إلــى
السادة رؤساء أندية كرة القدم
جهة مراكش آسفي
الموضوع :انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري
للعصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم.
ســــالم تـــام بوجـــود موالنـــا اإلمــــام
وبعد ،تبعا للدعوة الموجهة لكم بخصوص المشاركة في أشغال الجمع العام االنتخابي للعصبة
الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم ليوم الجمعة  50مارس  ،0501تتشرف الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم بإحاطتكم علما بأن انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري للعصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم
سيتم عن طريق االقتراع بالالئحة.
وبنا ًء عليه ،يتعين على كل مرشح لرئاسة المكتب المديري العمل على تقديم ترشيحه طبقا
لمقتضيات المادة  02من النظام األساسي للعصب الجهوية لكرة القدم.
هذا وحتى يتسنى للجنة االنتخابات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي ستشرف
على مجريات العملية االنتخابية النظر في مطابقة طلب الترشح لمقتضيات النظام األساسي للعصبة والقانون
االنتخابي للجامعة ،يجب أن تودع طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق المثبتة الستيفاء الشروط المطلوبة،
مقابل وصل إيداع مسلم من لدن مكتب الضبط للجامعة الكائن مقرها بقطاع  11ملتقى زنقة الرز وزنقة
الرام حي الرياض الرباط ،أو أن يبعث بواسطة البريد المضمون على أساس أن تتوصل به الجامعة داخل
أجل أقصاه يوم  00فبراير  0501قبل الساعة الرابعة والنصف زواال.
وتجدون رفقته الوثائق التالية:
 بيان بالوثائق المثبتة لالستجابة لشروط الترشح. بطاقة الترشح لرئاسة المكتب المديري للعصبة الجهوية لكرة القدم التي يتعين تعبئتها بدقةوالتصديق عليها من طرف األندية التي ينتمي لها المرشحون وكذا من السلطات اإلدارية
المختصة.
 نموذج التصريح بقبول الترشح ضمن الئحة المرشح لرئاسة العصبة.وتبقى الكتابة العامة واللجنة االنتخابية للجامعة ،رهن إشارتكم لإلجابة –إن اقتضى األمر-على تساؤالتكم
واستفساراتكم ذات الصلة بالموضوع.
وتفضلـــوا بقبـــول فائـــق التقديــر واالحتـــرام

بيان بشروط الترشح وبالوثائق التي يتعين إلحاقها بالئحة
الترشح لرئاسة وعضوية المكتب المديري
للعصبة الجهوية مراكش آسفي

*الفرع األول شروط الترشح
يجب على كل مترشح للرئاسة وكل عضو بالئحة الترشيح أن يستجيب للشروط التالية:
-

بلوغ  05سنة علــــى األقــــــــــل؛
أن يكون مغربي الجنسيــــــــــــــة؛
أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛
أن يتوفر على جدادة السوابق خالية من اية إدانة؛
أن يكون سكناه الرئيسي بالتراب المغربــــــــــي؛
أن يكون عضوا بأحد مكاتب الجمعيات او الشركات الرياضية المنتسبة لعصبة
جهوية او وطنية لمدة موسمين رياضيين على االقل؛

يجب على المترشح للرئاسة إضافة إلى الشروط المذكورة أعاله ،أن يثبت تجربته في
التسيير بصفة عضو في مكتب جمعية او الشركات رياضية اوعصبة وذلك لمدة موسمين
رياضيين على األقل خالل المواسم الخمسة األخيرة.
يجب أن تحمل كل الئحة الترشيح إمضاءات المرشحين مصادق عليها وأن تبين فيها
أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وكذا الفئة التي ينتمون إليها.
ال يمكن ألي جمعية رياضية أن تسجل إال في الئحة ترشح واحدة وتفاديا لإلقصاء من
السياق االنتخابي ،على كل مترشح أن ال يرد اسمه إال في الئحة واحدة.
يجب أن تتضمن وجوبا كل الئحة الترشيح امرأة واحدة في حالة وجودهن في المكاتب
المديرية للجمعيات او الشركات الرياضية لمنتسبة للعصبة
يجب أن تحمل كل الئحة الترشيحات إمضاءات المترشحين مصادق عليها وأن تبين
فيها األسماء الشخصية والعائلية المترشحين وجنسيتهم.
يجب على وكيل الالئحة أن يوجه الئحة الترشيحات إلى الكتابة العامة للعصبة برسالة
مضمونة مع االشعار باالستالم ،أو يودعها لديها مقابل وصل ،ثمانية  08أيام على األقل قبل
التاريخ المعين الجتماع الجمع العام االنتخابي .تسلم هذه اللوائح والملفات للجنة االنتخابية.
يقصى من عملية االنتخابات ،كل مترشح يرد اسمه بالئحتين ( )0للترشح.

الوثائق التي ينبغي اإلدالء بها:
-

شهادة االنتداب موقعة من طرف رئيس النادي
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة من سجل السوابق العدلية.
شهادة السكنى بالمملكة المغربية.
شهادة تثبت توفر وكيل الالئحة على تجربة في التسيير كعضو بنادي أو عصبة لمدة سنتين
على األقل خالل المواسم الخمس األخيرة.
شهادة تثبت توفر كل عضو في الالئحة على تجربة في التسيير كعضو بنادي أو عصبة
لمدة سنتين على األقل.
التصريح بقبول الترشيح ضمن الالئحة مصادق عليه من طرف السلطات اإلدارية
المختصة.

الئحة الترشيحات
لرئاسة وعضوية المكتب المديري
للعصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم
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ممثل الكرة النسوية
ممثل كرة القدم
المتنوعة
توقيع وكيل الالئحة

نمـــــــوذج
التصريح بقبول الترشح ضمن الئحة المرشح
لرئاسة العصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم

أنا الموقع أسفله السيد....................................................الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم..............................المنتمي لنادي........................................
أشهد بمقتضى هذا التصريح ،بأنني وافقت على أن يدرج اسمي ضمن الئحة المرشح
لرئاسة العصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم السيد......................................
وأنني بهذا التصريح أشهد أنني ملتزم بمقتضيات المادة  01من القانون  01.19المتعلق
بالتربية البدنية والرياضة.
ولقد سلمت هذا التصريح لإلدالء به عند االقتضاء.

اإلمضاء وخاتم التصديق من طرف السلطات اإلدارية المختصة:

