلامعة ويعرضه عىل مصادقة املكتب نظام  يعد   -  املديري؛ا 

 ؛جامتعات املكتب املديريجموع العامة والللالتس يري اجليد    يسهر عىل -

 للجامعة؛وثيقة ملزمة    أأيةيوقع عىل لك قرار أأو مراسةل أأو  -

 وذكل يف حدود املزيانية املصادق علهيا من طرف امجلع العام؛  ،أأمر برصف النفقاتي -

 البنكية؛يفاوض يف شأأن ادلمع املايل عىل املدى القصري مع املؤسسات   -

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

   ؛الرايضية اليت للجامعة احلق يف اس تغاللهايدبر حقوق الاس تغالل التجاري للمنافسات والتظاهرات   -

 العام؛ ممتلاكت اجلامعة برتخيص من امجلع  ريدبيقوم بت -

 ؛يوظف ويعزل مس تخديم اجلامعة -

ىل أأحد نواب ذا عاقه عائق  ـهجيوز هل أأن يفوض بعض اختصاصاته ا   .اذلي يساعده يف مزاوةل همامه ويقوم مقامه يف حاةل غيابه أأو ا 

ة  اد مل ام: 25ا لع تب ا اك ل  ا

ىل الاكتب العام القيام مبا     ييل:يعهد ا 

 الرايضية؛صب اجلهوية وامجلعيات والرشاكت  العتنس يق أأنشطة الأهجزة املركزية ابجلامعة وتتبع العالقات مع   -

 املديري؛حتضري الانتخاابت واجامتعات امجلوع العامة واملكتب   -

حدى جر  - عداد التقرير الأديب للجامعة لعرضه عىل مصادقة امجلع العام ونرشه بعد املصادقة عليه عىل املوقع اال لكرتوين للجامعة أأو يف ا   القانونية؛ائد اال عالانت  ا 

 ؛يا عداد حمارض مداوالت امجلوع العامة واملكتب املدير  -

ذا عاقه عائق.   يساعد الاكتب العام يف ممارسة همامه اكتب عام مساعد ينوب عنه يف حاةل غيابه أأو ا 

 

 

 

ة  اد مل ال: 26ا مل مني ا  أأ
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ىل أأمني املال القيام مبا    ييل:يعهد ا 

 احلساابت؛ تكون مصادقا علهيا من طرف مراقب   تدبري موارد اجلامعة. وهبذه الصفة، يقوم بتحصيل املداخيل وتصفية النفقات اليت يأأمر الرئيس برصفها ومسك حماس بة اجلامعة اليت جيب أأن -

 اجلامعة؛التوقيع مع الرئيس عىل الش ياكت وس ندات الأداء الصادرة ابمس   -

عداد مرشوع مزيانية الس  -  املديري؛املكتب    عىلنة املالية املوالية وعرضه للتداول  ا 

عداد التقرير املايل للجامعة لعرضه عىل امجلع العام -  ؛ا 

ذا عاقه عائق.  يساعد أأمني املال يف مزاوةل همامه أأمني مال مساعد ينوب عنه يف حاةل غيابه أأو ا 

ة  اد مل م: 27ا ا لع ير ا د مل  ا

دارة اجلامعة  كام س تحدد يف النظام ادلاخيل للجامعة،  الرئيس وأأعضاء املكتب املديري يف مزاوةل هماهمميقوم املدير العام مبساعدة    .وخاصة تكل املتعلقة بتس يري وا 

ث ل ا ث ل ا فرع  ل ت : ا ا ئ ـ ي ـ ه ل ةا ي ب ي د أ أ ت ل  ا

ة  اد مل هجزة: 28ا لأ ة ا ربي ملغ ة ا كي ملل ة ا مع ا للج ة  يبي د أأ لت قللت  ا ت حل ضا اي ل ور جلب  ا

  يه:التأأديبية للجامعة    الهيئات

  التأأديبية؛اللجنة اجلامعية   -

 جلنة الاس تئناف اجلامعية.  -

ة  اد مل ة: 29ا للجن ة  ا معي ا جل يب اا د أأ ةلت  ي

   . القانونية  مكفاءاهتمع الأخذ بعني الاعتبار    املديريالعادي ابقرتاح من املكتب  من قبل امجلع العام  مجيعا  معينني    ،ضبطللأأعضاء من بيهنم رئيس يساعدمه اكتب    3من    يةلتأأديبا  اللجنة اجلامعيةتتكون  

قواعد التقنية  الو  أأو بأأحاكم هذا النظام الأسايس السالف اذلكر والنصوص املتخذة لتطبيقه 30.09القانون رمق أأحاكم  الترشيعية والتنظميية املنظمة للرايضة وخاصة حاكملأ يف حاةل اال خالل اب

اذلين  حق الأشخاص اذلاتيني واملعنويني  للجامعة يفالتأأدييب    نظامال  املنصوص علهيا يف  التأأديبية  تابوقالع  ةيالتأأديب  اللجنة اجلامعية  صدر، تورايضات اجلبلالتحلق    املطبقة عىل رايضة  الأخالقيةو 

 السالف اذلكر.  30.09رمق    من القانون  24تكون للجامعة سلطة تأأديبية علهيم وفق املادة  

 كام هو حمدد بأأنظمهتا العامة.  وفق النظام التأأدييب للجامعة  بتوتالتأأديبية    تسري اللجنة اجلامعية

ة  اد مل ة: 30ا معي ا جل اف ا تئن س  ة الا  جلن

معينني   ،أأعضاء من بيهنم رئيس يساعدمه اكتب للضبط 3من تتكون . و اجلامعية التأأديبيةرة عن اللجنة القرارات الصاد ابلنظر اس تئنافيا يف الطعون املقدمة ضداجلامعية  ختتص جلنة الاس تئناف

 . القانونية مكفاءاهت  الاعتبار  مجيعا من قبل امجلع العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري مع الأخذ بعني

 بأأنظمهتا العامة.  حمددكام هو    التأأدييب للجامعةوفق النظام    ثجلنة الاس تئناف اجلامعية وتبتسري  

ع ب ا لر ا فرع  ل ة: ا ي ب ر ملغ ا ة  ي ك ل مل ا ة  ع م ا ج ل ل ة  ملركزي ا ة  هجز أ ل لت  ا قل ل ت ح ا ض اي ر ل و ب جل  ا

ة  اد مل  31ا

 سلطه.تصة اليت ميكن للمكتب املديري أأن يفوض لها بعضا من  اخمللجان  الامئة و ادللجان  أأعاله يه ال  12املنصوص علهيا يف املادة  ورايضات اجلبل  حلق  للت الأهجزة املركزية للجامعة امللكية املغربية  

ليه أأعاله    كوني  السالف اذلكر.  30.09من القانون    30طبقا للامدة  وذكل املعنية،    واللجنة  اتفاقية توقع بني املكتب املديري  حملالتفويض املشار ا 

 .املكتب املديري  اللجنة من قبل  مراقبةوكيفيات  رشوط  ذكل    اليت حتدد عالوة عىل  االتفاقيةهذه    بنود  عىلابقرتاح من رئيسه،    ،يصادق املكتب املديري

ىل أأحد أأ   ،أأعضاء  5من  تتكون لك جلنة    .من قبل رئيس هذا املكتب  املكتب املديري  اءعضويعهد برئاس هتا ا 

ىل املكتب املديريأأشغالها  عن حصيةل  تنعقد مبقر اجلامعة ويقدم تقريرا  جيب أأن  اليت    وحيدد اجلدول الزمين الجامتعاهتا  سريهاحسن  قوم رئيس لك جلنة بضامن ي  .ا 

ذا عاقه عائق، يعني رئيس    خلفا هل.املكتب  أأعضاء هذا  عضوا من  املكتب املديرييف حاةل غياب رئيس اللجنة أأو ا 

ال يف القضااي اليت تدخل مضن اختصاصاهتا.    ثللجان أأن تبا  تؤهلال    ا 

 

 

 

 

 ادلامئة: اللجان  .  1

 يه:اجلبل    ورايضاتحلق  للت   اللجن ادلامئة للجامعة امللكية املغربية

 الرايضية؛ جلنة وضعية الراييض واعامتد الوالكء الرايضيني وتأأهيل الأطر   -
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 جلنة التحكمي؛ -

 ؛نة النسويةاللج -

 جلنة الطب الراييض؛ -

 جلنة تنظمي املنافسات؛  -

 جلنة ادلراسات واال صالحات؛ -

 ؛ ورايضات اجلبل  حلقللت جلنة الانظمة العامة للجامعة امللكية املغربية   -

 االتصال؛جلنة املالية والتسويق و  -

 جلنة تكوين الرايضيني الصغار؛ -

 التحتية؛ جلنة البنيات   -

 جلنة فض الزناعات. -

 اخملتصة: اللجان  .  2

حداث جلان خمتصة لكام    صاصات اللجان ادلامئة، ميكن للمكتب املديرياخت  مع مراعاة  . حمدودةلأجل حتقيق هدف حمدد داخل مدة  حمددة    امرضوراي، وتلكيفها مبهذكل  أأى الرئيس  تر اا 

ىل    ويعهد برئاس هتا  .امجلع العامأأعضاء اللجنة اخملتصة من ينب أأعضاء   يعني املكتب املديري  من قبل رئيس هذا املكتب.  املديري  أأعضاء املكتبأأحد  ا 

ة  اد مل ني: 32ا ضي راي ل ء ا لوالك د ا اييض واعامت لر ة ا ي ة وضع  جلن

ة ضي راي ل ر ا ط لأ ل ا هي أأ  وت

جازة   ثمجيع القضااي املتعلقة بوضعية الرايضيني وانتقاالهتم داخل املغرب أأو خارجه. وتبورايضات اجلبل  حلقللجامعة امللكية املغربية للت تدرس هذه اللجنة طبقا للأنظمة العامة  يف طلبات ا 

 للتحلق ورايضات اجلبل. ضية، وذكل طبقا للأنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية  الرايضيني والأطر الرايضية، واعامتد الوالكء الرايضيني ولك حاالت تأأهيل الأطر الراي

ة  اد مل مي: 33ا لتحك ة ا  جلن

ىل اجلامعة، وتبيملنضو تسهر هذه اللجنة عىل احرتام قواعد اللعب وتعني احلاكم يف املنافسات اليت تنظمها اجلامعة وتتوىل تتبع ومراقبة وتكوين هيئة احلاكم ا يف لك القضااي املتعلقة ابلتحكمي  ثن ا 

 داخل اجلامعة.

ة  اد مل لنسوية : 34ا ة ا للجن  ا

 نسوية.وبطوالت وطنية  وتنظمي تكوينات    الراييض  امليش اجلبيلاللحاق اجلبيل، و   ، التسلق، الاكنيونزيم،حلقالت تتوىل هذه اللجنة تشجيع املرأأة عىل ممارسة رايضة  

ة  اد مل ب : 35ا لط ة ا اييضجلن ر ل  ا

فسات والتظاهرات الرايضية، وكذا اختاذ تدابري الوقاية من تعاطي تدرس هذه اللجنة لك القضااي املتعلقة ابملراقبة والتتبع الطبيني للرايضيني اجملازين كام تسهر عىل اليقظة الطبية أأثناء تنظمي املنا

 املنشطات وماكحفته طبقا للنصوص الترشيعية اجلاري هبا العمل.

ا مل ة ا ة: 36د ضي اي لر ت ا ا افس ملن مي ا تنظ ة   جلن

نتاجئ املبارايت ومتنح الرتاخيص للأشخاص اذلاتيني واملعنوية من  دك ؤللجامعة، وتتسهر هذه اللجنة عىل تنظمي املنافسات الرايضية للجامعة طبقا ملقتضيات هذا النظام الأسايس والأنظمة العامة 

 السالف اذلكر. 30.09من القانون رمق    71أأجل تنظمي تظاهرة رايضة طبقا للامدة  

ة  اد مل ت : 37ا ا دلراس ة ا اتجلن ح صال ال   وا

جناز   اجلبيل الراييض امليش، و اجلبيل اللحاق ، التسلق، الاكنيونزيم،حلقالت تتوىل هذه اللجنة وضع اسرتاتيجيات تمنية ممارسة رايضة  - عىل الصعيد الوطين واجلهوي واحمليل كام تسهر عىل ا 

   ادلراسات وتتبع اال صالحات املعمتدة من قبل املكتب املديري.

ة  اد مل ة : 38ا ربي ملغ ة ا ي مللك ة ا مع ا للج مة  ا لع ة ا م نظ لأ ة ا قللت جلن ت ا حل ضا اي لجل ور  ب

ىل هذه اللجنة وضع  دخالها عىل هذه الأنظمة من قبل امجلع العام غرييعهد ا  عداد اقرتاحات التعديالت املراد ا  ادلولية اليت تنضوي   العادي، وذكل وفق أأنظمة اجلامعاتالأنظمة العامة للجامعة وا 

 اجلامعة.  حتت لواهئا

ة  اد مل ال: 39ا تص ال ق وا سوي لت ة وا لي ا مل ة ا  جلن
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وسائل االتصال  معل اجلامعة يف جمال البحث عن املستشهرين واحملتضنني من أأجل تمنية مواردها املالية وكذا حتسني صورة اجلامعة والنطق ابمسها عرب لك تتوىل هذه اللجنة وضع وتنفيذ برانمج 

 املتاحة. 

ة  اد مل ار: 40ا لصغ ني ا ضي راي ل تكوين ا ة   جلن

حداث الهيألك الرضورية لهذه   اجلبيل الراييض امليشو  اجلبيل اللحاقق، الاكنيونزيم، ، التسلحلقالت تتوىل هذه اللجنة تمنية تكوين الرايضيني الصغار يف رايضة  بتقدمي اقرتاح للجامعة من أأجل ا 

حداث هذه الهيألك.  ىل اجلامعة عىل ا   الغاية وتشجيع امجلعيات والرشاكت الرايضية املنضوية ا 

ة  اد مل ة: 41ا ي لتحت ت ا ا لبني ة ا  جلن

عداد برانمج اجناز وصيانة املنشأ ت والتجهزيات الرايضية اليت متارس هبا رايضة   وذكل طبقا للمعايري ادلولية    اجلبيل الراييض  امليشو   اجلبيل  اللحاق  الاكنيونزيم،، التسلق،  حلقالت تتوىل هذه اللجنة ا 

   فسات والتظاهرات الرايضية.يف هذا اجملال. كام تقرتح عىل املكتب املديري القواعد التقنية املطبقة عىل التجهزيات الرايضية من أأجل ضامن سالمة الرايضيني واملنا

ة  اد مل ات: 42ا ع لزنا ض ا ة ف  جلن

 اجلامعة.اللجنة الوطنية الأوملبية املغربية، البت، بطلب من الأطراف املعنية، من خالل التوفيق أأو الوساطة يف الزناعات اليت تنشأأ بني أأعضاء  تتوىل هذه اللجنة، مع مراعاة اختصاصات  

ع ب ا لر ا ب  ا ب ل  ا

ة  لعصب ةا في حرتا  الا

ة  اد مل ة: 43ا في حرتا ة الا ب لعص  ا

( بتنظمي حق تأأسيس 1958نومفرب    15)1378جامدى الأوىل  3الصادر يف   1.58.376ورايضات اجلبل عىل شلك مجعية ختضع لأحاكم الظهري الرشيف رمق    حلقحتدث اجلامعة امللكية املغربية للت 

 من القانون املذكور.  36 املادة  السالف اذلكر، عصبة احرتافية مبجرد استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف  30.09امجلعيات، كام وقع تغيريه وتمتميه، وكذا أأحاكم القانون رمق  

ىل العصبة الاحرتافية بتفويض من اجلامعة امللكية املغربية للت  ورايضات اجلبل بتنظمي املنافسات والتظاهرات الرايضية ذات الطابع الاحرتايف وتس يريها وتنس يقها واليت تشارك فهيا   حلقيعهد ا 

 والتظاهرات.   لهذه املنافساتامعة وكذكل بتدبري حقوق الاس تغالل التجاري  امجلعيات الرايضية والرشاكت الرايضية الأعضاء ابجل

ليه أأعاله موضوع اتفاقية تربم بني اجلامعة امللكية املغربية   الطرفني،  ورايضات اجلبل والعصبة الاحرتافية واليت حتدد، عالوة عىل ذكل، العالقة اليت تربط بني هذين  لق  للتح يكون التفويض املشار ا 

 السالف اذلكر.  30.09من القانون رمق    38وذكل طبقا للامدة  

 ورايضات اجلبل بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري.  حلقيصادق عىل بنود هذه االتفاقية من قبل امجلع العام للجامعة امللكية املغربية للت 

س م ا خل ا ب  ا ب ل  ا

ة تي ا س ب ة وحما لي ما ت  ا  مقتضي

ة  اد مل ة : 44ا ن لس  ةا ي اسب حمل  ا

 غشت.  31ش تنرب وتنهتيي يف   1يف    ئشهرا. وتبتد 12ورايضات اجلبل عىل مدى  حلق  متتد الس نة احملاسبية للجامعة امللكية املغربية للت 

ة  اد مل ة: 45ا ني ملزيا  ا

 املمكن ختصيصها ملواهجة احتياجاهتا خالل الس نة احملاسبية. مزيانية اجلامعة يه الوثيقة التوقعية جملموع املوارد اليت ميكن أأن حتصل علهيا اجلامعة ومجموع النفقات  

عداد املزيانية من قبل أأمني املال ويمت التداول بشأأهنا من قبل املكتب املديري ويصادق علهيا امجلع العام.  يمت ا 

 جيب أأن تكون موارد ونفقات اجلامعة متوازنة خالل الس نة احملاسبية.

امعة والافتحاص املايل تنفيذ املزيانية حسب املساطر احملاس باتية احملددة من طرف املكتب املديري ابقرتاح من مراقب احلساابت امللكف ابلتصديق عىل حساابت اجليتوىل الرئيس وأأمني املال 

 لسريها. 

ة  اد مل ملوارد: 46ا  ا

 ورايضات اجلبل من:حلق  تتكون موارد اجلامعة امللكية املغربية للت 

 اجلامعة؛س نوي اليت يؤدهيا أأعضاء واجبات الاخنراط ال  -

 اجلامعة؛مداخيل اللقاءات ادلولية للفرق الوطنية ومداخيل التظاهرات الرايضية ادلولية اليت تنظمها   -

رشافها؛ -  عائدات تسويق حقوق البث التلفزي أأو متعدد الوسائط للمنافسات والتظاهرات املنظمة من طرف اجلامعة أأو حتت ا 

الرايضية أأو العصب اجلهوية أأو العصبة الاحرتافية، عند   امجلعيات والرشاكتالنس بة املئوية والاقتطاعات احملصل علهيا من مداخيل املنافسات الرايضية الرمسية أأو الودية اليت تنظمها  -

 ؛الاقتضاء
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 حقوق الطعن والغرامات والعقوابت املطبقة عىل أأعضاء اجلامعة؛ -

 وةل وامجلاعات الرتابية أأو لأية هيئة أأخرى معومية أأو خاصة؛اال عاانت املالية لدل -

 اجلامعة؛مداخيل توظيف أأموال   -

 واال شهار والاحتضان؛  مداخيل الاستشهار -

 متلكها اجلامعة؛  والعقارية اليتمداخيل املمتلاكت املنقوةل   -

 اجلامعة؛مداخيل بيع املطبوعات أأو تسويق البضائع التجارية اليت تنتجها   -

 الوصااي؛ الهبات و  -

 أأية موارد أأخرى تسمح هبا القوانني اجلاري هبا العمل. -

ة  اد مل ت :47ا ا لنفق  ا

 خيصص اس تعامل املوارد لتس يري اجلامعة وحتقيق أأهدافها.

 التجهزي. ولهذه الغاية، حتدد نفقات اجلامعة يف اخملطط احملاس يب اذلي يبني نفقات التس يري ونفقات الاستامثر ونفقات الهتيئة أأو  

ال بعد التوقيع املشرتك:   ال ميكن حسب الأموال ا 

ما للرئيس وأأمني املال؛ -  ا 

ذا عاقه عائق. - ما للرئيس وأأمني املال املساعد يف حاةل غياب أأمني املال أأو ا   ا 

 يف حاةل غياب الرئيس، ميكن لنائب الرئيس املعني بصفة قانونية لهذا الغرض أأن يوقع حمهل. 

ة  اد مل ة :48ا اس ب حمل  ا

 يمت مسك حماس بة تربز نتاجئ التدبري املايل للجامعة. 

 جلامعة.يمت التدقيق يف حساابت وأأنشطة اجلامعة س نواي من قبل مراقب احلساابت مسجل يف هيئة اخلرباء احملاس بيني واذلي جيب أأال يكون منخرطا اب

ىل اال شهاد عىل مطابقة تقدمي احلساابت للقواعد احملا س باتية اليت تطبق علهيا، وعىل أأهنا تعكس صورة حقيقية للعمليات املالية املنجزة من قبل اجلامعة وذلمهتا املالية وعىل مطابقة هيدف التدقيق ا 

 تس يري اجلامعة للقواعد والالتامات املنصوص علهيا يف هذا النظام الأسايس.

 من قبل املكتب املديري.  يقدم تقرير تدقيق احلساابت يف أأول اجامتع للجمع العام بعد التوصل به  

 للجامعة.   ويكون مرفقا ابلتقرير املايل اذلي يعده أأمني املال واذلي يبني العمليات املنجزة داخل املزيانية يف الس نة وكذا وضعية اذلمة املالية

ع  الانت القانونية. جيب لك س نة نرش تقرير تدقيق احلساابت والتقرير املايل للجامعة يف موقعها اال لكرتوين أأو يف جريدة لال 

ة  اد مل نوي :49ا لس  ط ا خنرا جب الا  وا

لك س نة، وحيدد مبلغ واجب الاخنراط الس نوي ابلنس بة للك فئة من اعضاء اجلامعة لك س نة من قبل امجلع العام ابقرتاح من املكتب   اكتوبر من 31يس تحق واجب الاخنراط الس نوي يف 

 املديري. 

 يوما بعد اترخي انعقاد امجلع العام اذلي قبل عضويهتم.  30جيب أأداء واجب اخنراط الأعضاء اجلدد خالل الس نة اجلارية داخل أأجل  

ة  اد مل ملئوية : 50ا ة ا س ب لن ات ا اع ء()والاقتط ا د الاقتض  عن

اكت الرايضية أأو العصب اجلهوية أأو العصبة الاحرتافية، حتدد لك س نة النس بة املئوية والاقتطاعات احملصل علهيا من مداخيل املنافسات الرايضية الرمسية أأو الودية اليت تنظمها امجلعيات والرش 

 طرف امجلع العام ابقرتاح من املكتب املديري.  نالاقتضاء، معند  

ب  ا ب ل سا د ا س ل  ا

ت ا ة مقتضي  خمتلف

ة  اد مل مة :51ا ا لع ة ا نظم لأ  ا

 حتدد كيفيات تس يري وتنظمي أأهجزة اجلامعة يف أأنظمهتا العامة.

لزامية الاخنراط يف نظاهما الأسايس وأأنظمهتا العامة.  يرتتب عىل الاخنراط يف اجلامعة حبمك القانون وبصفة ا 

ىلترجع اجلامعة، يف ا طار النصوص الترشيعية اجلاري هبا   لهيا وأأنظمهتا العامة خبصوص أأية مسأأةل مل يعاجلها هذا النظام الأسايس.   العمل، ا   الأنظمة الأساس ية للجامعة ادلولية املنضوية ا 

ة  اد مل ل: 52ا حل  ا

ليه   ال من طرف مجع عام غري عادي تمت ادلعوة ا   خصيصا لهذا الغرض.ال ميكن حل اجلامعة ا 
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صدار قرار احلل وفق رشوط النصاب والأغلبية والتصويت املنصوص علهيا يف املادة  من هذا النظام الأسايس.  20ينعقد ويتداول امجلع العام غري العادي ال 

 يف حاةل احلل، يعني امجلع العام املدعو لهذه الغاية خبريا أأو عدة خرباء يلكفون بتصفية ممتلاكت اجلامعة.

ىل مجعية أأو عدة مجعيات مماثةل أأو معرتف لها بصفة املنفعة العامة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.  متنح الأصول الصافية ا 

ة  اد مل ذ: 53ا نفي لت حزي ا خول   ادل

لأسايس املصادق عليه يف امجلع العام غري العادي للجامعة امللكية املغربية  يدخل هذا النظام الأسايس حزي التنفيذ مبجرد املصادقة عليه من طرف امجلع العام غري العادي، وينسخ وحيل حمل النظام ا

 .2020فرباير    01املنعقد بتارخي  ورايضات اجلبل    حلقللت 

 

  

 اال مضـــــــــــاء. 

 

 

  


