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النظام ا ألسايس للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية
الباب ا ألول
مقتضيات عامة
املادة ا ألوىل  :التأأسيس والتسمية
اجلامعة امللكية املغربية لـرايضة الكرات احلديدية ،املشار اإلهيا اختصارا بـ "ج.م.م.ر.ك.ح" ،"F.R.M.S.B"،احملدثة
س نة  ،1959ويه مجعية رايضية ترسي علهيا أأحاكم :
-

الظهري الرشيف رمق  0.58.376الصادر يف  3جامدى ا ألوىل  05( 0378نومفرب  )0958املتعلق حبق تأأسيس
امجلعيات ،كام وقع تغيريه وتمتميه ؛
القانون رمق  31.19املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  0.01.051بتارخي 03
من رمضان  42( 0230أأغسطس  )4101؛
املرسوم رمق  2.10.628الصادر يف  7ذي احلجة  2( 0234نومفرب  )4100بتطبيق القانون رمق  31.19املتعلق
ابلرتبية البدنية والرايضة ؛
قرار وزير الش باب والرايضة رمق  4627.04الصادر يف  6جامدى ا ألوىل  08( 0232مارس  )4103بسن
النظام ا ألسايس المنوذيج للجامعات الرايضية كام مت تمتمي أأحاكم املادة ا ألوىل منه ؛
هذا النظام ا ألسايس و أأنظمهتا العامة.

املادة  : 4املدة
تؤسس اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية ملدة غري حمدودة ،عدا يف حاةل احلل املعلن عنه وفق الرشوط
املنصوص علهيا يف املادة  29من هذا النظام ا ألسايس.
املادة  : 3املقر الاجامتعي
يوجد املقر الاجامتعي للجامعة امللكية املغربية لــرايضة الكرات احلديدية بزاوية زنقة سقراط وزنقة الطربي ابملعاريف-
ادلار البيضاء وميكن حتويهل اإىل أأي ماكن أخر يف نفس املدينة بقرار من املكتب املديري وإاىل أأية مدينة أأخرى داخل
اململكة بقرار من امجلع العام غري العادي.
املادة  : 2الشعار ،الرمز
يتكون شعار اجلامعة امللكية املغربية لـرايضة الكرات احلديدية من اتج مذهب و أألوان العمل الوطين ومن احلروف الرمزية
للجامعة ابللغتني العربية والفرنس ية وكذا من كرتني حديديتني وهدف ويعرف كام ييل :
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رمز اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية هو :ج.م.م.ر.ك.ح.F.R.M.S.B.-.
يمت تسجيل الشعار والرمز ابمس اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية دلى املكتب املغريب للملكية الصناعية
والتجارية.
املادة  : 5الهدف
هتدف اجلامعة امللكية املغربية لــرايضة الكرات احلديدية اإىل اس تفادة امجليع من ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي"
وا ألنشطة الرايضية املتجانسة مثل "الرافا ﭬولو".
وتسهر عىل احرتام مبد إا عدم المتيزي املنصوص عليه يف املادة  6أأدانه من طرف أأعضاهئا ،وكذا احرتام قواعد ا ألخالقيات
املقررة من دلن احلركة الرايضية ادلولية وخاصة اجلامعة ادلولية للكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية
والكنفدراليات االإفريقية للكرات احلديدية.
أأ .ولهذه الغاايت ،تناط ابجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية املهام العامة التالية :
.0
.4
.3
.2
.5

تنظمي ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة ،بميع أأشاكلها وتشجيعها وتطويرها
وتعمميها ،يف مجموع تراب اململكة وبواسطة مجيع الوسائل املناس بة ؛
تنظمي وتدبري منافسات الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة يف مجيع الرتاب الوطين بغرض
تعيني عصبة أأو مجعية رايضية أأو رشكة رايضية أأو راييض فائزا بلقب وطين أأو هجوي ،وذكل طبقا للقواعد
واملعايري اليت حتددها اجلامعة ادلولية لـلكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية ؛
حتصيل وتدبري واجب الاخنراط اجلامعي اذلي يؤديه أأعضاؤها واذلي يتضمن وجواب حصة ختص للتغطية
الاجامتعية للرايضيني وكذا للتأأمني ا إالجباري لهؤالء الرايضيني ضد اخملاطر اليت قد يتعرضون لها خالل
التظاهرات واملنافسات اليت تنظمها اجلامعة ؛
الاخنراط يف اجلامعة ادلولية لـلكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية ؛
الاخنراط يف الكنفدراليات االإفريقية للكرات احلديدية.

5

النظام ا ألسايس

اجلـامعـة امللكية املغربيـة لرايضة الكـرات احلديدية

ب .يف اإطار التأأهيل املمنوح لها من طرف السلطات العمومية ،تضطلع اجلامعة ابملهام التالية :
.0
.4
.3

.2

.5
.6

.7
.8
.9
.01
.00
.04

تنظمي ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة وخاصة حتديد القواعد التقنية
املطبقة عىل ممارس هتا والسهر عىل احرتاهما ؛
السهر عىل تقيد أأعضاهئا ابلنصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري العمل هبا املتعلقة ابلرتبية البدنية والرايضة
وكذا تكل املتعلقة مباكحفة تعاطي املنشطات يف الرايضة وماكحفة العنف أأثناء املنافسات والتظاهرات الرايضية
أأو مبناسبهتا ؛
السهر عىل تقيد أأعضاهئا ابلقوانني وا ألنظمة املطبقة عىل ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة
الرايضية املتجانسة عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،والس امي النظام ا ألسايس وا ألنظمة والتوجهيات والقرارات
وقواعد اللعب ومدونة أأخالقيات اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية واجلامعة ادلولية للكرات
احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية ؛
ادلفاع عن املصاحل املعنوية واملادية للكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة ،وذكل ابحلفاظ عىل
املصاحل املشرتكة ألعضاهئا ومتثيلهم دلى السلطات العمومية واللجنة الوطنية ا ألوملبية املغربية  /واللجنة
الوطنية البارملبية املغربية وكذا اجلامعة ادلولية للكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية
والكنفدراليات االإفريقية للكرات احلديدية والاحتادات اجلهوية للكرات احلديدية ؛
منع الطرق واملامرسات اليت من شأأهنا أأن تلحق رضرا بزناهة اللعب أأو املنافسات أأو اليت تتسبب يف اإحداث
جتاوزات يف رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة ،وكذا اختاذ التدابري الالزمة للوقاية
من تعاطي املنشطات وماكحفته اليت تعمتدها الهيئات الرايضية ادلولية اليت تنضوي اإلهيا اجلامعة ؛
اختيار امجلعيات الرايضية والرشتاكت الرايضية والرايضيني لمتثيل املغرب يف املنافسات والتظاهرات الرايضية
ادلولية ،وذكل دون االإخالل ابالختصاصات اليت تضطلع هبا يف هذا الشأأن اللجنة الوطنية ا ألوملبية املغربية /
اللجنة الوطنية البارملبية املغربية ،وكذا تكوين وتدبري الفرق الوطنية لرايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة
الرايضية املتجانسة ؛
تسلمي االإجازات والرخ اإىل الرايضيني وا ألطر الرايضية املنتس بني للجمعيات والرشتاكت الرايضة املنضوية
اإلهيا قصد املشاركة يف املنافسات والتظاهرات الرايضية للكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية
املتجانسة ؛
تنظمي املنافسات من املس توى ادلويل وغريها عىل الرتاب الوطين ؛
مراقبة اللقاءات الودية لرايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة بميع أأشاكلها اليت جترى
عىل صعيد مجموع الرتاب الوطين وا إالرشاف علهيا ؛
ممارسة سلطة تأأديبية عىل الرايضيني اجملازين وا ألطر الرايضية اجملازة واملسريين واحلاكم والوالكء الرايضيني
وكذا عىل العصب وامجلعيات والرشتاكت الرايضية املنضوية اإلهيا وبصفة عامة عىل أأي خش أخر ينخرط يف
النظام ا ألسايس للجامعة ؛
تطبيق الربانمج الوطين لرايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة احملدد من طرف
السلطات العمومية ؛
املسامهة يف تنظمي التكوين الراييض يف الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة ؛
6
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.03
.02
.05
.06
.07
.08
.09

تنظمي التكوين يف نشاط التحكمي يف رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة وضامن
ممارس ته ؛
الاعرتاف واملصادقة عىل ا ألرقام القياس ية وا أللقاب الرايضية الوطنية ؛
سن أأنظمهتا العامة ؛
مساعدة ودمع العصب اجلهوية ،وامجلعيات الرايضية ال س امي عن طريق مدها ابالإعاانت العمومية اليت متنحها
السلطات العمومية طبقا للامدة  84من القانون رمق  31.19السالف اذلكر ،وذكل من أأجل إاجناز براجمها ؛
إاعداد جدول س نوي للمنافسات الوطنية واللقاءات ادلولية وتنس يقه واحلرص عىل احرتامه ؛
العمل عىل تطوير البنيات التحتية الس تقبال امجلهور وملامرسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة
الرايضية املتجانسة.
تشجيع وتمنية لك شلك من أأشاكل التعاون والوفاق مع الهيئات الرايضية الوطنية اليت ترشف عىل ممارسة
أأنشطة أأخرى لرايضة الكرات احلديدية مع مراعاة خصوصيات وإاكراهات لك مهنا.

املادة  : 6عدم المتيزي
تكون اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية و أأعضاؤها حمايدين من الناحية الس ياس ية وادلينية.
حيظر رصاحة عىل لك عضو من أأعضاء اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية ،حتت طائةل التوقيف أأو
الشطب أأو الطرد ،التحريض عىل المتيزي أأو عىل الكراهية ضد أأي بدل أأو خش أأو مجموعة أأشخاص بسبب ا ألصل
الوطين أأو ا ألصل الاجامتعي أأو اللون أأو اجلنس أأو الوضعية العائلية أأو احلاةل الصحية أأو ا إالعاقة أأو الر أأي الس يايس أأو
الانامتء النقايب أأو بسبب الانامتء أأو عدم الانامتء احلقيقي أأو املفرتض لعرق أأو ألمة أأو لسالةل أأو دلين معني.
الباب الثاين
تكوين اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية
املادة  : 7التكوين
تتكون اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية من أأعضاء نشطني و أأعضاء رشفيني.
 .0.7ا ألعضاء النش يطون :
العصب اجلهوية وامجلعيات الرايضية والرشتاكت الرايضية ،املشار اإلهيا مجيعا يف هذا النظام ا ألسايس ابلهيئات
الرايضية ،املنخرطة رصاحة يف هذا النظام ا ألسايس وا ألنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات
احلديدية.
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 .4.7ا ألعضاء الرشفيون :
 ا ألشخاص اذلاتيون أأو املعنويون اذلين يقدمون أأو قدموا خدمات لفائدة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي"وا ألنشطة الرايضية املتجانسة .متنح هذه الصفة من طرف امجلع العام العادي بناء عىل اقرتاح من املكتب
املديري للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية.
 ا ألعضاء املغاربة ابجلامعة ادلولية للكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية ،وكذا الكنفدرالياتالافريقية للكرات احلديدية والاحتادات اجلهوية للكرات احلديدية.
ال ميكن ل ألعضاء الرشفيني أأن يشاركوا يف امجلع العام اإال بصوت استشاري.
املادة  : 8رشوط القبول
جيب عىل الهيئات الرايضية ألجل قبول عضويهتا ابجلامعة أأن :
 تكون مؤسسة ومسرية بصفة قانونية طبقا ألحاكم النصوص الترشيعية والتنظميية املعمول هبا وخاصة أأحاكمالقانون رمق  31.19املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة ؛
 تكون مس توفية ألداء واجب اخنراطها الس نوي ؛ ابلنس بة للجمعيات الرايضية ،أأن تكون معمتدة من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة.جيب عىل ا ألشخاص اذلاتيني ألجل قبول عضويهتم ابجلامعة أأن تتوفر فهيم الرشوط التالية :
-

أأن يكونوا ابلغني من السن  41س نة عىل ا ألقل ؛
أأن يكونوا من جنس ية مغربية ؛
أأن يمتتعوا حبقوقهم املدنية والس ياس ية ؛
أأن تكون بطاقة سوابقهم خالية من لك سابقة ؛
أأن يكونوا مس توفني ألداء واجب اخنراطهم الس نوي.

حتدد يف ا ألنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية مسطرة وكيفيات قبول ا ألعضاء.
يكتسب العضو اجلديد يف اجلامعة حقوقه وخيضع لاللزتامات املرتتبة عن عضويته مبجرد ما يصبح قبوهل فعليا.
املادة  : 9حقوق ا ألعضاء
يمتتع أأعضاء اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية ابحلقوق التالية :
8
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-

املشاركة يف امجلع العام للجامعة ،وا إالطالع مس بقا عىل جدول ا ألعامل وتلقي ادلعوة اإىل حضوره داخل الجال
وممارسة حق التصويت ؛
اإبداء مالحظات خبصوص النقط املدرجة يف جدول أأعامل امجلع العام وتقدمي اقرتاحات بغرض اإغنائه ؛
ا إالطالع عىل قضااي اجلامعة عن طريق أأهجزهتا وهياكها اخملصصة لهذا الغرض ؛
املشاركة ،عند الاقتضاء ،يف املنافسات والتظاهرات الرايضية اليت تنظمها أأو ترخ لها اجلامعة ؛
ممارسة ابيق احلقوق ا ألخرى املنصوص علهيا يف هذا النظام ا ألسايس وا ألنظمة العامة للجامعة.

املادة  : 01الزتامات ا ألعضاء
جيب عىل لك عضو من أأعضاء اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية أأن :
-

يتقيد برصامة مبقتضيات هذا النظام ا ألسايس وا ألنظمة العامة للجامعة وكذا ابلتوجهيات والقرارات املتخذة من
طرف أأهجزهتا ؛
حيرتم ا ألخالق الرايضية وقواعد اللعب كام يه مقررة من طرف اجلامعة ،وعند الاقتضاء فرض احرتاهما من
طرف أأعضائه ؛
يلجأأ اإىل مسطرة التحكمي وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف املادة  22من القانون السالف اذلكر رمق  31.19؛
ال يربط أأية عالقة ذات طابع راييض مع هيئات ليست لها صفة عضو يف اجلامعة امللكية املغربية لرايضة
الكرات احلديدية أأو مع أأعضاء س بق توقيفهم أأو الشطب علهيم ؛

ابلنس بة للجمعيات أأو الرشتاكت الرايضية ،جيب اإخبار اجلامعة بلك تغيري يطر أأ عىل نظاهما ا ألسايس و أأنظمهتا.
املادة  : 00فقدان العضوية
تفقد صفة عضو ابجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية مبا ييل :
 .0.00ابلنس بة للجمعيات والرشتاكت الرايضية :
 احلل أأو الاس تقاةل أأو التوقف عن املشاركة يف املنافسات الرسية خالل س نتني متتاليتني ؛ الشطب املقرر من طرف امجلع العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري للجامعة لسبب خطري يلحق رضراعىل ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة أأو يتناقض مع أأهداف اجلامعة احملددة
يف املادة  5من هذا النظام ا ألسايس .ويف هذه احلاةل ،ال جيوز للمكتب املديري للجامعة اختاذ اقرتاحه اإال بعد
دعوة امجلعية أأو الرشكة الرايضية املعنية لتقدمي توضيحاهتا ؛
 مقرر هنايئ صادر عن الهيئات القضائية اخملتصة.9
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 .4.00ابلنس بة للعصب :
 الشطب املقرر من طرف امجلع العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري للجامعة لسبب خطري يلحق رضراعىل ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة أأو يتناقض مع أأهداف اجلامعة احملددة
يف املادة  5من هذا النظام ا ألسايس .ويف هذه احلاةل ،ال جيوز للمكتب املديري للجامعة اختاذ اقرتاحه اإال بعد
دعوة العصبة املعنية لتقدمي توضيحاهتا ؛
 مقرر هنايئ صادر عن الهيئات القضائية اخملتصة ؛ .3.00ابلنس بة ل ألشخاص اذلاتيني :
-

-

الوفاة ؛
الاس تقاةل ؛
الشطب املقرر من طرف امجلع العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري للجامعة يف حق لك خش ذايت عضو
ابجلامعة ارتكب خطأأ جس امي أأو يتناقض مع أأهداف اجلامعة احملددة يف املادة  5من هذا النظام ا ألسايس .ويف
هذه احلاةل ،ال جيوز للمكتب املديري للجامعة اختاذ اقرتاحه اإال بعد دعوة املعين اب ألمر لتقدمي توضيحاته ؛
مقرر هنايئ صادر عن الهيئات القضائية اخملتصة.
الباب الثالث
أأهجزة اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية

املادة  : 04أأهجزة اجلامعة
تتكون أأهجزة اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية من :
-

امجلع العام ؛
املكتب املديري ؛
الهيئات التأأديبية ؛
ا ألهجزة املركزية.
الفرع ا ألول  -امجلع العام

املادة  : 03تكوين امجلع العام
امجلع العام هو أأعىل هجاز يف اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية.
يتكون امجلع العام من ا ألشخاص املعنوية وا ألشخاص اذلاتيني اذلين هلم صفة عضو نش يط ابجلامعة.
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حيرض يف امجلع العام ،بصفة استشارية ،ا ألعضاء الرشفيون ابجلامعة وممثل السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة وكذا أأي
خش يعترب حضوره رضوراي أأو مفيدا من قبل رئيس اجلامعة.
ميكن أأيضا أأن حيرض يف امجلع العام ،بصفة مالحظني ،الصحافيون الرايضيون املعمتدون لهذا الغرض واملدعوون من قبل
رئيس اجلامعة ،ما مل يتقرر عقد امجلع العام بصفة غري علنية.
املادة  : 02المتثيل
متثل لك مجعية ولك رشكة رايضية يف امجلع العام من قبل رئيس هجازها املديري ،أأو اإذا عاقه عائق مربر بصفة قانونية،
من قبل الشخ املفوض من طرفه لهذا الغرض ،وتتوفر عىل صوت واحد.
وعالوة عىل ذكل ،تتوفر عىل عدد من ا ألصوات االإضافية حمددة كام ييل :
 .0.02ابلنس بة لرايضة الكرة احلديدية "ليونزي" :
 .0.0.02حسب عدد الرخ أأي :
-

من  01اإىل  31رخصة  :صوت واحد ( )0؛
من  30اإىل  61رخصة  :صواتن ( )4؛
من  60اإىل  011رخصة  :ثالثة أأصوات ( )3؛
ما فوق مائة ( )011رخصة  :صوت اإضايف للك شطر متكون من مائة ( )011رخصة مع مخسة ( )5أأصوات
كحد أأقىص.

 .4.0.02حسب ا أللقاب احملصل علهيا :
 0.4.0.02بطل املغرب :
 صوت واحد ( )0للك نوع من ا ألنشطة الرايضة املزاوةل مع صوتني ( )4كحد أأقىص ويه :






الفردي؛
الثنايئ؛
املزدوج؛
الريم ابدلقة؛
الريم التدريج؛
الريم الثنايئ الرسيع.
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 .4.4.0.02تاكس العرش :
 صوت اإضايف للفائز بلقب أكس العرش.وفضال عن ذكل ،فاإن العدد ا ألقىص ل ألصوات املمنوحة للك عضو منخرط ال جيب أأن يتجاوز س بعة ( )7أأصوات.
 .4.02ابلنس بة ل ألنشطة الرايضية املتجانسة :
 .0.4.02حسب عدد الرخ أأي :
 من  01اإىل  31رخصة  :صوت واحد ( )0؛ من  30اإىل  61رخصة  :صواتن ( )4؛ ما يفوق س تني ( )61رخصة  :صوت اإضايف للك شطر متكون من س تني ( )61رخصة مع أأربعة أأصوات ()2كحد أأقىص.
 .4.4.02حسب ا أللقاب احملصل علهيا :
 .0.4.4.02بطل املغرب :
 صوت واحد ( )0للك نوع من ا ألنشطة الرايضية املزاوةل مع صوتني ( )4كحد أأقىص ابلنس بة "للرافاﭬولو"،ويه :




الفردي؛
الثنايئ؛
الثاليث.

 .4.4.4.02تاكس العرش :
 صوت اإضايف للفائز بلقب أكس العرش.وفضال عن ذكل ،فاإن العدد ا ألقىص ل ألصوات املمنوحة للك عضو منخرط ال جيب أأن يتجاوز س تة ( )6أأصوات.
متثل لك عصبة هجوية يف امجلع العام من قبل رئيسها أأو ،اإذا عاقه عائق مربر بصفة قانونية ،من قبل الشخ املفوض من
طرفه لهذا الغرض ،وتتوفر عىل صوت واحد.
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وعالوة عىل ذكل ،تتوفر لك عصبة عىل عدد من ا ألصوات االإضافية حمدد عىل أأساس عدد امجلعيات والرشتاكت
الرايضية للكرة احلديدية "ليونزي" و /أأو ا ألنشطة الرايضية املتجانسة املنضوية حتت لواهئا واليت سامهت ابنتظام يف
املبارايت الرسية اليت نظمت خالل املومس الفارط.
وقد حدد عدد ا ألصوات كام ييل :
 أأقل من عرشة ( : )01صوت واحد ()0 من اإحدى عرش ( )00اإىل عرشين ( : )41صواتن ()4 من واحد وعرشين ( )40اإىل ثالثني ( : )31ثالث ( )3أأصوات ما فوق اإحدى وثالثني ( : )30أأربعة ( )2أأصواتميثل ا ألشخاص اذلاتيون املشار اإلهيم يف املادة  8أأعاله يف امجلع العام وفقا للمسطرة والكيفيات املنصوص علهيا يف ا ألنظمة
العامة للجامعة.
تبلغ أأسامء ممثيل الهيئات الرايضية املتوفرة عىل حق التصويت اإىل اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية
بواسطة الربيد االإلكرتوين ورساةل مضمونة مع االإشعار ابلتوصل مخسة ( )5أأايم عىل ا ألقل قبل افتتاح أأشغال امجلع العام.
ال يرخ للممثلني اإال بمتثيل هيئاهتم الرايضية .ولهذه الغاية ،عندما يكون لرئيس اجلهاز املديري الإحدى امجلعيات
الرايضية أأو الرشتاكت الرايضية صفة رئيس عصبة هجوية وجب عليه أأن يفوض خشصا أخرا ألجل متثيل امجلعية الرايضية
أأو الرشكة الرايضية اليت ير أأسها.
ال جيوز أأن يعني كمثلني عن الهيئات الرايضية اليت ينمتون اإلهيا أأعضاء املكتب املديري ابجلامعة خالل مدة واليهتم وكذا
ا ألشخاص اذلاتيني املمثلني للهيئات الرايضية اذلين صدرت يف حقهم عقوبة الطرد من طرف امجلع العام العادي ابقرتاح
من املكتب املديري للجامعة بسبب ارتاكهبم خطأأ جس امي أأو يتناقض مع أأهداف اجلامعة احملددة يف املادة  5من هذا
النظام ا ألسايس .ويف هذه احلاةل ،جيب عىل اجلهاز املديري للهيئة الرايضية املعنية أأن يفوض من بني أأعضائه خشصا أخرا
ألجل متثيلها دلى اجلامعة.
املادة  : 05أأنواع امجلوع العامة
يكون امجلع العام اإما عاداي أأو غري عادي.
اجلزء الفرعي ا ألول  -امجلع العام العادي
املادة  : 06الصالحيات
يعهد اإىل امجلع العام العادي مبا ييل :
 التداول يف التقريرين ا ألديب واملايل للس نة املالية املنرصمة ؛13
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 التداول يف برانمج العمل الس نوي التوقعي ؛ املصادقة عىل ا ألنظمة العامة للجامعة ؛ املصادقة عىل مزيانية الس نة املالية املوالية ؛ حتديد الس ياسة العامة للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية وتوجهيها ومراقبهتا ؛ البت يف لك قضية تدخل مضن اختصاصاته وتتعلق برايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة؛ انتخاب أأعضاء املكتب املديري ؛ اإصدار لك مقرتح أأو توصية قصد عرضها عىل ا ألهجزة الرايضية اخملتصة ؛ انتداب مراقب للحساابت مس تقل ،بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري وابلنس بة للك س نة مالية ،قصد دراسةحساابت اجلامعة والتصديق علهيا ؛
 حتديد مبلغ واجب الاخنراط الس نوي بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري ؛ تعيني رؤساء و أأعضاء ا ألهجزة التأأديبية من بني أأعضاءه وبناء عىل اقرتاح من املكتب املديري ؛ ممارسة الصالحيات اخملوةل هل رصاحة مبقتىض هذا النظام ا ألسايس.املادة  : 07انعقاد امجلع العام العادي
ينعقد امجلع العام العادي مرة لك س نة .وتوجه ادلعوة حلضور امجلع العام العادي بواسطة الربيد الالكرتوين والربيد
املضمون وعرب الصحافة اإىل ا ألعضاء وا ألشخاص الخرين املرخ هلم حضوره ( )05مخسة عرش يوما عىل ا ألقل قبل
التارخي احملدد النعقاده.
وجيب أأن ينعقد امجلع العام العادي ( )05مخسة عرش يوما عىل ا ألقل قبل موعد انطالق املومس الراييض.
ال تمت ادلعوة اإىل انعقاد امجلع العام العادي اإال مببادرة من رئيس اجلامعة أأو بطلب ثلث( )0/3ا ألعضاء اذلين ميثلون نصف
ا ألصوات املكونة هل زائد صوت واحد.
ال ميكن للجمع العام العادي أأن يتداول بصفة حصيحة اإال حبضور نصف ا ألعضاء املكونة هل زائد عضو واحد أأو من ميثلهم
حسب مدلول املادة  02أأعاله.
ويف حاةل عدم توفر هذا النصاب ،تمت ادلعوة جمددا لعقد امجلع العام العادي بعد أأجل مخسة عرش ( )05يوما عىل ا ألقل.
وميكن هل يف هذه احلاةل أأن يتداول بصفة حصيحة همام تاكن عدد ا ألعضاء احلارضين أأو املمثلني حسب مدلول املادة 02
أأعاله.
ير أأس امجلع العام العادي رئيس املكتب املديري للجامعة أأو اإذا تعذر ذكل الرئيس املنتدب أأو أأحد نواب الرئيس املعني
بصفة قانونية.
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تتخذ قرارات امجلع العام العادي بنصف أأصوات ا ألعضاء احلارضين أأو املمثلني حسب مدلول املادة  02أأعاله زائد صوت
واحد ،وذكل اما بواسطة التصويت الرسي أأو التصويت برفع اليد .ويف حاةل عدم االتفاق عىل منط التصويت ،يعمتد
التصويت الرسي.
ال يقبل التصويت ابملراسةل أأو ابلوتاكةل.
املادة  : 08جدول ا ألعامل
يمت حتديد جدول أأعامل امجلع العام العادي من طرف املكتب املديري .وجيب أأن يتضمن عىل ا ألقل النقط التالية :
-

التحقق من الصالحيات ومن توفر النصاب ؛
كمة الرئيس الافتتاحية ؛
االإطالع عىل حمرض امجلع العام السابق ؛
التداول يف التقريرين ا ألديب واملايل ؛
االإطالع عىل تقرير مراقب احلساابت ؛
التداول يف مرشوع مزيانية الس نة املالية املوالية ؛
تعيني فاحيص ا ألصوات ومراقيب احملارض؛
انتخاب أأعضاء املكتب املديري عند حلول الاس تحقاق ،طبقا للامدة  44بعده ؛
الشطب عىل أأحد ا ألعضاء أأو طرد أأحد املمثلني ،عند الاقتضاء ؛
قبول أأعضاء جدد ،عند الاقتضاء ؛
دراسة الاقرتاحات والرغبات املقدمة اإىل امجلع العام العادي من طرف أأعضائه.

وجيب أأن يتوصل املكتب املديري هبذه الاقرتاحات والرغبات مخسة ( )5أأايم عىل ا ألقل قبل اترخي انعقاد امجلع العام
العادي ابإيداعها مبقر اجلامعة أأو ابإرسالها عرب الربيد االإلكرتوين.
جيب توجيه جدول ا ألعامل والتقريرين ا ألديب واملايل اإىل أأعضاء امجلع العام بواسطة الربيد املضمون والربيد الالكرتوين
عرشة ( )01أأايم عىل ا ألقل قبل اترخي انعقاده .كام ميكن حسب هذه الواثئق من طرف أأعضاء امجلع العام العادي مبارشة
من مقر اجلامعة.
ال جيوز أأن يتداول امجلع العام العادي يف أأية نقطة غري مدرجة يف جدول ا ألعامل.
ميكن للرئيس عقب امجلع العام العادي أأن يعقد مؤمترا حصفيا حول حمتوى أأشغاهل.
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اجلزء الفرعي الثاين  -امجلع العام غري العادي
املادة  : 09الصالحيات
ميكن أأن ينعقد امجلع العام غري العادي يف أأي وقت والس امي من أأجل :
-

-

املصادقة عىل النظام ا ألسايس للجامعة ؛
التداول يف التعديالت املراد اإدخالها عىل النظام ا ألسايس للجامعة املقرتحة إاما من طرف رئيس اجلامعة أأو من
طرف عضو أأو عدة أأعضاء .ويف هذه احلاةل ا ألخرية ،جيب أأن يتوصل املكتب املديري ابقرتاح التعديل يف أأجل
( )5أأايم عىل ا ألقل قبل اترخي انعقاد امجلع العام غري العادي ؛
دراسة لك قضية مس تعجةل يقرتهحا رئيس اجلامعة ؛
إاقاةل املكتب املديري ،عند الاقتضاء ؛
حل اجلامعة.

ال جيوز التداول اإال يف القضااي املدرجة يف جدول ا ألعامل.
املادة  : 41انعقاد امجلع العام غري العادي
ال تمت ادلعوة النعقاد امجلع العام غري العادي اإال مببادرة من رئيس اجلامعة أأو بطلب من نصف أأعضائه اذلين ميثلون عىل
ا ألقل ثليث ( )4/3ا ألصوات املكونة هل .وجيب أأن ينعقد عندئذ امجلع العام غري العادي يف أأجل أأقصاه شهرين.
توجه ادلعوة حلضور امجلع العام غري العادي عن طريق الربيد املضمون والربيد الالكرتوين والصحافة اإىل ا ألعضاء
وا ألشخاص الخرين املرخ هلم حضوره مخسة عرش ()05يوما عىل ا ألقل قبل التارخي احملدد النعقاده.
يوجه جدول ا ألعامل اإىل ا ألعضاء مخسة عرش ( )05يوما عىل ا ألقل قبل اترخي انعقاد امجلع العام غري العادي.
ال ميكن للجمع العام غري العادي أأن يتداول بصفة حصيحة اإال حبضور ثليث ا ألعضاء عىل ا ألقل أأو من ميثلهم حسب
مدلول املادة  02أأعاله.
ويف حاةل عدم توفر هذا النصاب ،تمت ادلعوة جمددا لعقد امجلع العام غري العادي بعد أأجل مخسة عرش ( )05يوما عىل
ا ألقل .ويف هذه احلاةل ،ميكن للجمع العام غري العادي أأن يتداول بصفة حصيحة ،همام تاكن عدد ا ألعضاء احلارضين أأو
املمثلني حسب مدلول املادة  02أأعاله.
تتخذ قرارات امجلع العام غري العادي بأأغلبية ثليث ( )4/3أأصوات ا ألعضاء احلارضين أأو املمثلني حسب مدلول املادة 05
أأعاله.
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يرت أأس امجلع العام غري العادي ،رئيس املكتب املديري للجامعة أأو اإذا تعذر ذكل أأحد نواب الرئيس املعني بصفة قانونية .
يعمتد التصويت الرسي.
ال يقبل التصويت ابملراسةل أأو ابلوتاكةل.
يف حاةل التصويت عىل اإقاةل املكتب املديري ،يعني امجلع العام غري العادي جلنة تلكف بترصيف ا ألمور اجلارية إاىل حني
انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أأقرب مجع عام عادي.
الفرع الثاين  -املكتب املديري
اجلزء الفرعي ا ألول  -قواعد التنظمي والتس يري
املادة  : 40الاختصاصات
املكتب املديري هو هجاز اإدارة وتس يري اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية ولهذا الغرض يتوىل :
 .0تنفيذ القرارات اليت يتخذها امجلع العام ؛
 .4اإعداد مرشوع برانمج العمل واالإصالحات من أأجل عرضها عىل مصادقة امجلع العام العادي؛
 .3التداول يف مرشوع مزيانية اجلامعة وعرضه عىل مصادقة امجلع العام العادي ؛
 .2السهر عىل اإعداد الفرق الوطنية للمشاركة يف املنافسات ادلولية والقارية واجلهوية ؛
 .5تتبع ومراقبة املنافسات الوطنية ؛
 .6اختاذ أأي قرار أأو اإجراء يتعلق ابلتس يري اجليد للجامعة يف اإطار الاحرتام التام لنظاهما ا ألسايس و أأنظمهتا العامة؛
 .7توظيف املدير العام للجامعة ،عند الاقتضاء ،واملدير التقين الوطين ،ابقرتاح من الرئيس ؛
 .8وضع النظام ا ألسايس ملس تخديم اجلامعة وعرضه عىل مصادقة امجلع العام العادي ؛
 .9اإعداد مشاريع ا ألنظمة العامة للجامعة وعرضها عىل مصادقة امجلع العام العادي؛
 .01اإحداث ا ألهجزة املركزية واحلرص عىل حسن سريها ؛
 .00فرض احرتام هذا النظام ا ألسايس وكذا أأنظمة اجلامعة ادلولية للكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة
احلديدية وتوجهياهتام وقراراهتام ومدونة أأخالقياهتام من قبل أأهجزهتا ومس تخدمهيا ؛
 .04اقرتاح الشطب عىل أأحد أأعضاء اجلامعة أأو طرد أأحد ا ألشخاص ميثل هيئة رايضية دلى اجلامعة ،عىل امجلع
العام العادي ؛
 .03تعيني أأعضاء ا ألهجزة املركزية من بني أأعضاء امجلع العام العادي؛
 .02اقرتاح تعيني رؤساء و أأعضاء ا ألهجزة التأأديبية.
عالوة عىل ذكل ،يبت املكتب املديري يف لك القضااي املرتتبة عن حاةل قوة قاهرة أأو احلاالت غري املنصوص علهيا يف هذا
النظام ا ألسايس وا ألنظمة العامة للجامعة واجلامعة ادلولية للكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية.
17

النظام ا ألسايس

اجلـامعـة امللكية املغربيـة لرايضة الكـرات احلديدية

املادة  : 44التكوين  -الانتخاابت  -التداول  -الشغور
 .0.44التكوين :
عالوة عىل الرئيس ،يتكون املكتب املديري من  02عضوا.
ينتخب املكتب املديري من بني أأعضائه :
-

رئيس منتدب ؛
انئب أأول للرئيس ؛
انئب اثن للرئيس ؛
انئب اثلث للرئيس ؛
تاكتب عام ؛
تاكتب عام مساعد ؛
أأمني مال ؛
أأمني مال مساعد ؛
س تة مستشارين.

يشارك ،حبمك القانون ،يف املكتب املديري ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة ،بصفة استشارية ،طبقا ألحاكم
املادة  47من القانون رمق  31.19السالف اذلكر.
وجيوز للمكتب املديري أأن يضم اإليه ،بصفة استشارية ،أأي خش ميكن هل اإفادته حول قضية أأو عدة قضااي مدرجة يف
جدول ا ألعامل.
ال ميكن ألعضاء املكتب املديري تلقي أأي أأجر مقابل القيام مبهاهمم.
يساعد املكتب املديري ،عند الاقتضاء ،مدير عام أأجري .يشارك املدير العام يف أأشغال املكتب املديري دون حق
التصويت.
 .4.44الانتخاابت :
ينتخب رئيس املكتب املديري و أأعضاؤه عن طريق الاقرتاع ابلالحئة ملدة أأربع ( )2س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة من
طرف امجلع العام العادي للجامعة وفق الرشوط املنصوص علهيا بعده.
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جيب عىل لك مرتحش ملنصب الرئيس أأن يقدم الحئة ابلرتش يحات ،يكون وكيلها ،تتضمن عددا من ا ألسامء يعادل عدد
املقاعد الواجب شغلها ومتثل الفئات التالية :
 س بعة ( )7أأعضاء ميثلون امجلعيات والرشتاكت الرايضية ابلنس بة للكرة احلديدية "ليونزي"؛ ثالثة ( )3أأعضاء ميثلون امجلعيات والرشتاكت الرايضية ابلنس بة ل ألنشطة الرايضية املتجانسة؛ أأربعة ( )2أأعضاء ميثلون العصب اجلهوية ،عند الاقتضاء.ويف انتظار تأأسيس عصب هجوية وكذا مجعيات ورشتاكت رايضية ل ألنشطة املتجانسة ،متنح املقاعد املمنوحة لها اإىل الفئة
ا ألوىل.
جيب أأن تتضمن وجواب لك الحئة ابلرتش يحات متثيلية نسائية.
جيب أأن حتمل لك الحئة ابلرتش يحات اإمضاءات املرتحشني مصادق علهيا و أأن تبني فهيا أأسامء املرتحشني الشخصية والعائلية
وجنسهم وكذا الفئة اليت ينمتون اإلهيا.
جيب عىل وكيل الالحئة أأن يوجه الحئة الرتش يحات اإىل كتابة اجلامعة بواسطة رساةل مضمونة مع االإشعار ابالس تالم أأو
يودعها دلهيا ،مقابل وصل ،مثانية ( )8أأايم عىل ا ألقل قبل اترخي انعقاد امجلع العام العادي اذلي يقوم ابنتخاب املكتب
املديري.
تنتخب يف ادلور ا ألول الالحئة اليت حصلت عىل ا ألغلبية املطلقة من ا ألصوات املعرب عهنا ،يف حاةل تعذر ذكل ،يمت
تنظمي دور اثين داخل أأجل مخسة عرش ( )05يوما املوالية واذلي تقدم فيه لالنتخاب الالحئتان اللتان حصلتا عىل أأكرب
عدد من ا ألصوات يف ادلور ا ألول .ويف هذه احلاةل يمت انتخاب الالحئة اليت حصلت عىل أأكرب عدد من ا ألصوات.
اإذا حصلت الالحئتان عىل نفس عدد ا ألصوات يف ادلور الثاين ،يمت انتخاب الالحئة اليت يكون وكيلها أأصغر س نا ،ويف
حاةل تعادل السن جترى القرعة لتعيني الالحئة الفائزة ابالنتخاب.
يف احلاالت املنصوص علهيا يف البند ا ألخري من الفقرة الثالثة من املادة  43من القانون رمق  31.19السالف ذكره ،يتوىل
الرئيس املنتدب ممارسة املهام اخملوةل اإىل الرئيس.
 .3.44التداول :
ال ميكن للمكتب املديري أأن يتداول بصفة حصيحة اإال حبضور مثانية ( )8أأعضاء عىل ا ألقل من ا ألعضاء املكونني هل.
تتخذ القرارات بأأغلبية ا ألصوات .ويف حاةل تعادل ا ألصوات ،يرحج اجلانب اذلي يكون فيه الرئيس.
يعترب مس تقيال من املكتب املديري ،لك عضو تغيب خالل ثالث ( )3اجامتعات متوالية بدون عذر مقبول.
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 .2.44الشغور :
يف حاةل شغور منصب الرئيس ،يمت تعويضه مؤقتا من قبل الرئيس املنتدب أأو ،عند الاقتضاء ،انئب للرئيس معني بصفة
قانونية اإىل حني انعقاد أأقرب مجع عام عادي اذلي يقوم ابنتخاب مكتب مديري جديد لوالية جديدة.
ويف حاةل شغور حيول دون تداول املكتب املديري بصفة حصيحة ،تمت ادلعوة اإىل عقد مجع عام غري عادي من أأجل تعيني
جلنة تلكف بترصيف ا ألمور اجلارية اإىل حني انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أأقرب مجع عام عادي.
املادة  : 43الاجامتعات  -جدول ا ألعامل
يعقد املكتب املديري اجامتعاته مرة لك شهر عىل ا ألقل بدعوة من رئيسه.
جيب توجيه ادلعوة ألعضاء املكتب املديري مرفوقة بدول ا ألعامل عرشة ( )01أأايم عىل ا ألقل قبل اترخي الاجامتع .
يتوىل الاكتب العام اإعداد جدول ا ألعامل .وللك عضو من أأعضاء املكتب املديري احلق يف اقرتاح النقط اليت يرغب يف
اإدراهجا مضن جدول ا ألعامل عىل أأن يوهجها اإىل الاكتب العام مخسة ( )5أأايم عىل ا ألقل قبل اترخي الاجامتع.
اجلزء الفرعي الثاين -همام املسؤولني الرئيس يني
املادة  : 42الرئيس
يكون رئيس املكتب املديري ،حبمك القانون ،رئيس اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية وهبذه الصفة :
-

ميثل اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية يف مجيع الترصفات املرتبطة ابحلياة املدنية ودلى
السلطات العمومية ؛
يقوم بتنفيذ قرارات امجلع العام واملكتب املديري ؛
يسهر عىل التس يري املنتظم للجامعة ؛
يعد نظام اإدارة اجلامعة ويعرضه عىل مصادقة املكتب املديري ؛
يسهر عىل التس يري اجليد للجموع العامة والجامتعات املكتب املديري ؛
يوقع عىل لك قرار أأو مراسةل أأو أأية وثيقة ملزمة للجامعة ؛
يأأمر برصف النفقات ،وذكل يف حدود املزيانية املصادق علهيا من طرف امجلع العام العادي ؛
يفاوض يف شأأن ادلمع املايل عىل املدى القصري مع املؤسسات البنكية ؛
يربم ،برتخي من امجلع العام العادي ،القروض البنكية متوسطة أأو طويةل ا ألمد ؛
يدبر حقوق الاس تغالل التجاري للمنافسات والتظاهرات الرايضية اليت للجامعة احلق يف اس تغاللها ؛
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 يقوم بتدبري ممتلاكت اجلامعة برتخي من امجلع العام العادي؛ يوظف ويعزل مس تخديم اجلامعة.جيوز هل أأن يفوض بعض اختصاصاته اإىل الرئيس املنتدب اذلي يساعده يف مزاوةل همامه ويقوم مقامه يف حاةل غيابه أأو اإذا
عاقه عائق.
املادة  : 45الاكتب العام
يعهد اإىل الاكتب العام القيام مبا ييل :
-

تنس يق أأنشطة ا ألهجزة املركزية ابجلامعة وتتبع العالقات والعصب اجلهوية وامجلعيات والرشتاكت الرايضية ؛
حتضري الانتخاابت واجامتعات امجلوع العامة واملكتب املديري ؛
اإعداد التقرير ا ألديب للجامعة لعرضه عىل مصادقة امجلع العام العادي ونرشه بعد املصادقة عليه عىل املوقع
االإلكرتوين للجامعة أأو يف اإحدى جرائد االإعالانت القانونية ؛
اإعداد حمارض مداوالت امجلوع العامة واملكتب املديري.

يساعد الاكتب العام يف ممارسة همامه تاكتب عام مساعد ينوب عنه يف حاةل غيابه أأو اإذا عاقه عائق.
املادة  : 46أأمني املال
يعهد اإىل أأمني املال القيام مبا ييل :
-

تدبري موارد اجلامعة .وهبذه الصفة ،يقوم بتحصيل املداخيل وتصفية النفقات اليت يأأمر الرئيس برصفها ومسك
حماس بة اجلامعة اليت جيب أأن تكون مصادقا علهيا من طرف مراقب احلساابت ؛
التوقيع مع الرئيس عىل الش ياكت وس ندات ا ألداء الصادرة ابمس اجلامعة ؛
اإعداد مرشوع مزيانية الس نة املالية املوالية وعرضه للتداول عىل املكتب املديري ؛
اإعداد التقرير املايل للجامعة لعرضه عىل امجلع العام العادي.

يساعد أأمني املال يف مزاوةل همامه أأمني مال مساعد اذلي ينوب عنه يف حاةل غيابه أأو اإذا عاقه عائق.
املادة  : 47املدير العام
يقوم املدير العام مبساعدة الرئيس و أأعضاء املكتب املديري يف مزاوةل هماهمم وخاصة تكل املتعلقة بتس يري وإادارة اجلامعة.
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الفرع الثالث  -ا ألهجزة التأأديبية للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية
املادة  : 48ا ألهجزة التأأديبية
ا ألهجزة التأأديبية للجامعة يه :
 اللجنة اجلامعية التأأديبية ؛ جلنة الاس تئناف اجلامعية.املادة  : 49اللجنة اجلامعية التأأديبية
تتكون اللجنة اجلامعية التأأديبية من ثالثة ( )3أأعضاء من بيهنم رئيس يساعدمه تاكتب للضبط ،معينني مجيعا من قبل
امجلع العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري مع ا ألخذ بعني الاعتبار كفاءاهتم القانونية.
يف حاةل االإخالل اب ألحاكم الترشيعية والتنظميية املنظمة للرايضة وخاصة أأحاكم القانون رمق  31.19السالف اذلكر
والنصوص املتخذة لتطبيقه أأو بأأحاكم هذا النظام ا ألسايس والقواعد التقنية وا ألخالقية املطبقة عىل رايضة الكرة احلديدية
"ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة ،تصدر اللجنة اجلامعية التأأديبية العقوابت التأأديبية املنصوص علهيا يف النظام
التأأدييب للجامعة يف حق ا ألشخاص اذلاتيني واملعنويني اذلين تكون للجامعة سلطة تأأديبية علهيم وفق املادة  42من
القانون رمق  31.19السالف اذلكر.
تسري اللجنة اجلامعية التأأديبية وتبت وفق النظام التأأدييب للجامعة كام هو حمدد بأأنظمهتا العامة.
املادة  : 31جلنة الاس تئناف اجلامعية
ختت جلنة الاس تئناف اجلامعية ابلنظر اس تئنافيا يف الطعون املقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة اجلامعية
التأأديبية .وتتكون من ثالثة ( )3أأعضاء من بيهنم رئيس يساعدمه تاكتب للضبط ،معينني مجيعا من قبل امجلع العام العادي
ابقرتاح من املكتب املديري مع ا ألخذ بعني الاعتبار كفاءاهتم القانونية.
تسري جلنة الاس تئناف اجلامعية وتبت وفق النظام التأأدييب للجامعة كام هو حمدد بأأنظمهتا العامة.
الفرع الرابع  -ا ألهجزة املركزية للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية
املادة  : 30ا ألهجزة املركزية
ا ألهجزة املركزية للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية املنصوص علهيا يف املادة  04أأعاله يه اللجان ادلاةمة
واللجان اخملتصة اليت ميكن للمكتب املديري أأن يفوض لها بعضا من سلطه.
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يكون التفويض املشار اإليه أأعاله حمل اتفاقية توقع بني املكتب املديري واللجنة املعنية ،وذكل طبقا للامدة  31من القانون
 31.19السالف اذلكر.
يصادق املكتب املديري ،ابقرتاح من رئيسه ،عىل بنود هذه االتفاقية اليت حتدد عالوة عىل ذكل رشوط وكيفيات مراقبة
اللجنة من قبل املكتب املديري.
تتكون لك جلنة من مخسة ( )5أأعضاء .و يعهد برئاس هتا اإىل أأحد أأعضاء املكتب املديري من قبل رئيس هذا املكتب.
يقوم رئيس لك جلنة بضامن حسن سريها وحيدد اجلدول الزمين الجامتعاهتا اليت جيب أأن تنعقد مبقر اجلامعة ويقدم تقريرا
عن حصيةل أأشغالها اإىل املكتب املديري.
يف حاةل غياب رئيس اللجنة أأو اإذا عاقه عائق ،يعني رئيس املكتب املديري عضوا من أأعضاء هذا املكتب خلفا هل.
ال تؤهل اللجان أأن تبت اإال يف القضااي اليت تدخل مضن اختصاصاهتا.
 .0.30اللجان ادلاةمة :
اللجان ادلاةمة للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية يه :
-

جلنة القوانني وا ألنظمة ؛
اللجنة التقنية امللكفة بتدبري ا ألنشطة الرايضية للكرة احلديدية "ليونزي"؛
اللجنة امللكفة إابرتقاء الرايضة النسوية ؛
جلنة الطب الراييض ؛
اللجنة املالية والتسويق واالتصال ؛
جلنة ادلراسات واالإصالحات والبناايت التحتية ؛
جلنة فض الزناعات.

 .4.30اللجان اخملتصة :
مع مراعاة اختصاصات اللجان ادلاةمة ،ميكن للمكتب املديري اإحداث جلان خمتصة كام ارتأأى الرئيس ذكل رضوراي،
وتلكيفها مبهام حمددة ألجل حتقيق هدف حمدد داخل مدة حمدودة.
يعني املكتب املديري أأعضاء اللجنة اخملتصة من بني أأعضاء امجلع العام العادي .ويعهد برئاس هتا اإىل أأحد أأعضاء املكتب
املديري من قبل رئيس هذا املكتب.
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املادة  : 34جلنة القوانني وا ألنظمة
يعهد اإىل هذه اللجنة وضع ا ألنظمة العامة للجامعة وإاعداد اقرتاحات التعديالت املراد اإدخالها عىل هذه ا ألنظمة من قبل
امجلع العام العادي ،وذكل وفق أأنظمة اجلامعة ادلولية للكرات احلديدية والكنفدرالية ادلولية للكرة احلديدية.
املادة  : 33اللجنة التقنية امللكفة بتدبري ا ألنشطة الرايضية للكرة احلديدية "ليونزي"
تتوىل هذه اللجنة البت يف املهام التالية :
 .0.33وضعية الراييض وتأأهيل ا ألطر الرايضية
تدرس اللجنة طبقا ل ألنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية مجيع القضااي املتعلقة بوضعية
الرايضيني املامرسني لرايضة الكرة احلديدية "ليونزي" .وتبث يف طلبات اإجازة الرايضيني وا ألطر الرايضية ،وذكل طبقا
ل ألنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية.
 .4.33التحكمي
تسهر اللجنة عىل احرتام قواعد اللعب وتعني احلاكم يف منافسات رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" اليت تنظمها اجلامعة
وتتوىل تتبع ومراقبة وتكوين هيئة احلاكم املنضوين اإىل اجلامعة.
وتبت يف لك القضااي املتعلقة ابلتحكمي داخل اجلامعة.
 .3.33تنظمي املنافسات الرايضية
تسهر اللجنة عىل تنظمي املنافسات الرايضية للجامعة طبقا ملقتضيات هذا النظام ا ألسايس وا ألنظمة العامة للجامعة،
وتؤكد نتاجئ املبارايت ومتنح الرتاخي ل ألشخاص اذلاتيني واملعنويني من أأجل تنظمي تظاهرة رايضة طبقا للامدة  70من
القانون رمق  31.19السالف اذلكر.
 .2.33تكوين الرايضيني الصغار
تتوىل اللجنة تمنية تكوين الرايضيني الصغار يف الكرة احلديدية "ليونزي" بتقدمي اقرتاح للجامعة من أأجل اإحداث الهيالك
الرضورية لهذه الغاية وتشجيع امجلعيات والرشتاكت الرايضية املنضوية اإىل اجلامعة عىل اإحداث هذه الهيالك.
املادة  : 32اللجنة امللكفة بتمنية الرايضة النسوية
تتوىل هذه اللجنة تشجيع املر أأة عىل ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة وتنظمي بطوالت
وطنية نسوية يف هذه ا ألنشطة الرايضية.
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املادة  : 35جلنة الطب الراييض
تدرس هذه اللجنة لك القضااي املتعلقة ابملراقبة والتتبع الطبيني للرايضيني اجملازين كام تسهر عىل اليقظة الطبية أأثناء تنظمي
املنافسات والتظاهرات الرايضية ،وكذا اختاذ تدابري الوقاية من تعاطي املنشطات وماكحفته طبقا للنصوص الترشيعية
اجلاري هبا العمل.
املادة  : 36جلنة املالية والتسويق واالتصال
تتوىل هذه اللجنة وضع وتنفيذ برانمج معل اجلامعة يف جمال البحث عن املستشهرين واحملتضنني من أأجل تمنية مواردها
املالية وكذا حتسني صورة اجلامعة والنطق ابسها عرب لك وسائل االتصال املتاحة.
املادة  : 37جلنة ادلراسات واالإصالحات والبنية التحتية
تتوىل هذه اللجنة وضع اسرتاتيجيات تمنية ممارسة رايضة الكرة احلديدية "ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة عىل
الصعيد الوطين واجلهوي واحمليل كام تسهر عىل اإجناز ادلراسات وتتبع االإصالحات املعمتدة من قبل املكتب املديري.
وتتوىل هذه اللجنة كذكل اإعداد برانمج اجناز وصيانة املنشأت والتجهزيات الرايضية اليت متارس هبا الكرة احلديدية
"ليونزي" وا ألنشطة الرايضية املتجانسة وذكل طبقا للمعايري ادلولية يف هذا اجملال .كام تقرتح عىل املكتب املديري القواعد
التقنية املطبقة عىل التجهزيات الرايضية لـهذه ا ألنشطة من أأجل ضامن سالمة الرايضيني واملنافسات والتظاهرات
الرايضية.
املادة  : 38جلنة فض الزناعات
تتوىل هذه اللجنة ،مع مراعاة اختصاصات اللجنة الوطنية ا ألوملبية املغربية ،البت ،بطلب من ا ألطراف املعنية ،من
خالل التوفيق أأو الوساطة يف الزناعات اليت تنشأأ بني أأعضاء اجلامعة.
الفرع اخلامس  -اللجنة املركزية امللكفة بتدبري ا ألنشطة الرايضية املتجانسة
املادة  : 39الاختصاصات والتس يري
متتد الصالحيات اخملوةل اإىل اللجنة امللكفة بتدبري ا ألنشطة الرايضية للكرة احلديدية "ليونزي" اإىل اللجنة املركزية امللكفة
بتدبريا ألنشطة الرايضية املتجانسة.
وسيمت اإعداد نظام خاص لهذه اللجنة حيدد طريقة تس يريها داخل التنظمي اجلامعي ويمت عرضه عىل مجع عام عادي قصد
ادلراسة واملصادقة.
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املادة  : 21التأأليف
تتأألف اللجنة املركزية امللكفة بتدبري الانشطة الرايضية املتجانسة من مخسة ( )5أأعضاء ويرت أأسها انئب لرئيس املكتب
املديري للجامعة معني بصفة قانونية .يساعد رئيس هذه اللجنة يف مزاوةل همامه انئب أخر لرئيس املكتب املديري للجامعة
معني كذكل بصفة قانونية ويقوم مقامه يف حاةل غيابه أأو اإذا عاقه عائق.
الباب الرابع
مقتضيات مالية وحماس باتية
املادة  : 20الس نة احملاسبية
متتد الس نة احملاسبية للجامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية عىل مدى اإثين عرش ( )04شهرا وتبتدئ يف فاحت
يناير وتنهتيي يف  30ديسمرب.
املادة  : 24املزيانية
مزيانية اجلامعة يه الوثيقة التوقعية جملموع املوارد اليت ميكن أأن حتصل علهيا اجلامعة ومجموع النفقات املمكن ختصيصها
ملواهجة احتياجاهتا خالل الس نة احملاسبية.
يمت اإعداد املزيانية من قبل أأمني املال ويمت التداول بشأأهنا من قبل املكتب املديري ويصادق علهيا امجلع العام العادي.
جيب أأن تكون موارد ونفقات اجلامعة متوازنة خالل الس نة احملاسبية.
يتوىل الرئيس و أأمني املال تنفيذ املزيانية حسب املساطر احملاس باتية احملددة من طرف املكتب املديري ابقرتاح من مراقب
احلساابت امللكف ابلتصديق عىل حساابت اجلامعة والافتحاص املايل لسريها.
املادة  : 23املوارد
تتكون موارد اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الكرات احلديدية من :
-

واجبات الاخنراط الس نوي اليت يؤدهيا أأعضاء اجلامعة ؛
مداخيل اللقاءات ادلولية للفرق الوطنية ومداخيل التظاهرات الرايضية ادلولية اليت تنظمها اجلامعة ؛
عائدات تسويق حقوق البث التلفزي أأو متعدد الوسائط للمنافسات والتظاهرات املنظمة من طرف اجلامعة أأو
حتت إارشافها ؛
النس بة املئوية والاقتطاعات احملصل علهيا من مداخيل املنافسات الرايضية الرسية أأو الودية اليت تنظمها
امجلعيات والرشتاكت الرايضية أأو العصب اجلهوية ؛
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-

حقوق الطعن والغرامات والعقوابت املطبقة عىل أأعضاء اجلامعة ؛
االإعاانت املالية لدلوةل وامجلاعات الرتابية أأو ألية هيئة أأخرى معومية أأو خاصة ؛
مداخيل توظيف أأموال اجلامعة ؛
مداخيل الاستشهار واالإشهار والاحتضان ؛
مداخيل املمتلاكت املنقوةل والعقارية اليت متلكها اجلامعة ؛
مداخيل بيع املطبوعات أأو تسويق البضائع التجارية اليت تنتجها اجلامعة ؛
الهبات والوصااي ؛
أأية موارد أأخرى تسمح هبا القوانني اجلاري هبا العمل.

املادة  : 22النفقـــات
خيص اس تعامل املوارد لتس يري اجلامعة وحتقيق أأهدافها .ولهذه الغاية ،حتدد نفقات اجلامعة يف اخملطط احملاس يب اذلي
يبني نفقات التس يري ونفقات الاستامثر ونفقات الهتيئة أأو التجهزي.
ال ميكن حسب ا ألموال اإال بعد التوقيع املشرتك :
 اإما للرئيس و أأمني املال؛ اإما للرئيس و أأمني املال املساعد يف حاةل غياب أأمني املال أأو اإذا عاقه عائق.يف حاةل غياب الرئيس ،ميكن للرئيس املنتدب أأن يوقع حمهل.
املادة  : 25احملاس بة
يمت مسك حماس بة تربز نتاجئ التدبري املايل للجامعة.
يمت التدقيق يف حساابت و أأنشطة اجلامعة س نواي من قبل مراقب احلساابت مسجل يف هيئة اخلرباء احملاس بيني واذلي
جيب أأال يكون منخرطا ابجلامعة.
هيدف التدقيق اإىل االإشهاد عىل مطابقة تقدمي احلساابت للقواعد احملاس باتية اليت تطبق علهيا ،وعىل أأهنا تعكس صورة
حقيقية للعمليات املالية املنجزة من قبل اجلامعة وذلمهتا املالية وعىل مطابقة تس يري اجلامعة للقواعد والالزتامات املنصوص
علهيا يف هذا النظام ا ألسايس.
يقدم تقرير تدقيق احلساابت يف أأول اجامتع للجمع العام العادي بعد التوصل به من قبل املكتب املديري.
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ويكون مرفقا ابلتقرير املايل اذلي يعده أأمني املال واذلي يبني العمليات املنجزة داخل املزيانية يف الس نة وكذا وضعية
اذلمة املالية للجامعة.
جيب لك س نة نرش تقرير تدقيق احلساابت والتقرير املايل للجامعة يف موقعها االإلكرتوين أأو يف جريدة ل إالعالانت
القانونية.
املادة  : 26واجب الاخنراط الس نوي
يس تحق واجب الاخنراط الس نوي شهران كحد أأقىص بعد انعقاد امجلع العام العادي .وحيدد مبلغ واجب الاخنراط
الس نوي ابلنس بة للك فئة من أأعضاء اجلامعة لك س نة من قبل امجلع العام ابقرتاح من املكتب املديري.
جيب أأداء واجب اخنراط ا ألعضاء اجلدد خالل الس نة اجلارية داخل أأجل ثالثني ( )31يوما بعد اترخي انعقاد امجلع العام
العادي اذلي قبل عضويهتم.
املادة  : 27النس بة املئوية والاقتطاعات
حتدد لك س نة النس بة املئوية والاقتطاعات احملصل علهيا من مداخيل املنافسات الرايضية الرسية أأو الودية اليت تنظمها
امجلعيات والرشتاكت الرايضية أأو العصب اجلهوية من طرف امجلع العام العادي ابقرتاح من املكتب املديري.
الباب اخلامس
مقتضيات خمتلفة
املادة  : 28ا ألنظمة العامة
حتدد كيفيات تس يري وتنظمي أأهجزة اجلامعة يف أأنظمهتا العامة.
يرتتب عىل الاخنراط يف اجلامعة حبمك القانون وبصفة اإلزامية الاخنراط يف نظاهما ا ألسايس و أأنظمهتا العامة.
ترجع اجلامعة ،يف اإطار النصوص الترشيعية اجلاري هبا العمل ،اإىل ا ألنظمة ا ألساس ية وا ألنظمة العامة للجامعة ادلولية
للكرات احلديدية والكنفديرالية ادلولية للكرة احلديدية خبصوص أأية مسأأةل مل يعاجلها هذا النظام ا ألسايس.
املادة  : 29احلل
ال ميكن حل اجلامعة اإال من طرف مجع عام غري عادي تمت ادلعوة اإليه خصيصا لهذا الغرض.
ينعقد ويتداول امجلع العام غري العادي الإصدار قرار احلل وفق رشوط النصاب وا ألغلبية والتصويت املنصوص علهيا يف
املادة  41من هذا النظام ا ألسايس.
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يف حاةل احلل ،يعني امجلع العام غري العادي املدعو لهذه الغاية خبريا أأو عدة خرباء يلكفون بتصفية ممتلاكت اجلامعة.
متنح ا ألصول الصافية اإىل مجعية أأو عدة مجعيات مماثةل أأو معرتف لها بصفة املنفعة العامة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.
املادة  : 51نسخ أأحاكم النظام ا ألسايس السالف
تنسخ أأحاكم النظام ا ألسايس اذلي متت املصادقة عليه من طرف امجلع العام غري العادي اذلي انعقد ابدلار البيضاء بتارخي
 09يناير .4103
املادة  : 50ادلخول حزي التنفيذ لهذا النظام ا ألسايس
يدخل هذا النظام ا ألسايس حزي التنفيذ واذلي متت املصادقة عليه من طرف امجلع العام غري العادي املنعقد ابدلار البيضاء
بتارخي  01ماي  ،4102مبجرد ما تعلن السلطة احلكومية امللكفة ابلرايضة مطابقته ألحاكم القانون السالف اذلكر رمق
 31.19وللنصوص التنظميية الصادرة لتطبيقه.

الاكتب العام

رئيس اجلامعة

االإمضاء  :محمد السويس

االإمضاء  :حلسن بوعود
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