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القانون األساسي
لجامعة غرف الصيد البحري



الباب األول 

 *****

مقتضیات عامة 

الفصل 1 : التأسیس 

طـبقا لـلفصل 28 مـن الـقانـون 97ــ4 بـمثابـة الـنظام األسـاسـي لـغرف الـصید البحـري، الـصادر بـتنفیذه الظھـیر رقـم 
88ــ97ــ1، بـتاریـخ 23 ذي الـقعدة 1417 (2 أبـریـل 1997)، أحـدثـت بـین غـرف الـصید البحـري، جـامـعة تـم إنـشاؤھـا 
وفـقا لـنظام الظھـیر رقـم 376ــ58ــ1، بـتاریـخ 3 جـمادى األولـى 1378 (15 نـونـبر 1958) الـمنظم لـحق تـأسـیس 

الجمعیات كما تم تعدیلھ وتتمیمھ. 

الفصل 2 : التسمیة 

تتخذ الجامعة المذكورة في الفصل 1  أعاله إسم "جامعة غرف الصید البحري" 

الفصل 3 : المقر 

یـوجـد مـقر جـامـعة غـرف الـصید البحـري بـالـربـاط، ویـمكن أن یـتم نـقلھ إلـى مـدیـنة أخـرى مـن الـمملكة الـمغربـیة بـناء 
على قرار من الجمعیة العامة للجامعة، تطبیقا لمقتضیات الفصل 18 أدناه. 

الفصل 4 : المدة 

مدة حیاة جامعة غرف الصید البحري غیر محدودة. 

الفصل 5 : االختصاصات  

لیس لجامعة غرف الصید البحري أي ھدف سیاسي. 

تتولى جامعة غرف الصید البحري المھام التالیة :  

1 ــ التنسـیق بـین الـغرف و تسھـیل االتـصال بـینھا، حـیث تـظل ھـذه األخـیرة مسـتقلة فـي عـملھا، طـبقا لـمقتضیات 
الفصل 22 من القانون 97ــ4 المذكور. 

2 ــ تـزویـد  الـحكومـة بـاآلراء و الـمعلومـات بـطلب مـنھا أو بـمحض إرادة الـجامـعة حـول جـمیع الـمسائـل الـمتعلقة 
بالصید البحري و تربیة األحیاء البحریة و استغالل الموارد السمكیة على المستوى الوطني. 

3 ــ مـساعـدة الـحكومـة عـلى تـعمیم الـطرق و الـوسـائـل الـعصریـة لـلصید البحـري و تـثمین و تـسویـق مـنتجات الـصید 
والتشجیع على استھالكھا. 

4 ــ تـزویـد غـرف الـصید البحـري بجـمیع الـمعلومـات الـتي تـتوفـر عـلیھا مـثل الـمعطیات اإلحـصائـیة و االقـتصادیـة 
الوطنیة و الدولیة الخاصة بقطاع الصید البحري وكذا األدوات التنظیمیة و القرارات اإلداریة. 

5 ــ الـقیام بـدور الـوسـاطـة بـین مجھـزي الـسفن وفـاعـلي الـصید البحـري الـمغاربـة  ونـظرائـھم األجـانـب قـصد تـوسـیع 
نطاق العالقات التجاریة المغربیة وتنویعھا. 

6 ــ تنشیط عالقات التعاون بین غرف الصید البحري و جامعتھا من جھة و مثیالتھا بالخارج. 

7 ــ االنخـراط فـي الـمنظمات الـوطـنیة والـجھویـة أو الـدولـیة الـمماثـلة لـلجامـعة الـتي شـأنـھا الـمساھـمة فـي تـطویـر 
أنشطتھا. 
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8ــ إعـداد دراسـات وأبـحاث مـیدانـیة ذات طـابـع اقـتصادي وتـقني واجـتماعـي وقـانـونـي، والـمساھـمة فـي تـطویـر الـبحث 
العلمي في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء البحریة. 

9ــ الـقیام بـدور الـتحكیم لـتسویـة الـنزاعـات الـتي مـن الـممكن أن تنشـب بـین مـختلف الـفاعـلین فـي الـقطاع عـندمـا یـطلب 
منھا ذلك. 

و یمكن أن یؤذن للجامعة بأن تؤسس بالتعاون مع غرف الصید البحري، كل واحدة في دائرة نفوذھا :  

أــ مؤسسات تھدف إلى إقامة أنشطة متعلقة بالصید البحري أو بتربیة األحیاء البحریة. 

ب ــ مـؤسـسات ذات مـصلحة عـامـة مـن قـبیل الـمؤسـسات الـتي تھـتم بـتكویـن و إعـادة تـكویـن الـعامـلین فـي قـطاع 
الصید أو تربیة األحیاء البحریة. 

  یـمكن أن تـمنح الـجامـعة االمـتیاز لـلقیام بـأشـغال ذات مـصلحة عـامـة أو أن تـكلف بخـدمـات عـامـة والسـیما تـلك الـتي تـھم 
العملیات النموذجیة و التجریبیة للنھوض بتربیة األحیاء البحریة. 

  یجوز للجامعة أن تؤسس أو تدعم أو ترعى المؤسسات أو المصالح أواألشغال ذات المصلحة العامة. 

الفصل 6 : العضویة في الجامعة 

تتألف الجامعة من أعضاء لغرف الصید البحري یتم تعیینھم  طبقا لمقتضیات الفصل 16 أدناه.  

و یـجوز لـلجامـعة مـنح  صـفة أعـضاء شـركـاء لـكل شـخص قـام بخـدمـات لـفائـدتـھا، أو بـصفة عـامـة لـفائـدة قـطاع الـصید 
البحـري عـلى أسـاس أن ال یـتجاوز عـددھـم عـدد األعـضاء الـمعینین طـبقا لـلفصل 16 أدنـاه. ال یـجوز لـألعـضاء 
الشـركـاء الـمشاركـة فـي عـملیة انـتخاب أعـضاء مـكتب الـجامـعة أو فـي أیـة عـملیة تـصویـت عـلى قـرارات الجـمعیة الـعامـة 

للجامعة. 

الفصل 7 : فقدان صفة العضو  

تفقد العضویة في الجامعة : 

ــ بـاسـتقالـة مـوجـھة لـرئـیس الـجامـعة عـن طـریـق الـبریـد الـمضمون. و ال تـصبح االسـتقالـة نـھائـیة إال بـعد 
المصادقة علیھا من طرف الجمعیة العامة، إبان أقرب اجتماع لھا. 

ــ بـالتشـطیب عـلى عـضو أو أكـثر  لـعدم احـترامـھم لـمقتضیات الـقانـون األسـاسـي لـلجامـعة وذلـك بـقرار مـبرر 
مـن الجـمعیة الـعامـة بـعد االسـتماع إلـى شـروحـات الـعضو أو األعـضاء الـذیـن یـزمـع إقـالـتھم أو بـعد فـقدان الـعضو 

لعضویتھ داخل الغرفة التي ینتمي إلیھا. 

ــ بـعد حـل غـرفـة الـصید البحـري الـتي یـنتمي إلـیھا األعـضاء الـمعنیین طـبقا لـلفصل 10 مـن الـقانـون 97ــ4 
بمثابة النظام األساسي لغرف الصید البحري. 

یتم تعویض األعضاء الفاقدي العضویة بالجامعة بأعضاء جدد تعینھم الغرف المعنیة. 

الباب الثاني 
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مكتب الجامعة 

الفصل 8 : التركیبة  

یسیر جامعة غرف الصید البحري مكتب یتألف من : 

ــ  رئیس 

ــ  نائب أول للرئیس 

ــ  نائب ثاني للرئیس 

ــ  نائب ثالث للرئیس 

ــ  نائب رابع للرئیس 

ــ  كاتب 

ــ  نائب الكاتب 

ــ  أمین مال 

ــ  نائب أمین المال 

ــ  مستشاران على األقل  

ینتخب رئیس الجامعة من بین األعضاء الرسمیین للجمعیة العامة. 

ینتخب نواب الرئیس من طرف الجمعیة العامة، وتمنح األولویة لرؤساء الغرف. 

أما األعضاء اآلخرون لمكتب الجامعة فینتخبون من طرف الجمعیة العامة. 

فـي حـالـة فـقدان عـضو فـي مـكتب الـجامـعة لـعضویـتھ داخـل الـجامـعة، تـتم عـملیة مسـتقلة إبـان أقـرب دورة عـادیـة 

للجـمعیة الـعامـة النـتخاب الـعضو الـذي سـیشغل ھـذا الـمنصب داخـل الـمكتب، ویـظل مـمثال بـصفة مـؤقـتة فـي مـھامـھ إن 

اقتضى الحال من طرف نائبھ في مكتب الجامعة. 

الفصل 9 : انتخاب مكتب الجامعة 

یجرى انتخاب مكتب الجامعة باالقتراع السري عن طریق التصویت الفردي. 

یـتم الـتصویـت عـلى كـل مـنصب بـمكتب الـجامـعة بـعملیة مسـتقلة و یـمنع الـتصویـت عـن طـریـق الـمراسـلة أو بـواسـطة 
وكیل. 

ال یـمكن أن تجـري الجـمعیة الـعامـة عـملیة انـتخاب مـكتب الـجامـعة بـصفة صـحیحة إال بـحضور ثـلثي األعـضاء عـلى 
األقل. 
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 إذا لـم یسـتوف ھـذا الشـرط، یـؤجـل انـتخاب مـكتب الـجامـعة إلـى اجـتماع الحـق یـجب أن یـعقد بـعد مـضي  أربـعة أیـام 
عـلى األقـل وثـمانـیة أیـام عـلى األكـثر عـلى تـاریـخ االجـتماع األول. أثـناء االجـتماع الجـدیـد تجـرى عـملیة انـتخاب مـكتب 

الجامعة أیا كان عدد األعضاء الحاضرین. 

فـي دورة االقـتراع األولـى  یجـرى االنـتخاب بـاألغـلبیة الـمطلقة، إذا دعـت الـضرورة إلـى إجـراء  دورة ثـانـیة لـالقـتراع 
یجرى االنتخاب باألغلبیة النسبیة. 

فـي حـال حـصول مـترشـحین إثـنین أو عـدة مـترشـحین  عـلى نـفس عـدد األصـوات، تـمنح ألعـضاء الـجامـعة مھـلة مـن 
أجـل الـتفاوض والـتوافـق حـول مـرشـح واحـد فـي نـفس یـوم الجـمع الـعام.  وفـي حـالـة عـدم الـتوافـق یـؤجـل االنـتخاب إلـى 

دورة الحقة یتم تحدید تاریخھا في نفس الیوم أو یتم تنصیب المرشح األكبر سنا.   

یعتبر مستقیال في الحال كل عضو من أعضاء مكتب الجامعة تجرى في حقھ مسطرة تصفیة قضائیة. 

یـعین أعـضاء جـامـعة غـرف الـصید البحـري لـمدة سـتة سـنوات یـنتخب مـن بـینھم أعـضاء الـمكتب المسـیر لـنفس الـمدة، 
ویتم تجدید انتخاب أعضاء المكتب بطلب من ثلثي أعضاء الجامعة. 

یسبق انتخاب مكتب الجامعة الجدید استقالة جماعیة ألعضاء مكتب الجامعة المنتھیة والیتھ. 

الفصل: 10 التعویضات 

یزاول أعضاء مكتب الجامعة مھامھم بالمجان. 

غـیر أنـھ یـسوغ لـلجامـعة أن تـمنح أعـضاءھـا تـعویـضات عـن تـنقلھم حسـب مـقدار وضـمن الشـروط الـمطبقة عـلى غـرف 
الصید البحري. 

الفصل 11: مداوالت مكتب الجامعة 

یضع مكتب الجامعة نظاما داخلیا یحدد فیھ عدد اجتماعاتھ الدوریة و كیفیة عملھ. 

یـمكن أن یـلجأ مـكتب الـجامـعة إلـى الـلجن الـدائـمة الـمنصوص عـلیھا فـي الـفصل 23 أدنـاه أو الـمؤقـتة، المحـدثـة بـمبادرة 
منھ أو من الجمعیة العامة، من أجل مساعدتھ في مھامھ. 

الفصل 12: صالحیات مكتب الجامعة 

یسھر على تنفیذ قرارات الجمعیة العامة؛ 1.

یـصوغ االسـتراتـیجیة الـعامـة وبـرنـامـج الـعمل الـمتعلقین بـأنشـطة الـجامـعة ویـعرضـھا عـلى الجـمعیة الـعامـة مـن أجـل 2.
مناقشتھا والمصادقة علیھا؛ 

یعد مشروع المیزانیة السنویة للجامعة ویتابع تنفیذھا؛ 3.

یقرر تاریخ ومكان عقد اجتماعات الجمعیة العامة وكذا جدول أعمال أشغالھا؛ 4.

یوجھ نسخة من كافة التقاریر التي یعدھا لغرف الصید البحري؛ 5.

یسھـر عـلى صـیاغـة الـبرنـامـج الـعام الـسنوي فـیما یـخص الـمشاركـة فـي الـمعارض وتـنظیمھا عـلى الـصعیدیـن 6.
الوطني والدولي؛ 

یـساھـم فـي فـتح الـحوار وتحسـینھ مـع السـلطات الـحكومـیة ومـختلف الھـیئات الـعمومـیة فـیما یـتعلق بجـمیع الـجوانـب 7.
االجـتماعـیة واالقـتصادیـة لـقطاع الـصید البحـري وكـذا مـع الھـیئات الـوطـنیة والـدولـیة الـمعنیة بـأنشـطة الـصید 

البحري؛ 
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فـي الـحاالت المسـتعجلة یـمكن لـمكتب الـجامـعة تـعیین لـجنة مـؤقـتة مـن بـین أعـضاءه لـلنظر فـي إحـدى الـنقط الـمشار إلـیھا 
أعاله. 

الفصل 13: مھام  رئیس الجامعة  ونوابھ 

یتولى رئیس الجامعة المھام التالیة: 

1ــ تمثیل الجامعة في جمیع أنشطتھا وفي جمیع تصرفات حیاتھا المدنیة وحیثما كان ذلك ضروریا. 

2ــ اآلمر بصرف مداخیل ومصاریف میزانیة الجامعة.  

یمكن للرئیس أن یفوض كتابیا و تحت مسؤولیتھ األمر بالصرف لنائبین إثنین من نوابھ. 

كـما یسـتمر الـرئـیس بـعد انـتھاء والیـتھ فـي صـرف الـنفقات الـثابـتة لـلجامـعة (رواتـب الـموظـفین، كـراء الـمقر ومـصاریـف 
استھالك الماء والكھرباء والھاتف) إلى غایة انتخاب المكتب الجدید للجامعة. 

3ــ التسییر العادي للجامعة. 

4ــ الدعوة إلى عقد اجتماعات مكتب الجامعة والجمعیات العامة ورئاستھا. 

5ــ السھر على تنفیذ قرارات المكتب. 

6ــ وضع جدول أعمال مكتب الجامعة. 

7ــ إحاطة مكتب الجامعة علما بكافة االتصاالت التي یقوم بھا مع إعداد تقاریر خاصة بھذه االتصاالت. 

8ــ رفـع الـدعـاوى لـفائـدة الـجامـعة لـدى الـمحاكـم أو التخـلي عـنھا أو الـتصالـح فـیھا سـواء بـصفتھ مـدعـیا أو مـدعـى عـلیھ، 
ویجب أن یوجھ إعالم بذلك إلى رئیس الحكومة عن طریق وزیر الصید البحري. 

مھام نواب الرئیس: 

1ــ یـمثلون الـرئـیس ویـسانـدونـھ فـي مـزاولـة مـھامـھ ویـقومـون مـقامـھ ، حسـب درجـتھم فـي الـترتـیب، فـي حـالـة تـغیبھ أو 
عاقھ عائق إبان مدة انتدابھ. 

ال یجوز لنواب الرئیس أن یتولوا مھمة اآلمر بالصرف إال إذا ما منح لھم تفویض كتابي من رئیس الجامعة. 

الفصل 14: مھام الكاتب  

یحـرر الـكاتـب بـتعاون مـع مـدیـر الـجامـعة مـحاضـر االجـتماعـات ویـوقـعھا بـصفة مشـتركـة مـع رئـیس الجـلسات   ویسھـر 
على حفظھا. 

إذا تغیب الكاتب أو عاقھ عائق یتولى مباشرة مھامھ نائبھ. 

الفصل 15: وظائف أمین المال  

یؤشر أمین المال على النفقات التي یأمر بھا الرئیس والتي تبلغ أو تفوق قیمتھا 250000 درھم.  

یـقدم الـرئـیس أو أمـین الـمال أو مـن یـنوب عـنھما، خـالل نـھایـة كـل سـنة، الـتقریـر الـمالـي الـسنوي لـلجامـعة أمـام 

الجمعیة العامة المجتمعة في دورة عادیة. 

إذا تغیب أمین المال أو عاقھ عائق یتولى مباشرة مھامھ نائبھ 
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الباب الثالث 

 *****

الجمعیة العامة 

الفصل 16: األعضاء 

تـتكون الجـمعیة الـعامـة لـجامـعة غـرف الـصید البحـري مـن سـتة أعـضاء عـن كـل غـرفـة لـلصید البحـري یـعینھم رئـیس 
الغرفة من بین أعضاءھا المنتخبین. 

الفصل 17: الدورات العادیة للجمعیة العامة  

تـجتمع الجـمعیة الـعامـة بـرسـم دورات عـادیـة فـي الـدائـرة الـتي یـوجـد بـھا مـقر الـجامـعة أو فـي دائـرة نـفوذ إحـدى غـرف 
الصید البحري بالمملكة. 

تعقد الجمعیة العامة للجامعة دورتین عادیتین في السنة على رأس كل ستة أشھر. 

ویعتبر مستقیال كل عضو تغیب عن ثالث دورات متتالیة بدون عذر. 

أثناء الدورات العادیة، تقوم الجمعیة العامة بالمداوالت بشأن : 
تقریر مكتب الجامعة حول مختلف أنشطة الجامعة.  −
برنامج العمل السنوي للجامعة. −
میزانیة الجامعة. −
مختلف المواضیع التي تھم قطاع الصید البحري. −

بـاسـتثناء ھـاتـین الـدورتـین، یـمكن أن تـعقد الجـمعیة الـعامـة اجـتماعـات، بـمبادرة مـن رئـیس الـجامـعة  أو بـطلب مـن ثـلث 
األعضاء على األقل. 

ال تـصح مـداوالت الجـمعیة الـعامـة خـالل دوراتـھا الـعادیـة إال بـحضور نـصف عـدد األعـضاء الـرسـمیین زائـد واحـد. 
وإذا لـم یـتوفـر الـنصاب الـقانـونـي لـعقد االجـتماع األول لـلدورة الـعادة للجـمعیة الـعامـة یـتم تـوجـیھ اسـتدعـاء فـردي ثـانـي 
ألعـضاء الـجامـعة  بخـمسة عشـر یـومـا قـبل تـاریـخ انـعقاد االجـتماع الـثانـي  مـن أجـل الـبث فـي نـفس جـدول األعـمال. 
ویـجوز للجـمعیة الـعامـة أن تـتداول بـشكل صـحیح مـھما كـان عـدد األعـضاء الـحاضـریـن إبـان االجـتماع الـثانـي للجـمعیة 

العامة. 

الفصل 18 : الدورات االستثنائیة للجمعیة العامة 

تـجتمع الجـمعیة الـعامـة لـجامـعة غـرف الـصید البحـري بـرسـم دورات اسـتثنائـیة فـي الـدائـرة الـتي یـوجـد بـھا مـقر الـجامـعة 
أو فـي إحـدى دوائـر نـفوذ غـرف الـصید البحـري لـلمملكة، بـمبادرة مـن الـرئـیس أو بـطلب مـن ثـلثي األعـضاء،  لـلبث 

في: 

تعدیل القانون األساسي للجامعة. ا.

التشطیب على أحد األعضاء بسبب عدم احترام مقتضیات النظام األساسي للجامعة. ب.

حل الجامعة. ج.
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وعـلى الـرغـم مـن مـقتضیات الـفصل 21 الـموالـي، ال تـكون مـداوالت الجـمعیة الـعامـة الـمجتمعة فـي دورة اسـتثنائـیة 
للبث في النقط "أ" و "ج" صحیحة إال بعد المصادقة علیھا من طرف وزیر الصید البحري. 

ال تـصح مـداوالت الجـمعیة الـعامـة خـالل دوراتـھا االسـتثنائـیة إال بـحضور ثـلثي األعـضاء الـرسـمیین لـلجامـعة. وإذا لـم 
یـتوفـر الـنصاب الـقانـونـي لـعقد االجـتماع األول لـلدورة االسـتثنائـیة للجـمعیة الـعامـة یـتم تـوجـیھ اسـتدعـاء فـردي ثـانـي 
ألعـضاء الـجامـعة خـمسة عشـر یـومـا قـبل تـاریـخ انـعقاد االجـتماع الـثانـي  مـن أجـل الـبث فـي نـفس جـدول األعـمال. 
ویـجوز للجـمعیة الـعامـة أن تـتداول بـشكل صـحیح مـھما كـان عـدد األعـضاء الـحاضـریـن إبـان االجـتماع الـثانـي للجـمعیة 

العامة. 

الفصل 19: االستدعاءات 

یـتم تـوجـیھ االسـتدعـاءات مـن أجـل حـضور اجـتماعـات الـدورة الـعادیـة أو الـدورة االسـتثنائـیة للجـمعیة الـعامـة مـن طـرف 
رئـیس الـجامـعة إلـى أعـضاء الـجامـعة عـن طـریـق الـبریـد الـمضمون، 8 أیـام عـلى األقـل و15 یـومـا عـلى األكـثر، قـبل 

التاریخ المحدد النعقاد اجتماعات ھذه الدورات. 

ویحدد االستدعاء تاریخ وساعة ومكان انعقاد اجتماع الدورة  وجدول أعمالھا. 

یحق لممثلي الوزارة الوصیة ووزارة الداخلیة حضور اجتماعات دورات الجمعیة العامة للجامعة. 

یـجوز لـمكتب الـجامـعة أن یـدعـو لھـذه االجـتماعـات األعـضاء الشـركـاء وكـل األشـخاص الـذیـن تظھـر لـھ فـائـدة فـي 
استشارتھم. 

الفصل 20 : ورقة الحضور  

یـتم تحـریـر ورقـة حـضور لـكل اجـتماع للجـمعیة لـلجامـعة، تـتضمن األسـماء الـعائـلیة والـشخصیة لـألعـضاء الـحاضـریـن 
وغرفتھم، ویتم توقیعھا من طرفھم قبل بدء االجتماع. 

ویشھد على صحتھا رئیس االجتماع وتودع بمقر الجامعة، كما یجب اإلدالء بھا لكل من یطلبھا. 

الفصل 21 : مداوالت الجمعیة العامة  

تتمتع الجمعیة العامة بالسیادة وقراراتھا ملزمة لجمیع األعضاء. 

یـتم اتـخاذ قـرارات الجـمعیة الـعامـة لـجامـعة غـرف الـصید البحـري بـاألغـلبیة الـمطلقة لـألصـوات الـحاضـرة. وفـي حـالـة 
تساوي األصوات، یتم ترجیح صوت رئیس الجامعة. 

یمنح لكل عضو صوت واحد وال یقبل التصویت عن طریق المراسلة أو التفویض. 

الفصل 22 : المحاضر 

 یـكون كـل اجـتماع للجـمعیة الـعامـة لـلجامـعة مـوضـوع مـحضر یحـرره الـكاتـب أو نـائـبھ، بـتعاون مـع مـدیـر الـجامـعة و 
یـقید فـي سجـل خـاص بـعد الـمصادقـة عـلیھ مـن طـرف الجـمعیة الـعامـة فـي االجـتماع الـموالـي، تـوجـھ نـسخ مـن الـمحضر 
مـوقـعة مـن طـرف كـل مـن رئـیس االجـتماع والـكاتـب أو نـائـبھ إلـى غـرف الـصید البحـري، داخـل أجـل أقـصاه 15 یـومـا 

ابتداء من تاریخ انعقاد االجتماعات. 

الفصل23  : اللجن الدائمة للجامعة 

تنبثق عن الجمعیة العامة للجامعة أربع لجن وھي:   

ــ لجنة المصاید والمحافظة على الثروة السمكیة والشؤون القانونیة.  

ــ لجنة البنیات التحتیة والبیئة. 
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ــ لجنة التسویق والمعارض.  

ــ لجنة الشؤون المالیة. 

الباب الرابع 

 *****

التنظیم المالي للجامعة 

الفصل 24 : أمالك الجامعة 

تـتوفـر الـجامـعة عـلى أمـالك عـقاریـة ومـنقوالت وتـدبـر شـؤون األمـاكـن الـتي تسـتقر بـھا والـبنایـات الـمخصصة لـلمصالـح 
التابعة لھا وتنجز بصفة عامة جمیع العملیات المتعلقة بإدارة أموالھا. 

الفصل 25 : الموارد المالیة 

تعمل  الجامعة على تسدید نفقاتھا بواسطة : 
الحصة المخصصة لھا من ناتج الرسوم والضرائب المأذون بھا لفائدتھا. −
إعانات الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة والھیئات والجمعیات. −
إیرادات أمالكھا وتوظیفات أموالھا. −
الھبات والوصایا الممنوحة لھا. −
عائد الخدمات المنجزة وناتج المبیعات من المنشورات. −

الفصل 26 :  میزانیة الجامعة  

تقوم جامعة غرف الصید البحري كل سنة بإعداد میزانیة للمداخیل والنفقات الخاصة بھا. 

یـتم الـتأشـیر عـلى ھـذه الـمیزانـیة مـن طـرف وزیـر الـصید البحـري ووزیـر الـمالـیة ویـقوم وزیـر الـصید البحـري بـتتبع 
تنفیذھا. 

ویـجب عـلى جـامـعة غـرف الـصید البحـري أن تـمتثل فـیما یـرجـع لجـمیع الـمسائـل الـمالـیة لـمقتضیات الظھـیر        
271-59-1 الــمؤرخ فــي 17 شــوال 1379 ( 14 أبــریــل 1960)، الــمنظم لــلمراقــبة الــمالــیة لــلدولــة لــلمكاتــب 
والـمؤسـسات الـعمومـیة والشـركـات ذات االمـتیازات وكـذا الشـركـات والھـیئات المسـتفیدة مـن الـدعـم الـمالـي لـلدولـة 

والجماعات العمومیة كما تم تعدیلھ وتتمیمھ. 

الفصل 27 : القروض 

یـمكن لـجامـعة غـرف الـصید البحـري بـموجـب قـرار مشـترك یـصدره وزیـر الـصید البحـري ووزیـر الـمالـیة فـي أن 
تقترض مبالغ مالیة لبناء وتھیئة مؤسسات تندرج ضمن اھتماماتھا واختصاصاتھا. 

ال یـمكن أن تـتعدى مـدة الـقرض ثـالثـین سـنة. كـما یـجب وضـع جـدول سـنوي یـتم فـیھ تـحیین الـمبالـغ المسـتھلكة. وتسـدد 
ھذه القروض وتكالیف االستغالل من المداخیل. 

الفصل 28 : الھبات و الوصایا 
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ال یـتم قـبول أو رفـض الھـبات والـوصـایـا ولـو كـانـت بـدون تـكالـیف وال شـروط وال تـخصیصات عـقاریـة إال بـموافـقة 
وإذن كل من وزیر الصید البحري ووزیر المالیة بموجب قرار مشترك بینھما. 

تـخضع عـملیات اقـتناء الـعقارات بـعوض، مـن جـھة، والـتفویـتات الـعقاریـة بـعوض أو بـدونـھ إلذن مسـبق حسـب 
الشروط التالیة : 

بـموجـب قـرارات لـوزیـر الـصید البحـري، بـعد اسـتشارة وزیـر الـمالـیة بـالنسـبة لـالقـتناءات أو االمـتیازات الـتي 1.
ال تفوق قیمتھا 1.000.000 درھم. 

بـموجـب مـراسـیم مـقترحـة مـن طـرف وزیـر الـصید البحـري، بـعد اسـتشارة وزیـر الـمالـیة بـالنسـبة لـإلقـتناءات أو 2.
االمتیازات التي تفوق قیمتھا 1.000.000 درھم. 

الباب الخامس 

 *****

الجھاز اإلداري 

  

  الفصل 29 : تركیبة الجھاز اإلداري للجامعة 

یتألف الجھاز االداري من أقسام ومصالح إداریة یتولى مدیر الجامعة مھمة التنسیق بینھا. 

الفصل 30 : المدیر  

یـتم تـعیین مـدیـر لـلجامـعة مـن طـرف رئـیسھا، بـعد مـصادقـة وزارة الـصید البحـري عـلى ذلـك، ویـمكن الـعدول عـن ھـذا 
التعیین بموجب قرار مبرر صادر عن مكتب الجامعة وبعد مصادقة وزارة الصید البحري علیھ.  

تكمن مھام مدیر الجامعة في: 

مسؤول أمام الرئیس عن تنفیذ وتتبع قرارات المكتب المسیر والجمعیة العامة. 1.

مسؤول تحت رعایة الرئیس عن إدارة وتدبیر مختلف مصالح الجامعة. 2.

یـقوم بـتحضیر اجـتماعـات كـل مـن مـكتب الـجامـعة والجـمعیة الـعامـة ومـختلف لـجانـھا ویـشارك فـي ھـذه 3.
االجتماعات وفي جمیع أنشطة الجامعة.  

یشرف مع الكاتب أو نائبھ على تحریر محاضر الجلسات. 4.

یـمكن تـعیینھ مـساعـدا لـآلمـر بـالـصرف والـتفویـض لـھ كـتابـیا مـن طـرف الـرئـیس وتـحت مسـئولـیة ھـذا األخـیر 5.
بإنجاز النفقات المقررة في المیزانیة السنویة. 

الفصل 31 : النظام األساسي لموظفي الجامعة 

مـوظـفو الـجامـعة خـاضـعون لـمقتضیات الـمرسـوم رقـم 982-99-2 الـصادر فـي 20 جـمادى األولـى 1420(1 شـتنبر 
1999) بمثابة النظام األساسي الخاص لمستخدمي غرف الصید البحري. 

الباب السادس 

 *****

الحل والتصفیة 
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الفصل 32 : حل الجامعة 

یـمكن حـل الـجامـعة فـي أي وقـت مـن طـرف الجـمعیة الـعامـة االسـتثنائـیة الـتي تـتم الـدعـوة النـعقادھـا خـصیصا لھـذا 
الغرض باقتراح من مكتب الجامعة وبعد موافقة وزارة الصید البحري. 

الفصل 33 : تصفیة الجامعة  

فـي حـالـة الحـل اإلداري أو اإلجـباري لـلجامـعة، تـعین الجـمعیة الـعامـة فـي دورة اسـتثنائـیة مـأمـورا واحـدا أو أكـثر لـلقیام 
بـتصفیة أمـالك الـجامـعة. ویـصرف نـاتـج ھـذه الـتصفیة بـعد سـداد جـمیع الـدیـون لـفائـدة أعـمال ذات الـمنفعة الـعامـة حسـب 

التنظیم الجاري بھ العمل. 

یلحق موظفو الجامعة بأعداد متساویة بغرف الصید البحري التي تستفید من مناصب المعنیین باألمر. 

فـي حـال إنـشاء جـامـعة جـدیـدة، تـعطى األولـویـة لـھؤالء الـموظـفین لـاللـتحاق بـھا مـع احـتفاظـھم بـالـوضـعیة اإلداریـة 
المكتسبة. 

وحرر بالرباط، في  

رئیس جامعة غرف الصید البحري  

مصادق علیھ من طرف وزیر الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات  
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(ملحق القانون األساسي لجامعة غرف الصید البحري   ) 

انتداب وتسییر لجان جامعة غرف الصید البحري 

طبقا لمقتضیات الفصل 23 من النظام األساسي لغرف الصید البحري، تنبثق عن الجمعیة العامة أربع لجان. 

وتنظر ھذه اللجان في القضایا المسندة إلیھا من طرف الرئیس الموكل لھ ذلك من طرف الجمعیة العامة. 

من بین النقط التي تتدارسھا كل لجنة، المواد المفصلة أسفلھ :  

1ــ لجنة المصاید والمحافظة على الثروة السمكیة والشؤون القانونیة.  
ــ تنظیم قطاع الصید البحري 

ــ حمایة الموارد البحریة والمحافظة علیھا 

ــ تھیئة المصاید 

ــ دراسة القوانین والنصوص التشریعیة 

ــ صیاغة القوانین 

ــ اتفاقیات الشراكة بین الجامعة والھیئات المھنیة المماثلة 

2ــ لجنة البنیات التحتیة والبیئة. 
ــ البنیات التحتیة للموانئ 

ــ تجھیزات معالجة المنتوج 

3ــ لجنة التسویق والمعارض. 

ــ تجھیزات تسویق المنتوج 

ــ البحث عن أسواق جدیدة للمنتوج 

ــ المشاركة في المعارض والندوات واللقاءات التجاریة 

ــ تطویر جودة المنتوج وتثمینھ 

ــ تحدیث أدوات الصید وإدخال تقنیات جدیدة 

ــ الـعمل عـلى خـلق تـعاونـیات لـتسویـق مـنتوجـات الـصید مـع إنـشاء تجھـیزات الـمعالـجة والـتلفیف والـتوزیـع 
داخل المغرب وللتصدیر، والمساھمة في تنمیة االستھالك الوطني لألسماك. 
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4ـ لجنة الشؤون المالیة 

ــ إدارة موارد ومداخیل الجامعة 

ــ برمجة المیزانیة 

ــ وضع مشاریع المیزانیة السنویة وتتبع تنفیذھا 

وتتألف ھذه اللجان من رئیس وأعضاء تدعمھم أطر تابعة للجھاز اإلداري للجامعة. 
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