
 بيان بشروط الترشح وبالوثائق التي يتعين إلحاقها بالئحة
 الترشح لرئاسة وعضوية المكتب المديري
 للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة

 

 *الفرع األول شروط الترشح

 

 يجب على كل مترشح للرئاسة وكل عضو بالئحة الترشيح أن يستجيب للشروط التالية: 

 سنة علــــى األقــــــــــل؛  20بلوغ  -

 أن يكون مغربي الجنسيــــــــــــــة؛ -

 أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛ -

 أن يتوفر على جدادة السوابق خالية من اية إدانة؛ -

 أن يكون سكناه الرئيسي بالتراب المغربــــــــــي؛ -

الشركات  أن يكون عضوا بأحد مكاتب الجمعيات او -

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 

 م الخمسة األخيرة. على األقل خالل المواس

 

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 

 ن ال يرد اسمه إال في الئحة واحدة.ااالنتخابي، على كل مترشح 

في حالة وجودهن في المكاتب المديرية  يجب أن تتضمن وجوبا كل الئحة الترشيح امرأة واحدة

 نتسبة للعصبة  للجمعيات او الشركات الرياضية لم

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 

أيام على األقل قبل  08يها مقابل وصل، ثمانيةمضمونة مع االشعار باالستالم، أو يودعها لد

 التاريخ المعين الجتماع الجمع العام االنتخابي. تسلم هذه اللوائح والملفات للجنة االنتخابية.

 للترشح.  (2) يقصى من عملية االنتخابات، كل مترشح يرد اسمه بالئحتين

 

 



 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.

تثبت توفر كل عضو في الالئحة على تجربة في التسيير كعضو بنادي أو عصبة  شهادة -

 لمدة سنتين على األقل.

التصريح بقبول الترشيح ضمن الالئحة مصادق عليه من طرف السلطات اإلدارية  -

 المختصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


