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 الباب االول
 مقتضيات عامة

 
 

 : التاسيس والتسمية 1المادة 

(  .653نونبر  63جمادى االولى )  5بتاري    خ  683.85.1بناء على الظهير الشريف رقم  *

 الخاص بتاسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه 

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمتابة الظهير الشريف رقم  53/35ون رقم * القان

 8(  4363اغسطس  41)  ه  6165من رمضان  65بتاري    خ  68638633

 4366نونبر  1)  6154 ذي الحجة . الصادر في   .4863814 بيقي رقم طالمرسوم الت*  

  8البدنية والرياضةالمتعلق بالتربية  35853قانون رقم بتطبيق ال( 

 * هذا النظام االساسي وانظمتها العامة 

عصبة جهوية للتايكوندو من طرف الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو تحمل  إحداثتم 

 هذه العصبة

 88888888888888888888888888888888888888888888اسم  

 8888888باختصار 888888888888888888888888888888888888888888888888888  

   االجتماعي : المقر  2المادة 

ويمكن نقل مقر العصبة الى مكان اخر في نفس بمركز الجهة يوجد مقر العصبة بالمدينة 

من الجامعة الملكية  أو موافقة مرخص    الجهويةالمدينة بقرار من المكتب المديري للعصبة 

 المغربية للتايكوندو8 

 رابية المنطقة الت:  3المادة 

والعماالت التالية :  األقاليمرابية لنشاط العصبة نطقة التتضم الم

88888888888888888888888888888888 88888888888888 

المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير  1.851المؤسسة بموجب القانون رقم 

ا ( ويمكن تعديله .655ابريل  4)  .616من ذي القعدة  45بتاري    خ  685.8.1الشريف رقم 

ذا الغرض ي يطلب لهذبمبادرة من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو ال

من السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة منح االستثناء المنصوص عليه في المادة 

 53/358من قانون التربية البدنية والرياضة    55
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 : المدة  4المادة 

في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها عدا مدة العصبة غير محدودة 

 من هذا النظام االساسي 8 

 : الشعار والرمز  5المادة 

 شعار العصبة الجهوية 8888888888888888888888888888888888888888888 

 رمز العصبة الجهوية 88888888888888888888888888888888888888888888 

م الغير اقتراحه على الجمع العاللعصبة الجهوية لمديري وفي حالة تغييره يمكن للمكتب ا

 العادي للمصادقة عليه 8 

 التجارية8 و العصبة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية باسم رمز الشعار و اليتم تسجيل 

  

  األهداف:  6المادة 

 تهدف العصبة إلى : النظام األساسي وأنظمة الجامعة مراعاة احترام مقتضيات 

اب ر لها وتطويرها وتشجيعها في مجموع تم ممارسة رياضة التايكوندو بجميع اشكاتنظي -

 الجهة التي تدخل  في الحدود الجغرافية لمنطقتها 8 

 تنظيم وتدبير المنافسات الجهوية التي تحددها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو 8  -

والحرص على    ضائها 8 تحصيل وتدبير واجب االنخراط السنوي المؤدى من طرف اع -

 نخراط بالجامعة الملكيةل حث الجمعيات المنتسبة جغرافيا لتراب العصبة الجهوية ل

 المغربية للتايكوندو8 

 الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للتايكوندو بالجهة 8  -

للتايكوندو  الممنوحة من طرف الجامعة الملكية المغربيةتسليم االجازات والرخص  -

 والشركات الرياضية المنتسبين اليها للمشاركة في التظاهرات الرياضية للتايكوندو  معياتللج

المرخصة من طرف الجامعة الملكية تنظيم التظاهرات الجهوية ومراقبة اللقاءات الودية  -

 عليها 8  واإلشرافراب الجهوي التي تجرى على صعيد الت للتايكوندو المغربية

 بية على الرياضيين المجازين والمسيرين والحكام والجمعياتممارسة السلطة التادي -

ة وفق القوانين واألنظم شركات الرياضية التابعة لنفوذها وال والمندوبيات االقليمية

 األساسية للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو8 

األقاليم ب حس المساهمة في تكوين التقنيين والحكام وتنظيم المؤتمرات واأليام الدراسية  -

ق بتنسيق مع اإلدارة التقنية للجامعة وف المنتسبة للجهة على صعيد التراب الجهوي لها 

 برنامج التكوين الخاص بالجامعة8 
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عداد جدول سنوي للمنافسات الجهوية واللقاءات والحرص على احترامه وتنفيذه إ -

 بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو 8 

نظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو والعصبة م المنخرطين لل مراقبة احترا -

عنف قوانين مكافحة ال ،قوانين مكافحة تعاطي المنشطات ، التأديبيةالجهوية  القوانين 

خالقيات الجامعة أومدونة  ة االنظمة والتوجيهات والقرارات وقواعد اللعب ، والشغب

 8الملكية المغربية للتايكوندو 

 جل تطوير وتشجيع رياضة التايكوندو 8 ع السلطات والجماعات المحلية من أالتعاون م -

عقد الجموع العامة العادية والغير العادية  وضمان سيرها وفق القوانين الجاري بها العمل  -

8 

 راب العصبة 8 تمثيل الجمعيات المتواجدة بت -

 8تنسيق برامج المندوبيات والمساهمة في تنفيذها -

 

 عدم التمييز  : 7المادة 

 تمنع منعا كليا جميع المناقشات ذات الطابع السياسي والديني والنقابي 8  -

 سباب كما يحظر علىيات المكونة للعصبة مهما كانت األ اليجوز التمييز بين الجمع -

أو الطرد التحريض على التمييز أو الكراهية ضد  و الشطبعضائها تحت طائلة التوقيف أأ

لجنس أو الرأي و اد أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب األصل االجتماعي أو اللون أأي بل

لدين  و و بسبب االنتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أالسياسي والنقابي أ

 معين 8 
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 الباب الثاني
 تكوين العصب الجهوية للتايكوندو

 

 

  التكوين:  8المادة 

 :شرفيين وأعضاءنشيطين  عضاءأتتكون العصب الجهوية من 

 النشيطون :  األعضاء - 1

ياضية المنخرطة في هذا النظام األساسي والشركات الر  والمندوبيات اإلقليمية الجمعيات  -

 معة الملكية المغربية للتايكوندو8 نظمة العامة للجاواأل 

اري بها لججازات وفقا للنصوص التنظيمية اإ االشخاص الذاتيون الذين تسلمهم الجامعة -

 8( االقتضاء ) عند  العمل 

 الشرفيون  األعضاء – 2

المعنويون الذين قدموا خدمات لفائدة رياضة التايكوندو ومؤسسي هذه  األشخاص -

الرياضة بالجهة وتمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب 

 المديري للعصبة 8 

والعربية أ االفريقيةو   الدولية و االتحاداتبية للتايكوندو أعة الملكية المغر عضاء بالجاماأل  -

8 

 ال بصفة استشارية 8 اء الشرفيين حضور الجموع العامة إعضاليمكن لل 
 

 : شروط قبول العضوية  9المادة 

 الجمعيات الرياضية : 

تكون الجمعية الرياضية مستوفية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها خاصة  أن -

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة 8  35853حكام القانون رقم ا

ادت واجب انخراطها كامال اتجاه الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو والعصبة الجهوية  -

8 

 ن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة 8 أ -

وتتبع من  بتنسيق تم إعتمادها التي  عصبة الجهويةالمنتسبة للالمندوبيات اإلقليمية  -

 لكة8 وفق التقطيع الترابي للمم إنشائها ة للتايكوندو على طرف الجامعة الملكية المغربي

  الشركات الرياضية : 
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 رفاق طلب قبول العضوية بالوثائق التالية : هداف إتحقيق نفس األ إلىالشركات الهادفة 

  نظمة المعمول بها 8 نسخة من القانون المطابق لل 

  8السجل التجاري للشركة 

  8 شيك حامل لمبلغ االنخراط المحدد من طرف الجمع العام 

  الشركة الرياضية 8  أعضاءالئحة 

 و اخر جمع عادي 8 سيسي أنسخة من المحضر التأ 

  ية ساستصري    ح بالشرف يتم فيه إعالن ممثل الشركة عن موافقته للنظمة األ

 الجهوية 8 والداخلية للجامعة الملكية المغربية والعصب 

  المكلفة بالرياضة  اإلدارةاعتماد. 

 الذاتيون :  األشخاص

   8سنة 43اليقل سنه عن  أن

  8جنسية مغربيةيكون ذو  أن

  8بكامل حقوقه المدنية والسياسية ن يكون متمتعا أ

  8و ما يعادلهاسيمة بيضاء خالية من كل السوابق أتوفر على قن يأ

والجامعة الملكية المغربية  اط السنوي بالعصبة ن يكون مستوفيا الداء واجب االنخر أ

 للتايكوندو8 

بمجرد ما و  في حالة رفض العضوية يمكن للمعني عرض طلبه على الجمع العام للبث فيه

يصبح قبوله فعليا يكتسب كامل حقوقه ويخضع لاللتزامات المترتبة عن ذلك كما هو 

 دناه 8 أ 66منصوص عليه في المادة 

 

 عضاءوق األ : حق 11المادة 

  العصبة الجهوية بالحقوق التالية :  أعضاءيتمتع 

  8المشاركة في الجمع العام للعصبة -

ة وممارس اآلجاللى حضوره داخل االطالع مسبقا على جدول األعمال وتلقي الدعوة إ -

 حق التصويت وفقا لشروط الثمتيلية في الجموع العامة 8 

قديم عمال الجمع العام وتأ ات بخصوص النقط المدرجة في جدولابداء مالحظ -

 غنائه 8 اقتراحات بغرض إ

 جهزتها وهياكلها المخصصة لهذا الغرض 8 طالع على قضايا العصبة عن طريق أاال  -

ترخص  و التظاهرات الرياضية التي تنظمها أفي المنافسات و عند االقتضاء المشاركة  -

 8الجهوية العصبة و  للتايكوندو  الجامعة الملكية المغربيةلها 
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امة نظمة العليها في النظام األساسي واأل ارسة باقي الحقوق االخرى المنصوص عمم -

8 

 

 عضاء : التزامات األ  11المادة 

 الجهوية للتايكوندو االلتزام بما يلي :  ةعضاء العصبيجب على كل عضو من أ

 لقراراتجيهات وانظمة العامة وكذا بالتو مقتضيات النظام األساسي واأل بالتقيد بصرامة  -

 جهزتها 8 المتخذة من طرف أ

 خالق وقواعد اللعبة الرياضية المقررة من طرف الجامعة الملكية المغربيةم األ احترا -

 الجهوية8  ةوالعصب للتايكوندو 

 و الشطبعالقة ذات طابع رياضي مع هيئات أو أعضاء سبق توقيفهم أ يةعدم ربط أ -

 عليهم 8 

من قانون التربية  11لمنصوص عليها في المادة اللجوء الى مسطرة التحكيم وفقا للشروط ا -

 358/  53البدنية والرياضة 

 

 : فقدان العضوية  12المادة  

 تفقد صفة عضو بالعصبة الجهوية بما يلي : 

 الجمعيات والشركات الرياضية : :  1 - 12

 ساتو التوقف عن المشاركة في المنافواجب االنخراط أ أداءعدم االستقالة أو  أو لحل ا *

 8 نيمتتاليالرياضية الرسمية خالل موسمين رياضيين 

* الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري لسبب خطير يلحق 

 1ة دة في المادهداف العصبة المحدا بممارسة التايكوندو أو يتناقض ويتعارض مع أضرر 

مديري للعصبة اتخاذ أي قرار وز للمكتب الساسي وفي هذه الحالة ال يجمن هذا النظام األ 

 و الشركة الرياضية المعنية لتقديم توضيحاتها 8 الجمعية أال بعد دعوة إ

  المختصة8 و مقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية * حكم أ 
 شخاص الذاتيون : األ  : 2 – 12

 الوفاة  *

 * االستقالة 
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ع سباب تتعارض ممكتب المديري أل عام باقتراح من ال* الشطب المقرر من طرف الجمع ال

 ن يكون القرار 8 وفي هذه الحالة اليمكن أ 1مادة ساسي خصوصا الا النظام األ مقتضيات هذ

 ليه 8 في المنسوب إ إيضاحاتهباستدعاء المعني باألمر لتقديم  إال نهائيا 

 * مقرر نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة 8 
 

 

 الباب الثالث
 لجهويةا ةالعصب أجهزة

 
  

 الجهوية   ة: اجهزة العصب 13المادة 

 تها وتسييرها : دار على األجهزة التالية التي تساهم في إللتايكوندو الجهوية  ةتشتمل العصب

 الجمع العام 8  -

 8 الجهوية المكتب المديري للعصبة -

 الجمعيات8 

 اإلقليمية8 يات مكاتب المندوب -

  8ئيةاللجان الجهوية الدائمة واالستثنا -

 الهيأة التأديبية -

 

 

 : الجمع العام األولالفرع 
 

ير ما عاديا او غويكون الجمع العام إعلى سلطة تقريرية للعصب الجهوية ع العام هو أالجم

 عادي

 : الجمع العام العادي 14المادة  

  التكوين:  1 – 14

لجهة جغرافيا ل المنتمية لشروط االنخراطلالمستوفية  الجمعياتالعام من يتكون الجمع 

 أدتي التابعة لها والتللعصب الجهوية المنتسبة  اإلقليميةالمندوبيات وجميع مكاتب 

واجب انخراطها بالجامعة الملكية المغربية للتايكوندو والعصبة الجهوية وشاركت في 

  8الرياضية الجهوية والوطنية األنشطةمختلف 
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 معة الملكية المغربية للتايكوندو وممثلالشرفيون وممثل الجا األعضاءيحضر الجمع العام 

السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بصفة استشارية وممثل السلطة المحلية وكذا أي 

 عالم والصحافةتبر حضوره ضروريا من قبل الرئيس باإلضافة إلى رجال األ شخص يع

 المعتمدة ما لم يتقرر عقده بصفة غير علنية 8 
  االختصاصات والصالحيات 2– 14

 لى الجمع العام ما يلي : يعهد إ

 دبي والمالي والتقني للموسم الرياضي المنتهي والمصاقة عليهم 8 مناقشة التقرير األ  -

ها يفية المنصوص عليانتخاب الرئيس واعضاء المكتب المديري وفق الشروط والك -

 دناه 8 في المادة   أ

  ت8 وكذا برامج المندوبيا التداول في البرنامج الرياضي السنوي -

 8والمصادقة عليه مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية  -

وتطبيق مبلغ واجب االنخراط السنوي السياسة العامة للعصبة الجهوية تحديد  -

للعصب الجهوية بعد موافقة الجامعة الملكية  المقترح من طرف المكتب المديري

 8  المغربية للتايكوندو

 جهزة الرياضية المختصة  8 فع التوصيات لل راحات والرغبات ور ابداء االقت -

 كوندو يالملكية المغربية للتا لجامعةا المعين من طرف  انتداب مراقب للحسابات -

 8والتصديق عليها الجهوية سة مالية العصبةقصد درا

 ديبية ورؤساء اللجان الدائمة 8 هزة التأجتعيين رؤساء األ  -

لة مع مراعاة االختصاصات المخو وية البث في جميع المسائل التي تهم الرياضة الجه -

 جهزة الجامعية 8 لل 

 ساسي 8 المخولة له بمقتضى هذا النظام األ ممارسة الصالحيات  -

ق اللجان تها سابالمقدمة ضد القرارات التي اتخذيبث نهائيا في طلبات االستئناف  -

 الجهوية 8 

ظمة نوأدبير العصبة مع احترام النظام األساسي جراء متعلق بحسن تيتخذ كل إ -

 الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو 8 

 
  انعقاد الجمع العام العادي  3 – 14

  8يوما قبل موعد انطالق الموسم الرياضي 63ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة 

يتم  لجامعةا وموافقة الملكية المغربية للتايكوندو طلبلى الجامعة ترفع العصبة الجهوية إ

 خ ومكان عقد الجمع العام8 فيه تحديد تاري    
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وقع و المة لحضوره بواسطة البريد المضمون أو البريد اإللكتروني أتوجه الدعو  

الجمع العام  يوما قبل انعقاد  63عضاء المرخص لهم الخاص بالعصبة وعبر الصحافة إلى األ 

 دبي والمالي8 مرفوقة بالتقرير األ 

 لثيث منو بطلب ادرة من الرئيس أالعام العادي بمبانعقاد الجمع  إلىتتم الدعوة 

للجمعيات المنخرطة  المكونة األصواتنصف أو  أعضاء المكتب المديري للعصبة (4/5)

في العصبة الجهوية والجامعة او عند االقتضاء من طرف السلطة الحكومية الجهوية 

 المكلفة8 

 ينوبمن  أو المكونة له  األعضاءال بحضور نصف التصح مداوالت الجمع العام إ  

اب تتم الدعوة لعقده من ( وفي حالة عدم توفر هذا النص1+%50)زائد عضو واحد عنهم 

عمال كما هو عليه ويمكن التداول يوما على األقل على أن يبقى جدول األ  63جديد في أجل 

 و من يمثلهم لهذا الغرض 8 فة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين أبص

 سبو من ينوب عنه حالمديري للعصبة الجهوية أ تبالجمع العام العادي رئيس المك يرأس

 و عاقه عائق 8 الترتيب  اذا تعذر عليه الحضور أ

ائد و ممثليهم ز قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات األعضاء الحاضرين أتتخذ 

و برفع اليد وفي حالة عدم االتفاق يعتمد واحد وذلك بواسطة التصويت السري أصوت 

 التصويت السري 8 

 يقبل التصويت بالمراسلة او الوكالة 8  ال 
 التمثيل   4 –14 

الجمعيات المستوفية للشروط القانونية وأعضاء الجهوية في الجمع العام للعصبة يمثل  -

 دناه 8 حسب توزي    ع عدد األصوات وفق الفقرة أ اإلقليميةالمندوبيات  مكاتب

او  جمعيته  ثل سوىيم أن  إقليميةمندوبية  مندوبرئيس جمعية أو  ألياليحق  -
  .إليها المندوبية التي ينتمي 

 
 صوات منح األ  5 – 14

  على ذلك يمنح :  القانونية عالوةمستوفية للشروط جمعية يمنح صوت واحد لكل 

 8 (3/613.) تتوفر على ما بين رخصة رياضية  جمعية لكل إضافيصوت واحد  -

 8(616/533)ية صوتان اضافيان لكل جمعية تتوفر على ما بين رخصة رياض -

 رخصة رياضية وما فوق8  536ثالثة اصوات لكل جمعية تتوفر على  -

 ةالبطولة الوطني الرتبة األولى في  صوت إضافي لكل جمعية حصلت على لقب -

 أو كأس العرش برسم الموسم الرياضي المعني8   ضمن الترتيب العام اناث او ذكور
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واسطة ى حق التصويت للعصبة الجهوية بممثلي الهيئات الرياضية المتوفرة عل أسماءتبلغ 

ل قعن طريق البريد االلكتروني خمسة أيام على األالشعار بالتوصل أو البريد المضمون مع ا

بتنسيق مع الجامعة التي تكون أعدت سلفا قائمة توزي    ع األصوات  قبل موعد الجمع العام

 8 الخاصة بالعصبة8 

حدى يس إل لهذه الغاية عندما يكون الرئياضية و ال بتمثيل هيئاتهم الر كما اليرخص للممثلين إ

أن يفوض  وجب عليهالجهوية صفة عضو بالمكتب المديري للعصبة قليمية اإل المندوبيات

 التي يرأسها كما يشترط أن يكون التفويض المندوبية االقليميةجل تمثيل شخصا اخر أل 

 8مضاء مصحح اإل 

و أ سبق وإن صدرت في حقهم عقوبة الطرد  تعيين ممثلين اإلقليميةللمندوبية كما اليجوز 

لمكتب المديري للجامعة أو العصبة الجهوية لسبب من األسباب التوقيف من طرف ا

 ساسي 8 من هذا النظام األ  1دة في المادة هداف المحدالمعارضة لل
 عمال جدول األ  6 – 14

ي القتراحات الته واعمال الجمع العام الذي يشمل اقتراحاتيحدد المكتب المديري جدول أ

ل قتاري    خ انعقاد الجمع العام ويجب أن يتضمن على األ قل قبلم على األياأ 63توصل بها 

 حسب الترتيب االتي ما يلي : 

  8التحقق من النصاب القانوني  -      

 8االفتتاحية كلمة الرئيس  -

 عرض محضر الجمع العام السابق8  -

 لمالية والمصادقة عليهم 8 وا األدبية والتقنية تالوة ومناقشة التقارير  -

 8مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية  -

 8عضاء المكتب المديري انتخاب أ -

 حد الممثلين عند االقتضاء 8 قبول أعضاء جدد أو الشطب أو طرد أ -

ل صن يتو حص االقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام التي يجب أدراسة و ف -

 قل قبل انعقاد الجمع العام 8 ( أيام على األ63ة )بها المكتب المديري عشر 

ي لرئيس عقد مؤتمر صحفعمال ويمكن لل في غير النقط المدرجة بجدول األ اليجوز التداو 

 8صدار بالغ حول محتوى االجتماعأو إشغاله حول محتوى أ
 

  الغير عادي الجمع العام :   15المادة 

  عادي انعقاد الجمع العام الغير  1 – 15

ية قضية مستعجلة اخرى بعد موافقة ص مناقشة أللجمع العام االستثنائي  اختصا

 المكتب الجامعي 8 
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طلب من أو بالجهوية تتم الدعوة لعقد الجمع العام الغير عادي بمبادرة من رئيس العصبة  

ثلثي األصوات المكونة  (4/5) أومننصف أعضاء المكتب المديري للعصب الجهوية 

شهرين بعد  قصاهن ينعقد في اجل أأويجب نية المنتسبة للعصبة الجهوية القانو للجمعيات 

 موافقة الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو 8 

قة لمضمون والصحافة مرفو توجه الدعوة لحضور الجمع العام الغير عادي عن طريق البريد ا

 اديام الغير عس الجمع العما قبل التاري    خ المحدد النعقاده، يترأيو  63عمال بجدول األ 

 حد نوابه حسب الترتيب 8 رئيس المكتب المديري للعصبة أو إذا تعذر ذلك أ

ثلهم و من يماألعضاء على األقل أذا حضر ثلثي اوالت الجمع العام الغير عادي إال إالتصح مد

 8 61حسب مدلول المادة 

ثمانية  .3جل لعقده للمرة الثانية بعد انصرام أوفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة 

حيحة ص ن يتداول بصفةيمكن للجمع العام الغير عادي أ قل وفي هذه الحالةعلى األأيام 

 عنهم8 و من ينوب مهما كان عدد الحاضرين أ

و ثلثي األصوات األعضاء الحاضرين أ ( 4/5) بأغلبية عادي ارات الجمع العام الغير تتخذ قر 

 ممثليهم 8 

التصويت بالمراسلة أو الوكالة في حالة التصويت على  سري وال يقبليعتمد التصويت ال

مور الغير عادي لجنة تكلف بتصريف األ  يعين الجمع العام، قالة المكتب المديري للعصبة إ

لى حين انتخاب مكتب مديري جديد في اقرب جمع عام عادي كما هو منصوص الجارية إ

 8  61عليه في المادة 

 
 االختصاصات والصالحيات 2 – 15

الغير عادي في اي وقت كما هو مشار اليه في الفقرة االولى   العام ينعقد الجمع  أنيمكن 

 اعاله وذلك من اجل :  63من المادة 

 نظمة العامة للعصبة الجهوية 8 المصادقة على النظام األساسي واأل  -

ن مكلعامة وال ينظمة االتداول في التعديالت المراد إدخالها على النظام األساسي واأل  -

لجامعة الملكية المغربية اال بعد المصادقة عليها من طرف اعتبارها نهائية إ

 للتايكوندو 8 

 دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها الرئيس 8  -

قالة المكتب المديري للعصبة الجهوية بعد موافقة الجامعة الملكية المغربية إ -

 للتايكوندو 8 

 العصبة الجهوية 8 حل  -
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غربية للتايكوندو  حق التدخل وفق صالحياتها المشار : للجامعة الملكية الم 63-5

ألجل الحفاض على السير  35/53اليها في أنظمتها األساسية المستمدة من القانون 

 لمؤقتاالعادي لشؤون رياضة التايكوندو و من خالل تعيين لجان تدبر التسير العام 

يوما من  13اه لشؤون العصبة الجهوية والتحضير لجمع عام إنتخابي في أجل أقص

قة للتايكوندو بعد موافالمغربية تاري    خ تعيينها من طرف رئيس الجامعة الملكية 

 المكتب المديري للجامعة واشعار القطاع الوصي على الرياضة8 

 
 

 لفرع الثانيا
 المكتب المديري

 

 الجهوية.  : المكتب المديري للعصبة 16 المادة

 االختصاصات    1 - 16

دوبيات منعمال الأ ينسقالذي  يوالتنفيذ يبير والتد يدار لل اجهازها ب العصبة هو مكت -

 وينفذ قرارات الجامعة 8 الجهوية المنتسبة الى العصبة  اإلقليمية

 8للعصبةوالتقني  اإلداريالسهر على السير العادي  -

 8مفوض من طرف الجامعة خدمات محاسب مالي ماد على يضمن التدبير المالي باالعت -

ة جمعيات الرياضيقليمية والمندوبيات اإلكل عمل مصالحة في أي نزاع بين اليقوم ب -

 8لهاالمنتسبة 

بعد مصادقة و الجهوية داريين والماليين باتفاق مع مكتب العصبة يقوم بتسمية األعوان اإل  -

 الجامعة 8 

 ينفذ قرارات الجمع العام 8  -

 ام للمصادقة 8 على الجمع الع من أجل عرضهيهيئ مشروع برنامج العمل  -

 للمصادقة8 عرضه على الجمع العام  من أجل  مشروع ميزانية تسيير العصبة إعداد  -

 8يسهر على تحضير الفرق الجهوية  -

  8يضمن تتبع ومراقبة المنافسات الجهوية -

يهيئ مشاري    ع قوانين العصبة ويعرضها على الجمع العام بعد المصاقة عليها من طرف  -

 الجامعة8 

أو لتايكوندو ا لى مصلحة رياضةتتخذه لجنة جهوية يعتبره مسيئا إ يوقف كل قرار  و يلغي أ -

 جامعة 8 نظمة العامة لليتعارض مع التوجهات  واأل 
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 التكوين     2 - 16

على قل على األ عضوا 64من الجهوية عصبة مديري للمكتب الاليتكون عالوة على الرئيس 

منصبه  كل في يتم انتخابهم في الجمع العاملرئيس بما فيهم ا .6أن ال يتعدى عدد األعضاء 

 حسب الترتيب التالي : 

 الرئيس  -

 ول للرئيس النائب األ -

 النائب الثاني للرئيس  -

 النائب الثالث للرئيس -

 النائب الرابع للرئيس  -

 النائب الخامس للرئيس -

 الكاتب العام  -

 نائب الكاتب العام  -

 امين المال  -

 ن المال نائب امي -

  سبعة مستشارين( .) -

بحكم القانون في المكتب المديري ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة  يحضر 

  8 53/35من قانون التربية البدنية والرياضة  .4بصفة استشارية طبقا الحكام المادة 

راح من باقتتعويضات عن المهام مع مراعاة ال ةمجانيللعصبة عضاء المكتب المديري أ مهام

وتزكيتها من طرف الجامعة المكتب المديري بعد المصادقة عليها من طرف الجمع العام 

 8الملكية المغربية للتايكوندو
 االنتخابات   3 - 16

رب  ع مدة ألهوية عن طريق االقتراع بالالئحة المكتب المديري للعصبة الج أعضاءينتخب 

  8أرب  ع سنواتوالية من عند نهاية  ال التنتهي مدة انتداب الرئيس إ ،( 1سنوات )

ف الترشح ملن يوجه أبصفته وكيل الالئحة يجب على المترشح لرئاسة العصبة الجهوية 

و الم أباالست اإلشعار لة مضمونة مع للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو بواسطة رسا

جمع العام العادي تاري    خ انعقاد ال  ايام على االقل قبل .مقابل وصل  لدى الجامعة  يودعها 

سماءهم الشخصية والعائلية وتاري    خ ازديادهم فوقة بقائمة المرشحين التي تحمل أمر 

يراعى في قائمة تشكيل اللوائح تمثيلية المندوبيات االقليمية والصفة مصادق عليها 

 8المنتسبة للعصبة الجهوية 

ات المعبر صو طلقة من األ الحاصلة على األغلبية المحة ول باقتراع الالئتنتخب في الدور األ

حالة تعذر ذلك يتم  وفي 3الفقرة  61وفق توزي    ع األصوات المشار إليها في المادة عنها 
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كبر عدد من ا الحاصلتينالالئحتين لى دور ثاني تقدم فيه لالنتخاب اللجوء إ ألصوات على أ

ك اإلعالن ول وفي هذه الحالة يتمفي الدور األ ن بر عدد معن فوز الالئحة الحاصلة على أ

التي  انتخاب الالئحة صوات في الدور الثاني يتمت المعبر عنها وفي حالة تعادل األ صوااأل 

 تعادل السن تجرى القرعة لتعيين الالئحة الفائزة 8 حالة صغر سنا وفي أ يكون وكيلها 

 كثر من واليتين متتاليتين 8 س العصبة الجهوية تولي الرئاسة أل اليسمح لرئي

المكتب المديري التمثيلية النسائية سعيا للوصول للمساواة في تولي  كما  تراعى داخل

 .إدارته أجهزةالنساء والرجال مناصب في 

  : شروط الترشح   4 - 16

 لتالية: اشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ينتخب في مكتب العصبة الجهوية األ  أنيمكن 

 8ومافوق 43ن يكون بالغا سن أ 

 ومنخرطة موسمين متتاليين بالجامعة الملكية  نشطة ن يكون عضوا بجمعيةأ
 المغربية للتايكوندو8 

 عة والمنخرطة بالجام المنتسبة للعصبة الجهوية الجمعيات حدىأن يكون عضوا بإ
 8بصفة قانونية

 و ما يعادلها8 أن يتوفر على قسيمة بيضاء أ 

  8أن يتوفر على رخصة جامعية 
 

 الشغور  5 -16

نائبه األول وإذا تعذر ذلك نائبه الثاني إلى حين انعقاد شغور منصب الرئيس يعوضه عند 

  8قرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من انتداب الرئيس السابقأ

تهي فيه بصفة ين نذه الطريقة في التاري    خ الذي يجب أينتهي انتداب االعضاء المنتخبين به

 الذين تم تعويضهم  عادية انتداب األعضاء

مع عام لى جمكتب المديري للعصبة تتم الدعوة إالة شغور يؤثر في صحة قرارات الفي ح

استثنائي لملئ المناصب الشاغرة عن طريق االنتخابات مع مراعاة احترام مقتضيات المادة 

 اعاله 8  63
 المداوالت   6 – 16

و  قل أألته بصفة عادية مرة كل شهر على ااجتماعاالجهوية المكتب المديري للعصبة يعقد 

 او ثلثي اعضاء المكتب 8 من الرئيس كلما دعت الضرورة بدعوة 

لى قراراته بأغلبية النصف + واحد ع عضائه وتتخذ عند حضور ثلثي أال ته إالتصح مداوال 

 صوات يكون صوت الرئيس مرجحا 8 األقل من األصوات وعند تساوي عدد األ 

 8تبر مستقيال من المكتبكل عضو تغيب بدون عذر عن ثالثة اجتماعات متتالية يع
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 : مهام مسؤولي المكتب المديري  17المادة 

  ئيــس: الر  1 – 17

لرياضية لى تنفيذ السياسة اويسهر عالجهوية يضمن الرئيس التنسيق داخل العصبة  (6

نظمة الجامعية وتوجهات وعلى احترام النظام األساسي واأل  قرها الجمع العامالتي أ

  8 الجامعة

 والقانونية8  في جميع شؤون الحياة المدنية  ةيمثل العصب (4

 8هاس االجتماعات ويضمن حسن سيرها ويسير مناقشاتيرأ (5

 يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للعصبة8   (1

 السهر على السير الجيد للجموع العامة8  (3

ع المستندات المحاسبية وسندات مين المال جميمر بالنفقات ويوقع مع أيحرر األ  (1

 داء أل ا

 يقوم بتدبير ممتلكات العصبة بترخيص من الجمع العام 8  (.

 8المكتب المسير للعصبة الجهوية يوظف ويعزل مستخدمي العصبة بعد موافقة  (.

ب زاولة مهامه وينو حد نوابه الذي يساعده على مأ إلىن يفوض جزءا من اختصاصه كن أيم

 و عاقه عائق 8 ذا تغيب أعنه إ

 
   : الكاتب العام 2 – 17

 الكاتب العام للعصبة ما يلي :  إلىيعهد 

 وينسق عمل المندوبيات والجمعيات8  دارية للعصبة يتكلف بالشؤون اإل  -

 8 يعد محاضر االجتماعات ويضمن تدبير المراسالت ومختلف وثائق العصبة -

 8التحضير النتخابات الجموع العامة  -

جل المصادقة ونشره أ لعصبة وعرضه على الجمع العام مندبي لإعداد التقرير األ  -

 للعصبة8 لكتروني على الموقع اإل

 بتنسيق مع رئيس العصبة8  الجامعية وبعث الرخص توزي    ع عن  المسؤول  -

 يةمشاركة في المنافسات الرياضللالجمعيات الرياضية المنتسبة الى العصبة  حث -

 الوطنية والجهوية 8 

 و عاقه عائق 8 يساعده على مزاولة مهامه نائبه إذا تغيب أ

 
   مين المال : أ 2 – 17

 مين المال بالمهام الموكولة له وهي كالتالي : يقوم أ 
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 8هو المسؤول عن مالية وخزينة العصبة التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها  -

ع داء ويسلم وصال بجمييوقع مع الرئيس جميع المستندات المحاسبية وسندات األ  -

  8القيم المقبوضة وبتحصيل المداخيلو المقادير أ

 8المسؤول عن حسن مسك المحاسبة المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات  -

عداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضها على المكتب المديري للتداول إ -

8 

 مع تقديمه للجمع العام للمصادقة 8 عداد التقرير المالي السنوي تهيئ وإ -

بة الجهوية عن طريق الحساب يحرص على أن تتم جميع المعامالت المالية للعص -

 البنكي للعصبة8 

 و عاقه عائق 8 ه الذي ينوب عنه إذا تغيب أيساعده في مهامه نائب -

-  

 الفرع الثالث
 اإلقليميةانتخاب مكاتب المندوبيات 

 

 : 18المادة 

 ترشح لعضوية مكاتب المندوبيات اإلقليمية وفق شروط تنطبق نفس شروط ال

 8 1الفقرة  61ليها في المادة الترشح المشار إ

 كثر على  اليحق تشكيل مندوبية إقليمية ال تتوفر منخرطة بالجامعة  اتجمعي 64من  أ

 ومستوفية للشروط القانونية 8 المغربية للتايكوندو الملكية 

  وبية مند شرط تكوينقاليم التي ال تستوفي األ إلحاقللجامعة الملكية صالحية

 بة الجهوية مع مراعاة قرب المسافة 8 خرى تابعة لنفس العصإقليمية إلى مندوبية أ

 قل قبل انعقاد الجمع يوما على األ 63تمع الجمعيات المنتسبة لمندوبية إقليمية تج

 العام للعصبة الجهوية النتخاب مكتب المندوبية االقليمية 8 

 قليمية وفق الترشيح الفردي على أساس أن تجرى انتخابات مكاتب المندوبيات اال

 قل 8 أعضاء على األ 5تتكون مكاتبها من 

 د الجمع العام للعصبة الجهوية في حالة تعذر تشكيل قعللجامعة حق الترخيص ل

 8 اإلقليمية اتمكاتب المندوبي

 رابها الجغرافي 8 للعصبة داخل ت اإلداريي االمتداد تعتبر المندوبيات ه 

 ايكوندو تالمغربية لل قليمية على تنفيذ برامج الجامعة الملكيةات اإلتسهر المندوبي 

 قليم 8 والعصبة الجهوية ضمن جغرافية اإل
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 قليمية تسطير برامج محلية بتنسيق مع مكتب العصبة الجهوية يمكن للمندوبيات اإل

8 

 

 

 

 

 
 

 الفرع الرابع
 واالستثنائيةاللجان الدائمة 

 

 : اللجان الجهوية  91المادة 

 اللجان الجهوية الدائمة  1 – 91

على تسيير العصبة ويتم المديري ساعدة المكتب مكلفة بمدائمة تحدث لجان جهوية 

 تجديدها سنويا 

  اللجنة التقنية 

  لجنة التحكيم 

  اللجنة النسوية 

  لجنة التنظيم 

  لجنة القوانين واالنظمة 

 لجنة المالية والتسويق 

  لجنة فض النزاعات 

  لجنة االتصال والتواصل 

 اللجنة التأديبية وفض النزاعات 

  لجنة اإلستئناف 

 في القانون الداخلي للعصبة واختصاصاتها رؤساء اللجان الجهوية يحدد 
 اللجان الجهوية االستثنائية 2 – 91

صاصاتها اخت حدد ت استثنائية عصبة عند الحاجة لجانا مديري للمكتب الاليحدث  أنيمكن 

لقت من ا مع انتهاء الغرض الذي خعصبة وتنتهي صالحيتهنظمة العامة للونوعيتها طبقا لل 

 8له جأ

 8طار اللجنة اللجان من أعضاء ذوي االختصاص الذي يدخل في إ يعين رؤساء
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 خامسالفرع ال
 التأديبيةة الهيأ

 

 ديبية األجهزة التأ  21المادة 

 للعصبة الجهوية هي :  التأديبية األجهزة

 ديبية لجنة التأال

 لجنة االستئناف 

 

 ديبية لجنة التأال 1 – 21

تم عضاء كما هو محدد بالقانون الداخلي ويرر وأمن رئيس ومق يبيةالتأدتتكون لجنة العصبة 

تعيينهم من قبل الجمع العام العادي باقتراح من المكتب المديري مع مراعاة الكفاءة 

 القانونية 8 

يبي للعصبة دبية المنصوص عليها في النظام التأديالعقوبات التأ التأديبيةلجنة التصدر 

ين لذاتيين والمعنويفي حق االشخاص ا للتايكوندو  المغربية الجهوية والجامعة الملكية

 من قانون التربية 41تماشيا مع المادة عليهم ديبية سلطة تأعصبة الجهوية الذين تكون لل

حكام التشريعية البدنية والرياضة كما يخول لها إصدار عقوبات زجرية لمختلي باأل 

األنظمة و هذا النظام  تطبيقه أو بأحكاملرياضة والنصوص المتخذة لوالتنظيمية المنظمة ل

 خالقية لرياضة التايكوندو 8 الجامعية والقواعد التقنية واأل 

 لجنة االستئناف  2 – 21

نة لجالمن اختصاصات هذه اللجنة النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن 

ار اليها المشالعامة ظمتها نوتبث في الملفات المعروضة عليها كما هو محدد باالتاديبية 

 8بالنظام الداخلي للعصبة 
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 الباب الرابع
 مقتضيات مالية ومحاسباتية

 
  

 : السنة المالية  12المادة 

ة المحدد من طرف الجامع تمتد السنة المالية للعصبة الجهوية على مدار الموسم الرياضي

 لكية المغربية للتايكوندو8 مال

 : الميزانية  22ادة 

قات التي صيلها والنفبة هي الوثيقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن تحميزانية العص

 ويتم إعدادها منو تخصيصها لمواجهة الخصاص خالل السنة المحاسبية يمكن صرفها أ

نها والجمع العام على المكتب المديري للتداول في شأمين المال الذي يعرضها قبل أ

 للمصادقة عليها 8 

 انية العصبة متوازنة فيما يخص الموارد والنفقات خالل السنةميز ن تكون كما يجب أ

مين المال تنفيذها حسب المساطر المحددة من قبل المحاسبية والتي يتولى الرئيس وأ

على  بالتصديق المكلفمن طرف الجامعة  المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات 

 حساباتها واالفتحاص المالي لسيرها 8 

 الموارد :  32المادة 

 تتكون موارد العصبة من : 

 الجهوية 8 رسوم االنخراط بالعصبة  -

  8الجهويةالمنافسات المشاركة في رسوم  -

  8شهارمداخيل االستشهار واالحتضان واإل  -

 والجامعة8 عانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إ -
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 8نون الخاص تبرعات ووصايا الخواص واالشخاص المعنويين الخاضعين للقا -

 8جميع الموارد االخرى التي يجيزها التشري    ع الجاري به العمل  -

 نسبة من عائدات الرخص الجامعية والجوازات و االمتحانات8  -
 

 النفقات : :  24المادة 

 8أهدافهاتحقيق لالعصبة الجهوية  لموارد لتسيير استعمال الموارد  ايخصص 

ين ي الذي يباتفي المخطط المحاسب لعصبة الجهوية االغاية، تحدد نفقات   ولهذه

 نفقات التسيير ونفقات االستثمار ونفقات التهيئة او التجهيز8 

 المشترك : سحب األموال إال بعد التوقيع اليمكن 

 الرئيس وأمين المال ما إ -

 و إذا عاقه عائقالرئيس أو أمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال أإما  -

ض ان بصفة قانونية لهذا الغر  لموفوضاحالة غياب الرئيس يمكن لنائب الرئيس في  -

 يوقع عليه8 

 : لمحاسبةا:  52المادة 

 8لعصبة الجهويةلائج التدبير المالي مسك محاسبة تبرز نتيتم 

 8سنويا من قبل مراقب الحسابات لعصبة الجهويةافي حسابات وانشطة  التدقيق يتم 

التي  يةساباتقة تقديم الحسابات للقواعد المحالتدقيق الى اإلشهاد على مطابيهذف 

لعصبة اوعلى انها تعكس صورة حقيقة للعمليات المالية المنجزة من قبل  تطبق عليها، 

ليها في المنصوص عللقواعد وااللتزامات  لعصبةاولذمتها المالية وعلى مطابقة تسيير 

 8األساسيام هذا النظ

 للجمع العام بعد التوصل به من قبل اجتماعتدقيق الحسابات في أول  تقرير يقدم  -

 مديري للعصبة الجهوية8 المكتب ال

بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال والذي يبين العمليات المنجزة  اقو فر مويكون  -

 8لعصبة الجهويةلداخل الميزانية في السنة وكذا وضعية الدمة المالية 

موقها  في لعصبة الجهويةلنشر تقرير تدقيق الحسابات والتقرير المالي يجب  -

 8عاديااللكتروني او في جريدة للعالنات القانونية خالل الجمع العام ال
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 الباب الخامس

 مهام وتكوين اللجان الجهوية  

 

 اللجنة الجهوية التقنية : :  62المادة 

معين من طرف المكتب المديري للعصبة الجهوية وموافق عليه يترأسها مدير تقني جهوي 

 :  وتتمثل اختصاصاتها في ما يليمن طرف الجامعة 

على كل ما يتعلق بالجانب التقني للمنافسات الرياضية التي تنظمها  الجهة طبقا لسهر ا= 6

 لمقتضيات هذا النظام وأنظمتها العامة، 

 = تكوين الفرق الجهوية بمختلف فئاتها وجنسها، 4

 = المسؤولة على المستوى التقني وعلى النتائج أمام المكتب المديري للجهة، 5

 عن إختيار الخبراء والتنسيق معهم من أجل تأطير التداريب الجهوية، = المسؤولة 1

= اإلشراف والتتبع ومراقبة كل إمتحانات األحزمة المنظمة وفقا للنظمة الداخلية 3

 للجامعة، 

 الداخليةو  اللجنة وإختصاصاتها في األنظمة العامةتفصل المقتضيات المتعلقة بتكوين هذه 

 ،للجامعة

 ية للتحكيم: اللجنة الجهو  : 72المادة 
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هر هذه تسلمديري للعصبة وموافقة الجامعة و رئيس هذه اللجنة من طرف المكتب ايعين 

 8قواعد اللعب وتعيين الحكام في المنافسات الجهوية التي تنظمها الجهةحترام إاللجنة على 

 ع الجامعة8 بتنسيق م إلى العصبةوتتولى تتبع مراقبة وتكوين هيئة الحكام المنضويين 

 داخل العصبة،  ضايا التحكيمقوتبت في كل 

 

 اللجنة النسوية لرياضة التايكوندو:  : 82المادة 

اللجنة تشجيع المرأة على ممارسة رياضة التايكوندو وتنظيم بطولة جهوية تولى هذه ت

 نسوية في رياضة التايكوندو، 

 اللجنة الجهوية للتنظيم:  : 92المادة 

تسهر هذه اللجنة على النظام العام لجل األنشطة المتعلقة باللعصبة الجهوية والمتعلقة 

 بالسير العام للعصبة الجهوية8  

 

 : اللجنة الجهوية  الخاصة بالقوانين واالنظمة : 13مادة ال

 

 للعصبة الجهوية وإعداد اقتراحات التعديالتلداخلية ااألنظمة قتراح ايعهد إلى هذه اللجنة 

المراد إدخالها على هذه األنظمة من قبل الجمع العام غير العادي، وذلك وفق أنظمة 

 الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو8 

 

 اللجنة الجهوية المالية والتسويق: :  13 المادة

في مجال البحث عن المستشهرين  الجهةتتولى هذه اللجنة وضع وتنفيذ برنامج عمل 

 عبر كل وسائلمواردها المالية وكذا تحسين صورة اللجهة والمحتضنين من أجل تنمية 

 االتصال المتاحة8 

 

  نزاعات: اللجنة الجهوية لفض ال:  23المادة  

تتولى هذه اللجنة، البت بطلب من األطراف المعنية من خالل التوفيق او الوساطة في 

 8 لجهةابين أعضاء  ئالنزاعات التي تنش

 

  اللجنة الجهوية للتصال والتواصل: :  33المادة 
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تسهر هذه اللجنة على ربط األوساط الرياضية و المهتمين عبر جميع وسائل االتصال 

لرياضية  التي تمارسها والتي تدخل في إطار عقدة األهداف المبرمة بينها و بين نشطة اباال 

 الجامعة في حدودما ورد في دفتر التحمالت8 

 

 

  وفض النزاعات :  التأديبيةالجهوية اللجنة :  43المادة 

أعضاء من بينهم رئيس يساعدهم مقرر، معنيين  5تتكون اللجنة الجهوية التأديبية من 

بل الجمع العام العادي للجهة بإقتراح من المكتب المديري مع األخذ بعين جميعا من ق

 اإلعتبار كفاءاتهم القانونية8 

في حالة اإلخالل باالحكام التشريعية والتنظيمة  المنظمة للرياضة وخاصة احكام القانون 

السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه أو بأحكام هذا النظام األساسي  35/53رقم 

 القواعد التقنية واألخالقية المطبقة على رياضة التايكوندو  و 

التأديبية العقوبات التاديبية المنصوص عليها في النظام التأديبي  لجهويةاتصدر اللجنة 

تأديبية لطة سلعصبة الجهوية اللعصبة في حق األشخاص الذاتيين والمعنويين الذين تكون 

 الملكية المغربية للتايكوندو8 للجامعة  األساسية األنظمةوفق عليهم 

 

  اللجنة الجهوية للستئناف: :  53لمادة ا

تختص لجنة اإلستأناف الجهوية بالنظر استئنافا في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة 

أعضاء من بينهم رئيس يساعدهم مقرر، معينين 5من التأديبية8 وتتكون لجهوية اعن اللجنة 

ار  بعين االعتبيري مع األخذ جميعا من قبل الجمع العام العادي بإقتراح من المكتب المد

 كفاءاتهم القانونية8 
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 ـــــــــــــــــــامةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــأحـ
 

 :  36 ادة الم

ات الخاصة بالعصب الجهوية وفق دفتر التحمالت المبرم بين االنخراطمبالغ حدد ت -

 الجامعة والعصب الجهوية8 

 

 :  37 المادة 

القانونية للجمعيات مع الجامعة تدفع مباشرة عبر الحساب البنكي اإلنخراطات  -

 البالغات الصادرة عن الجامعة8 للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو وفق 

 

صب للع التأسيسيةفقط في المرحلة أحكام إنتقالية تعتمد 

الجهوية تحت اإلشراف المباشر للجامعة الملكية المغربية 

 للتايكوندو. 
 

لجموع العامة للعصب الجهوية المبرمجة من طرف ايمنح بصفة إستثنائية اثناء -

عصبة  64لمغربية للتايكوندو وفق التقسيم الجديد الذي يعتمد الجامعة الملكية ا

 جهوية صوت واحد لكل جمعية مستوفية لشروط اإلنخراط بالجامعة8 
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بتاري    خ :  484/2018يتم إعتماد بالغ الجامعة عدد :  التأسيسيةخالل المرحلة -

 في كيفية ومدة وضع اللوائح االنتخابية8   27/07/2018

ي للجامعة مشروع نموذج عقدة اهداف بين العصبة المكتب المدير  يهيئ-

 الجهوية والجامعة8 

الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو وفق السلطة التأديبية الممنوحة لها قانونيا -

الحالية المكونة لعصبة تأجيل أي جمع عام لعصبة جهوية مالم تقم العصب 

  الجامعة8 جهوية القيام بتصفية امورها المادية والمالية تجاه 

 االنتخابية على أن ال يقل عددهم عنالالئحة ضمن تراعى تمثيلية المندوبيات  -

 عضوين، 


