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تــقـــديــم

تكريسا لدولة الحق والقانون، وعمال مببادئ الحكامة الجيدة، ووعيا بأهمية تجسري التواصل ونرش 

املعارف القانونية، سهرت وزارة الشباب والرياضة عىل تجميع الرتسانة القانونية الخاصة بالقطاع، 

وإصدارها بهذا الكتاب الذي يتوخى منه تسهيل الولوج إىل املعلومة القانونية للمشتغلني به وفق 

االختصاصات املنوطة بهم وتيسري استعاملها يف تدبري وتسيري املرافق واملؤسسات التابعة للوزارة من 

أجل أداء املهام بفعالية ونجاعة، وكذا ألجل االستعانة وتسهيل التعرف عىل القوانني املنظمة لعمل 

قطاع الشباب والرياضة من طرف باقي الرشكاء واملستفيدين من خدماته. وسيتم تحيينه مرحليا 

كلام اقتضت الرضورة ذلك.



9

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

القوانني



10

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ظهري.�رشيف.يف.تنظيم.اإدارة.ال�سبيبة.والريا�سات.�سادر.بتاريخ

21.حمرم.1360.)18.فرباير.1941(

الحمد لله وحده

مبقتىض الظهري الرشيف املؤرخ يف 28 شتنرب سنة 1940 الصادر يف إعادة تنظيم اإلدارات الرشيفة 

وخصوصا الفقرة الثانية من فصله السادس املتعلقة بإحداث إدارة الشبيبة.

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا يأيت

الفصل األول
تناط الرياضات بإدارة الشبيبة ويطلق عىل هذه اإلدارة اسم » إدارة الشبيبة والرياضات«

الفصل الثاين
تشتمل إدارة الشبيبة والرياضات عىل قسم مركزي وأقسام خارجية

الفصل الثالث
إن القسم املركزي من إدارة الشبيبة والرياضات يكون متألفا مام سيذكر:

أوال- املكتب اإلداري

ثانيا- مكتب انتقاالت الشبيبة ومراكزها

ثالثا- مكتب الشبيبة اإلسالمية

رابعا- مكتب الرياضات

خامسا- الفرع املكلف بسياقة الشبان نحو الصنائع وباختيار أحسنهم.
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الفصل الرابع
يقوم املكتب اإلداري بفصل املسائل املالية واإلدارية العامة بقسم الشبيبة والرياضات ويدبر أمر 

املستخدمني وامليزانية ويتفقد بنفسه محاسبة مراكز الشبيبة وتلك املراكز نفسها يف أوقات معلومة 

وتكون عموم األموال الخاصة بالنفقة والصيانة مجعولة تحت مراقبته.

الفصل اخلامس
يراقب املكتب املكلف بانتقاالت الشبيبة ومبراكزها نشاط جميع انتقاالت الشبيبة وينسقه ويدبر 

باألخص حركة »الحرس« املجعولة تحت مراقبته مبارشة.

ويتكلف بالدعاية واملسائل االجتامعية ويربط عالئقه مع فرنسا.

وأما مدرسة أحزاب القسم املذكور فتجعل تحت تدبري رئيس املكتب املذكور

الفصل السادس
يشتغل مكتب الشبيبة اإلسالمية خصوصا باملسائل التي تهم الشبيبة املغربية وذلك باالرتباط مع 

إدارة األمور السياسية.

الفصل السابع
إن املقصود من مكتب الرياضات هو املقابلة واالرتباط مع إدارة العلوم واملعارف يك تتخذ جميع 

بالتهذيب  املتعلق  الوطني  التعليم  مبادئ  حسب  وبدنيا  أدبيا  الشبان  لتهذيب  الالزمة  املسائل 

العام وبالرياضات – ويدرس املكتب املذكور برنامج الجهاز الريايض الخاص بالبالد ويتبع تنفيذه 

وإنجازه ويراقب ويدير جميع الجمعيات االتحادية أو الرشكات الرياضية ويتحقق صحة استعامل 

االعتامدات واإلعانات املعدة للقيام بأعامل التهذيب البدين وبالرياضات
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الفصل الثامن
العلوم  إدارة  الصنائع وباختيار أحسنهم يقوم مرتبطا مع  الشبان نحو  املكلف بسياقة  الفرع  إن 

إيجاد  بقصد  وبرتتيبهم  الشبان  بامتحان  بالخدمة  املشتغلة  الحامية  منظامت  وسائر  واملعارف 

الخدمة لهم بحسب استعدادهم وقابليتهم.

الفصل التاسع
الشبيبة وعىل  أبدان  لتهذيب  مراكز  والرياضات عىل  بالشبيبة  املكلفة  الخارجية  األقسام  تشتمل 

محالت مستمرة أو مؤقتة وبوجه عام عىل جميع املنظامت التي تهم الشبيبة والرياضات.

املذكورة  األقسام  بتنسيق مختلف  املذكور  القسم  رئيس  الذي هو ممثل  بالناحية  النائب  ويقوم 

ويكون هو الواسطة بينها وبني اإلدارة املركزية ويجعل تحت سلطة رئيس الناحية لكنه هو يكون 

ضمن حدود هذه الدائرة رئيس جميع أعوان قسم الشبيبة والرياضات.

الفصل العارش
ستعني بقرارات وزيرية قوانني مستخدمي قسم الشبيبة والرياضات ودرجات أجرتهم وتعويضاتهم 

الخصوصية

الفصل احلادي عرش
يجري العمل مبقتضيات ظهرينا الرشيف هذا ابتداء من فاتح يناير سنة 1941 والسالم

   وحرر بالرباط يف 21 محرم عام 1360 املوافق 18 يرباير سنة 1941

قد سجل هذا الظهري الرشيف يف الوزارة الكربى بتاريخ 29 محرم عامه املوافق 26 يرباير سنته.

محمد املقري

 اطلع عليه وأذن بنرشه

الرباط يف 18 يرباير سنة 1941

القومسري املقيم العام: نوكيس 
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ظهري.�رشيف.رقم.1.86.352.�سادر.يف.28.من.ربيع.الآخر.1407.

).31.دي�سمرب.1986(.بتنفيذ.قانون.املالية.ل�سنة.1987.رقم.29.86

الحمد لله وحده.

الطابع الرشيف – بداخله:

) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور وال سيام الفصلني 26 و 49 منه؛

وبناء عىل الظهري الرشيف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 ) 18 سبتمرب 1972( املعترب مبثابة 

القانون التنظيمي للاملية،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

املالية لسنة 1987 رقم 29.86  ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية عقب ظهرينا الرشيف هذا قانون 

الذي أقره مجلس النواب يف 20 من ربيع اآلخر 1407 )23 ديسمرب 1986(.

وصدر بالرباط يف 28 من ربيع اآلخر 1407 )31 ديسمرب 1986(

وقعه بالعطف:

الوزير األول،

اإلمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

................
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................

 الجزء الثاين
أحكام دامئة

الحسابات املرصدة ألمور خاصة

إحداث حساب مرصد ألمور خاصة يسمى " الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

املادة 32

رغبة يف التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بتنمية الرياضة وال سيام فيام يتعلق بتكوين 

وتحقيق  تكوينهم  واستكامل  وتدريبهم  عال  مستوى  ذوي  رياضيني  وإعداد  الرياضيني  من  نخبة 

يناير 1987  فاتح  ابتداءا من  يحدث  واملهني،  االجتامعي  املجال  اندماجهم يف  وإعادة  اندماجهم 

حساب مرصد ألمور خاصة يسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة" يكون وزير الشبيبة والرياضة 

هو اآلمر بقبض موارده ورصف نفقاته.

ويتضمن هذا الحساب:

I .:يف الجانب الدائن

%30 من املوارد اإلجاملية املستوفاة فيام يتعلق باإلعالنات داخل املالعب وساحات األلعاب . 1

وامليادين الرياضية؛

واليانصيب . 2 العادي،  اليانصيب  الصندوق:  لفائدة  املنظمة  اليانصيب  أنواع  جميع حصيلة 

املشتمل عىل جوائز عينية ) تومبوال( واليانصيب الفوري والرهان والتكهنات الرياضية؛

املوارد املتنوعة والطارئة اآلتية من األنشطة ذات الطابع الريايض التي تنظمها أو ترعاها . 3

وزارة الشبيبة والرياضة لفائدة الحساب وال تقتطع نفقاتها من امليزانية العامة للدولة؛

اإلعانات املالية املقدمة من امليزانية العامة للدولة؛. 4

الهبات والوصايا.. 5
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II .:يف الجانب املدين

النفقات املتعلقة بدعم املنتخبات الوطنية؛. 1

النفقات املتعلقة بإعداد الرياضيني ذوي املستوى العايل ومشاركتهم يف املنافسات الرياضية . 2

الجهوية والقارية والدولية؛

3 . I النفقات املتعلقة بتمويل األنشطة ذات الطابع الريايض املشار إليها يف الفقرة 3 من البند

أعاله.

................
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الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ظهري.�رشيف.رقم.1.00.351.�سادر.يف.29.من.رم�سان.1421

)26.دي�سمرب.2000(.بتنفيذ.قانون.املالية.رقم.55.00.لل�سنة.املالية.2001

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور وال سيام الفصول 26 و50 و58 منه؛

وعىل القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية، كام وقع تغيريه وتتميمه بالقانون التنظيمي 

رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محـرم 1421 

)19 أبريل 2000(،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا، قانون املالية رقم 55.00 للسنة املالية 

2001، كام وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

                                              وحرر بالدار البيضاء يف 29 من رمضان 1421 )26 ديسمرب 2000(.

       وقعه بالعطف:

       الوزير األول،

اإلمضاء: عبد الرحمن يوسفي 
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II. – املوارد املرصدة
• .............؛	

إحداث مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة

املادة 23

تحدث ابتداء من فاتح يناير 2001 مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التالية:

• .............؛	

• .............؛	

• مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة واملسمى " مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة" 	

التابع للوزارة املكلفة بالشبيبة والرياضة؛  
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مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ظهري.�رشيف.رقم.1.03.308.�سادر.يف.7.ذي.القعدة.1424.

)31.دي�سمرب.2003(.بتنفيذ.قانون.املالية.رقم.48.03.لل�سنة.املالية.2004

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور وال سيام الفصول 26 و50 و58 منه؛

وعىل القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.98.138 

بتاريخ 7 شعبان 1419 ) 26 نوفمرب 1998(، كام وقع تغيري وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 

الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 ) 19 أبريل 2000(،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا، قانون املالية رقم 48.03 للسنة املالية 

2004 كام وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر مبراكش يف 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمرب 2003(

وقعه بالعطف:

 الوزير األول،

اإلمضاء: إدريس جطو.
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مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

II. – املوارد املرصدة
...........................................................................................................................

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
إحداث مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة

املادة 25

تحدث ابتداء من فاتح يناير 2004 مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التالية:

• ........... ؛   	

• ...........؛	

• مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى " املركب الريايض لفاس" التابع لقطاع الرياضة؛	

• ........... ؛   	

• ........... ؛   	
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مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ظهري.�رشيف.رقم.1.04.255.�سادر.يف.16.من.ذي.القعدة.1425.

)29.دي�سمرب.2004(.بتنفيذ.قانون.املالية.رقم.26.04.لل�سنة.املالية.2005

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور وال سيام الفصول 26 و50 و58 منه؛

وعىل القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.98.138 

بتاريخ 7 شعبان 1419 )26 نوفمرب 1998(، كام وقع تغيريه وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 

الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000(،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا، قانون املالية رقم 26.04 للسنة املالية 

2005، كام وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

                                              وحرر بفاس يف 16 من ذي القعدة 1425 )29 ديسمرب 2004(.

وقعه بالعطف:

الوزير األول،

اإلمضاء: إدريس جطو.
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مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
إحداث مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة

املادة 33

تحدث مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التالية:

• ..........................؛	

• ..........................؛	

• مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى " مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية" 	

التابع للسلطة الحكومية املكلفة بالرياضة؛
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مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ظهري.�رشيف.رقم.1.08.77.�سادر.يف.20.�سوال.1429.موافق

.20.اأكتوبر.2008.بتنفيذ.قانون.رقم.40.04.مبثابة.النظام.الأ�سا�سي.
لدور.احل�سانة.اخلا�سة.

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور والسيام الفصلني 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

النظام  مبثابة   40.04 رقم  القانون  هذا،  الرشيف  ظهرينا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينرش  ينفذ 

األسايس لدور الحضانة الخاصة، كام وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالدار البيضاء يف 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(

وقعه بالعطف:

الوزير األول،

اإلمضاء: عباس الفايس. 
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قانون رقم 40.04 مبثابة النظام األسايس لدور الحضانة الخاصة

الباب األول
أحكام عامة

املادة 1

أطفاال  تربوية خاصة تستقبل  القانون كل مؤسسة  الخاصة يف مفهوم هذا  الحضانة  بدور  يقصد 

ترتاوح أعامرهم ما بني ثالثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تربوية تستجيب 

لحاجيات سنهم. 

وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها املقاوالت لفائدة مستخدميها مبوجب قانون 

الشغل أو تلك املحدثة من طرف املجالس الجامعية وفق مقتضيات امليثاق الجامعي أو املحدثة 

من طرف الهيآت ذات الطابع االجتامعي التي ال تسعى لتحقيق الربح. 

تعترب دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسالمة وراحة األطفال املعهود بهم إليها من قبل 

آبائهم أو أوليائهم.

املادة 2

القانون كل شخص طبيعي  الخاصة طبقا ألحكام هذا  الحضانة  دور  بإحداث  يقوم  أن  ميكن 

أو معنوي خاضع للقانون الخاص.
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الباب الثاين
الرتخيص

املادة 3

يخضع فتح واستغالل دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيري عىل أحد عنارصها 

للرتخيص املسبق من لدن اإلدارة التي تتحقق من مطابقة الطلب املقدم يف هذا الشأن إىل أحكام 

هذا القانون ومن استجابته للرشوط املحددة يف األنظمة املتعلقة باملعايري التقنية والصحية وحفظ 

الصحة والوقاية والتجهيز والتهيئة وكذا بالتزامات التأطري اإلداري والبيداغوجي امللقاة عىل عاتق 

دور الحضانة الخاصة.

املادة 4

بيداغوجي  إداري وملف  املادة 3 أعاله، مبلف  املنصوص عليه يف  الرتخيص  أن يرفق طلب  يجب 

وملف صحي، يحدد مضمونها بنص تنظيمي.

املادة 5

تبث اإلدارة يف طلب فتح واستغالل دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي تغيري عليها يف أجل 

أقصاه ستون )60( يوما، يرسي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب املثبت عىل وجه صحيح بوصل.

ويف حالة رفض اإلدارة منح اإلذن يجب إشعار صاحب الطلب كتابة باألسباب التي تعلل هذا الرفض.

املادة 6

تسلم رخصة فتح واستغالل دور الحضانة الخاصة ملدة ال تقل عن سنة وال ميكن أن تتجاوز عرش 

)10( سنوات.
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تحدد رخصة الفتح واالستغالل العدد األقىص لألطفال الذين ميكن استقبالهم من قبل دار الحضانة 

الخاصة حسب طاقتها اإلستعابية ونسبة التأطري والتجهيزات، وفق املعايري والكيفيات املحددة بنص 

تنظيمي.

تحدد رخصة الفتح واالستغالل كذلك العنارص األولية لدار الحضانة الخاصة التي ال ميكن تغيريها 

أو توسيعها دون املوافقة املسبقة لإلدارة وتلك التي تخضع فقط للترصيح املسبق لهذه األخرية.

يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح واالستغالل موضوع طلب يقدم إىل اإلدارة 90 يوما عىل األقل 

قبل انتهاء مدة صالحيتها، مصحوبا بالوثائق املحددة يف املادة 4 أعاله إذا مل تعد الوثائق املدىل بها 

يف البداية صحيحة أو إذا أصبحت غري كاملة.

إذا تويف صاحب رخصة فتح واستغالل دار حضانة خاصة، جاز لذوي الحقوق عنه أن يستمروا يف 

استغاللها مدة سنة، يتعني عليهم خاللها تقديم طلب للحصول عىل رخصة جديدة، إما باسم شخص 

طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيني أو باسم شخص معنوي تتوافر فيه الرشوط املنصوص عليها يف 

املادة 15 من هذا القانون.

الباب الثالث
رشوط وكيفيات استغالل دور الحضانة

املادة 7

يخضع أصحاب رخصة فتح واستغالل دور الحضانة الخاصة لاللتزامات املنصوص عليها يف قانون 

بني  مربمة  جامعية  اتفاقيات  أو  فردية  عمل  عقود  تنص  مل  ما  مستخدميهم،  جميع  إزاء  الشغل 

أصحاب دور الحضانة الخاصة واملستخدمني أو ممثليهم عىل رشوط أكرث فائدة.

املادة 8

يجب عىل دور الحضانة الخاصة املشاركة الفعلية يف الحمالت الصحية و الوقائية التي تدخل يف 

إطار الربامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع املصالح املكلفة بالصحة املدرسية.
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ويحظر عليها استعامل كل ما هو خطري أو مرض بصحة الطفل أو ما يحث عىل العنف والكراهية 

والعنرصية والتمييز.

املادة 9

يجب عىل دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمني جميع األطفال املسجلني بها عن الحوادث التي 

قد يتعرضون لها داخلها أو يف الوقت الذي يكونون فيه تحت املراقبة الفعلية ملأموريها، كام يجب 

عليها إطالع آباء أو أولياء األطفال املرتادين لدار الحضانة عىل بنود عقد التأمني املربم لهذا الغرض.

وميكن لآلباء أو أولياء األطفال القيام بتأمني أبنائهم تأمينا تكميليا.

املادة 10

يجب أن تكون التسمية املقرتحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل الرتبوي الذي تقوم به تحت 

طائلة رفض رخصة الفتح واالستغالل من قبل اإلدارة. 

مع مراعاة األحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل يف ما يخص حامية االسم التجاري، ال 

يجوز لدور الحضانة الخاصة أن تحمل تسميات تحملها مؤسسات مشابهة، متواجدة يف دائرة نفوذ 

نفس العاملة أو اإلقليم.

املادة 11

يجب عىل دور الحضانة الخاصة أن تضيف إىل تسميتها املكتوبة عىل واجهتها عبارة "دار حضانة 

خاصة" وكذا رقم الرخصة املسلمة إليها من لدن اإلدارة وتاريخها.

ويجب عليها أن تضع هذه البيانات عىل جميع املطبوعات والوثائق اإلدارية بجميع أنواعها التي 

متكن من التعرف عليها أو اإلعالنات املتعلقة بأنشطتها واملحررات الصادرة عنها.

أو  آباء األطفال  بها معلومات من شأنها أن تغالط  املتعلقة  ال يجوز أن تتضمن إعالنات اإلشهار 

أولياءهم.



27

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املادة 12

يجب عىل دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب متخصص يف طب األطفال أو الطب العام 

الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة املعنية وكذا الحالة الصحية لألطفال 

املسجلني بها.

وال ميكن ملستخدمي دور الحضانة الخاصة أن يقدموا لطفل مسجل بها أي دواء بدون ترخيص 

مكتوب من قبل أب الطفل أو وليه أو طبيب.

املادة 13

يجب عىل دور الحضانة الخاصة أن متكن آباء أو أولياء األطفال من ولوج األماكن التي تقدم فيها 

الخدمات الرتبوية، خالل ساعات االفتتاح وحينام يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة، وفق ما 

تنص عليه مقتضيات القانون الداخيل للمؤسسة املصادق عليه من لدن اإلدارة.

املادة 14
 

يجب عىل أصحاب رخصة فتح واستغالل دور الحضانة الخاصة، إذا قرروا إنهاء أنشطتهم، إشعار 

اإلدارة وآباء أو أولياء األطفال املرتادين لدار الحضانة بذلك كتابة 90 يوما عىل األقل قبل تاريخ 

اإلنهاء املذكور.

الباب الرابع
الرشوط الواجب توافرها يف مؤسيس ومستخدمي دور الحضانة

املادة 15

يتعني عىل كل مؤسس)ة( لدار حضانة خاصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن تتوافر فيه الرشوط التالية:

• أن يكون بالغا سن الرشد؛ 	

• أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛	
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• أو متس 	 بالنزاهة  مخلة  أو جنحة  جناية  أجل  من  نهايئ  قد صدر يف حقه حكم  يكون  أال 

باألخالق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء املعاملة واالستغالل وإهامل األرسة.

• أال يكون قد صدرت يف حقه إدانة بسقوط الحق يف فتح مؤسسة خاصة للرتبية أو التكوين 	

طبقا للترشيع الجاري به العمل يف هذا املجال.

• يتعني عىل كل مؤسس)ة( إذا كان شخصا معنويا أن تتوافر فيه الرشوط التالية:	

• أن يكون مؤسسا بصفة قانونية وأن يكون غرضه الرئييس فتح واستغالل دار حضانة خاصة؛ 	

• أال يكون خاضعا ملساطر الوقاية من صعوبات املقاولة.	

املادة 16

يجب عىل كل مؤسس)ة( لدار حضانة خاصة أن يشغل، مبوجب عقد، مديرا )ة( قارا.

ويجوز له كذلك، بعد موافقة اإلدارة ، أن يتوىل بنفسه مهمة مدير)ة( دار الحضانة يف حالة استيفائه 

للرشوط املطلوبة لهذا الغرض مبوجب املادة 18 بعده.

املادة 17
 

يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة، عىل الخصوص، باإلضافة إىل املدير)ة(، من هيئة قارة من 

الحسية والحركية  السهر عىل األطفال وحراستهم وإذكاء قدراتهم  الذين يضطلعون مبهام  املربني 

والزمنية واملكانية والذين يجب أن تتوافر فيهم الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون والنصوص 

الصادرة لتطبيقه.

املادة 18
 

املسبقة  املوافقة  ما مل يحصل عىل  دار حضانة خاصة  يتوىل مهام مدير)ة(  أن  كان  ال يجوز ألي 

لإلدارة. ولهذا الغرض، يجب أن تتوافر فيه الرشوط التالية:
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أن يكون من جنسية مغربية؛. 1

أال يقل عمره عن إحدى وعرشين سنة؛. 2

أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛. 3

أو متس . 4 بالنزاهة  مخلة  أو جنحة  جناية  أجل  من  نهايئ  قد صدر يف حقه حكم  يكون  أال 

باألخالق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء املعاملة واالستغالل وإهامل األرسة؛

أال يكون قد صدرت يف حقه إدانة بالحرمان من حق تسيري مؤسسة خاصة للرتبية أو التكوين . 5

طبقا للترشيع الجاري به العمل يف هذا املجال؛

أن يثبت مبلف طبي أهليته الصحية والنفسية و العقلية ملزاولة مهام مدير)ة(؛. 6

بنص . 7 املحددة  الرتبوي،  امليدان  البيداغوجية والخربة يف  األهلية  أن يكون مستوفيا لرشوط 

تنظيمي. 

ويجوز لإلدارة أن ترخص، وفق الرشوط املنصوص عليها يف الترشيع والتنظيم الجاري بهام . 8

العمل، ألشخاص أجانب مستوفني للرشوط املنصوص عليها يف النقط 2 و3 و4 و5 و6 و7 

أعاله للقيام مبهام مدير)ة(.

املادة 19 

يتوىل مدير)ة( دار الحضانة الخاصة مهام إدارة املؤسسة ويسهر عىل حسن سريها اإلداري واملايل 

االلتزامات  تنفيذ  عن  مسؤوال  الصفة  بهذه  ويعترب  لعمله  كليا  يتفرغ  أن  عليه  ويتعني  والرتبوي. 

املحددة مبوجب هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه تجاه اإلدارة والسلطات العمومية واألطفال 

وآبائهم أو أوليائهم.
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املادة 20 

ال يجوز ألحد أن يتوىل مهام مريب)ة( بدار حضانة خاصة ما مل تتوفر فيه الرشوط التالية: 

 أن يكون من جنسية مغربية؛. 1

أال يقل عمره عن مثان عرشة سنة؛. 2

أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛. 3

أو متس . 4 بالنزاهة  مخلة  أو جنحة  جناية  أجل  من  نهايئ  قد صدر يف حقه حكم  يكون  أال 

باألخالق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء املعاملة واالستغالل وإهامل األرسة؛

أن يثبت مبلف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية ملزاولة هذه املهنة؛ . 5

أن يكون مستوفيا لرشوط األهلية البيداغوجية والتجربة يف امليدان الرتبوي، املحددة بنص . 6

تنظيمي.

ويجوز لإلدارة أن ترخص وفق الترشيع والتنظيم الجاري بهام العمل، ألشخاص أجانب مستوفني 

للرشوط املنصوص عليها يف النقط 2 و3 و4 و5 و6 أعاله للقيام مبهام مريب)ة(.

الباب اخلامس
املراقبة الرتبوية واإلدارية والصحية

املادة 21 

تخضع دور الحضانة الخاصة ملراقبة تربوية وإدارية وصحية متارسها اإلدارة:

وتهدف املراقبة الرتبوية إىل السهر عىل تطبيق الربامج الرتبوية، والقيام بتفقد ومراقبة هيئة املربني 

والتحقق من حسن استعامل وتدبري التجهيزات الرتبوية واملعدات البيداغوجية.
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وتشمل املراقبة اإلدارية فحص الوثائق اإلدارية املتعلقة بدار الحضانة وأطرها الرتبوية واإلدارية 

الخاصة  الحضانة  دار  وفضاءات  قاعات  ومراقبة  تفقد  وكذا  املسجلني  وباألطفال  ومستخدميها 

ومختلف منشآتها.

وتشمل املراقبة الصحية التحقق من احرتام دار الحضانة الخاصة للقواعد العامة للصحة وللحفاظ 

عىل الصحة املتعلقة باألطفال وبجميع مستخدمي املؤسسة وبسالمة منشآتها وتجهيزاتها.

الباب السادس
العقوبات ومعاينة املخالفات 

املادة 22
 

يعاقب بغرامة من ألف درهم )1000 درهم( إىل خمسة أالف درهم )5000 درهم( كل من أقدم، 

دون ترخيص من اإلدارة، عىل:

• فتح أو إدارة دار حضانة خاصة؛	

• توسيع دار حضانة خاصة مرخص يف فتحها أو إضافة أنشطة أخرى إليها؛	

• نقل مقر املؤسسة املرخص بفتحها إىل مقر آخر؛	

• إغالق دار حضانة خاصة دون إخبار اإلدارة وآباء أو أولياء األطفال بذلك مسبقا وفق اآلجال 	

املنصوص عليها يف املادة 14 أعاله.

ويف حالة العود تضاعف العقوبة.

دار حضانة خاصة خالل مدة ال  أو تسيري  فتح  بالحرمان من حق  املخالفة  إدانة مرتكب  وميكن 

تتجاوز عرش سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات.
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املادة 23 

ألفني وخمسة مائة درهم )2500 درهم( كل  ألف درهم )1000 درهم( إىل  يعاقب بغرامة من 

مدير)ة( دار حضانة خاصة:

• يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من لدن اإلدارة أو ال يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة 	

أو أن ترشيحه ملنصب املدير)ة( من قبل املؤسس)ة( اكتىس صبغة صورية، ويف هذه الحالة 

يعاقب املؤسس)ة( بنفس العقوبة؛

• رفض متكني آباء أو أولياء األطفال من ولوج األماكن التي تقدم فيها الخدمات الرتبوية، خالل 	

ساعات االفتتاح وحينام يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة الخاصة وفق ما تنص عليه 

املادة 13 أعاله؛

• رفض املشاركة يف الحمالت الصحية والوقائية أو إخضاع دار حضانة خاصة للمراقبة الرتبوية 	

أو اإلدارية أو الصحية املنصوص عليها يف هذا القانون أو عرقل تنفيذها؛

• اقتنى لفائدة دار الحضانة الخاصة التي يديرها كل ما هو خطري أو مرض بصحة الطفل أو 	

ما يحث عىل العنف والكراهية والعنرصية والتمييز، أو أباح للمربني العاملني استعاملها بها؛

• هذا 	 يف  املحددة  الرشوط  فيه  تتوافر  ال  مربيا)ة(  خاصة  حضانة  بدار  قصد  عن  استخدم 

القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه؛

• استعمل إعالنات لإلشهار تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط آباء األطفال أو أوليائهم.	

ويف حالة العود تضاعف العقوبة. 

وميكن الحكم بحرمان املخالف من حق تسيري دار حضانة خاصة ملدة أقصاها خمس سنوات.

املادة 24

يعاقب بغرامة من ألف درهم )1000 درهم( إىل خمسة أالف درهم )5000 درهم( كل مسؤول عن 

دار حضانة خاصة مل يقم بتأمني جميع األطفال املسجلني مبؤسسته.
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وعالوة عىل الغرامة املشار إليها يف الفقرة أعاله، يجب عىل املسؤول املذكور تسوية وضعية تأمني 

األطفال املسجلني بدار الحضانة.

ويف حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة.

املادة 25

يعاقب بغرامة من ألف درهم )1000 درهم( إىل ألفي درهم )2000 درهم( كل مسؤول عن دار 

حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غري مستوفني لرشط السن املنصوص عليه يف املادة األوىل من 

هذا القانون.

ويف حالة العود تضاعف الغرامة.

املادة 26

يعترب يف حالة العود كل شخص صدر يف حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى املخالفات املنصوص 

عليها يف املواد من 22 إىل 25 أعاله وقام بارتكاب مخالفة مامثلة داخل أجل خمس سنوات املوالية 

لصدور الحكم املذكور.

املادة 27 

القانون من لدن موظفني  القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا  عالوة عىل ضباط الرشطة 

محلفني تعينهم اإلدارة لهذا الغرض.

املادة 28 

يف حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق لإلدارة أن تتخذ قرارا بإغالقها يرجع أمر تنفيذه 

إىل القوة العمومية.
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يف حالة ارتكاب مخالفة ألحكام هذا القانون مخلة مبستوى العناية أو الرتبية أو بالرشوط الصحية 

والنظافة املقررة أو استعامل العنف ضد األطفال أو ثبوت تعرضهم لالستغالل أو التحريض عليه أو 

عىل الكراهية أو العنرصية أو التمييز، يجوز لإلدارة بناء عىل تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة 

تعينها لهذا الغرض أن تسحب الرخصة املسلمة للمؤسسة بقرار معلل.

الباب السابع
أحكام مختلفة وانتقالية

املادة 29

ال تطبق أحكام هذا القانون عىل دور الحضانة التي متارس نشاطها يف إطار االتفاقيات املربمة بني 

حكومة اململكة املغربية و حكومات الدول األجنبية واملنظامت الدولية.

غري أن هذه املؤسسات تبقى خاضعة ملراقبة اإلدارة فيام يخص احرتامها ملضمون االتفاقيات املذكورة.

املادة 30 

يجب عىل دور الحضانة الخاصة املرخص لها قبل تاريخ نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية أن 

ابتداء من تاريخ  تقوم بتسوية وضعيتها وفقا ألحكامه خالل أجل ال يتجاوز أربع سنوات يرسي 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإال سقط الرتخيص املسلم لها واعترب استمرار نشاطها مبثابة فتح 

دار حضانة خاصة دون ترخيص يتعرض املسؤول عنه للعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون.

غري  الخاصة،  الحضانة  بدور  مريب)ة(  أو  مدير)ة(  مبهام  يقومون  الذين  األشخاص  عىل  ويجب 

املستوفني للمؤهالت البيداغوجية والرشوط املنصوص عليها يف املادتني 18 و20 من هذا القانون، 

تسوية وضعيتهم يف أجل ال يتجاوز أربع سنوات، يرسي ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز 

التطبيق.
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املادة 31

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يرسي ابتداء من تاريخ نرش النصوص التنظيمية 

التي يتعني اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية.

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع األحكام املخالفة له واملتعلقة بنفس املوضوع والسيام األحكام 

املنصوص عليها يف الظهري الرشيف بتاريخ 10 ربيع األول 1360 )8 أبريل 1941( املتعلق ببعض 

املؤسسات الخاصة بالشباب، كام وقع تغيريه وتتميمه.
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ظهري.�رشيف.رقم.1.08.147.�سادر.يف.2.حمرم.1430.

)30.دي�سمرب.2008(.بتنفيذ.قانون.املالية.رقم.40.08.لل�سنة.املالية.2009.

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور وال سيام الفصول 26 و50 و58 منه؛

وعىل القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.98.138 

بتاريخ 7 شعبان 1419 )26 نوفمرب 1998(، كام وقع تغيريه وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 

الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000(؛

وبعد االطالع عىل قرار املجلس الدستوري رقم 728.08 م.د الصادر يف فاتح محرم 1430 )29 

ديسمرب 2008( والذي رصح املجلس مبقتضاه:

بأن أحكام املواد 2 و26 و27 و40 و41 و42 من قانون املالية رقم 40.08 لسنة 2009 ليس فيها . 1

ما يخالف الدستور؛

بأن أحكام البند من املادة 8 من قانون املالية رقم 40.08 لسنة 2009 مخالفة للدستور، وميكن . 2

فصل هذا البند عن باقي مقتضيات القانون املذكور، ويجوز إصدار هذا القانون بعد أن يحذف 

منه ما تم الترصيح بعدم مطابقته للدستور،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا، قانون املالية رقم 40.08 للسنة املالية 

2009، كام وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

                                              وحرر بإفران يف 2 محرم 1430 )30 ديسمرب 2008(.

وقعه بالعطف:

الوزير األول،

اإلمضاء: عباس الفايس.
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مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
إحداث مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة

املادة 14

تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009، مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التالية:

• التابع 	 للشباب"  الثقافية  السياحة  مصلحة   " املسمى  مستقلة  بصورة  املسري  الدولة  مرفق 

لوزارة الشبيبة والرياضة؛

• ..........؛	

• ...........؛	



38

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ظهري.�رشيف.رقم.1.10.150.�سادر.يف.13.من.رم�سان..1431.

)24.اأغ�سط�س.2010(.بتنفيذ.القانون.رقم.30.09.املتعلق.بالرتبية.البدنية.
والريا�سة

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور والسيام الفصلني 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا، القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية 

البدنية والرياضة، كام وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالدارالبيضاء يف 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010(

 وقعه بالعطف:

 الوزير األول،

اإلمضاء: عباس الفايس. 
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 قانون رقم 30.09

يتعلق بالرتبية البدنية والرياضة

ديـبـاجـة
اللبنة الجوهرية يف مسلسل بناء مجتمع دميقراطي وحدايث، مسلسل شكل  الرياضة  تعترب تنمية 

أحد املشاريع املجتمعية الكربى التي بارشها صاحب الجاللة امللك محمد السادس منذ اعتالئه عرش 

أسالفه امليامني.

وتكتيس الرياضة يف الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إىل إشاعة قيم الوطنية واملواطنة 

السيام  شخص  كل  ولتفتح  البرشية  للتنمية  رافعة  الرياضة  تشكل  وعليه  والتسامح.  والتضامن 

األشخاص املعاقني، وعنرصا مهام يف الرتبية والثقافة وعامال أساسيا يف الصحة العمومية.

ونظرا للدور االجتامعي واالقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه األكرث إقناعا لتدخل الدولة يف 

هذا القطاع، فإن الرتبية البدنية ومامرسة األنشطة الرياضية تدخل يف إطار الصالح العام وتنميتهام 

تشكل مهمة من مهام املرفق العام التي ينبغي عىل الدولة مع األشخاص اآلخرين الخاضعني للقانون 

العام أو للقانون الخاص القيام بها، وعليه:

• تعترب الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطريها ومراقبتها؛	

• يساهم األشخاص الذاتيون واألشخاص املعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص، 	

مبا يقومون به من أعامل ويتخذونه من مبادرات، يف تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية 

مجال  يف  الوطنية  التوجيهات  وتطبيق  الدولة  وسائل  وتدعيم  الرياضية  األنشطة  ملامرسة 

الرتبية البدنية والرياضة.

الرفاه ووسيلة  تحقيق  والرياضية متكن من  البدنية  األنشطة  كانت مامرسة  إذا  عالوة عىل ذلك، 

ملحاربة الفقر والتهميش، فإن رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف بها املغاربة للغاية. ويف هذا الصدد 

ومن أجل النهوض برياضة املستوى العايل وتأكيد املغرب كبلد ريايض كبري، فإن دور الدولة يعترب 

جوهريا ويتمثل السيام يف: 
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• مساهمة الدولة يف تكوين النخب الرياضية وإعداد املنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها يف 	

املنافسات الرياضية الدولية وسهرها عىل ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية األوملبية املغربية 

والجامعات الرياضية املعنية؛

• ضامن الدولة للرياضيني من املستوى العايل االندماج يف املجتمع والتدريب عىل مامرسة مهنة 	

من املهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل عىل تكييف 

كفاءاتهم مع متطلبات املجتمع.

 ومن جهة أخرى، عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من االختالالت شكلت، مع 

األسف، عائقا ملسلسل تعزيز الدميقراطية والتنمية االجتامعية والبرشية. وباملوازاة مع ذلك فقد 

أو غري دقيقة  املجال غري كافية  العمل يف هذا  بها  الجاري  الترشيعية والتنظيمية  النصوص  بدت 

تطور  للعوملة ويف  الراهن خاضعا  الوقت  يف  أصبح  الذي  الريايض  الشأن  وتسيري  لتنظيم  بالنسبة 

هذا  إعداد  يف  تتجسد  والتي  للرياضة،  املنظم  القانوين  اإلطار  يف  النظر  إعادة  يقتيض  مام  رسيع، 

القانون الذي يرمي إىل جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج االجتامعي املغريب وعامال إلشعاع 

املغرب عىل املستوى العاملي.

باب متهيدي
تعاريف

املادة الأوىل

يراد يف مدلول هذا القانون مبا ييل:

• األنشطة البدنية والرياضية: األنشطة الرياضية أو رياضة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 	

املدرجة أو غري املدرجة ضمن الرياضات األوملبية أو الباراملبية؛

• الوكيل الريايض)ة(: كل شخص طبيعي ميارس، بصفة اعتيادية، مقابل أجر، نشاطا يتمثل يف 	

ما ييل:
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• ربط العالقة بني جمعية رياضية أو رشكة رياضية وبني ريايض قصد إبرام عقد ريايض كام هو 	

منصوص عليه يف املادة 14 من هذا القانون؛

• ربط العالقة بني جمعية رياضية أو رشكة رياضية وبني إطار ريايض قصد إبرام عقد تأطري 	

نشاط ريايض مقابل أجر؛

• ربط العالقة بني منظم منافسة أو تظاهرة رياضية وبني ريايض أو جمعية رياضية أو رشكة 	

رياضية قصد إبرام عقد مشاركة يف منافسة أو تظاهرة رياضية؛

•  ربط العالقة بني جامعة أو جمعية رياضية أو رشكة رياضية وبني جامعة أو جمعية رياضية 	

أو رشكة رياضية قصد تنظيم منافسة أو تظاهرة رياضية؛

• مركز التكوين الريايض: كل مؤسسة تكوينية تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية 	

أو رشكة رياضية أو محدثة يف شكل جمعية رياضية متكن رياضيني ال يقل عمرهم عن 12 

سنة من الحصول عىل تكوين ريايض من جهة وعىل تعليم مدريس عام أو تكوين مهني من 

جهة أخرى؛ 

• املنافسات أو التظاهرات الرياضية: كل منافسة أو تظاهرة رياضية:   	

• متنح لقبا كيفام كانت طبيعته؛	

• يرتتب عنها الحصول عىل جائزة نقدية أو عينية؛	

• يشارك فيها منتخب وطني مغريب أو أجنبي؛ 	

• تشارك فيها جمعية رياضية أو رشكة رياضية أو ريايض مغريب أو أجنبي سواء كان هاويا 	

أو محرتفا؛

• املؤسسة الخاصة للرياضة وللرتبية البدنية: كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو مامرسة 	

نشاط ريايض أو القيام بتعليمه ومامرسته معا؛

• إحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو للرتبية البدنية: بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم 	

أو مامرسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها و تجهيزها معا؛
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• توسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو للرتبية البدنية: إما إضافة محل آخر إىل املحل األول املرصح  	

به عند إحداث املؤسسة وإما إضافة أنشطة أخرى إىل األنشطة املرصح بها يف أول األمر؛

• للمؤسسة 	 الجزيئ  أو  الكيل  التفويت  البدنية:  للرتبية  أو  للرياضة  خاصة  مؤسسة  تفويت 

املذكورة كيفام كانت كيفيات هذا التفويت و طبيعته القانونية ؛  
 

• الصورة الجامعية املقرتنة: نقل صورة أو اسم أو صوت أو كل ذلك معا يف أي حامل بطريقة 	

النشاط  نفس  ميارسون  األقل  عىل  رياضية  أطر  أو  رياضيني   )3( لثالثة  مامثلة  أو  مطابقة 

الريايض داخل الجمعية الرياضية أو الرشكة الرياضية التي تشغلهم، مقرتنة باسم الجمعية 

أو الرشكة الرياضية املذكورة أو ألوانها أو رموزها أو عالماتها املميزة األخرى أو كل ذلك معا 

وذلك خالل اللقاءات الرياضية أو مبناسبة عمليات إشهار السلع أو الخدمات؛  

• الصورة الفردية املقرتنة: نقل صورة أو اسم أو صوت أو كل ذلك معا يف أي حامل بطريقة 	

مطابقة أو مامثلة لريايض أو إطار ريايض، مقرتنة باسم الجمعية أو الرشكة الـرياضية الـتي 

تشغله أو ألوانها أو رموزها أو عالماتها املميزة األخرى أو كل ذلك معا واملستغلة خصيصا 

لغرض الدعاية لها؛ 

• األطر الرياضية: هم املدربون أو املربون أو املدرسون أو املعدون البدنيون الذين يؤطرون 	

رياضيا أو عدة رياضيني أو نشاط رياضيا ؛

• الريايض)ة(:  هو كل العب)ة( أو مامرس ريايض)ة( يزاول نشاطا رياضيا أو بدنيا أو ذهنيا ؛ 	

• الريايض)ة( أو اإلطار الريايض الهاوي)ة(: هو كل ريايض )ة(أو كل إطار ريايض غري محرتف)ة(؛	

• الريايض)ة( أو اإلطار الريايض املحرتف)ة(: هو كل ريايض)ة( أو كل إطار ريايض )ة(ميارس 	

أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حرصية نشاطا رياضيا ألجل املشاركة يف منافسات أو 

تظاهرات رياضية؛

• الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية مامرسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية؛	
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• املساند)ة(: هو الشخص أو األشخاص الذين ترتبط معهم الجمعيات الرياضية أو الرشكات 	

الرياضية باتفاقية احتضان كام هو منصوص عليها يف املادة 90 من هذا القانون.

الباب األول
يف األنشطة البدنية والرياضية املدرسية والجامعية

املادة 2

تلقن إجباريا مواد الرتبية البدنية والرياضة يف جميع مؤسسات الرتبية والتعليم املدريس العمومي 

السجينة وكذا يف  الخصويص واإلصالحيات  أو  العمومي  املهني  التكوين  الخصويص ومؤسسات  أو 

جميع املؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العايل العمومي أو الخصويص.

املادة 3 

املهني  للتكوين  أو  الخصويص  أو  العمومي  املدريس  والتعليم  للرتبية  تحدث وجوبا بكل مؤسسة 

العمومي أو الخصويص جمعية رياضية طبقا ألحكام املادة 4 بعده.

املادة 4

تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهري الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 

نوفمرب 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كام وقع تغيريه وتتميمه عدا االستثناءات اآلتية:  

• يرأس الجمعية مدير املؤسسة وتتألف وجوبا من التالميذ املسجلني بها الذين ميارسون الرتبية 	

البدنية واألنشطة الرياضية ومن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية؛

• يتكون ثلثا أعضاء املكتب التنفيذي للجمعية الذي يرأسه مدير املؤسسة، من أساتذة الرتبية 	

ينتخبون من لدن زمالئهم وعند االقتضاء يعينهم مدير املؤسسة،  الذين  البدنية والرياضة 

وثلثهم اآلخر من تالميذ املؤسسة املنتخبني من قبل زمالئهم أيضا. 
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يشارك رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التالميذ أو من ينوب عنه واملسؤول عن األنشطة املوازية 

باملؤسسة وكذا ممثل مجلس تدبري املؤسسة يف املكتب التنفيذي للجمعية، بصفة استشارية.

ويحدد بنص تنظيمي النظام األسايس النموذجي للجمعيات الرياضية مبؤسسات الرتبية والتعليم 

املدريس العمومي و التعليم املدريس الخصويص والتكوين املهني العمومي أو الخصويص.

املادة 5

تنتظم الجمعيات الرياضية املحدثة مبؤسسات الرتبية والتعليم املدريس العمومي أو الخصويص 

أو مؤسسات التكوين املهني العمومي أو الخصويص يف الجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية 

تناط بها مهمة تنمية الرياضة املدرسية والنهوض بها وترسي عليها أحكام الظهري الرشيف السالف 

الذكر رقم 1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958(، كام وقع تغيريه وتتميمه 

واألحكام الخاصة املنصوص عليها يف هذا القانون  ويجب أن يصادق عىل نظامها األسايس من طرف 

اإلدارة.

وال يجوز للجمعيات املشار إليها يف الفقرة السابقة أن تشارك إال يف املنافسات التي تنظمها الجامعة 

امللكية املغربية للرياضة املدرسية أو تنظم تحت إرشافها.

املادة 6 

تحدث باملؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العايل العمومي والخصويص جمعيات رياضية تؤسس 

وتسري طبقا للقوانني الجاري بها العمل.

ويحدد بنص تنظيمي النظام األسايس النموذجي للجمعيات الرياضية باملؤسسات الجامعية ومعاهد 

التعليم العايل العمومي والخصويص.
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املادة 7

العمومي  العايل  التعليم  الجامعية ومعاهد  باملؤسسات  املحدثة  الرياضية  الجمعيات  تنتظم 

بها  تناط  الجامعية  للرياضة  املادة 6  أعاله يف جامعة ملكية مغربية  إليها يف  والخصويص املشار 

مهمة تنمية الرياضة الجامعية والنهوض بها وترسي عليها أحكام الظهري الرشيف السالف الذكر رقم 

1.58.376الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958(، كام وقع تغيريه وتتميمه واألحكام 

الخاصة املنصوص عليها يف هذا القانون  ويجب أن يصادق عىل نظامها األسايس من طرف اإلدارة. 

العمومي  العايل  التعليم  الجامعية ومعاهد  باملؤسسات  الرياضية املحدثة  للجمعيات  وال يجوز 

والخصويص أن تشارك إال يف املنافسات التي تنظمها الجامعة امللكية املغربية للرياضة الجامعية 

أو تنظيم تحت إرشافها.

الباب الثاين
يف تنظيم األنشطة البدنية والرياضية 

الفرع األول
يف حركة الجمعيات والرشكات الرياضية

القسم األول
يف الجمعيات الرياضية

املادة 8

ترسي عىل تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهري الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 

3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كام وقع تغيريه وتتميمه 

واألحكام الخاصة املنصوص عليها يف هذا القانون.

يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث ملامرسة نشاط ريايض أو أكرث.
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تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط ريايض واحد. وال يجوز أن يحدث 

أي فرع من فروعها يف شكل جمعية رياضية مستقلة.

ويعني رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة 

التسيري. ويجوز لهذا األخري أن يكون أجريا لدى الجمعية الرياضية املعنية.

املادة 9

يجب أن تصادق اإلدارة عىل األنظمة األساسية للجمعيات الرياضية، ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن 

بنودا تهدف عىل الخصوص إىل تحقيق ما ييل:  
 

• ضامن سري عمل الجمعية بطريقة دميقراطية؛	

• الشفافية يف التدبري اإلداري و املايل؛	

• تويل النساء والرجال عىل قدم املساواة مناصب يف أجهزة إدارتها.	

وتحدد بنص تنظيمي األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات الرياضية.

املادة 10

الجمع العام هو أعىل جهاز تقريري يف الجمعية الرياضية ويحدد النظام األسايس للجمعية الرياضية 

تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسري عمله.

ال يجوز أن يحرض يف الجمع العام لجمعية رياضية إال األشخاص الذاتيون أو املعنويون األعضاء يف 

الجمعية املذكورة واألشخاص املأذون لهم مبوجب نظامها األسايس لحضور الجمع العام املذكور.   
   

ال يجوز ألي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا يف املكتب املديري لجمعية رياضية إذا كانت له صفة 

ريايض)ة( أو اطار ريايض )ة( يف الجمعية املذكورة أو يزاول بها مهام التسيري أو التأطري التقني، سواء 

مقابل أجر أو بصفة تطوعية.
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ال يجوز ألي عضو من أعضاء املكتب املديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا يف املكتب املديري 

لجمعية رياضية أخرى أو له صفة ريايض )ة( أو إطار ريايض )ة( أو يزاول مهام التسيري أو التأطري 

التقني بجمعية رياضية أخرى.

املادة 11 

يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل اإلدارة.
 

متنح اإلدارة االعتامد للجمعيات الرياضية بعد البت يف طلبها باإليجاب أو الرفض يف أجل ال يتعدى 

شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها األساسية، وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الجمعيات 

الرياضية، للحصول عىل االعتامد أن:

• تكتتب وثيقة لتأمني رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها مبناسبة 	

مامرسة نشاط بدين أو ريايض أو خالل اإلعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من 

مخاطر األرضار التي قد تلحق بالغري؛

• املنقولة 	 األموال  تغطي  التي  املدنية  املسؤولية  عن  تأمني  وثيقة  االقتضاء،  عند  تكتتب، 

والعقارات التي متتلكها الجمعية الرياضية، والسيام التجهيزات واملنشآت الرياضية للجمعية 

الرياضية من مخاطر األرضار املادية.

ويجب عىل الجمعيات الرياضية، تحت طائلة سحب االعتامد، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة 

التي تنتمي إليها، تجديد وثائق التأمني املذكورة.

تحدد بنص تنظيمي رشوط منح االعتامد وتجديده وسحبه.

املادة 12

الرياضية  الجمعيات  الرياضية، يجب عىل  والتظاهرات  املنافسات  املشاركة يف  من  التمكن  ألجل 

املعتمدة أن تنخرط يف عصب جهوية وجامعات، وعند االقتضاء، يف عصب احرتافية.
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املادة 13

يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو املساهمة يف إحداث جمعيات أخرى غري رياضية أو االنضامم 

إىل عضويتها ويجوز لها كذلك إحداث أو املساهمة يف إحداث رشكات غري رياضية أو املساهمة يف 

رأسامل هذه األخرية.

املادة 14

يجب عىل الجمعية الرياضية أن تربم عقود شغل مع الرياضيني املحرتفني واألطر الرياضية املحرتفة 

تسمى »عقودا رياضية«، وفق عقود منوذجية تحددها اإلدارة حسب خصائص الرياضيني أو األطر 

الرياضية وخصائص كل نشاط ريايض.

يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيني الذين يرتاوح عمرهم بني 15 سنة و 

18 سنة كاملة، رشيطة الحصول عىل إذن من أوليائهم واإلدالء مبا يثبت استعدادهم الصحي.

أحكام  إىل  الرياضية  األطر  أو  والرياضيني  الرياضية  الجمعية  بني  املربمة  الرياضية  العقود  تخضع 

القانون رقم 65.99 املتعلق مبدونة الشغل، ماعدا االستثناءات اآلتية.

• يكون العقد الريايض عقدا محدد املدة يربم ملدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ 	

إىل حني نهاية املوسم الريايض الذي تم خالله توقيع العقد وملدة أقصاها خمس سنوات؛

• يجب عىل األطراف املتعاقدة التقيد مبدة العقد الريايض ما مل يتم االتفاق بينهم عىل فسخه 	

مبكرا أو ما مل يتم فسخه من جانب واحد لألسباب التي تحددها الجامعة الدولية املعنية؛

• ال يجوز للريايض)ة( أو اإلطار الريايض )ة( أن يوقع أكرث من عقد ريايض واحد عن نفس 	

الفرتة.

يرونه  واالجتامعية  الصحية  للتغطية  نظام  أي  إىل  باالنضامم  املتعاقدة  لألطراف  الرتخيص  يجب 

مناسبا لضامن مستقبل يحقق العيش الكريم لالعب)ة( أو الريايض املحرتف)ة(.
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القسم الثاين
يف الرشكات الرياضية

املادة 15

يجب عىل كل جمعية رياضية لديها فرع ريايض:

• يتوفر عىل نسبة تفوق %50 من املحرتفني املجازين البالغني سن الرشد؛  	

•  أو يحقق للجمعية، خالل ثالثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق املبلغ املحدد 	

بنص تنظيمي؛

• أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خالل ثالثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي،	

أن تحدث رشكة رياضية وأن تظل رشيكة فيها ألجل ضامن تسيري الفرع املذكور.
 

بتنفيذه  الصادر  املساهمة  املتعلق برشكات   17.95 رقم  القانون  الرياضية ألحكام  الرشكة  تخضع 

الظهري الرشيف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع اآلخر 1417 )30 أغسطس 1996(، كام وقع 

تغيريه وتتميمه، ولألحكام الخاصة املنصوص عليها يف هذا القانون.

وتتخذ شكل رشكة مساهمة يتكون رأساملها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية 

الرياضية %30 عىل األقل من أسهمها  و %30 عىل األقل من حقوق التصويت.

ويجب أن تصادق اإلدارة عىل األنظمة األساسية للرشكات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.

املادة 16

ال يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكرث من رشكة رياضية واحدة.

كلام توفر يف فرع من الفروع أحد املعايري املحددة يف الفقرة األوىل من املادة  15 أعاله، وجب عىل 

الجمعية الرياضية أن تعهد بتسيريه إىل الرشكة الرياضية املحدثة من لدنها، غري أنه عندما تتكون 

الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسري نصفها من قبل الرشكة الرياضية التي أحدثتها، يجب أن 

تعهد إىل هذه األخرية بتسيري مجموع فروعها.



50

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املعايري  فروعها  من  أكرث  أو  واحد  يف  تتوفر  ال  التي  الرياضية  للجمعية  يجوز  ذلك،  عىل  وعالوة 

املحددة يف الفقرة األوىل من املادة 15 أعاله، أن تحدث رشكة رياضية ألجل تسيري أنشطتها وفقا 

ألحكام هذا القانون.

املادة 17 

تقىص من املنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر 

فيها عىل األقل أحد املعايري املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 15 أعاله والتي ال متتثل ألحكام 

املادتني 15 و 16 أعاله داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للرشط املذكور.

املادة 18 

تستفيد الرشكة الرياضية املحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيري فرع من فروعها أو أكرث من 

استغالل اسم  الرياضية وكذا من حق  للجمعية  املخولة  العصب  أو  الجامعات  االنخراط يف  أرقام 

الجمعية الرياضية املذكورة وألوانها ورموزها وعالماتها املميزة األخرى.

املادة 19

تحدد العالقة بني الجمعية الرياضية والرشكة الرياضية التي تحدثها مبوجب اتفاقية تصادق عليها 

اإلدارة. ويجب أن تتضمن االتفاقية املذكورة عىل الخصوص ما ييل: 

• تحديد األنشطة املرتبطة بقطاع رياضة الهواة واألنشطة املرتبطة بقطاع الرياضة االحرتافية 	

التي تتحمل الجمعية والرشكة عىل التوايل مسؤوليتها؛

• تحويل العقود التي لها عالقة باألنشطة املرتبطة بالرياضة االحرتافية التي أبرمتها الجمعية 	

إىل الرشكة، برشط املوافقة املسبقة لألطراف املتعاقدة املعنية بالتحويل املذكور؛

• توزيع األنشطة املرتبطة بتكوين الرياضيني بني الجمعية والرشكة؛	
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• الكيفية التي يتم وفقها استعامل املنشآت الرياضية من لدن الطرفني؛ 	

• رشوط استعامل الرشكة السم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعالماتها املميزة األخرى؛ 	

• مدة االتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم ريايض دون أن تتجاوز 10 سنوات؛ 	

• كيفية تجديد االتفاقية التي يجب أال تنص عىل التجديد الضمني؛	

• كيفية الفسخ املبكر لالتفاقية الذي ال يجوز أن يعمل به إال عند نهاية موسم ريايض وعن 	

طريق إشعار مسبق داخل أجل ثالثة )3( أشهر.

املادة 20

ال يجوز ملساهم يف رشكة رياضية أن يكون مساهام، بشكل مبارش أو غري مبارش، يف رشكة رياضية 

أو  إدارة  يف  منصبا  يشغل  أن  أو  الريايض  النشاط  بنفس  يتعلق  االجتامعي  غرضها  دام  ما  أخرى 

تسيري جمعية رياضية أخرى أو رشكة رياضية أخرى ما دام غرضها االجتامعي يتعلق بنفس النشاط 

الريايض وال يجوز له، من جهة أخرى، أن مينح قرضا ملثل هذه الرشكة أو يكفل التزاماتها أو يقدم 

لها ضامنة 

املادة 21

يجب عىل الرشكة الرياضية أن تربم مع الرياضيني املحرتفني واألطر الرياضية املحرتفة التي تشغلهم 

عقودا رياضية، كام هو منصوص عليها يف املادة 14 من هذا القانون ويجب عليها كذلك اكتتاب 

عقود التأمني، كام هو منصوص عليها يف املادة 11 أعاله.
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الفرع الثاين
يف الحركة الجامعية 

القسم األول
يف الجامعات الرياضية 

املادة 22

تساهم الجامعات الرياضية يف تنفيذ مهمة املرفق العام وتساهم كذلك يف تنظيم التكوين الريايض 

و تنظيم أنشطة التحكيم يف الرياضة التي ترشف عليها وفق أنظمتها األساسية، كام تشارك يف تحديد 

مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية.

املادة 23

تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية وعند االقتضاء 

األشخاص الذاتيني الذين تسلم إليهم مبارشة إجازات وفق رشوط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي.

وترسي عىل تأسيسها وإدارتها أحكام الظهري الرشيف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر يف 3 

جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958(، كام وقع تغيريه وتتميمه واألحكام الخاصة املنصوص عليها 

يف هذا القانون.

 يجب أن يتضمن النظام األسايس بنودا تهدف عىل الخصوص إىل تحقيق ما يأيت:  

• ضامن سري عمل الجامعة بطريقة دميقراطية ؛	

• تنظيم مسك املحاسبة املالية؛	

• نرش التقارير األدبية واملالية السنوية؛	

• النهوض بالرتبية عن طريق األنشطة البدنية والرياضية ؛	

• استفادة الجميع من مامرسة األنشطة البدنية والرياضية ؛	

• تكوين األطر الرياضية الجامعية واستكامل خربتها ؛	
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• تنظيم أنشطة التحكيم يف النوع الريايض املعني وضامن مامرسته؛	

• احرتام القواعد التقنية وقواعد السالمة وأخالقيات النشاط الريايض املعني؛	

• تنظيم املراقبة الطبية التي تجرى عىل الرياضيني املجازين من طرفها؛	

• عدم استمرار الرئيس يف منصبه أكرث من واليتني متتاليني عدا يف الحاالت االستثنائية التالية:	

• التنفيذية لجامعة أو اتحاد دويل مرتبط مبنصبه يف 	 عندما يكون منصبه يف إحدى األجهزة 

الجامعة الرياضية املعنية؛

• عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة املعنية مرتبطا مبصلحة وطنية عليا.	

به  تناط  منتدب  رئيس  منصب  املذكورة  األساسية  األنظمة  تتضمن  أن  يجب  الحالتني  هاتني  ويف 

مأمورية القيام بجميع املهام املوكولة عادة للرئيس؛ 

القانون  هذا  ألحكام  مطابقته  من  تتحقق  التي  اإلدارة  إىل  املذكور  األسايس  النظام  تبليغ  يجب 

والنصوص املتخذة لتطبيقه.

وتحدد بنص تنظيمي األنظمة األساسية النموذجية للجامعات الرياضية.

املادة 24 

متارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية عىل الرياضيني املجازين واألطر الرياضية املجازة واملسريين 

والحكام والوكالء الرياضيني والعصب املنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية 

املنضمة إليها وكذا عىل أي شخص آخر ينخرط يف النظام األسايس للجامعة.

وتسهر عىل إلزام كافة األشخاص الذاتيني واملعنويني املشار إليهم يف الفقرة أعاله باحرتام أحكام هذا 

القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه وأنظمتها األساسية والقواعد التقنية واألخالقية للنشاط الريايض 

الذي ميارسونه.
 

إليه  يعهد  جهاز  األسايس عىل  نظامها  يف  تنص  أن  الرياضية  الجامعات  عىل  يجب  الغاية،  ولهذه 

بالتأديب عىل أساس أن يكون هذا التأديب عىل شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية 

التي لها عضوية بها. 
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املادة 25

يجب عىل الجامعات الرياضية أن تحصل عىل تأهيل من اإلدارة ألجل مامرسة صالحياتها والتمتع 

باملزايا املقررة لفائدتها. 

أساسية  أنظمة  تعتمد  والتي  القانون  هذا  أحكام  وفق  مؤسسة  تكون  التي  الرياضية  الجامعات 

مصادق عليها من طرف اإلدارة وتطبق الربنامج الوطني يف مجال الرياضة، هي وحدها التي تحصل 

عىل تأهيل من اإلدارة. 

وال يجوز أن تؤهل إال جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط ريايض.

املادة 26  

ميكن سحب التأهيل من الجامعة يف حالة عدم احرتام قواعد التسيري املحددة يف نظامها األسايس أو 

اإلخالل بالنصوص الترشيعية والتنظيمية التي ترسي عليها.

املادة 27

الجمع العام هو أعىل جهاز تقريري يف الجامعة الرياضية ويحدد النظام األسايس للجامعة الرياضية 

تأليفها وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسري عمله. 

ال يجوز أن يحرض يف الجمع العام لجامعة رياضية إال األشخاص الذاتيون أو املعنويون األعضاء يف 

الجامعة املذكورة واألشخاص املأذون لهم مبوجب نظامها األسايس لحضور الجمع العام املذكور.  

يتألف املكتب املديري للجامعة من أعضاء ينتخبهم الجمع العام، ويجب ان يكونوا كلهم مغاربة. 

يشارك ممثل لإلدارة بحكم القانون يف املكتب املديري للجامعة بصفة استشارية.
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املادة 28

تسلم الجامعات الرياضية للرياضيني واألطر الرياضية بالجمعيات والرشكات الرياضية التابعة لها 

إجازات ورخص قصد املشاركة يف املنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتوىل 

الجامعة مسؤولية تنظيمها.

ولهذا الغرض، يجب عىل الجمعيات والرشكات الرياضية أن تودع طلبات اإلجازات والرخص لدى 

الجامعة أو العصبة املعنية باسم رياضييها الراغبني يف املشاركة يف املنافسات والتظاهرات الرياضية. 

تدوم مدة صالحية الرخصة سنة واحدة. 

يخضع منح اإلجازة للريايض وكذا تجديدها لنتائج املراقبة الطبية التي يجب أن يخضع لها. 

الدولية  األنظمة  عليها يف  املنصوص  الرخص  املغاربة  للرياضيني  أيضا  الرياضية  الجامعات  وتسلم 

للمشاركة يف املنافسات والتظاهرات الرياضية. 

ويكون الحصول عىل اإلجازات والرخص املشار إليها بالفقرتني السابقتني رشطا الزما للمشاركة يف 

جميع املنافسات والتظاهرات الرياضية.

املادة 29

لتمثيل  والرياضيني  الرياضية  والرشكات  الرياضية  الجمعيات  اختيار  بصالحية  الجامعات  تضطلع 

الوطنية  اللجنة  باختصاصات  اإلخالل  دون  الدولية،  الرياضية  والتظاهرات  املنافسات  يف  املغرب 

األوملبية املغربية واللجنة الوطنية الباراملبية املغربية.

ويجب إطالع اإلدارة عىل االختيار املذكور.
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 املادة 30 

يجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن هياكلها، أجهزة مركزية أو جهوية ميكن أن تفوض إليها جزءا من 

صالحياتها باستثناء مهام املرفق العام املعهود بها إليها. 

وتحدد باتفاقية رشوط وكيفية مراقبة الجهاز املعني من طرف املكتب املديري للجامعة.

 

املادة 31

التي  بالنظم  أو  بالترشيعات  أو إخاللها  األساسية  الجامعة خرقا خطريا ألنظمتها  ارتكاب  يف حالة 

ترسي عليها أو إذا أصبح سري الجامعة أو نشاطها مرضا بالنشاط الريايض املعني، يوجه إعذار إىل 

الجهاز اإلداري املعني، لتصحيح الوضعية موضوع اإلعذار يف أجل ال يتعدى ثالثة أسابيع.

ويف حالة عدم االستجابة يجوز لإلدارة حل جهاز إدارة الجامعة املعنية أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ملصلحة النشاط الريايض املعني والسيام تعيني لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تويل إدارة الجامعة 

إىل حني انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة املؤقتة تاريخه يف أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ 

حل جهاز إدارة الجامعة املعنية. 

القسم الثاين
يف العصب الجهوية الهاوية

املادة 32 

يجب عىل الجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية التي تشارك يف املنافسات والتظاهرات الرياضية 

التي لها صبغة الهواية أن تنضم إىل عصبة جهوية تؤسس يف كل جهة من الجهات املحدثة مبوجب 

القانون رقم 96 .47 املتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهـري الرشيف رقم 1.97.84 بتاريخ 

23 من ذي القعدة 1417 ) 2 أبريل 1997(. 

وال يجوز أن تؤسس إال عصبة واحدة يف كل جهة وبالنسبة لكل نشاط ريايض. 



57

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

ترسي عىل العصب الجهوية أحكام الظهري الرشيف املشار إليه أعاله رقم 1.58.376  الصادر يف 3  جامدى 

األوىل 1378 ) 15 نوفمرب 1958 (، كام وقع تغيريه وتتميمه واألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون. 

يجب أن يتضمن نظامها األسايس بنودا تسعى إىل تحقيق عىل الخصوص ما ييل: 

• التقيد باألنظمة املعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها؛	

• النهوض باألنشطة الرياضية و البدنية و الذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها ؛	

• التنقيب عن املواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب؛	

• استفادة األشخاص األقل حظا من مامرسة الرياضة؛	

• املساواة يف تويل النساء والرجال مناصب يف أجهزة إدارتها.	

القانون  هذا  ألحكام  مطابقته  من  تتحقق  التي  اإلدارة  إىل  املذكور  األسايس  النظام  تبليغ  يجب 

والنصوص املتخذة لتطبيقه.

 

املادة 33

تأسيس  قاعدة  تطبيق  كان  إذا  أعاله   32 املادة  أحكام  من  باستثناءات  تسمح  أن  لإلدارة  يجوز 

عصبة واحدة يف كل جهة من شأنه أن يلحق رضرا بتنمية النشاط الريايض املعني، وذلك نظرا عىل 

الخصوص إىل طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة.

املادة 34

تسهر العصب الجهوية، عىل املستوى الجهوي، عىل تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة 

إىل النهوض باألنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها. 

الرياضية،  الجامعات  تحددها  التي  لألنظمة  طبقا  املذكورة،  العصب  تضطلع  الصدد،  هذا  ويف 

مبسؤولية تنظيم املنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية بني الجمعيات الرياضية 

والرشكات الرياضية التي تتألف منها، وتساهم يف دراسة وإنجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية 

ويف تكوين األطر التقنية يف مجال تخصصها.
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املادة 35  

الجمع العام هو أعىل جهاز تقريري يف العصبة الجهوية ويحدد النظام األسايس للعصبة الجهوية 

تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسري عمله. 

ال يجوز أن يحرض يف الجمع العام لعصبة جهوية إال األشخاص الذاتيون أو املعنويون األعضاء يف 

العصبة املذكورة واألشخاص املأذون لهم مبوجب نظامها األسايس لحضور الجمع العام املذكور. 

يتألف املكتب املديري للعصبة الجهوية من أعضاء ينتخبهم الجمع العام، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة. 

يشارك ممثل لإلدارة بحكم القانون يف املكتب املديري للعصبة الجهوية بصفة استشارية. 

القسم الثالث
يف العصب االحرتافية

املادة 36

يجب عىل كل جامعة رياضية أن تفوض إىل عصبة احرتافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم املنافسات 

وتنسيقها  وتسيريها  اختصاصها  تدخل ضمن  التي  االحرتافية  الصبغة  ذات  الرياضية  والتظاهرات 

وكذا حق االستغالل التجاري للمنافسات والتظاهرات املذكورة إذا: 

• كان الرياضيون املجازون املشاركون يف املنافسات الوطنية للنخبة البالغني سن الرشد، ميثلون 	

%50  عىل األقل من الرياضيني املحرتفني ؛

• البالغني سن 	 للنخبة  الوطنية  املنافسات  املشاركني يف  األقل من  نسبة %50 عىل  كانت  أو 

الرشد رشكات رياضية. 
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املادة 37 

تحدث العصب االحرتافية من طرف الجامعات الرياضية املعنية يف شكل جمعيات خاضعة 

ألحكام الظهري الرشيف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 

نوفمرب 1958(، كام وقع تغيريه وتتميمه ولألحكام الخاصة املنصوص عليها يف هذا القانون. 

وتتكون العصب املذكورة من الجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية التي تشارك يف املنافسات 

والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة االحرتافية.
 

يجب أن يصادق عىل األنظمة األساسية للعصب االحرتافية من طرف اإلدارة. 

املادة 38 

يجب أن يكون التفويض املنصوص عليه يف املادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تربم بني الجامعة 

أن  اإلدارة. ويجب  قبل  أن يصادق عليها من  والتي يجب  املعنيتني  االحرتافية  الرياضية والعصبة 

تتضمن االتفاقية املذكورة عىل الخصوص ما ييل:  
 

• الصالحيات الخاصة بالجامعة والصالحيات املفوضة إىل العصبة االحرتافية وكذا الصالحيات 	

املامرسة بكيفية مشرتكة، عند االقتضاء؛

• كيفية إجراء املراقبة املالية واإلدارية عىل العصبة االحرتافية من طرف الجامعة الرياضية ؛	

• الكيفية التي يتم وفقها استعامل البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفني؛	

• مدة االتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم ريايض دون أن تتجاوز 5 سنوات؛ 	

• كيفية تجديد االتفاقية التي يجب أال تنص عىل التجديد الضمني؛	

• كيفية الفسخ املبكر لالتفاقية الذي ال يجوز أن يعمل به إال عند نهاية موسم ريايض وعن 	

طريق إخطار مسبق أجله ثالثة )3( أشهر.



60

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

 املادة 39

يدير كل عصبة احرتافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعني رئيس 

الجامعة املفوضة ثلثه اآلخر من بني أعضاء الجمع العام.
 

يشارك ممثل لإلدارة بحكم القانون يف املكتب املديري للعصبة االحرتافية بصفة استشارية.

ال يجوز أن يحرض يف الجمع العام لعصبة احرتافية إال األشخاص الذاتيون أو املعنويون األعضاء يف 

العصبة املذكورة واألشخاص املأذون لهم مبوجب نظامها األسايس لحضور الجمع العام املذكور.

 

الفرع الثالث
يف الحركة األوملبية 

القسم األول
يف اللجنة الوطنية األوملبية املغربية

املادة 40

تتمتع اللجنة الوطنية األوملبية املغربية بالشخصية املعنوية وترسي عليها أحكام الظهري الرشيف 

نوفمرب1958(، كام وقع   15( األوىل 1378  الصادر يف 3 جامدى  أعاله رقم 1.58.376  إليه  املشار 

تغيريه وتتميمه واألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون ويف النصوص املتخذة لتطبيقه ونظامها 

األسايس املصادق عليه من طرف اإلدارة.

ويتم  القانون،  بقوة  العامة  املنفعة  بصفة  االعرتاف  املغربية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  تكتسب 

االعرتاف املذكور مبرسوم.

املادة 41

تتألف اللجنة الوطنية األوملبية املغربية من أعضاء تنتخبهم املكاتب املديرية بالجامعات الرياضية 

الوطنية من بني أعضائها، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

ويكون كل مغريب عضو يف اللجنة األوملبية الدولية عضوا بحكم القانون يف املكتب التنفيذي للجنة 

الوطنية األوملبية املغربية. 
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يشارك ممثل اإلدارة بحكم القانون يف اللجنة الوطنية األوملبية املغربية بصفة استشارية. 

ويجوز للجنة الوطنية األوملبية املغربية أن متثل لدى العصب الجهوية بلجان أوملبية جهوية. 

يشارك ممثل اإلدارة بحكم القانون يف املكتب املديري لكل لجنة أوملبية جهوية بصفة استشارية.

املادة 42 

املكتب  يف  عضويته  فقد  أعضائها  من  عضو  كل  املغربية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  عضوية  يفقد 

املديري لجامعة رياضية وطنية. 

ويف حالة شغور منصب عضو من األعضاء، يجب عىل اللجنة الوطنية األوملبية املغربية العمل عىل 

أن يتم انتخاب عضو يحل محله يف أجل ال يتعدى ثالثة أشهر.

 

املادة 43

تناط باللجنة الوطنية األوملبية املغربية املهام اآلتية: 

• السهر عىل النهوض بالرياضة. 	

• الحركة األوملبية وامليثاق 	 السهر عىل احرتام مبادئ  الحركة األوملبية وحاميتها وكذا  تنمية   

األوملبي؛

• متثيل املغرب يف األلعاب األوملبية ويف املنافسات والتظاهرات الرياضية اإلقليمية أو القارية 	

أو العاملية التي تنظم تحت إرشاف اللجنة األوملبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أديب ومايل 

عن كل مشاركة؛  

• القيام، باتفاق مع اإلدارة وباقرتاح من الجامعات الرياضية املعنية، بإعداد الرياضيني املشاركني 	

يف املنافسات والتظاهرات الرياضية املذكورة وكذا بتشكيل الوفد الريايض املغريب املشارك يف 

هذه املنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته؛

• العمل عىل محاربة أي شكل من أشكال التمييز يف املجال الريايض واملساهمة يف نرش القيم 	

األوملبية النبيلة؛
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• املشاركة يف األعامل الهادفة إىل الوقاية من تعاطي املنشطات ومحاربتها؛	

• املساهمة يف إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية الالزمة ملامرسة األنشطة البدنية 	

والرياضية؛   

• الدولية 	 األوملبية  اللجنة  تقرها  التي  للقواعد  وفقا  واستغاللها  األوملبية  الرموز  حامية 

والتوجيهات الصادرة عنها؛

• ضامن احرتام قرارات اللجنة األوملبية الدولية؛	

• إىل مسطرة 	 اللجوء  أو  القضاء  إىل  اللجوء  املعنية وقبل  األطـراف  أحد  مـن  بطـلب  القيام، 

املجازين  الرياضية  واألطر  الرياضيني  بني  نزاع  نشوب  عند  التوفيق  مبساعي  التحكيم، 

والجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب 

االحرتافية باستثناء النزاعات املتعلقة بتعاطي املنشطات أو املتعلقة بحقوق ال يجوز لألطراف 

التنازل عنها. ولهذا الغرض، تعتمد يف نظامها األسايس مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق 

تتوىل تعيني أعضائه؛  

• القيام، بطلب من األطراف املعنية، بالتحكيم يف أي نزاع ناتج عن تنظيم األنشطة البدنية 	

والرياضية أو مامرستها وذلك يف الحاالت ووفق الرشوط املنصوص عليها يف املادة 44 بعده.

املادة 44

وتنظيمها  تكوينها  يحدد  الريايض  للتحكيم  غرفة  املغربية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  لدى  تحدث 

والقواعد املسطرية املطبقة أمامها بنص تنظيمي.

اتفاق يربم بني  أو  املعنية ومبوجب رشط تحكيم  األطراف  بالبت، بطلب من  الهيئة  تختص هذه 

األطراف بعد نشوب النزاع، يف أي خالف ناتج عن تنظيم األنشطة البدنية والرياضية أو مامرستها، 

يحصل بني الرياضيني واألطر الرياضية املجازين والجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية والجامعات 

الرياضية والعصب الجهوية والعصب االحرتافية باستثناء النزاعات املتعلقة بتعاطي املنشطات 

أو املتعلقة بحقوق ال يجوز لألطراف التنازل عنها. 
 

تكون مقررات غرفة التحكيم الريايض واجبة النفاذ وملزمة لجميع األطراف املتنازعة.  
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القسم الثاين
يف اللجنة الوطنية البارالـمبية املغربية

 
املادة 45

تحدث لجنة وطنية بارالـمبية مغربية ترسي عليها أحكام الظهري الرشيف املشار إليه أعاله رقم 

1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958(، كام وقع تغيريه وتتميمه واألحكام 

املنصوص عليها يف هذا القانون ويف النصوص املتخذة لتطبيقه ونظامها األسايس املصادق عليه من 

طرف اإلدارة. 

،ويتم  القانون  بقوة  العامة  املنفعة  بصفة  االعرتاف  املغربية  البارالـمبية  الوطنية  اللجنة  تكتسب 

االعرتاف املذكور مبرسوم.

 املادة 46

تتألف اللجنة الوطنية البارالـمبية املغربية من أعضاء تنتخبهم املكاتب املديرية بالجامعات الرياضية 

الوطنية املعنية بالرياضات املدرجة يف الربنامج الرسمي لأللعاب الباراملبية، من بني أعضاءها، ويجب 

أن يكونوا كلهم مغاربة.
 

ويكون كل مغريب عضو يف اللجنة الباراملبية الدولية عضوا بحكم القانون يف املكتب التنفيذي للجنة 

الوطنية الباراملبية املغربية
 

يشارك ممثل اإلدارة بحكم القانون يف اللجنة الوطنية الباراملبية املغربية، بصفة استشارية. 



64

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املادة 47 

يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالـمبية املغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته يف املكتب 

املديري لجامعة رياضية باراملبية وطنية.

ويف حالة شغور منصب عضو من األعضاء، يجب عىل اللجنة الوطنية الباراملبية املغربية العمل عىل 

أن يتم انتخاب عضو يحل محله يف أجل ال يتعدى ثالثة أشهر.

املادة 48

تناط باللجنة الوطنية الباراملبية املغربية املهام اآلتية:  
 

• متثيل املغرب يف األلعاب الباراملبية ويف املنافسات والتظاهرات الباراملبية اإلقليمية أو القارية 	

أو العاملية التي تنظم تحت إرشاف اللجنة الباراملبية الدولية؛ 
 

• القيام بتشكيل الوفد الريايض املغريب املشارك يف املنافسات والتظاهرات الرياضية املذكورة 	

وبتنظيمه وإدارته وإعداد تقرير أديب و مايل عن كل مشاركة مغربية يف هذه املنافسات؛

• القيام، باتفاق مع اإلدارة وباقرتاح من الجامعات الرياضية املعنية، بإعداد الرياضيني املشاركني 	

يف املنافسات والتظاهرات الرياضية البارالـمبية الدولية؛ 

• تأطري الرياضات البارالـمبية عىل املستوى الوطني.	
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الباب الثالث
يف التعليم والتكوين الرياضيني

الفرع األول
يف املؤسسات الخاصة للرياضة وللرتبية البدنية 

املادة 49

يجب عىل كل شخص ذايت أو معنوي يعتزم استغالل مؤسسة خاصة للرياضة وللرتبية البدنية 

أو االستثامر فيها أن يديل بترصيح مسبق إىل اإلدارة التي تتحقق من احرتام رشوط الصحة والسالمة 

ومؤهالت العاملني بها.
 

يف حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللرتبية البدنية أو تفويتها، يجب عىل من يستغلها أن يقدم 

إىل اإلدارة ترصيحا بتعديل الترصيح املسبق. كام يجب اإلدالء بهذا الترصيح يف حالة: 
  

• إحداث ملحقة للمؤسسة؛	

• النشاط 	 تغيري  عنها  ينشأ  أو  املؤسسة  وتسيري  بتنظيم  متس  أن  شأنها  من  تغيريات  إجراء 

الريايض الذي تتوىل تعليمه أو الذي ميارس بها؛ 

• تغيري املسريين 	

يحدد بنص تنظيمي شكل الترصيح املسبق والترصيح املعدل له واآلجال التي يجب أن يودع داخلها 

هذان الترصيحان وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بهام. 

التأمني املشار إليها يف  البدنية إلجبارية إبرام عقود  وتخضع املؤسسات الخاصة للرياضة وللرتبية 

املادة 11 من هذا القانون. 
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املادة 50

عندما يتبني من الترصيح املسبق املنصوص عليه يف املادة 49 من هذا القانون أن املؤسسة ال تتوفر 

فيها رشوط الصحة والسالمة و مؤهالت العاملني، ميكن لإلدارة مبوجب مقرر معلل أن تعرتض عىل 

فتح هذه املؤسسة، إذا قامت بتوجيه إعذار إىل املرصح بالتقيد بتلك الرشوط داخل أجل ثالثة )3( 

أشهر، وعاينت بأن هذا األخري مل ميتثل لإلعذار املذكور.   

املادة 51

تخضع املؤسسات الخاصة للرياضة وللرتبية البدنية ملراقبة مفتشني تعتمدهم اإلدارة لهذا الغرض 

بصفة قانونية وتشمل هذه املراقبة:  
 

• التحقق من مطابقة التعليم امللقن للقواعد التقنية لألنشطة الرياضية كام تقرها الجامعات 	

الرياضية املعنية؛

• باألنشطة 	 الخاصة  التقنية  الصحة والسالمة وللمعايري  لقواعد  املؤسسة  امتثال  التحقق من 

الرياضية امللقنة؛

• قواعد التسيري اإلداري والرتبوي والبيداغوجي للمؤسسة، كام يتم تحديدها بنص تنظيمي؛ 	

• كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الريايض امللقن ومراعاة األداب العامة.	

 

الفرع الثاين
يف مراكز التكوين الريايض

املادة 52 

والشواهد  الرخص  اإلدارة مع مراعاة  اعتامد تسلمه  الريايض عىل  للتكوين  إحداث مركز  يتوقف 

املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتحدد بنص تنظيمي رشوط 

منح االعتامد املذكور وتجديده وسحبه.
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اكتتاب  الريايض  التكوين  للتجديد، ويجب عىل مراكز  مينح االعتامد ملدة أربع )4( سنوات قابلة 

وثائق التأمني املشار إليها يف املادة 11 من هذا القانون.

 

املادة 53

يجب عىل مراكز التكوين الريايض أن تسجل الرياضيني الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات 

والعصب املعنية وأن توفر لهم تعليام دراسيا عاما أو تعليام مهنيا إىل حني بلوغهم السن الذي ال 

يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانني الجاري بها العمل. 

املادة 54

يجب عىل مراكز التكوين الريايض أن ترتبط مع الرياضيني الصغار املشار إليهم يف املادة 53 أعاله 

باتفاقية تكوين مطابقة التفاقية منوذجية تحدد بنص تنظيمي. 

يرخص ملراكز التكوين الريايض بإبرام العقود الرياضية املشار إليها يف املادة 14 من هذا القانون مع 

الرياضيني الذين يرتاوح عمرهم بني 15 سنة و 18 سنة كاملة، رشيطة الحصول عىل إذن من أوليائهم 

واإلدالء مبا يثبت استعدادهم الصحي. 

املادة 55 

املهني  للتعليم  البيداغوجي  للتعليم املدريس والربنامج  البيداغوجي  الربنامج  تنظيمي  يحدد بنص 

امللقن مبراكز التكوين الريايض وكذا تنظيم مراكز التكوين املذكورة وكيفية تسيريها من طرف اإلدارة 

املختصة. 
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الباب الرابع
يف الفاعلني الرياضيني

الفرع األول
يف الرياضيني

القسم األول
يف صفة الريايض

املادة 56

متنح صفة ريايض هاوي )ة( أو ريايض محرتف )ة( للرياضيني املامرسني لألنشطة البدنية والرياضية 

من لدن الجامعة املعنية، وفقا للتعاريف املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون ولألنظمة 

العامة للجامعات الرياضية.

املادة 57

تحدد صفة ريايض من املستوى العايل ومتنح من لدن لجنة وطنية لرياضة املستوى العايل، باقرتاح 

من الجامعة الرياضية املعنية وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية األوملبية املغربية، للرياضيني الذين 

يحملون ألقابا وطنية أو عاملية، ولكل ريايض )ة( معني مبنح هذه الصفة أو سحبها الحق يف الطعن 

لدى غرفة التحكيم الريايض املنصوص عليها يف املادة 44 من هذا القانون.

يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل وقواعد تنظيمها وتسيريها وكذا 

رشوط منح صفة ريايض )ة( من املستوى العايل ورشوط سحبها.
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القسم الثاين
يف استغالل صورة الرياضيني

املادة 58

يرخص للجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية باالستغالل التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها، 

للصورة الجامعية لفرقها أو للصورة الجامعية املقرتنة للرياضيني الذين ترتبط معهم الجمعيات 

أو الرشكات املذكورة بعقد ريايض. 
 

يجب عىل الجمعية الرياضية أو الرشكة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل االستغالل التجاري 

للصورة الجامعية للفريق أو للصورة الجامعية املقرتنة إىل كل ريايض)ة( أو إطار ريايض )ة( معني. 

املادة 59 

يجب أن تحدد رشوط االستغالل التجاري للصورة الفردية املقرتنة للرياضيني الذي تقوم به الجمعية 

الرياضية أو الرشكة الرياضية التي تشغلهم، يف العقد الريايض املربم بني الطرفني املنصوص عليه يف 

املادة 14 من هذا القانون.
 

غري أنه، يجب عىل الرياضيني أال يقوموا بأي حال من األحوال بتفويت حقهم يف االستغالل التجاري 

لصورتهم الفردية إىل منافيس مساندي الجمعية الرياضية أو الرشكة الرياضية التي تشغلهم.

القسم الثالث
يف املراقبة الطبية

املادة 60 

إطار هذا  تنظم يف  رياضية  تظاهرات  أو  منافسات  املشاركة يف  يرغب يف  ريايض  كل  يجب عىل 

القانون أن يخضع ملراقبة طبية.
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يتوفر كل العب )ة( أو ريايض مجاز)ة( عىل دفرت طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني 

باألمر وكذا املعلومات الشخصية الرضورية ويتم تقدميه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم 

باملراقبة والتتبع الطبي. 

ولهذه الغاية، تربم الجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية ومراكز التكوين الريايض واملؤسسات 

البدنية وفقا ألحكام القانون رقم 10.94 املتعلق مبزاولة الطب الصادر  الخاصة للرياضة وللرتبية 

بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.96.123 بتاريخ  5 ربيع اآلخر 1417 )21 أغسطس 1996( مع طبيب 

أو عدة أطباء مرخص لهم يف مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء األولوية لألطباء االختصاصيني 

يف الطب الريايض اتفاقيات تتيح مبوجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إىل إشهاد األطباء عىل 

توفرهم عىل اللياقة البدنية وعىل غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم يف املنافسات والتظاهرات 

الرياضية املعنية أو مامرستهم للرياضة. 

الريايض )ة( يف اختيار الطبيب الذي يريده إلثبات  يجب أال تنال االتفاقيات املذكورة من حرية 

قدراته البدنية، وال ميكن أن تدخل حيز التنفيذ إال بعد أن يؤرش عليها رئيس املجلس الوطني لهيئة 

األطباء الوطنية.  

املادة61

ال ميكن ألي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو رشكة رياضية أن يكون منخرطا يف الجمعية 

املذكورة أو مساهام يف الرشكة املذكورة أو عضوا يف أجهزتهام املسرية، وذلك تحت طائلة بطالن 

االتفاقية املذكورة.

وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بني جمعية رياضية أو رشكة رياضية وطبيب تنص عىل منح هذا 

األخري حافزا عىل النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الرشكة املذكورة. 
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 املادة 62  

يجـب عىل اإلدارة، يف حـالة اإلخالل باألحكام املنصـوص عليهـا يف املـادة 60 أعاله، أن متنع بصفة 

نهائية أو مؤقتة املخالفني من املشاركة يف منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية 

أو الرشكة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت املنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات 

أو تظاهرات رياضية أو املشاركة فيها. 

الفرع الثاين
يف األطر الرياضية

املادة 63

ال يجوز ألي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفام كان نوعه بتعليم الرتبية البدنية أو تعليم مامرسة 

رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل املؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للرتبية 

البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن مل يكن: 

• دبلوم 	 أو  تنظيمي  بنص  املحددة  الرشوط  وفق  يسلم  الدولة  دبلوم  أو  شهادة  عىل  حائزا 

معرتف مبعادلته؛

• أو حائزا عىل شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند االقتضاء، 	

من العصبة االحرتافية املعنية. 

املادة 64 

أو صورتهم  املقرتنة  الفردية  أو صورتهم  الرياضية  املقرتنة لألطر  الجامعية  الصورة  استغالل  ميكن 

الفردية وفقا ألحكام املادتني 58 و 59 0.أعاله.
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املادة 65 

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهري الرشيف رقم 1.58.008 الصادر يف 4 شعبان 1377 

)24 فرباير 1958( مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، يجوز الرتخيص للمدرسني واألطر 

التابعني للسلطات الحكومية املكلفة بالرتبية الوطنية أو بالتعـليـم العايل أو بالرياضة أو موظفي 

وأعوان الجامعات املحلية ملامرسة إحدى املهام املشار إليها يف املادة 63 أعاله، بالجمعيات الرياضية 

أو الرشكات الرياضية أو مراكز التكوين الريايض طبقا للرشوط املحددة بنص تنظيمي.

الفرع الثالث
يف الوكالء الرياضيني

 

املادة 66 

يشرتط ملامرسة مهنة الوكيل الريايض )ة(، كام هي معرفة يف املادة األوىل من هذا القانون، التوفر 

عىل اعتامد من الجامعة الرياضية املعنية يسلم وفق الرشوط املنصوص عليها يف األنظمة العامة 

للجامعة املذكورة. وتلتزم الجامعة بنرش لوائح الوكالء الرياضيني املعتمدين لديها كل سنة.

تتوىل الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكالء الرياضيني وتحرص عىل أن تضمن العقود واالتفاقيات 

هذا  ومالءمتها ألحكام  املعنيني  الريايض  والنشاط  الرياضيني  مصالح  أدناه   69 املادة  يف  إليها  املشار 

القانون. ولهذه الغاية، توجه العقود الرياضية واالتفاقيات املذكورة إىل الجامعات الرياضية التي تصدر، 

يف حالة عدم توجيهها العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف أنظمتها العامة يف حق الوكالء الرياضيني.

 

املادة 67 

مينع من مامرسة مهنة الوكيل الريايض كل شخص صدرت يف حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه 

جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غري العمدية. 
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املادة 68 

أو تنظيمية خاصة، ال يجوز ألي شخص أن  الواردة يف أحكام ترشيعية  التنايف  مع مراعاة حاالت 

ميارس مهنة الوكيل الريايض إذا كان: 
 

• عضوا يف مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احرتافية أو جامعة رياضية، أو أجريا لدى 	

هذه العصب أو الجامعات أو يتقاىض منها أجرا كيفام كان نوعه؛

• عضوا يف جمعية رياضية أو مساهام يف رشكة رياضية؛	

• أجريا لدى جمعية رياضية أو رشكة رياضية أو يتقاىض منها أجرا كيفام كان نوعه؛	

• عضوا يف أحد أجهزة تسيري أو إدارة جمعية رياضية أو رشكة رياضية أو مامرسا، بصفة قانونية 	

أو فعلية، إلحدى مهام التسيري أو اإلدارة داخلها؛

• مسريا أو أجريا مبركز للتكوين الريايض أو يتقاىض من هذا األخري أجرا كيفام كان نوعه؛	

• طبيبا أو عضوا يف الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لرشكة رياضية؛	

• مدربا أو مكونا يف جمعية رياضية أو رشكة رياضية أو مركزا للتكوين الريايض؛	

• حكام خالل املنافسات والتظاهرات الرياضية. 	

• عضوا يف اللجنة الوطنية االوملبية أو اللجنة الوطنية الباراملبية.	

املادة 69 

يجب عىل الوكالء الرياضيني أن يربموا مع كل ريايض )ة( أو إطار ريايض )ة( أو جمعية رياضية 

أو رشكة رياضية أو منظم منافسة رياضية كام جاء يف املادة 1 من هذا القانون، اتفاقيات طبقا 

التفاقية منوذجية تقرها اإلدارة. 
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ال يجوز لوكيل ريايض أن يعمل، خالل كل عملية، إال لحساب أحد الطرفني يف نفس العقد الذي 

يوكله وال ميكن أن يتقاىض أجره إال من هذا األخري ما مل تتفق جميع األطراف يف العقد املتعلق 

بنفس العملية عىل خالف ذلك. 

يجب أن يتضمن كل عقد ريايض أبرم بفضل تدخل وكيل ريايض اسم هذا الوكيل الريايض وكذا 

مبلغ أجرته. 

وال يجوز، تحت طائلة بطالن االتفاقية املربمة بني الوكيل الريايض والطرف الذي يعمل لحسابه، أن 

يفوق مبلغ األجر املمنوح للوكيل الريايض نسبة %10 من األجرة القارة دون املكافآت غري الثابتة 

التي يتقاضاها الطرف الذي وكله يف إطار العقد املربم بني األطراف.  

الباب اخلامس
يف املنافسات والتظاهرات الرياضية

الفرع األول
يف تنظيم املنافسات والتظاهرات الرياضية

املادة 70

للجامعات الرياضية املؤهلة وحدها صالحية تنظيم املنافسات بني العصب والجمعيات الرياضية 

والرشكات الرياضية والرياضيني لغرض تعيني عصبة أو جمعية رياضية أو رشكة رياضية أو ريايض 

فائزا بأحد األلقاب الوطنية أو الجهوية. 

املادة 71

يجب عىل كل شخص ذايت أو معنوي من غري الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل 

اململكة املغربية، تكون مفتوحة للرياضيني املجازين من قبل العصب أو الجامعات ويرتتب عليها 

منح لقب من األلقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة املعنية. 
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ويتوقف منح هذا الرتخيص عىل التقيد باألنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية 

وعىل قيام املنظم باكتتاب وثائق التأمني املحددة يف املادة 11 من هذا القانون.  

وعالوة عىل ذلك، عندما يكون املنظم جمعية رياضية أو رشكة رياضية، فال مينح الرتخيص إال بعد أن 

تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة االحرتافية من تأسيس الجمعية أو الرشكة املذكورة طبقا ألحكام 

هذا القانون ومن تالؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة االحرتافية املعنية.

وال يجوز ألي ريايض )ة( مجاز أن يشارك يف مثل هذه التظاهرات إال إذا حصل عىل إذن من الجامعة 

التي ينتمي إليها وإال تعرض للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف أنظمة الجامعة املذكورة. 

 

الفرع الثاين
يف استغالل املنافسات والتظاهرات الرياضية

القسم األول
يف حق االستغالل

املادة 72 

والتظاهرات  املنافسات  استغالل  يف  الحق  وحدها  االقتضاء،  عند  االحرتافية  وللعصب  للجامعات 

الرياضية التي تنظمها. 

املادة71 أعاله وحدهم  إليهم يف  الرياضية وكذا لألشخاص املشار  الرياضية وللرشكات  للجمعيات 

الحق يف استغالل التظاهرات الرياضية التي ينظمونها. 

املادة 73

يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احرتافية عند االقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية 

الوسائـط  البصـري والـمتعدد  السمعي  االستغـــالل  أو جزءا من حقوق  الرياضية كال  وللرشكات 

للمـنافســات أو التظاهرات الرياضية املنظمة من طرفها خالل كل موسم ريايض، كلام كانت هذه 

الجمعيات الرياضية أو الرشكات الرياضية مشاركة يف املنافسات أو التظاهرات الرياضية املذكورة.  

وتستفيد بالتايل من هذا التفويت كل جمعية رياضية وكل رشكة رياضية مشاركة يف  املنافسات أو 

التظاهرات الرياضية املذكورة. 
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تحدد كيفية هذا التفويت يف األنظمة العامة للجامعة أو للعصبة االحرتافية املعنية.

إذا مل تقم الجامعة بتفويت حقوق االستغالل السمعي البرصي واملتعدد الوسائط أو قامت بتفويت 

جزء منها فقط، وجب توزيع مداخيل الحقوق غري املفوتة وفقا ألحكام املادة 74 بعده.  

املادة 74

ضامنا للمصلحة العامة وملبادئ الوحدة والتضامن بني األنشطة الرياضية ذات الصبغة االحرتافية 

واألنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق االستغالل السمعي البرصي 

للمنافسات والتظاهرات الرياضية املنظمة من قبل جامعة رياضية أو عصبة احرتافية عند االقتضاء 

والتي قامت بتسويقها، بني كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية وعند االقتضاء 

العصبة االحرتافية. 

وتحدد االتفاقية املربمة بني الجامعة الرياضية والعصبة االحرتافية التابعة لها، املنصوص عليها يف 

املادة 38 من هذا القانون، الحصة املخصصة من هذه املداخيل للجامعة وتلك املخصصة للعصبة 

االحرتافية. 

ويتم توزيع حصة الجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية من هذه املداخيل بنسبة 50% حسب 

العصبة  االقتضاء،  عند  أو،  الجامعة  تحددها  التي  املعايري  حسب   %50 وبنسبة  التضامن  مبدأ 

والرشكات  الجمعيات  هذه  تحققها  التي  الرياضية  النتائج  عىل  خاصة  ترتكز  والتي  االحرتافية، 

الرياضية وعىل شهرتها. 

املادة 75 

حقوق  أصحاب  بصفتهم  اآلخرين  الرياضية  التظاهرات  وملنظمي  الرياضية  للجامعات  يجوز  ال 

ميس  التزام  أي  رياضية  تظاهرة  أو  منافسة  يف  املشاركني  الرياضيني  عىل  يفرضوا  أن  االستغالل، 

بحريتهم يف التعبري. 
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القسم الثاين
يف الحق يف اإلعالم

املادة 76

يسمح بالولوج مجانا إىل املالعب الرياضية للصحافيني الرياضيني املعتمدين من لدن اإلدارة العاملني 

الجمهور  بسالمة  املرتبطة  اإلكراهات  مراعاة  مع  البرصي  السمعي  أو  املكتوب  اإلعالم  مبؤسسات 

والرياضيني وبالطاقة االستيعابية لهذه املالعب. 

املادة 77

ال ميكن أن يحول تفويت حق استغالل منافسة أو تظاهرة رياضية إىل مصلحة لالتصال السمعي 

البرصي دون إعالم الجمهور عن طريق مصالح االتصال السمعي البرصي األخرى.

ال يجوز لبائع هذا الحق أو ملقتنيه أن يعرتض عىل قيام مصالح االتصال السمعي البرصي األخرى 

ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بني صور املصلحة أو املصالح املفوت لها وتنتقى بكل حرية 

من قبل املصلحة غري املفوت لها حق االستغالل التي تقوم ببثها.

تبث هذه اللقطات مجانا خالل الربامج اإلخبارية ويرفق بثها يف جميع الحاالت بالتعريف بشكل 

كاف مبصالح االتصال السمعي البرصي املفوت لها حق استغالل املنافسة أو التظاهرة الرياضية. 

ال يحول تفويت حق استغالل منافسة أو تظاهرة رياضية إىل مصلحة لالتصال السمعي البرصي 

دون إنجاز تعليق شفهي عىل هذه املنافسة أو التظاهرة الرياضية وبثها مجانا من طرف أي مصلحة 

لإلذاعة املسموعة بشكل مبارش أو مؤجل يف جميع أو بعض أنحاء الرتاب الوطني. 

وتحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي، بعد استطالع رأي الهيئة العليا لالتصال السمعي 

البرصي. 
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الفرع الثالث
يف سالمة املنافسات والتظاهرات الرياضية

املادة 78

اإلجراءات  وكذا  الرياضية  والتظاهرات  املنافسات  بسالمة  الخاصة  القواعد  تنظيمي  بنص  تحدد 

الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها. 
 

ويجب عىل الجامعات الرياضية أن تحدد القواعد التقنية املطبقة عىل التجهيزات الرياضية، السيام 

من أجل ضامن سالمة الرياضيني وسالمة املنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة.  

املادة 79

يجب أن تكون املنشآت الرياضية مطابقة للمعايري التقنية الخاصة بالنشاط الريايض املعني ولقواعد 

الصحة والسالمة الالزمة ملامرسة األنشطة البدنية والرياضية والستقبال الجمهور.
 

وتخضع املنشآت الرياضية إىل مصادقة اإلدارة بعد استطالع رأي لجنة يحدد تكوينها وصالحياتها 

بنص تنظيمي ومع مراعاة الرتاخيص املفروضة مبقتىض القوانني املعمول بها يف مجال التعمري. 

رقم  القانون  عليها، مقتضيات  اإلدارة  الرياضية، ومصادقة  املنشآت  وتهيئة  يراعى يف تصميم  كام 

10.03 املتعلق بالولوجيات. 

املادة 80

تتوقف تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصالحها قبل تنفيذها عىل مصادقة اإلدارة، 

مع مراعاة الرتاخيص والشهادات املفروضة مبقتىض القوانني املعمول بها يف مجال التعمري.

تحدد بنص تنظيمي رشوط منح املصادقة وسحبها.
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الباب السادس
يف دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص يف تنمية الحركة الرياضية

الفرع األول
يف مساهمة الدولة يف تكوين النخب و ضامن اندماج الرياضيني من املستوى العايل

املادة 81

يف  ومشاركتها  الوطنية  الرياضية  املنتخبات  وإعداد  الرياضية  النخب  تكوين  يف  الدولة  تساهم 

املغربية  االوملبية  الوطنية  اللجنة  مع  بتنسيق  ذلك  عىل  وتسهر  الدولية  الرياضية  املنافسات 

والجامعات الرياضية املعنية.

وتضمن الدولة والجامعات املحلية للرياضيني من املستوى العايل االندماج يف املجتمع والتدريب 

عىل مامرسة مهنة من املهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل 

عىل تكييف كفاءاتهم مع متطلبات املجتمع.
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الفرع الثاين
يف إعانات الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص

املادة 82

ميكن للجامعات الرياضية وللعصب االحرتافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد 

من إعانات الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية، و يجب أن تخضع هذه اإلعانات إلطار 

تعاقدي وفق األنظمة الجاري بها العمل. كام تلتزم الجامعات الرياضية والعصب االحرتافية والعصب 

الجهوية والجمعيات الرياضية املستفيدة من هذه اإلعانات بتقديم مالية سنوية لألطراف املانحة.

والعصب  للجامعات  منح  تقديم  يف  أعاله  األوىل  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  اإلعانات  وتتمثل 

ألمالك  تابعة  منشآت  استخدام  من  ومتكينها  إشارتها  رهن  مؤطرين  ووضع  املعنية  وللجمعيات 

الدولة أو الجامعات املحلية أو املؤسسات العمومية. 

الجهوية وللجمعيات  الرياضية وللعصب االحرتافية وللعصب  للجامعات  وعالوة عىل ذلك، ميكن 

الخاص  للقانون  الخاضعني  املعنويني  األشخاص  ومن  الذاتيني  األشخاص  من  تتلقى  أن  الرياضية 

مساعدات وهبات السيام عىل شكل دعم مادي مع ضامن املراقبة واالفتحاص.

املادة 83

ميكن للرشكات الرياضية املحدثة واملسرية وفقا ألحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة 

والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية، كلام استجابت لدفرت التحمالت تعده اإلدارة وكلام كانت 

اإلعانة املذكورة:

• مخصصة حرصيا إلنجاز املهام التي تدخل يف إطار الصالح العام والسيام تكوين الرياضيني 	

الشبان ومحاربة العنف وأعامل الرتبية واإلدماج ؛

• خاضعة لنظام محاسبي ميكن من مراقبة تخصيصها.	
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الفرع الثاين املكرر
يف تخصيص فضاءات ملامرسة الرياضة

املادة 84

تتميام ألحكام الفصل 2 من الظهري الرشيف رقم 1.60.063 الصادر يف 30 من ذي الحجة 1379 

)25 يونيو 1960( بشأن توسيع نطاق العامرات القروية، يجب أن تخصص يف كل تصميم خاص 

هو  كام  والرياضية  البدنية  األنشطة  ملامرسة  أرضية  مساحات  القروية،  العامرات  نطاق  بتوسيع 

معمول به يف القانون 12.90 املتعلق بالتعمري.

املادة 85

يجب أن تخصص يف كل تجزئه عقارية خاضعة للقانون 25.90  املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات، مساحات معدة للنشاطات الرياضية تتناسب وأهمية التجزئات.

وتحدد كيفية متويل وتجهيز املساحات املخصصة لألنشطة الرياضية املشار إليها يف الفقرة السابقة 

ورشوط استخدامها  مبوجب اتفاقيات خاصة بني األطراف املعنية. 

الفرع الثالث
يف التسهيالت املمنوحة للرياضيني

املادة 86

مبقاولته  املستخدمني  يخص  فيام  للتغيب  ومنح رخص  العمل  توقيت  تعديل  املشغل  يجب عىل 

املدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة يف منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يرتتب 

عن ذلك إجحاف بحقوقهم املهنية.
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املادة 87

تتميام ألحكام الفصل 41 من الظهري الرشيف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 )24 فرباير 

1958( مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، يستفيد املوظفون املدعوون للقيام بتداريب 

الرشوط  وفق  التغيب  رخص  من  دولية  أو  وطنية  رياضية  منافسات  يف  للمشاركة  أو  إعدادية 

املنصوص عليها يف املادة 88 بعده.

املادة 88

ترصف األجور عن ساعات أو أيام التغيب كام لو كان املتغيب قضاها يف العمل إذا كان الغياب مربرا 

مبشاركة األجري يف تداريب إعدادية أو منافسات رياضية دعي إليها طبقا لتعليامت اإلدارة أو تنفيذا 

التفاقية االحتضان املشار إليها يف املادة 90 أدناه.

املادة 89

واملؤسسات  املنجمية  واملؤسسات  العمومية  واملؤسسات  املحلية  الجامعات  مستخدمو  يستفيد 

ووفق  الحاالت  يف  التغيب  رخص  ومن  العمل  توقيت  تعديل  من  خاص  أسايس  لنظام  الخاضعة 

الرشوط املنصوص عليها يف املادة 88 أعاله.

الفرع الرابع
يف اتفاقيات االحتضان

املادة 90

تساهم املؤسسات العامة والخاصة يف تنمية الحركة الرياضية والنهوض باملستوى االجتامعي واملهني 

للرياضيني وذلك بإبرام اتفاقيات مع الرياضيني أو مع الهيئات الرياضية املعنية تسمى »اتفاقيات 

االحتضان«.

يصدر نص تنظيمي يحدد رشوط وشكليات هذه االتفاقيات ومسطرة البت يف النزاعات بني األطراف 

املتعاقدة.
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املادة 91

يراد يف مدلول هذا القانون باتفاقيات االحتضان، العقود املربمة بني املؤسسات املعنية والرياضيني 

أو الهيئات الرياضية وتضمن املؤسسات مبوجبها التأهيل املهني واستقرار التشغيل للرياضيني ودعم 

الوسائل املالية واإلدارية والتقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة املعنية مبختلف 

األساليب املرشوعة. 

الريايض  أو  املحتضنة  الرياضية  الهيئة  واستقالل  االحتضان عىل هوية  اتفاقية  تحافظ  أن  ويجب 

املحتضن وال يجوز أن تستفيد من اتفاقية االحتضان سوى الهيئات املؤسسة وفق األحكام املنصوص 

عليها يف هذا القانون. 

الباب السابع
يف البحث عن الجرائم ومعاينتها و يف العقوبات الجنائية

الفرع األول
يف البحث عن الجرائم ومعاينتها

املادة  92

عالوة عىل ضباط الرشطة القضائية العاملني وفقا ألحكام القانون املتعلق باملسطرة الجنائية، يؤهل 

بصفة  املنتدبون  املحلفون  األعوان  بواسطة محرض  القانون  هذا  ألحكام  املخالفة  األفعال  ملعاينة 

قانونية لهذا الغرض من لدن اإلدارة. 
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املادة 93

البدنية  األنشطة  فيها  متارس  التي  األماكن  إىل  الولوج  أعاله  املادة 92  إليهم يف  املشار  لألعوان  ميكن 

والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها 

وجمع املعلومات واإلثباتات عن طريق االستدعاء أو بعني املكان. وال يجوز لهؤالء األعوان الولوج إىل 

هذه األماكن إال خالل ساعات فتحها للعموم وما بني الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء، إن مل تكن 

مفتوحة للعموم. كام ال يجوز لهم الولوج إىل أجزاء األماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيني باألمر. 

يخرب األعوان املشار إليهم يف الفقرة األوىل أعاله مسبقا وكيل امللك املختص بالعمليات املراد إنجازها 

قصد البحث عن األفعال املخالفة ألحكام هذا القانون.

يوثق مبضمون املحارض إىل أن يثبت العكس و توجه إىل وكيل امللك داخل الخمسة أيام املوالية 

لتحريرها، تسلم نسخة منها إىل املعني باألمر.

الفرع الثاين
يف العقوبات الجنائية

املادة 94 

تعاقب بغرامة من 50.000 إىل 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الرشكات الرياضية 

اكتتاب  أغفلت  التي  الريايض  التكوين  مراكز  أو  البدنية  وللرتبية  للرياضة  الخاصة  املؤسسات  أو 

وثائق التأمني املشار إليها يف املادة 11 من هذا القانون. 

وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغيل رياضيني محرتفني أو أطر رياضية محرتفة دون أن تربم 

مع كل واحد منهم عقدا رياضيا، كام هو منصوص عليه يف املادة 14 من هذا القانون. 
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املادة 95 

يعاقب بغرامة من 30.000 إىل 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إىل سنتني أو بإحدى هاتني 

العقوبتني فقط، كل شخص ذايت مساهم يف رشكة رياضية خالف أحكام املادة 20 من هذا القانون. 

املادة 96

استـعــمـلت  100.000 درهم كل هيئة رياضية غري مـؤهـلة  50.000 إىل  بغرامة من  تعاقب 

أو أدمـجت خصـوصــا يف أنظمتها األساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعامئها لالتصال كيفام كان 

شكلها، تسمية »جامعة« أو »عصبة« أو ادعت، داخل املغرب أو خارجه، إحدى التسميتني السالف 

الدولية  الرياضية  الجامعات  أو  املحلية  السلطات  أو  الحكومية  السلطات  إزاء  السيام  ذكرهام 

الشـركات  أو  الــرياضـية  الجـمــعيات  أو  الجـهـوية  أو  الوطنية  الرياضية  العصب  أو  الوطنية  أو 

الرياضية أو الرياضيني، مهام كانت وضعيتهم، أو منظمي التـظاهــرات الرياضية أو العموم.

املادة 97

للرياضة  خاصة  مؤسسة  باستغالل  يقوم  من  كل  درهم   20.000 إىل   2.000 من  بغرامة  يعاقب 

وللرتبية البدنية دون أن يديل بترصيح مسبق بذلك أو بترصيح معدل له إىل اإلدارة، طبقا ألحكام 

املادة 49 من هذا القانون.

املادة 98

للرياضة  خاصة  مؤسسة  باستغالل  يقوم  من  كل  درهم   50.000 إىل   5.000 من  بغرامة  يعاقب 

وللرتبية البدنية بكيفية مخالفة للترصيح املسبق أو للترصيح املعدل له أو هام معا، كام هو مشار 

إليهام يف املادة 49 من هذا القانون.
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املادة 99

يعاقب بغرامة من 50.000 إىل 100.000 درهم كل من يقوم باستغالل مؤسسة خاصة للرياضة 

وللرتبية البدنية ال تتوفر فيها رشوط الصحة والسالمة املنصوص عليها يف املادة 49 من هذا القانون.

املادة 100

يعاقب بغرامة من 2.000 إىل 20.000 درهم كل من يقوم باستغالل مركز للتكوين الريايض دون 

الحصول عىل االعتامد املنصوص عليه يف املادة 52 من هذا القانون.

املادة 101  

يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إىل 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيني الصغار 

دون أن يوفر لهم تعليام دراسيا عاما أو تعليام مهنيا كام هو منصوص عليه يف املادة 53 من هذا القانون. 

املادة 102

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف الفصل 381 من مجموعة القانون الجنايئ، كل من يقوم مقابل أجر 

كيفام كان نوعه، بتعليم الرتبية البدنية أو تعليم مامرسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين 

أو التحــكيم داخــل الــمؤسسات أو فـي الهـواء الطلـق أو يـدعي صفة مدرس للـرتبية البدنية والرياضية 

أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الرشوط املنصوص عليها يف املادة 63 من هذا القانون. 

 

املادة 103

يعاقب بغرامة من 30.000 إىل 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية ال تتوفر فيها 

الرشوط املنصوص عليها يف املادة 63 من هذا القانون. 
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املادة 104

)ة( داخل  ادعى مهنة وكيل ريايض  بغرامة من 50.000 إىل 100.000 درهم كل شخص  يعاقب 

املغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات املحلية أو الجامعات الرياضية الدولية 

أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الرشكات الرياضية أو الرياضيني 

االعتامد  الحصول عىل  دون  العموم   أو  الرياضية  التظاهرات  منظمي  أو  كانت وضعيتهم،  مهام 

املنصوص عليه يف املادة 66. 

املادة 105

يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إىل  50.000 درهم، كل من يقوم، خرقا ألحكام املادة 70 من هذا 

القانون، بتنظيم منافسة رياضية تتوج مبنح لقب مهام كان نوعه. 

 

املادة 106

يعاقب بغرامة من  50.000 درهم إىل 100.000 درهم، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية، خرقا 

ألحكام املادة 71  من هذا القانون.

املادة 107

يعاقب عىل األفعال التي تخل بسالمة املنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا ألحكام الفرع الثالث 

مكرر من الباب الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنايئ، املتعلق 

مبكافحة العنف أثناء املباريات أو التظاهرات الرياضية أو مبناسبتها.

 

املادة 108

يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إىل 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات املادة 86 من هذا 

القانون. 
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املادة 109

ترفع الغرامات املنصوص عليها يف املواد 95 و97 و98 و99 و100 و103 و105 و106 و108 أعاله 

من ضعفها إىل خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجرمية شخصا معنويا.

املادة 110

يف حالة العود ترفع العقوبات املنصوص عليها يف هذا الفرع إىل الضعف.

يوجد يف حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد 94 

و95 و96 و97 و98 و99 و100 و103 و105 و106 و108 أعاله مبقرر حائز لقوة اليشء املقيض به 

ثم ارتكب جنحة مامثلة قبل ميض خمس سنوات من متام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

تعترب جنحا متامثلة لتطبيق هذه املادة جميع الجنح املنصوص عليها يف هذا الفرع.

املادة 111

زيادة عىل عقوبات الغرامة املنصوص عليها يف املواد 97 و98 و99 و100 و101 أعاله، يجوز للمحكمة 

تطبيقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنايئ أن تأمر بإغالق املؤسسة ملدة محدودة أو بصفة 

نهائية. ويصدر األمر باإلغالق النهايئ وجوبا يف حالة العود. 

مؤقتة  بصفة  بإغالقها  األمر  لإلدارة  سبق  التي  املؤسسة  عىل  النهايئ  باإلغالق  إال  الحكم  ميكن  ال 

مبوجب املادة 50 من هذا القانون،

يجب عىل املستغل أن يستمر طوال مدة اإلغالق املؤقت يف منح األجور للمستخدمني وخاصة التي 

كانوا يقبضونها يف تاريخ إغالق املؤسسة أو املركز وبصفة عامة احرتام املقتضيات الترشيعية الجاري 

بها العمل يف ميدان الشغل.



89

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

الباب الثامن
أحكام انتقالية وختامية

املادة 112 

الرياضية املوجودة عند تاريخ دخول  الرياضية والرشكات  تتوفر الجمعيات والجامعات والعصب 

تتالءم مع  املذكور ليك  التاريخ  ابتداء من  التنفيذ عىل أجل 12 شهرا يحتسب  القانون حيز  هذا 

أحكام هذا القانون وأحكام النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 113

الريايض  التكوين  مراكز  أو  البدنية  وللرتبية  للرياضة  الخاصة  املؤسسات  ومسريو  مستغلو  يتوفر 

املوجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عىل أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ 

املذكور ليك يتالءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص املتخذة لتطبيقه.

 املادة 114

يتوفر الوكالء الرياضيون املعتمدون من قبل الجامعات الرياضية الوطنية عند تاريخ دخول هذا 

القانون حيز التنفيذ عىل أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ املذكور ليك يتالءموا مع أحكام 

هذا القانون وأحكام النصوص املتخذة لتطبيقه. 

املادة 115

ال تخضع ألحكام هذا القانون الهيئات الرياضية ذات الطابع العسكري.

املادة 116

باإلحاالت  وتعوض  والرياضة  البدنية  بالرتبية  املتعلق   06.87 رقم  القانون  عىل  اإلحاالت  تنسخ 

املطابقة لها الواردة يف هذا القانون.
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املادة 117

تنسخ أحكام القانون رقم 06.87 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 

رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 )19 ماي  1989(.

املادة 118

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نرش النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه 

الكامل يف الجريدة الرسمية.
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ظهري.�رشيف.رقم.1.11.38.�سادر.يف.29.من.جمادى.الآخرة.

1432.)2.يونيو.2011(.بتنفيذ.القانون.رقم.09.09.املتعلق.بتتميم.
جمموعة.القانون.اجلنائي.

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور والسيام الفصلني 26 و58 منه، 

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل:

بتتميم  املتعلق  القانون رقم 09.09  الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا،  بالجريدة  ينفذ وينرش 

مجموعة القانون الجنايئ، كام وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين. 

وحرر  بوجدة يف 29 من جامدى اآلخرة 1432 )2 يونيو 2011(

وقعه بالعطف

الوزير األول

اإلمضاء: عباس الفايس
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قانون رقم 09.09

يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنايئ

املادة الأوىل

يتمم الباب الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنايئ املصادق عليها بالظهري 

الرشيف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جامدى اآلخرة 1382 )26 نوفمرب 1962( بالفرع 2 مكرر التايل:

الفرع 2 مكرر

يف العنف املرتكب أثناء املباريات 

أو التظاهرات الرياضية أو مبناسبتها
 

الفصل 308 - 1
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من 

1.200 إىل 20.000 درهم كل من ساهم يف أعامل عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية 

البث،  أماكن عمومية أو مبناسبة هذا  التظاهرات يف  أو  املباريات  أثناء بث هذه  أو  أو مبناسبتها 

ارتكبت خاللها أفعال ترتب عنها موت طبقا للرشوط املنصوص عليها يف الفصل 403 من هذا القانون.

غري أن املدبرين واملحرضني عىل األفعال املذكورة يف الفقرة السابقة، يعاقبون بالعقوبة املقررة يف 

الفصل 403 من هذا القانون.

الفصل 308 - 2
إىل سنتني وبغرامة من  أشهر  ثالثة  بالحبس من  يعاقب  األشد،  الجنائية  باملقتضيات  اإلخالل  دون 

1.200 إىل 10.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من ساهم يف أعامل عنف أثناء مباريات 

أو تظاهرات رياضية أو مبناسبتها أو أثناء بث هذه التظاهرات أو املباريات يف أماكن عمومية أو مبناسبة 

هذا البث، ارتكب خاللها رضب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو اإليذاء.



93

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

غري أن املدبرين واملحرضني عىل األفعال املذكورة يف الفقرة السابقة يعاقبون بالعقوبات املقررة يف 

هذا القانون للزجر عن أفعال الرضب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو اإليذاء.

الفصل 308 - 3 
من  وبغرامة  سنة  إىل  أشهر  ثالثة  من  بالحبس  يعاقب  األشد،  الجنائية  باملقتضيات  اإلخالل  دون 

1.200 إىل 10.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من ساهم يف أعامل عنف أثناء 

مباريات أو تظاهرات رياضية أو مبناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو املباريات يف أماكن 

عمومية أو مبناسبة هذا البث وقع خاللها إلحاق أرضار مادية بأمالك عقارية أو منقولة مملوكة للغري.

غري أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين واملحرضني عىل األفعال املذكورة يف الفقرة السابقة.

الفصل 308 - 4
تطبق أحكام الفصول 308 - 1 و 308 - 2 و 308 - 3 عىل أعامل العنف املرتكبة أثناء مباريات 

أو تظاهرات رياضية أو مبناسبتها أو أثناء بث تلك املباريات أو التظاهرات أو مبناسبة هذا البث يف 

الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو يف وسائل النقل الجامعي أو محطات نقل املسافرين 

أو غريها من األماكن العمومية، سواء ارتكبت قبل املباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن 

معه.

الفصل 308 - 5
إىل   1.200 من  وبغرامة  أشهر  ستة  إىل  شهر  من  بالحبس  يعاقب  األشد،  الجنائية  باملقتضيات  اإلخالل  دون 

10.000 درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من حرض عىل التمييز العنرصي أو عىل الكراهية أثناء مباريات 

أو تظاهرات رياضية أو مبناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو املباريات يف أماكن عمومية أو مبناسبة هذا 

البث، بواسطة خطب أو رصاخ أو نداءات أو شعارات أو الفتات أو صور أو متاثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة 

أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب األصل الوطني أو األصل االجتامعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية 

العائلية أو الحالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السيايس أو االنتامء النقايب أو بسبب االنتامء أو عدم االنتامء 

الحقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني.
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يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، مبفهوم الفصلني 442 و 443 من هذا القانون 

بواسطة إحدى الوسائل املشار إليها يف الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية لآلداب واألخالق 

العامة يف حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.

الفصل 308 - 6
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من 1.200 

إىل 20.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات 

رياضية عىل شخص آخر أو عدة أشخاص أو عىل مكان وجود الجمهور أو الالعبني، أو داخل امللعب 

أو الحلبة أو املضامر الريايض، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة 

أو مادة أخرى من شأنها إلحاق رضر بالغري أو باملنشآت، أو قام بأعامل عنف من شأنها اإلخالل 

بسري مباراة أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت.

الفصل 308 - 7
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالحبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة من 

بأية وسيلة  أتلف،  أو  العقوبتني فقط، كل من عيب  بإحدى هاتني  أو  1.200 إىل 10.000 درهم 

كانت، تجهيزات املالعب أو املنشآت الرياضية.

الفصل 308 - 8
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بغرامة من 5.000 إىل 50.000 درهم، املسؤولون 

عن تنظيم األنشطة الرياضية الذين مل يتخذوا التدابري املنصوص عليها يف القانون أو يف النصوص 

التنظيمية أو يف أنظمة الهيئات الرياضية، املقررة ملنع أعامل العنف أثناء املباريات والتظاهرات 

الرياضية إذا نتج عن ذلك أعامل عنف.

إذا  السابقة  الفقرة  إليها يف  املشار  التدابري  تنفيذ  إليهم  املوكول  العقوبة األشخاص  بنفس  يعاقب 

ترتب عن إهاملهم أو تهاونهم يف القيام بها أعامل عنف.
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الفصل 308 - 9
من  وبغرامة  أشهر  ثالثة  إىل  من شهر  بالحبس  يعاقب  األشد،  الجنائية  باملقتضيات  اإلخالل  دون 

1.200 إىل 5.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من دخل أو حاول الدخول إىل ملعب 

أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مرشوع، 

سالحا مبفهوم الفصل 303 من هذا القانون أو شيئا به أشعة لزر أو مادة حارقة أو قابلة لالشتعال أو أية 

أداة أو مادة أخرى ميكن استعاملها يف ارتكاب العنف أو اإليذاء أو يف تعييب أو إتالف منشآت أو أداة 

تحظر حيازتها مبقتىض القانون أو األنظمة الرياضية.

الفصل 308 - 10
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إىل 10.000 درهم، كل من دخل 

أو حاول الدخول وهو يف حالة سكر أو تحت تأثري مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مواد مسكرة 

أو مؤثرات عقلية إىل ملعب أو قاعة للرياضة أو إىل أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة 

أو تظاهرة رياضية.

الفصل 308 - 11
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إىل 5.000 درهم، كل من دخل 

أو حاول الدخول باستعامل القوة أو التدليس إىل ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه 

مباراة أو تظاهرة رياضية.

دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إىل 

أرضية ملعب أو حلبة أو مضامر، بدون سبب مرشوع، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية.

الفصل 308 - 12
دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إىل 10.000 درهم، كل من قام 

ببيع تذاكر املباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعىل أو أقل من السعر املحدد لبيعها من طرف 

الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
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الفصل 308 - 13
ترفع الغرامات املحددة يف الفصول 308 - 1 إىل 308 - 12 أعاله إىل مبلغ يرتاوح بني ضعف الغرامة 

وخمسة أضعافها، إذا كان مرتكب الجرمية شخصا معنويا.

الفصل 308 - 14
تضاعف العقوبة يف حالة العود بالنسبة ملرتكبي الجرائم املنصوص عليها يف الفصول 308 - 1 إىل 

308 - 12 أعاله.

يوجد يف حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى األفعال املنصوص عليها يف الفصول 

308 - 1 إىل 308 - 12 أعاله، بحكم حائز لقوة اليشء املقيض به ثم ارتكب جنحة مامثلة قبل ميض 

خمس سنوات من متام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

تعترب جنحا متامثلة لتطبيق هذا املقتىض جميع الجنح املنصوص عليها يف هذا الفرع.

الفصل 308 - 15
يجوز للمحكمة أن تحكم يف حالة اإلدانة من أجل إحدى الجرائم املنصوص عليها يف الفصول 

308 - 1 إىل 308 - 12 أعاله باملصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغري حسن النية، األدوات 

واألشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل يف ارتكاب الجرمية أو التي تحصلت منها، وكذلك املنح 

وغريها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجرمية أو كانت معدة ملكافأته.

الفصل 308 - 16
يجوز للمحكمة أن تأمر بنرش املقرر الصادر باإلدانة طبقا ألحكام الفصل 48 من هذا القانون أو بثه 

مبختلف الوسائل السمعية البرصية أو بتعليقه.
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الفصل 308 - 17
يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص املعنوي يف حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم 

املنصوص عليها يف هذا الفرع.

الفصل 308 - 18
يجوز للمحكمة أن تحكم، عالوة عىل العقوبات املنصوص عليها يف الفصول 308 - 1 إىل 308 - 12 

من هذا القانون، عىل الشخص املدان باملنع من حضور املباريات والتظاهرات الرياضية ملدة ال ميكن 

أن تتجاوز سنتني مع إمكانية شمول هذا التدبري بالنفاذ املعجل.

يجوز للمحكمة أيضا إلزام املعني باألمر مبالزمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالرتدد عىل 

مركز األمن أو السلطة املحلية، وذلك خالل وقت إجراء املباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع 

من حضورها.

يعاقب عىل مخالفة أحكام الفقرتني األوىل والثانية بالعقوبة املقررة يف الفصل 318 من هذا القانون.

تبلغ النيابة العامة مقرر املنع من حضور املباريات أو التظاهرات الرياضية إىل السلطات والهيئات 

املشار إليها يف الفصل 308 - 19 أدناه قصد العمل عىل تنفيذه.

الفصل 308 - 19
يعهد إىل السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة والجامعات واألندية الرياضية واللجنة املحلية ملكافحة 

الرشطة  وضباط  العمومية  والقوات  والسلطات  خاص  بنص  املحدثة  الرياضية  باملالعب  العنف 

القضائية – كل فيام يخصه – بتنفيذ املقررات الصادرة عن املحكمة باملنع من حضور املباريات 

أو التظاهرات الرياضية. 

املادة الثانية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من نرشه بالجريدة الرسمية.
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ظهري.�رشيف.رقم.1.16.1.�سادر.يف.فاحت.ربيع.الآخر1437

)12.يناير.2016(.بتنفيذ.القانون.رقم.135.12.باإحداث.وتنظيم.موؤ�س�سة.
للنهو�س.بالأعمال.الجتماعية.لفائدة.موظفي.واأعوان.وزارة.ال�سباب.

والريا�سة

الحمد لله وحده،

الطابع الرشيف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا، أسامه الله وأعز أمره أننا:

بناء عىل الدستور والسيام الفصلني 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل: 

ينفذ وينرش بالجريدة الرسمية، عقب ظهرينا الرشيف هذا، القانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم 

مؤسسة للنهوض باألعامل االجتامعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، كام وافق 

عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط يف فاتح ربيع اآلخر 1437 )12 يناير 2016(

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

اإلمضاء: عبد اإلله ابن كريان 



99

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

قانون.رقم.135.12.باإحداث.وتنظيم.موؤ�س�سة.للنهو�س.بالأعمال.
الإجتماعية.لفائدة.موظفي.واأعوان.وزارة.ال�سباب.والريا�سة

الفصل األول 
 اإلحداث واملهام

املادة الأوىل

املعنوية  بالشخصية  تتمتع  الربح،  تحقيق  إىل  تهدف  ال  مؤسسة  القانون  هذا  مبوجب  تحدث   

واالستقالل املايل، تحمل اسم "مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة 

الشباب و الرياضة "  يشار إليها فيام ييل باسم "املؤسسة".

يكون مقر املؤسسة بالرباط.

املادة 2 

الشباب  العاملني مبصالح وزارة  املوظفني  لفائدة  االجتامعية  الخدمات  تنمية  إىل  املؤسسة  تهدف 

والرياضة، وعند االقتضاء، مستخدمي الهيئات املوضوعة تحت وصايتها، وكذا إىل إحداث وتنمية 

املنشآت االجتامعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

املادة 3  

يستفيد  كام  أعاله،   2 املادة  يف  إليهم  املشار  واملستخدمني  املوظفني  جميع  املؤسسة  يف  ينخرط 

من خدمات املؤسسة، وفق الرشوط التي تحددها اللجنة املديرية املشار إليها يف املادة 7 أدناه، 

واملستخدمني  املوظفني  حقوق  ذوو  وكذا  وأبناؤهم  وأزواجهم  والرياضة  الشباب  قطاع  متقاعدو 

املتوفني الذين كانوا يعملون بهذا القطاع.
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املادة 4

ميكن ملوظفي وزارة الشباب والرياضة املوجودين يف وضعية إلحاق، وامللحقني بالقطاع أو املوضوعني 

رهن إشارته، طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا أو يستمروا يف 

االستفادة، بطلب منهم، من خدمات املؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن اإلشارة.

املادة 5

لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم  اجتامعية وثقافية وترفيهية  املؤسسة تقديم خدمات  تتوىل 

وكذا، مع مراعاة أحكام املادة 3 أعاله، ملتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبنائهم و ذوي 

حقوق املوظفني واملستخدمني املتوفني الذين كانوا يعملون بهذا القطاع والسيام ما ييل : 

• تشجيع املنخرطني عىل تأسيس تعاونيات للسكن أو رشكات مدنية عقارية، بغرض بناء محالت 	

مخصصة للسكنى، أو اقتناء األرايض الالزمة لهذا الغرض برشوط تفضيلية ؛

• بناء 	 قصد  والبناء  بالتهيئة  املكلفة  والرشكات  والخاصة  العامة  الهيئات  مع  اتفاقيات  إبرام 

مساكن لفائدة املنخرطني ؛

• أو يف 	 السكنية  القروض  منح  املتخصصة يف  الخاصة  أو  العامة  الهيئات  مع  اتفاقيات  إبرام 

التجهيز والبناء، لتمكني املنخرطني من الحصول عىل محالت معدة للسكنى بأمثنة مناسبة 

وبرشوط تفضيلية ؛

• متكني املنخرطني وأزواجهم وأبنائهم من االستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية ؛	

• إحداث مرافق اجتامعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة املنخرطني وأزواجهم وأبنائهم، 	

ال سيام مراكز لالصطياف ومخيامت للعطل ودور للحضانة ورياض لألطفال واإلرشاف عىل 

تنظيمها وتسيريها ؛

• من 	 املؤسسة  منخرطي  لتمكني  التمويل  ومؤسسات  الوطنية  األبناك  مع  اتفاقيات  إبرام 

االستفادة من قروض استهالكية برشوط تفضيلية، ولتكوين مدخرات بهدف متويل الدراسات 

العليا ألبنائهم ؛

• من 	 لتمكينهم  اتفاقيات  وإبرام  عملهم،  مقرات  وإىل  من  العاملني  املنخرطني  نقل  تدبري 

االستفادة هم وأبناؤهم  وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية ؛
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• العمل من اجل متكني منخرطي املؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مامثلة تابعة 	

لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة برشوط تفضيلية وبأمثنة مناسبة، وذلك 

عند عدم متكن املؤسسة من تقديم هذه الخدمات ؛

• تقديم الدعم املايل للراغبني يف  أداء مناسك الحج ؛ والعمل عىل تقديم قروض أو إعانات مادية 	

أزواجهم،  أو  أبنائهم  أو  للمنخرطني  لتلبية احتياجات  مستعجلة وطارئة  استثنائية غري مسرتجعة، 

وذلك وفق رشوط وضوابط تحدد يف النظام الداخيل للمؤسسة  ؛

• إبرام اتفاقيات رشاكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس األهداف.	

املادة 6

وأزواجهم  املنخرطني  لفائدة  اجتامعي  طابع  ذي  مرفق  أي  استغالل  أو  وتدبري  إنشاء  يجوز   ال 

وأبنائهم، داخل العقارات املخصصة للمصالح اإلدارية أو الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة 

أو للهيئات املوضوعة تحت وصايتها، إال من قبل املؤسسة وبرتخيص من اإلدارة املعنية.

نظامها  تحدد يف  وفق رشوط وضوابط  للخواص  املرافق  تدبري هذه  تفوض  أن  للمؤسسة  وميكن 

الداخيل وكذا يف دفرت تحمالت تصادق عليه اللجنة املديرية.

الفصل الثاين 
التنظيم والتسيري

املادة 7

     

تتكون أجهزة املؤسسة من:

• اللجنة املديرية؛ 	  

• مدير املؤسسة.	
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املادة8

األكرث  عىل  عضوا   15 من  رئيسا،  الرياضة  و  الشباب  وزير  إىل  باإلضافة  املديرية،  اللجنة  تتألف 

يتكونون من : 

• خمسة )5( ممثلني عن مصالح وزارة الشباب والرياضة والهيئات املوضوعة تحت وصايتها، 	

يعينون من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة ؛

• خمسة )5( ممثلني عن املنظامت النقابية األكرث متثيلية داخل قطاع الشباب والرياضة بناء 	

الحكومية  السلطة  قبل  يعينون من  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  انتخابات  آخر  عىل 

مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  أربع  ملدة  منظامتهم  من  باقرتاح  الرياضة  و  بالشباب  املكلفة 

واحدة؛ 

• خمسة )5( شخصيات متثل القطاعات املالية واالقتصادية واالجتامعية يتم اختيارها وتعيينها، 	

رعيا ملا لها من خربة تستطيع تقدميها لفائدة املؤسسة، من قبل السلطة الحكومية املكلفة 

بالشباب والرياضة، باقرتاح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها، وذلك ملدة أربع سنوات 

قابلة للتجديد مرة واحدة.

التي عني مبوجبها، وجب  الصفة  األسباب،  من  املديرية، ألي سبب  اللجنة  أعضاء  أحد  فقد  وإذا 

تعويضه خالل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفق الكيفية املتبعة يف 

تعيينه، وذلك للفرتة املتبقية من مدة انتداب هذا األخري.

تعني السلطة الحكومية املكلفة بالشباب و الرياضة النائب األول و النائب الثاين والنائب الثالث 

للرئيس من بني أعضاء اللجنة املديرية، ميثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

إذا تغيب رئيس املؤسسة أو عاقه عائق اضطلع أحد نوابه، حسب الرتتيب، بجميع اختصاصاته طبقا 

للرشوط والبنيات املحددة يف النظام الداخيل للمؤسسة. 

تحدد إجراءات تنظيم وكيفيات تسري اللجنة املديرية يف النظام الداخيل للمؤسسة.
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املادة 9

تتداول اللجنة املديرية يف جميع املسائل التي تهم املؤسسة. وتتوىل إعداد برنامج العمل السنوي 

أو املتعدد السنوات وحرص ميزانية املؤسسة وحساباتها. 

ولهذه الغاية، تناط بها،عىل وجه الخصوص، املهام التالية : 

• تحديد مبالغ اشرتاكات املنخرطني يف املؤسسة، يتم تحصيلها إما عن طريق الحجز من املنبع 	

من قبل الهيئات املكلفة بأداء األجور أو املعاشات حسب الحالة أو عن طريق تحويلها إىل 

حسابات املؤسسة؛

• حرص قامئة األعضاء املنخرطني بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع اإلعانات املالية من لدن 	

الدولة أو املؤسسات التي ينتمون إليها؛

• تحديد نظام الصفقات والتداول حول املسطرة املتعلقة بإجراءات اإلعالن عن املنافسة الالزمة 	

الختيار الهيئات التي ستكلف بإنجاز األشغال والتوريدات والخدمات املرتبطة مبهام املؤسسة ؛

• املصادقة عىل اقرتاضات املؤسسة ؛	

• املصادقة عىل النظام األسايس ملستخدمي املؤسسة ؛	

• املصادقة عىل االتفاقيات املربمة مع الهيئات العامة أو الخاصة املشار إليها يف املادة 5 أعاله ؛	

• بالشباب 	 املكلفة  الحكومية  السلطة  عىل  يعرض  الذي  للمؤسسة  الداخيل  النظام  إعداد 

والرياضة للمصادقة عليه ؛

• اقرتاح جميع التدابري التي تراها مفيدة لتنمية األعامل االجتامعية للمنخرطني.	

املادة 10

تكون مهام أعضاء اللجنة املديرية مجانية، غري أنه ميكن أن متنح لهم تعويضات عن التنقالت التي 

تخص حاجيات املؤسسة طبقا لنظامها الداخيل.

املادة11

تجتمع اللجنة املديرية، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلام دعت الحاجة إىل 

ذلك، وعىل األقل مرتني يف السنة:
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• قبل 30 يونيو للبث يف نتائج السنة املالية السابقة ؛	

• وقبل 15 ديسمرب لدراسة وحرص امليزانية والربنامج التوقعي للسنة املوالية.	

ويشرتط لصحة مداوالتها حضور األغلبية املطلقة ألعضائها عىل األقل. وإذا مل يتوافر هذا النصاب يف 

االجتامع األول يدعو الرئيس الجتامع ثان يف أجل ال يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداوالت اللجنة 

صحيحة أيا كان عدد األعضاء الحارضين.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين، فإن تعادلت األصوات رجح الجانب الذي يكون 

فيه الرئيس.

تحرر يف شأن مداوالت اللجنة محارض يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا يف املداوالت.

املادة 12

يتوىل مدير املؤسسة املشار إليه يف املادة 13 أدناه تدبري شؤونها والسهر عىل حسن سريها. 

        ولهذا الغرض يقوم باألعامل التالية :

• حرص جدول أعامل اجتامعات اللجنة املديرية، و تنفيذ قراراتها؛	

• القيام بجميع األعامل املتعلقة بتحقيق أهداف املؤسسة أو اإلذن يف القيام بها؛	

• متثيل املؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة و أمام القضاء وإزاء الغري؛	

• القيام بجميع األعامل التحفظية لفائدة املؤسسة ؛	

• قصد 	 املديرية  اللجنة  عىل  املؤسسة،  طرف  من  إبرامها  املزمع  االتفاقيات  مشاريع  اقرتاح 

املصادقة عليها ؛

• إعداد مرشوع امليزانية وعرضه عىل اللجنة املديرية للمصادقة عليه؛	

• إعداد مرشوع النظام األسايس ملستخدمي املؤسسة.	

• األمر بقبض املوارد ورصف النفقات املحددة يف ميزانية املؤسسة ؛	

• إعداد تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة وعرضه عىل مصادقة اللجنة املديرية ؛	

• تشغيل مستخدمي املؤسسة وتدبري شؤونها اإلدارية وفقا للنظام األسايس السالف الذكر.	
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كام ميكن لرئيس املؤسسة أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صالحياته إىل مدير املؤسسة.

املادة 13       

يعني مدير املؤسسة وفقا لألحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يساعد املدير يف تسيري املؤسسة، كاتب عام ومسؤول مايل يعينان بقرار للسلطة الحكومية املكلفة 

بالشباب والرياضة.

املادة 14

يكلف الكاتب العام بالسهر عىل حسن سري العمل اإلداري باملؤسسة والقيام مبهام كتابة اللجنة 

املديرية ومسك وثائق ومحفوظات املؤسسة.

املادة 15

يساعد املسؤول املايل مدير املؤسسة يف القيام مبهامه ذات الطابع املايل، ويقوم ألجل ذلك مبسك 

حسابات املؤسسة وإعداد جميع الوثائق املالية واملحاسبية والعمل عىل حفظها.

املادة 16

النظام  يف  وسريها  تنظيمها  وكيفيات  مهامها  تحدد  جهوية،  مكاتب  تحدث  أن  للمؤسسة  ميكن 

الداخيل للمؤسسة.
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الفصل الثالث
 التنظيم املايل واملراقبة

املادة 17

تشتمل ميزانية املؤسسة عىل ما ييل :

m : يف باب املوارد
• اإلعانات املالية  السنوية التي متنحها الدولة؛	

• واجبات انخراط واشرتاك املنخرطني ؛	

• مساهامت املنخرطني يف متويل بعض الخدمات املقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ؛	

• حصيلة املوارد املتأتية من الخدمات التي تقدمها املؤسسة ؛ 	

• حصيلة املوارد املتأتية من ممتلكات املؤسسة ؛	

• اإلعانات املالية التي مينحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ؛	

• مدا خيل اإلقرتاضات املصادق عليها من طرف اللجنة املديرية؛	

• الهبات و الوصايا؛	

• موارد أخرى مختلفة.	

m : يف باب النفقات
• نفقات التسيري واالستثامر؛	

• النفقات الالزمة إلعداد و إنجاز برامج و مشاريع املؤسسة  ؛	

• املساهمة يف تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها املؤسسة  ملنخرطيها وأزواجهم و أبنائهم ؛	

• جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاط املؤسسة.	

املادة 18

يجوز للمؤسسة التامس اإلحسان العمومي رشيطة الترصيح بذلك سلفا لدى األمانة العامة للحكومة.



107

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املادة 19

عرب  للحسابات  مراقبني  مسؤولية  تحت  إلزاميا  يجرى  سنوي،  لتدقيق  املؤسسة  حسابات  تخضع 

دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات املالية 

ملمتلكات املؤسسة ووضعيتها املالية و نتائجها. ويرفعون تقرير التدقيق إىل اللجنة املديرية داخل 

أجل ال يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة املالية. 

املادة 20

املتعلق  القانون رقم 62-99  للاملية كام تخضع ألحكام  العامة  املفتشية  املؤسسة ملراقبة  تخضع 

مبدونة املحاكم املالية والسيام املادتني 86 و154 منه.

املادة 21

تلزم املؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد املشاريع واألنشطة املراد إنجازها 

لفائدة منخرطيها و الخدمات التي تعتزم تقدميها لهم يف إطار املوارد املتوفرة .

ويكون برنامج العمل املذكور موضوع اتفاقية تربم بني املؤسسة والسلطة الحكومية املكلفة بالشباب 

والرياضة، تحدد فيه كيفيات تنفيذ الربنامج و الوسائل البرشية و املادية و املالية املوضوعة تحت 

ترصف املؤسسة من أجل ذلك و آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه. 

املادة 22

والرياضة  والشباب  باملالية  املكلفتني  الحكوميتني  السلطتني  إىل  املؤسسة كل سنة  ترفع  أن  يجب 

تقريرا يتضمن املوارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعاملها مصادق عليه من لدن خبري 

محاسب مقيد يف جدول هيئة الخرباء املحاسبني، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
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املادة 23

تستخلص الديون املستحقة للمؤسسة طبقا للترشيع املتعلق بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع 
 املستخدمون وأحكام متفرقة

املادة 24

يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان مبوجب عقود ملساعدتها عىل انجاز مهامها. وفق النظام األسايس 

ملستخدميها. وميكن إلحاق موظفني لديها وفق األحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز أن يوضع رهن إشارة املؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون يف تقايض أجورهم من 

إداراتهم األصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم يف الرتقية والتقاعد.

املادة 25

يجوز للدولة والجامعات الرتابية واألشخاص اآلخرين الخاضعني للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن 

ترصف املؤسسة، املنقوالت والعقارات التي تحتاج إليها للقيام مبهامها.

ويجوز للمؤسسة أن متتلك املنقوالت والعقارات الالزمة لنفس الغرض.

املادة 26

يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة )6( أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. 
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املرا�سيم
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مر�سوم.رقم.2.01.1879.�سادر.يف.13.من.�سعبان..1422.

)30.اأكتوبر.2001(.باإحداث.اأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.لدن.

وزارة.ال�سبيبة.والريا�سة.)جممع.مولي.ر�سيد.لل�سباب.والطفولة.ببوزنيقة(.

الوزير األول،

بناء عىل املرسوم رقم 2.98.401 الصادر يف 9 محرم 1420 )26 أبريل 1999( املتعلق بإعداد وتنفيذ 

قوانني املالية، كام وقع تغيريه وتتميمه والسيام املادة 4 منه؛

وعىل املرسوم رقم 2.84.806 الصادر يف 11 من جامدى اآلخرة 1406 )21 فرباير 1986( املتعلق 

باختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

وباقرتاح من وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املجتمع يف فاتح شعبان 1422 )18 أكتوبر 2001(،

رسم ما ييل:

املادة الأوىل

واملؤسسات  املحلية  والجامعات  العمومية  اإلدارات  لفائدة  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  تحدث 

للشباب  رشيد  موالي  )مجمع  والرياضة  الشبيبة  وزارة  لدن  من  والخواص  والجمعيات  العامة 

والطفولة ببوزنيقة(.

وتتعلق الخدمات املشار إليها أعاله:

• باإليواء والتغذية؛	

• وباستغالل الفضاءات واملنشآت واألدوات واملعدات التابعة لهذا املجمع؛	

• وباستغالل املقاصف واألكشاك واملخادع الهاتفية يف حظرية املجمع املذكور؛	

• وباستغالل فضاءات هذا املجمع قصد اإلعالنات اإلشهارية.	
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املادة الثانية

الشبيبة  ووزير  باملالية  املكلف  للوزير  مشرتك  بقرار  أعاله  إليها  املشار  الخدمات  أسعار  تحدد 

والرياضة.

املادة الثالثة

الرسمية إىل وزير االقتصاد واملالية والخوصصة  الجريدة  الذي ينرش يف  تنفيذ هذا املرسوم  يسند 

والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة كل واحد منهام فيام يخصه.

وحرر بالرباط يف 13 من شعبان 1422 )30 أكتوبر 2001(

    اإلمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير االقتصاد واملالية

والخوصصة والسياحة،

اإلمضاء: فتح الله ولعلو،

وزير الشبيبة والرياضة،

اإلمضاء: أحمد املوساوي  
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مر�سوم.رقم.2.01.2666.�سادر.يف.22.من.ربيع.الأول.1423.

)4.يونيو.2002(.باإحداث.اأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.لدن.وزارة.

.2.06.468 رقم. املر�سوم. مبوجب. تتميمه. وقع. والريا�سةكما. ال�سبيبة.

�سادر.يف.12.من.جمادى.الآخرة.1428.)28.يونيو.2007(

الوزير األول،

بناء عىل املرسوم رقم 2.98.401 الصادر يف 9 محرم 1420 )26 أبريل 1999( املتعلق بإعداد وتنفيذ 

قوانني املالية، كام وقع تغيريه وتتميمه والسيام املادة 4 منه؛

وعىل املرسوم رقم 2.84.806 الصادر يف 11 من جامدى اآلخرة 1406 )21 فرباير 1986( املتعلق 

باختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

بإحداث  املتعلق  )26 ماي 1980(  الصادر يف 11 من رجب 1400  املرسوم رقم 2.79.381  وعىل 

املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة؛

وعىل قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 1267.88 الصادر يف 27 من رمضان 1407 )26 ماي 1987( 

بتحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة؛

وباقرتاح من وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املجتمع يف 10 ربيع األول 1423 )23 ماي 2002(،

رسم ما ييل:

املادة الأوىل

واملؤسسات  املحلية  والجامعات  العمومية  اإلدارات  لفائدة  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  تحدث 

العامة والجمعيات واألفراد من لدن املصالح التالية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة:
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• املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة؛	

• املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية؛	

• املركب الريايض األمري موالي عبد الله بالرباط؛	

• املركب الريايض بفاس.	

وتتعلق الخدمات املشار إليها أعاله:

• باإليواء والتغذية؛	

• وباستغالل الفضاءات واملنشآت واألدوات واملعدات التابعة لهذه املصالح؛	

• وباستغالل املقاصف واألكشاك، واملخادع الهاتفية؛	

• وباستغالل فضاءات هذه املصالح قصد اإلعالنات اإلشهارية.	

املادة الثانية

الشبيبة  ووزير  باملالية  املكلف  للوزير  مشرتك  بقرار  أعاله  إليها  املشار  الخدمات  أسعار  تحدد 

والرياضة.

 

املادة الثالثة

الرسمية إىل وزير االقتصاد واملالية والخوصصة  الجريدة  الذي ينرش يف  تنفيذ هذا املرسوم  يسند 

والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة كل واحد منهام فيام يخصه.

وحرر بالرباط 22 من ربيع األول 1423 )4 يونيو 2002(

اإلمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:

وزير االقتصاد واملالية
والخوصصة والسياحة،

اإلمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الشبيبة والرياضة،

اإلمضاء: أحمد املوساوي



114

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

مر�سوم.رقم.2.05.1597.�سادر.يف.24.من.ربيع.الأول.1428.

)13.اأبريل.2007(.مبنح.تعوي�س.عن.الأخطار.لفائدة.بع�س.موظفي.
واأعوان.كتابة.الدولة.املكلفة.بال�سباب.

الوزير األول،

بناء عىل الظهري الرشيف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 )24 فرباير 1958( مبثابة النظام 

األسايس العام للوظيفة العمومية، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.02.379 الصادر يف 30 من ربيع األول 1423 ) 12 يونيو 2002( املتعلق بتحديد 

اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

وعىل املرسوم رقم 1194.66 الصادر يف 27 من ذي القعدة 1386 )9 مارس 1967( املتعلق بالنظام 

األسايس الخاص مبوظفي إدارة الشبيبة والرياضة، حسبام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.80.615 بتاريخ 3 محرم 1401 )11 نوفمرب 1980( باستئناف العمل ببعض 

التعويضات الخاصة مبوظفي وزارة الشبيبة والرياضة؛

وعىل قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 بتاريخ 9 رمضان 1401 )11 يوليو 1981( املتعلق 

بتنظيم وتحديد اختصاصات مؤسسات حامية الطفولة للتسوية؛

 )2004 يوليو   6(  1425 األوىل  من جامدى   18 يف  الصادر   3.38.04 رقم  األول  الوزير  قرار  وعىل 

بتفويض بعض االختصاصات إىل كاتب الدولة لدى الوزير األول املكلف بالشباب؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 3 ربيع األول 1428 )23 مارس 2007(،

رسم ما ييل:
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املادة الأوىل

مينح تعويض شهري عن األخطار للموظفني واألعوان املعينني مبقتىض قرار للسلطة الحكومية املكلفة 

بالشباب للعمل مبؤسسات حامية الطفولة والذين ميارسون إحدى املهام التالية:

مدير املؤسسة – مساعد تربوي – مريب فريق – مرشد مهني – منشط ريايض – مقتصد – مكلف 

باألدوات – مندوب الحرية املحروسة – باحثة عائلية – سائق – طباخ – منظفة – حارس املؤسسة.

وتتوقف االستفادة من هذا التعويض مبجرد تعيني املوظف أو العون للعمل يف مصلحة أخرى غري 

تابعة ملؤسسات حامية الطفولة.

املادة الثانية

تسجل االعتامدات الالزمة ألداء هذا التعويض يف ميزانية السلطة الحكومية املكلفة بالشباب )باب 

نفقات املوظفني(.

املادة الثالثة

تحدد املبالغ الشهرية اإلجاملية لهذا التعويض عىل الشكل التايل:
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التعويض الشهري بالدرهم السلم اإلطار
500 خارج السلم مفتش قسمي رئيس

مترصف ممتاز

500 11 مفتش قسمي

مترصف

500 10

مفتش

مترصف مساعد

تقني ممتاز

9 مريب رئيس

9 محرر ممتاز

9 تقني درجة أوىل

8 مريب

8 محرر

8 تقني درجة ثانية

360 8 عون عمومي خارج الصنف ممتاز

7 عون عمومي خارج الصنف

6 عون عمومي من الصنف األول

6 مرشد

6 كاتب ممتاز

5 كاتب

5 عون عمومي من الصنف الثاين

4 عون عمومي من الصنف الثالث

3 عون تنفيذ ممتاز

2 عون تنفيذ

360 2 عون عمومي من الصنف الرابع

2 عون خدمة ممتاز

1 عون خدمة
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املادة الرابعة

يرسي مفعول ما جاء يف هذا املرسوم ابتداء من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من 

نفس التاريخ القرار الصادر يف 11 يوليو 1955 املتعلق بإحداث تعويض عن الخطر لفائدة موظفي 

مصلحة الطفولة املغربية املنحرفة واملهملة التابعة ملصلحة الشبيبة والرياضة.

املادة اخلام�سة

يسند تنفيذ هذا املرسوم إىل وزير املالية والخوصصة والوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة 

وكاتب الدولة لدى الوزير األول املكلف بالشباب، كل واحد منهم فيام يخصه.

وحرر بالرباط يف 24 من ربيع األول 1428 )13 أبريل 2007(

اإلمضاء: إدريس جطو.

  وقعه بالعطف:

 وزير املالية والخوصصة

اإلمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة.

اإلمضاء: محمد بوسعيد 
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مر�سوم.رقم.2.08.546.�سادر.يف.5.ذي.القعدة.1429.)4.نوفمرب.
2008(.بالإذن.باإن�ساء.�رشكة.امل�ساهمة.امل�سماة." ال�رشكة.الوطنية.

لإجناز.املالعب.وتدبريها"

الوزير األول،

بيان األسباب:

تم، يف 7 يناير 2008، التوقيع عىل اتفاقية إطار تتعلق بإنهاء أشغال بناء مالعب طنجة ومراكش 

وأكادير وملعب الدار البيضاء الكبري وكذا متويلها واستغاللها، سبق وأن تم إبرامها بني وزارة الداخلية 

االقتصادية  للتنمية  الثاين  الحسن  وصندوق  والرياضة  الشباب  ووزارة  واملالية  االقتصاد  ووزارة 

واالجتامعية؛ وذلك يف إطار تطوير البنية التحتية الرياضية الوطنية؛

وقد تقرر، لتفعيل هذه االتفاقية، إنشاء رشكة تخصص لهذا املرشوع تسمى " الرشكة الوطنية إلنجاز 

املالعب وتدبريها" برأسامل أويل قدره 3 ماليني درهم؛

وتتحدد أهداف هذه الرشكة أساسا يف ما ييل:

• اإلرشاف عىل إنجاز أشغال إنهاء املالعب الثالثة وفق رشوط سيتم االتفاق عليها بني األطراف 	

املعنية؛

• ضامن اإلرشاف عىل مرشوع إنجاز ملعب الدار البيضاء الكبري، مبا يف ذلك تحديد الربنامج 	

الهنديس والتقني املتعلق به؛

• دفرت 	 إطار  يف  أمثل  بشكل  واستغاللها  الرياضية  التحتية  البنية  سري  وحسن  صيانة  ضامن 

تحمالت يتم إعداده لهذا الغرض.

ويتطلب إنهاء بناء املالعب الثالثة التي يف طور اإلنجاز مبلغا ماليا قدره 1,3 مليار درهم ستوفره 

الدولة وصندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية عىل التوايل ب 800 مليون و500 

مليون درهم خالل الفرتة املمتدة بني 2008 و 2010؛
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أما يف ما يتعلق بإنجاز ملعب الدار البيضاء الكبري الذي يتطلب بناؤه 2,08 مليار درهم، فإن متويله 

سيتم من قبل الدولة والجامعات املحلية وصندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية 

عىل التوايل ب 1.280 مليون درهم و200 مليون درهم و600 مليون درهم خالل الفرتة املمتدة بني 

2008 و2014؛

وبناء عىل املادة 8 من القانون رقم 89 - 39 املأذون مبوجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع 

أبريل  بتاريخ 15 من رمضان 1410 )11  الظهري الرشيف رقم 1.90.01  بتنفيذه  الخاص والصادر 

1990(، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وباقرتاح من وزير االقتصاد واملالية،

رسم ما ييل:

املادة الأوىل

يؤذن بإنشاء رشكة املساهمة املسامة " الرشكة الوطنية إلنجاز املالعب وتدبريها" برأسامل أويل قدره 

3 ماليني درهم.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة الرسمية إىل وزير االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط يف 5 ذي القعدة 1429 )4 نوفمرب 2008(

 اإلمضاء: عباس الفايس

وقعه بالعطف

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء: صالح الدين مزوار. 
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مر�سوم.رقم.2.08.678.�سادر.يف.25.من.جمادى.الأوىل.1430.
)21.ماي.2009(.بتطبيق.اأحكام.القانون.رقم.40.04.مبثابة.النظام.

الأ�سا�سي.لدور.احل�سانة.اخلا�سة.

     

الوزير األول،

بناء عىل القانون رقم 40.04 مبثابة النظام األسايس لدور الحضانة الخاصة، الصادر بتنفيذه الظهري 

الرشيف رقم 1.08.77 بتاريخ 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(؛

املتعلق   )2007 نوفمرب   15(  1428 القعدة  ذي   4 يف  الصادر   2.07.1294 رقم  املرسوم  وعىل 

باختصاصات وزارة الشباب والرياضة؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد يف 11 من جامدى األوىل 1430 )7 ماي 2009(.   

رسم ما ييل :

املادة 1

لتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 املشار إليه أعاله، يقصد ب » اإلدارة « السلطة الحكومية املكلفة 

بالشباب. 

الفصل األول
تراخيص فتح واستغالل وتوسيع وتغيري دور الحضانة الخاصة

املادة 2

يجب أن يودع طلب الرتخيص بفتح واستغالل وتوسيع وتغيري دور الحضانة الخاصة، مقابل وصل 

مؤرخ، لدى املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب التي تقع دار الحضانة 

الخاصة املعنية يف نطاق اختصاصها الرتايب.
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املادة 3

تطبيقا ألحكام املادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول عىل:

I - رخصة فتح واستغالل دار الحضانة الخاصة، ب: 

أوال- ملف إداري يتضمن:

أ-  الوثائق املتعلقة باملؤسس : 

شخص ذايت :. 1

• نسخة من السجل العديل أو من بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر؛	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛	

• الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة؛	

• ثالثة أظرفة تحمل طوابع بريدية؛	

• صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتا العهد؛	

شخص معنوي خاضع للقانون الخاص : . 2

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من األنظمة األساسية، ونسخة من وصل إيداع هذه األنظمة 	

• لدى كتابة ضبط املحكمة االبتدائية املختصة؛ 	

• محرض الجمع العام التأسييس؛	

• محرض الجمع العام الذي عني مبوجبه مسري أو مترصف الشخص املعنوي؛	

• الوثائق املثبتة لهوية املمثل القانوين للشخص املعنوي والسلطات املخولة له داخلها؛	

• نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييد من السجل التجاري؛	

• الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة.	

ب- الوثائق املتعلقة بدار الحضانة الخاصة:

•  تصميم يحدد استعامل البناية وملحقاتها، مصادق عليه من لدن السلطات املحلية املختصة، 	

رشيطة أن يقع املحل املخصص لدار الحضانة الخاصة يف الطابق السفيل؛
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• الرشوط 	 لجميع  واستيفائها  عليه  املصادق  للتصميم  البناية  مطابقة  حول  إدارية  شهادة   

الصحية الرضورية وكونها ال تشكل أي خطورة عىل سالمة األطفال وتوجد يف مكان مالئم 

بالنسبة للحي الذي تقع فيه وصالحة الستقبال األطفال دون سن الرابعة،  مسلمة من لدن 

السلطة اإلدارية  املحلية املختصة؛

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من رسم امللكية أو من عقد كراء أو اتفاقية رشاكة أو ترخيص 	

مكتوب مشهود بصحة إمضائه قصد شغل املحل كدار حضانة خاصة؛
         

• بيان مفصل ملختلف مرافق دار الحضانة  يحدد عدد القاعات والطاقة االستيعابية لكل قاعة، 	

وعند االقتضاء بيان عن الساحة الخارجية للعب وتجهيزات اللعب املقامة بها. 
           

ج- الوثائق املتعلقة باملرشح لشغل مهمة مدير)ة( دار الحضانة الخاصة:

طلب ترخيص لتسيري دار حضانة خاصة مشفوع بالوثائق التالية:          

• بيان سرية املدير )ة(؛	

• نسخ مشهود مبطابقتها لألصل لكل دبلوم أو شهادة تعليمية مطلوبة؛	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الشهادة أو الشهادات املثبتة للتجربة املهنية يف امليدان 	

املطلوب؛ 

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من عقد الشغل املربم بني املدير )ة( واملؤسس )ة(، يحدد 	

مجاالت تدخل كل من الطرفني؛

• ترصيح بالرشف للمدير )ة(، مشهود بصحة إمضائه قصد إدارة  دار الحضانة الخاصة؛	

• نسخة من السجل العديل أو بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر؛	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛	

• شهادة السكنى أو رخصة اإلقامة بالنسبة للمدير )ة( من جنسية أجنبية؛	

• ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمرشح ونتائج 	

الفحص والصور الطبية الصدرية؛

• صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتا العهد.	
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د- الوثائق املتعلقة باملريب )ة(:

• بيان سرية املريب )ة(؛	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الدبلومات أو الشهادات التعليمية املطلوبة؛	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الشهادة أو الشهادات املثبتة للتجربة املهنية يف امليدان؛ 	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من عقد الشغل مع املؤسس؛  	

• نسخة من السجل العديل أو بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر؛	

• بالنسبة 	 اإلقامة  رخصة  أو  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  لألصل  مبطابقتها  مشهود  نسخة 

للمربني من جنسية أجنبية؛ 
     

•  ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة الصحية و العقلية و النفسية للمريب )ة( 	

ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية؛

• صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتا العهد.      	

ه- الوثائق املتعلقة بباقي مستخدمي دار الحضانة الخاصة:

• نسخة من السجل العديل أو بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر؛	

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛	

• شهادة طبية تثبت األهلية البدنية والعقلية للمستخدم ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر؛	

• صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتا العهد. 	

ثانيا- ملف بيداغوجي يتضمن:

النظام الداخيل للمؤسسة املزمع إحداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله يحدد عىل الخصوص:

• بدار 	 طفله  تسجيل  يف  يرغب  شخص  كل  عىل  يجب  التي  والوثائق  األطفال  قبول  رشوط 

حضانة خاصة، أن يديل بها إلدارة املؤسسة والسيام ملفا إداريا وصحيا يتعلق بالطفل؛

• أوقات عمل دار الحضانة الخاصة؛	
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• األوقات النموذجية لألنشطة اليومية لألطفال وأوقات لوجبات األكل الخاصة بهم.	

• األوقات املخصصة  لزيارة آباء و أولياء األطفال لدار الحضانة الخاصة خالل أوقات عملها؛	

• األنشطة املقررة لتنفيذ برنامج خدمات الحراسة الرتبوية املقدمة لألطفال؛                   	

• التدابري الواجب اتخاذها يف حالة إصابة طفل مبرض أو تعرضه لحادث، أو يف حالة حدوث 	

مرض معد أو عند وقوع حالة وباء بدار حضانة خاصة؛

•  اإلجراءات الوقائية التي يتعني عىل مستخدمي دار الحضانة الخاصة التقيد بها.	

ثالثا- ملف صحي يتضمن:  

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من العقد املربم مع طبيب متخصص يف طب األطفال 	

أو الطب العام مسجل يف جدول هيئة األطباء الوطنية و مرخص له مبزاولة الطب يف املغرب؛

• بيان عن املرافق الصحية املوضوعة رهن إشارة أطفال دار الحضانة الخاصة؛	

• قامئة األدوية الرضورية املتوفرة يف صيدلية دار الحضانة الخاصة.	
 

 I I - رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيري عىل أحد عنارصها أو هام معا ب: 

• تصميم توسيع أو تغيري محالت دار الحضانة الخاصة أو هام معا أو تشييد ملحقة، مرفقا 	

مبلف وصفي يبني عدد   الحجرات املزمع إنجازها وتخصيصها والطاقة االستيعابية لكل منها 

وفق األهداف املحددة يف طلب الرخصة املذكور؛

• الئحة التجهيزات  واملعدات و األدوات  الرتبوية والبيداغوجية أو غريها املتعلقة بتوسيع 	

أو تغيري محالت دار الحضانة الخاصة؛
              

• املحلية 	 السلطات  لدن  من  مسلمة  التغيري  أو  التوسيع  موضوع  املحالت  مطابقة  شهادة 

املختصة؛

• نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من رسم امللكية أو من عقد الكراء أو اتفاقية رشاكة 	

أو ترخيص مكتوب، مشهود بصحة إمضائه، قصد شغل املحل كدار للحضانة الخاصة.
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املادة 4

  

كل ملف طلب ترخيص فتح واستغالل أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيري 

عىل أحد عنارصها أو هام معا غري مكتمل أو أن الوثائق املكونة له غري مطابقة، حسب الحالة، 

ألحكام املادة 3 أعاله يكون موضع رفض معلل حني إيداعه.

بالنسبة مللفات طلبات الرتخيص التي تم قبولها، يتعني عىل السلطة الحكومية املكلفة بالشباب 

أو الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت يف هذه الطلبات خالل أجل اليتعدى ستني يوما يرسي 

ابتداء من تاريخ إيداع امللف.

يف حالة رفض تسليم الرتخيص السالف الذكر يتعني إخبار واضع امللف فورا بأسباب الرفض بواسطة 

رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم.

املادُة 5

يجب أن يبني يف الرتخيص املسلم من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالشباب عىل الخصوص ما ييل:

• يف حالة فتح أو توسيع دار حضانة خاصة أو تجديد رخصتها: 	

• املؤسسة 	 وتسمية  مفعولها  رسيان  ومدة  الرخصة  تسليم  وتاريخ  ورقم  املؤسس  اسم 

وعنوانها وطاقتها االستيعابية وهي العنارص التي يجب أن تظهر يف جميع الوثائق الصادرة 

عن املؤسسة ؛  

• املؤسسة 	 وعنوان  وتسمية  الرخصة  تسليم  وتاريخ  ورقم  املؤسس  اسم  التغيري:  حالة  يف 

والعنرص األسايس للرخصة األوىل موضوع التغيري والوضعية الجديدة للمؤسسة.  
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الفصل الثاين
مدير )ة( دار الحضانة الخاصة

املادة 6

تطبيقا ألحكام املادة 18 من القانون رقم 40.04 املشار إليه أعاله، تـخضع مــزاولــة مــهام مدير)ة( 

بدار حضانة خاصة لرشوط األهلية البيداغوجية و التجربة املهنية  التالية :

• إجازة تعليمية أو شهادة معرتف مبعادلتها لها مع تجربة مهنية يف مؤسسات تربوية أو صحية 	

أو إدارية أو مالية ال تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات التجربة؛

• دبلوم السلك األول من التعليم العايل أو ما يعادله مع تجربة مهنية يف مؤسسات تربوية 	

أو صحية أو إدارية أو مالية ال تقل مدتها عن سنتني مثبتة بشهادات التجربة؛          

املادة 7

  تطبيقا ألحكام املادة 19 من القانون رقم 40.04 املشار إليه أعاله، يجب عىل من يتوىل مهمة مدير 

دار الحضانة الخاصة، إضافة إىل السهر عىل حسن السري اإلداري و املايل و الرتبوي لدار الحضانة، 

أن ميسك :

أسمــاء . 1 و  طفل،  كل  ازدياد  ومكان  وتاريخ  العائلية  و  الشخصية  األسامء  فيه  تقيد  سجال 

وعناويـــن ومهن وأرقام هواتف األشخاص الذين يتولون أمور األطفال بصفة  فعلية ودامئة 

واسم ورقم هاتف طبيب الطفل املعالج ويجب كذلك، عند االقتضاء، أن يقيد يف هذا السجل 

أسامء  مع  املربني  هاتف  ورقم  وعنوان  ازدياد  ومكان  وتاريخ  والعائلية  الشخصية  األسامء 

تاريخ قبول كل طفل وتاريخ  الذين هم تحت حراستهم. كام يجب أن يقيد فيه  األطفال 

مغادرته للمؤسسة.

سجل عام تدون فيه مالحظات وتعليامت طبيب دار الحضانة الخاصة، وكذلك مالحظات . 2

وتعليامت املوظفني واألعوان العموميني املؤهلني قانونيا ملراقبة املؤسسة؛     
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امللفات الطبية ملستخدمي دار الحضانة الخاصة ؛. 3

الجسدي . 4 بنموهم  املتعلقة  املالحظات  فيها جميع  التي تدون  الشخصية لألطفال،  امللفات 

والنفيس - العاطفي، و تأقلمهم مع أجواء دار الحضانة الخاصة؛

الصور الفوتوغرافية املتعلقة باألطفال املسجلني بدار الحضانة الخاصة؛. 5

كام يجب عليه أن يضع مبدخل املؤسسة سبورة لإلعالنات يلصق به بصفة دامئة، النظام الداخيل 

للمؤسسة و استعامل الزمن السنة الجارية و الئحة األطفال املسجلني باملؤسسة.      

الفصل الثالث
املربون واملربيات

املادة 8

   تطبيقا ألحكام البند السادس من املادة 20 من القانون رقم 40.04، املشار إليه أعاله، تــخـضع 

يف  املهـنية  والتـجـربـة  البيداغوجية  األهلية  لرشوط  خاصة  حضانة  بدار  )ة(  مريب  مهام  مزاولة 

امليدان الرتبوي أو الصحي التالية :

• شهادة البكالوريا أو ما يعادلها مع تجربة مهنية يف مؤسسة تربوية أو صحية ال تقل مدتها 	

عن سنة؛ 

• دبلوم مريب أو مربية أو شهادة معرتف مبعادلتها له، مع تجربة مهنية يف مؤسسة تربوية أو صحية 	

التقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات مسلمة من مؤسسات تربوية  أو صحية تابعة للدولة 

أو مرخص لها من لدن اإلدارة.   
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الفصل الرابع
املراقبة الرتبوية واإلدارية والصحية

املادة 9

تطبيقا ألحكام الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، متارس 

السلطة الحكومية املكلفة بالشباب واملراقبة الرتبوية واإلدارية لدور الحضانة الخاصة.

ولهذا الغرض، تعني السلطة الحكومية املذكورة املوظفني املحلفني املنصوص عليهم يف املادة 27 من 

القانون رقم 40.04 السالف الذكر واملؤهلني من فبلها لضبط املخالفات ألحكام القانون املذكور.

املنتمية إىل درجة مرتبة عىل األقل يف سلم  ويجب أن يتم اختيار هؤالء املوظفني من بني األطر 

الرتتيب رقم 10.

املادة 10

يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة عىل الخصوص،  باملهام التالية:

• إجراء الفحص الطبي املطلوب قصد قبول األطفال باملؤسسة؛ 	

• القيام بزيارات منتظمة للمؤسسة؛	

• اتخاذ قرار استبعاد األطفال املرىض عن املؤسسة كلام اقتىض األمر ذلك والسامح لهم بالعودة 	

إليها بعد التأكد من شفائهم؛

• اتخاذ التدابري الرضورية يف حالة حدوث مرض معد باملؤسسة.	

املادة 11

يجب عىل املدير )ة( أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب املعالج يف أرسع وقت، متى 

أصيب طفل مبرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابري الواجب اتخاذها.
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إىل  الخاصة  الحضانة  دار  إىل  وصوله  عند  املرض  عالمات  عليه  تظهر  الذي  الطفل  إرجاع  ميكن 

الشخص الذي رافقه أو االحتفاظ به وعزله عن باقي األطفال.

الميكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه إال بعد موافقة طبيب دار الحضانة 

الخاصة ووفق الرشوط املحددة من قبله.

الفصل اخلامس
املعايري املعتمدة لتحديد الطاقة االستيعابية يف رخصة الفتح و االستغالل                  

                                                            

املادة 12

تحدد رخصة  الذكر،  السالف  رقم 40.04  القانون  6 من  املادة  الثانية من  الفقرة  تطبيقا ألحكام 

الفتح واالستغالل العدد األقىص لألطفال الذين ميكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة وفق 

املعايري والكيفيات املحددة يف هذا الفصل واملتعلقة بالطاقة االستيعابية ونسبة التأطري والتجهيزات 

املتوفرة.

املادة 13

تحدد املساحة املطلوب توفريها لكل طفل عىل النحو التايل:

عند استقبال أطفال يقل سنهم عن 18 شهرا، فإن الحد األدىن للمساحة البيداغوجية املطلوبة . 1

هي 4 أمتار مربع لكل طفل.

 و يقسم هذا الفضاء عىل األقل إىل غرفتني منفصلتني بالنسبة لكل 10 أطفال أو أقل تخصص . 2

الغرفة األوىل للعب وتخصص الغرفة الثانية لالسرتاحة.

البيداغوجية . 3 للمساحة  األدىن  الحد  فإن  فأكرث،  أشهر   18 سنهم  يبلغ  أطفال  استقبال  عند 

املطلوبة لكل طفل هو 2.75 مرت مربع.

و ميكن تقسيم هذا الفضاء إىل عدة حجرات، و ال ميكن أن تستقبل كل حجرة يف ذات الوقت أكرث 

من 15 طفال ما عدا يف حالة تنظيم أنشطة خاصة.
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املادة 14

إن العدد األدىن للمربني املطلوب لحراسة األطفال املستقبلني بدار الحضانة الخاصة هو:

مريب )ة( لكل 10 من األطفال الحارضين والبالغ سنهم أقل من 18 أشهر.. 1

مريب )ة( لكل 15 من األطفال الحارضين أو أقل والبالغ سنهم 18 أشهر فأكرث.. 2

املادة 15

يجب عىل صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة األطفال محالت مجهزة ب:

لعب ولوازم تربوية مالمئة لسنهم وعددهم، . 1

كرايس وطاوالت يف مستوى األطفال وبعدد كاف؛   . 2

أغطية لألطفال؛. 3

أرسة أو أغطية إسفنجية؛   . 4

منشفات وفوطات بكمية كافية؛. 5

خزانات للرتتيب مغلقة من أجل:. 6

أ- األطعمة؛

ب- لوازم ومواد الصيانة والنظافة؛

ج- لوازم األرسة؛

د- األدوية؛

 وسائل الطبخ واألواين الخاصة باألكل وآلة تربيد وعند االقتضاء آلة التصبني؛. 7

فرن كهربايئ ؛. 8

معقم الرضاعات؛   . 9

مغسلة جامعية مالمئة لسن األطفال؛                   . 10

طاولة لتغيري الحفاظات، وحاو مغلق لوضع الحفاظات املستعملة؛. 11
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رفوف للعب ولألدوات يف متناول األطفال؛. 12

رفوف أو خزانة لوضع حاجيات األطفال؛  . 13

مرآة كبرية الحجم غري قابلة للكرس مثبتة عىل أحد جدران القاعة؛ . 14

سبورة مغناطيسية؛. 15

آلة إطفاء الحريق يتناسب حجمها وعددها ومساحة دار الحضانة الخاصة؛                 . 16

أرضية مغطاة بغطاء واقي من أجل سالمة ووقاية األطفال.. 17

املادة 16

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية إىل وزيرة الشباب 

والرياضة.

                         
و حرر بالرباط يف 25 من جامدى األوىل 1430) 21 ماي 2009(   

اإلمضاء: عباس الفايس

وقعته بالعطف:

وزيرة الشباب والرياضة

االمضاء: نوال املتوكل
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مر�سوم.رقم.2.10.622.�سادر.يف24.من.�سوال.1432)23.�سبتمرب2011(
يتعلق.باإعادة.تنظيم.املعهد.امللكي.لتكوين.اأطر.ال�سبيبة.

والريا�سة

رئيس الحكومة،

بناء عىل القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العايل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.00.199 الصادر يف 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(؛

وعىل الظهري الرشيف رقم 1.58.008 الصادر يف 4 شعبان 1377 )24 فرباير 1958( مبثابة النظام 

األسايس العام للوظيفة العمومية، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.96.804 الصادر يف 11 من شوال 1417 )19 فرباير1997( يف شأن النظام 

األسايس الخاص بهيأة األساتذة الباحثني مبؤسسات تكوين األطر العليا، كام وقع تغيريه وتتميمه؛ 

وعىل املرسوم رقم 2.05.1366 الصادر يف 29 شوال 1426 )2 ديسمرب 2005( املتعلق بالتكوين 

املستمر ملوظفي وأعوان الدولة؛

وعىل املرسوم املليك رقم 330.66 الصادر يف 22 من ربيع األول 1427 )21 أبريل 1967( بسن 

نظام عام للمحاسبة العامة، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.80.616 الصادر يف 28 من صفر 1401 )5 يناير 1981( بتمديد أحكام 

املرسوم رقم 2.75.864 الصادر يف 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات 

واملؤسسات   الجامعات  موظفي  بعض  إىل  الوزارات  مختلف  العليا يف  املهام   مبزاولة  املرتبط 

الجامعية ومؤسسات تكوين األطر العليا واألحياء الجامعية؛ 

وعىل املرسوم رقم 2.08.11 الصادر يف 5 رجب 1429 )9 يوليو 2008( املتعلق بالتعويضات 

املخولة لألساتذة املتقاضني تعويضات عن الدروس بالتعليم العايل؛
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وعىل املرسوم رقم 2.05.885 الصادر يف 22 من ربيع األول 1427 )21 أبريل 2006( بتطبيق املادتني 

33 و35 من القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العايل؛

وعىل املرسوم رقم 2.02.516 الصادر يف 18 من ربيع اآلخر 1425 )7 يونيو 2004( بتطبيق املادة 28 

من القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العايل؛

وعىل املرسوم رقم 2.02.517 الصادر يف 18 من ربيع اآلخر 1425 )7 يونيو 2004( بتحديد تأليف 

اللجنة الدامئة لتدبري شؤون األساتذة وطريقة تعيني أعضائها وكيفيات سريها؛

وعىل املرسوم رقم 2.03.201 الصادر يف 22 من ربيع األول 1427)21 أبريل 2006( بتحديد قامئة 

مؤسسات التعليم العايل غري التابعة للجامعات ؛

وعىل املرسوم رقم: 2.85.261 الصادر يف فاتح جامدى األوىل 1407 )2 يناير1987( بتغيري وتتميم 

املرسوم املليك رقم 1194.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 )9 مارس 1967( املتعلق بالنظام 

األسايس الخاص مبوظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛

وعىل املرسوم رقم 2.02.597 الصادر يف 2 شعبان 1423 )9 أكتوبر 2002( املتعلق بتنظيم دبلوم 

مدرب ريايض متخصص؛

وعىل املرسوم رقم 2.02.379 الصادر يف 30 من ربيع األول 1423 )12 يونيو 2002( املتعلق بتحديد 

اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

وباقرتاح من وزير الشباب والرياضة؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العايل؛

وبعد املداولة يف مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من رمضان 1432 )29 أغسطس 2011(؛

رسم ماييل:
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الباب األول
مقتضيات عامة

املادة 1:

املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، املحدث مبوجب املرسوم رقم 2.79.381 الصادر يف 11  

من رجب 1400 )26 مايو 1980(، املشار إليه بعده ب "املعهد"، هو مؤسسة للتعليم العايل غري 

تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا ملقتضيات القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العايل 

وأحكام هذا املرسوم.

يتبع املعهد للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة.

يوجد مقر املعهد بسال، ويضم املعهد املراكز التالية:

• املركز الوطني للرياضة موالي رشيد بسال؛	

• مركز اإلنعاش النسوي ورياض األطفال بالرباط؛	

• مركز تكوين أطر الشباب بالرباط؛	

• املركز الوطني للرياضات املنظر الجميل بالرباط؛	

• املركز الوطني للشباب باملعمورة بسال.	

ميكن فتح ملحقات للمعهد بأماكن أخرى بقرار مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة، 

والسلطة الحكومية املكلفة باملالية بعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العايل.

املادة 2:

تناط باملعهد مهمة املساهمة يف التكوين والبحث والخربة.

يتوىل املعهد تكوين األطر والتقنيني من مستوى عال والسيام يف ميادين الرياضة والشباب والطفولة 

واإلنعاش النسوي وامليادين املرتبطة بها.
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تشمل هذه املهمة التكوين األسايس والتكوين املستمر و التكوين بواسطة البحث العلمي والتقني 

وكل ما يفيد الطالب حسب املحيط العام أو الظريف.

يجب أن تندرج هذه التكوينات بغرض نرش املعارف وإدماج الخريجني يف الحياة العملية.

يتوىل املعهد إعداد وإنجاز برامج للبحث خاصة به أو يف إطار تحضري الدراسات املتعلقة بالدكتوراه 

أو هام معا، كام يساهم يف برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية أو دولية.

كام يجوز له إنجاز دراسات وخربات بطلب من الغري سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.

املتعلقة  األخرى  األشغال  تنجز  والتقني،  العلمي  البحث  ومهمة  األسايس  التكوين  مهمة  عدا  ما 

بالتكوين املستمر والخربة والدراسات، مقابل أجر.

ميكن للمعهد، يف إطار املهام املسندة إليه أن يقدم مبوجب اتفاقيات خدمات مبقابل، وان يحدث 

محاضن ملقاوالت االبتكار وأن يستغل  الرباءات والرتاخيص وأن يسوق منتوجات أنشطة.

كام ميكن له أن ينظم تداريب وندوات ومناظرات ودورات للتكوين املستمر لفائدة:

أ(  مستخدمي الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة التي لها اهتامم باملجاالت املذكورة 

أعاله؛

ب(  األشخاص الراغبني يف االندماج يف الحياة العملية أو يف الحصول عىل ترقية مهنية.   

الباب الثاين
تنظيم التكوين ونظم الدراسات وكيفيات التقييم

املادة 3:

ينظم التكوين باملعهد يف أسالك ومسالك ووحدات.



136

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املادة 4:

يتوىل املعهد تحضري وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

• دبلوم مريب؛	

• دبلوم السلك العادي ؛	

• اإلجازة  يف الدراسات األساسية؛	

• اإلجازة املهنية	

• دبلوم السلك العايل ؛	

• املاسرت؛	

• املاسرت املتخصص؛	

• الدكتوراه.	

إضافة إىل الشهادات الوطنية السالفة الذكر، يقوم املعهد بتحضري وتسليم دبلوم الدولة للمدرب 

الريايض املتخصص طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

املادة 5:

يستغرق السلك العادي ستة فصول موزعة عىل مرحلتني.

• تستغرق املرحلة األوىل أربعة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معرتف مبعادلتها لها، وتتوج 	

بدبلوم مريب؛

• تستغرق املرحلة الثانية فصلني بعد دبلوم مريب أو دبلوم معرتف مبعادلته له، وتتوج بدبلوم 	

السلك العادي بدرجة شهادة اإلجازة املهنية.

املادة 6:

يستغرق سلك اإلجازة ستة فصول بعد الباكلوريا، ويتوج بالشهادتني التاليتني: اإلجازة يف الدراسات 

األساسية أو اإلجازة املهنية.
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املادة 7:

الدراسات  يف  اإلجازة  شهادة  أو  العادي  السلك  دبلوم  بعد  فصول  أربعة  العايل  السلك  يستغرق 

األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية أو شهادة وطنية من نفس املستوى أو شهادة معادلة. 

املادة 8:

يف  اإلجازة  شهادة  أو  للمعهد  العادي  السلك  دبلوم  بعد  فصول  أربعة  املاسرت  سلك  يستغرق 

دبلوم  أو  املستوى  نفس  من  وطنية  شهادة  أو  املهنية  اإلجازة  شهادة  أو  األساسية  الدراسات 

معرتف مبعادلته لها، ويتوج بشهادة املاسرت أو شهادة املاسرت املتخصص. 

 

 املادة 9 :

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من السلك العادي والسلك العايل وسلك 

اإلجازة وسلك املاسرت:

• تعريف املسلك والوحدات املكونة له وجذعه املشرتك وعنارص ملفه الوصفي؛	

• تعريف الوحدة وغالفها الزمني وعنارص ملفها الوصفي ؛	

• رشوط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييامت.	

املادة 10:

يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات بعد دبلوم السلك العايل أو شهادة املاسرت أو شهادة املاسرت 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار مشرتك  قامئتها  املحددة  الوطنية  الشهادات  أو إحدى  املتخصص 

بالشباب والرياضة والسلطة  الحكومية املكلفة بتكوين األطر والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم 

العايل، أو شهادة معرتف مبعادلتها لها ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

وميكن بصفة استثنائية متديد هذه املدة لسنة إضافية أو لسنتني عىل األكرث وفق الرشوط الواردة 

يف دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية املنصوص عليه يف املادة 11 بعده.
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املادة 11:

ينظم سلك الدكتوراه يف إطار مركز الدراسات يف الدكتوراه تابع للمعهد ومعرتف به من لدن مجلس 

التنسيق، وعند االقتضاء برشاكة مع مؤسسات أخرى للتعليم العايل وفقا للرشوط املحددة مبوجب 

القرار املتخذ تطبيقا ملقتضيات املادة 23 أدناه.

 

املادة 12:

يحدد دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ماييل:

• رشوط الولوج؛	

• كيفيات سري وانجاز أعامل البحث واملنافسة؛	

• تنظيم عمليات التأطري البيداغوجي وإجراءاته.	

املادة 13:

يصادق عىل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشرتكة للسلطة الحكومية 

املكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية املكلفة بتكوين األطر والسلطة الحكومية املكلفة 

ورأي  التنسيق  رأي مجلس  استطالع  وبعد  املؤسسة  اقرتاح من مجلس  بناء عىل  العايل،  بالتعليم 

اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العايل.

املادة 14:

تحدد الئحة املسالك املعتمدة باملعهد بقرار مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة 

والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العايل والسلطة الحكومية املكلفة بتكوين األطر، بعد استطالع 

رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العايل.
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وميكن تغيري أو تتميم الئحة املسالك املعتمدة بقرار مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب 

العايل  بالتعليم  املكلفة  الحكومية  والسلطة  األطر  بتكوين  املكلفة  الحكومية  والسلطة  والرياضة 

لتنسيق  الوطنية  اللجنة  ورأي  التنسيق  مجلس  رأي  استطالع  وبعد  املؤسسة  مجلس  من  باقرتاح 

التعليم العايل.

املادة 15:

ميكن للمعهد، وفق الرشوط املنصوص عليها يف النظام الداخيل، إحداث شهادات خاصة به، وال سيام 

يف مجال التكوين املستمر، وذلك بعد استطالع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية 

املكلفة بالشباب والرياضة.

بالشباب  املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من  اعتامد  موضوع  الشهادات  هذه  تكون  أن  ميكن 

مبعادلة  االعرتاف  وميكن  العايل.  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  بعد  والرياضة 

الشهادات املعتمدة للشهادات الوطنية.

الباب الثالث
تنظيم وتسيري املعهد

املادة 16:

يسري املعهد مدير يعني طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 17:

يساعد املدير مديران مساعدان وكاتب عام، واملديران املساعدان هام:

• املدير املساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية وتناط به مهمة تنظيم األنشطة البيداغوجية 	

وتنفيذها؛
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• وتنفيذ 	 إعداد  مهمة  به  وتناط  العلمي  والبحث  املستمر  بالتكوين  املكلف  املساعد  املدير 

وتنسيق برامج وأنشطة التكوين املستمر لفائدة الراغبني فيها سواء كانوا من خارج املعهد 

أو تابعني له وكذا إعداد وتنسيق برامج البحث، وتدبري التكوينات املتعلقة بالدكتوراه. 

املادة 18:

مدير  من  باقرتاح  والرياضة  بالشباب  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املساعدان  املديران  يعني 

املعهد ويختار واحد منهم عىل األقل من بني أساتذة التعليم العايل أو األساتذة املؤهلني.  

املادة 19:

يعني الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة، بناء عىل اقرتاح من مدير 

املعهد، من بني الحاصلني عىل شهادة للتكوين العايل عىل األقل، واملثبتني توفرهم عىل تجربة يف 

التسيري اإلداري. 

يقوم الكاتب العام، تحت سلطة املدير، بتسيري جميع املصالح اإلدارية واملالية التابعة للمعهد. 

املادة 20:

يحدث باملعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلني منتخبني عن األساتذة 

وممثلني منتخبني عن املوظفني اإلداريني والتقنيني وممثلني منتخبني عن الطلبة وكذا شخصيات من 

خارج املعهد. 

ويحدد تأليف هذا املجلس وكيفية تعيني أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سريه طبقا ملقتضيات 

املرسوم رقم 2.05.885 املشار إليه أعاله. 

ميارس مجلس املؤسسة االختصاصات املوكولة إليه مبوجب مقتضيات القانون رقم 01.00 املشار إليه 

أعاله، غري أنه ميكن أن ينعقد يف شكل مجلس تأديبي ملامرسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق 

الرشوط املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة. 
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املادة 21:

تحدث يف حظرية املعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها و كيفية سريها و تعيني أو انتخاب أعضائها 

طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

 املادة 22:

النصوص  ملقتضيات  طبقا  العلمية  اللجنة  أعضاء  انتخاب  أو  تعيني  وكيفية  وسري  تأليف  يحدد 

التنظيمية الجاري بها العمل. 

املادة 23:

بالشباب  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  تنظيمها،  والبحث واملعهد وكذا  التعليم  تحدد هياكل 

والرياضة بناء عىل اقرتاح من مجلس املؤسسة وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق. 

املادة 24:

يتألف موظفو املعهد من أساتذة باحثني دامئني وأساتذة مشاركني وأساتذة يتقاضون تعويضات عن 

الدروس وموظفني يزاولون مهام التدريس كامل الوقت داخل املعهد وموظفني إداريني وتقنيني.

      

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة

املادة 25:

ميكن أن يقبل باملعهد املرتشحون الحاملون لجنسيات أجنبية املقرتحون من قبل حكوماتهم واملقبولون 

من لدن السلطات الحكومية املغربية املختصة، طبقا لنفس الرشوط املقررة بالنسبة للطلبة املغاربة.

الطلبة  مجموع  من   %  10 أجنبية  لجنسيات  الحاملني  للطلبة  اإلجاميل  العدد  يتعدى  أال  يجب 

املسجلني باملعهد. 
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املادة 26:

للسلطة  مشرتك  بقرار  املساهمة  هذه  مبلغ  يحدد  واألكل.  السكن  مصاريف  يف  الطلبة  يساهم 

الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية املكلفة باملالية. 

املادة 27:

ابتداء من نفس  الرسمية، وينسخ ويعوض  بالجريدة  تاريخ نرشه  ابتداء من  املرسوم  بهذا  يعمل 

التاريخ، املرسوم 2.79.381 الصادر يف 11 من رجب 1400 ) 26 ماي 1980( بإنشاء وتنظيم املعهد 

املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.

وترسي مقتضيات هذا املرسوم عىل سلك اإلجازة ابتداء من السنة الجامعية 2009 - 2010. 

املادة 28:

والبحث  األطر  وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  ووزير  والرياضة  الشباب  وزير  إىل  يسند 

العلمي ووزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بتحديث القطاعات 

العامة، كل واحد منهم فيام يخصه، تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 24 من شوال 1432 )23 سبتمرب 2011( 
اإلمضاء : عباس الفايس.

وقعه بالعطف 
وزير الشباب والرياضة 

اإلمضاء : منصف بلخياط 
وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين األطر والبحث العلمي 
اإلمضاء : احمد اخشيشني

وزير االقتصاد واملالية 
اإلمضاء : صالح الدين املزوار.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بتحديث القطاعات العامة 

اإلمضاء : محمد سعد العلمي.
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مر�سوم.رقم.2.10.628.�سادر.يف.7.ذي.احلجة.1432.)4.نوفمرب.
2011(.بتطبيق.القانون.رقم.30.09.املتعلق.بالرتبية.البدنية.والريا�سة

رئيس الحكومة،

بناء عىل القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010( ؛ 

وبعد استطالع رأي الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي ؛ 

وبعد املداولة يف مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 21 من ذي القعدة 1432 )19 أكتوبر 2011(

رسم ما ييل:

القسم األول
أحكام عامة

املادة الأوىل

من أجل تطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم 30.09، يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام مبا ييل: 

• سن األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات الرياضية  وللجامعات الرياضية؛ 	

• املصادقة عىل األنظمة األساسية للجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية والعصب االحرتافية 	

وكذلك النظام األسايس لكل من اللجنة الوطنية األوملبية املغربية واللجنة الوطنية الباراملبية 

املغربية؛

• منح التأهيل للجامعات الرياضية وسحبه عند االقتضاء؛	

• وضع العقود الرياضية النموذجية واتفاقية التكوين النموذجية التي تربط مراكز التكوين 	

الريايض بالرياضيني الصغار وكذا االتفاقية النموذجية التي تربط الوكالء الرياضيني بكل واحد 

من الرياضيني واألطر الرياضية؛
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• منح االعتامد للجمعيات الرياضية التي تستجيب للرشوط املنصوص عليها يف املادة 5 من 	

هذا املرسوم وملراكز التكوين الريايض؛

• املعنية وكذا 	 الرياضية والعصب االحرتافية  الجامعات  املربمة بني  االتفاقيات  املصادقة عىل 

تلك املربمة بني الجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية التي تحدثها؛ 

• تحديد مبلغ معدل املداخيل ومبلغ معدل كتلة األجور املنصوص عليهام يف املادة 15 من 	

القانون السالف الذكر رقم 30.09؛ 

• تحديد رشوط ومواصفات تسليم اإلجازات مبارشة من قبل الجامعات الرياضية إىل األشخاص 	

الذاتيني، بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية األوملبية املغربية؛

• تحديد رشوط منح االعتامد ملراكز التكوين الريايض وتجديده وسحبه؛	

• الجامعة 	 من  اقرتاح  عىل  بناء  تسيريها،  وكيفيات  الريايض  التكوين  مراكز  تنظيم  تحديد 

الرياضية املعنية؛

• تحديد منوذج الدفرت الطبي للريايض املجاز؛	

• تحديد رشوط الرتخيص للمدرسني واألطر واملوظفني واألعوان املنصوص عليهم يف املادة 65 	

من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ملامرسة املهام املنصوص عليها يف املادة 63 من القانون 

املذكور، باشرتاك مع الوزراء املكلفني بالداخلية وبالرتبية الوطنية وبالتعليم العايل وبتحديث 

القطاعات العامة؛

• تحديد القواعد الخاصة بسالمة املنافسات واإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها؛	

• تحديد تكوين وصالحيات اللجنة املكلفة بإعطاء رأيها بشأن املصادقة عىل املنشآت الرياضية؛	

• وتوسيعها 	 الرياضية  التجهيزات  إنجاز  تصاميم  عىل  املصادقة  وسحب  منح  رشوط  تحديد 

وإصالحها ؛
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• الدولة 	 إعانات  من  االستفادة  من  الرياضية  للرشكات  يسمح  الذي  التحمالت  دفرت  إعداد 

والجامعات الرتابية واملؤسسات العمومية؛

• التأشري عىل اتفاقيات االحتضان باشرتاك مع وزير املالية ؛	

• والعصب 	 الجهوية  والعصب  الرياضية  للجامعات  املديرية  باألجهزة  اإلدارة  ممثيل  تعيني 

االقتضاء،  عند  الجهوية،  األوملبية  واللجان  املغربية  األوملبية  الوطنية  واللجنة  االحرتافية 

واللجنة الوطنية الرباملبية املغربية، وذلك طبقا للمواد 27 و35 و39 و41 و46 من القانون 

السالف الذكر رقم 30.09.

املادة 2

يراد "باإلدارة" يف مدلول املواد 23 و29 و31 و32 و33 و48 و76 و79 و80 من القانون السالف 

الذكر رقم 30.09 السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة.

يراد "باإلدارة" يف مدلول املادتني 50 و51 من القانون املذكور السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة، 

الحكومية  السلطة  أو  رياضية،  أنشطة  عدة  أو  نشاط  مبامرسة  تعنى  املعنية  املؤسسة  كانت  إذا 

املكلفة بالرتبية الوطنية إذا كانت املؤسسة املعنية تتوىل تلقني نشاط أو عدة أنشطة رياضية. 

املادة 3

لتطبيق املواد 4 و5 و55 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، تقوم السلطات الحكومية املكلفة 

بالرتبية الوطنية وبالتكوين املهني وبالرياضة، معا مبا ييل: 

• سن األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات الرياضية املحدثة مبؤسسات الرتبية والتعليم 	

املدريس العمومي والتعليم املدريس الخصويص والتكوين املهني العمومي أو الخصويص؛

• املصادقة عىل النظام األسايس للجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية؛ 	

يتوىل عىل التوايل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية والوزير املكلف بالتكوين املهني إعداد الربنامج 

البيداغوجي للتعليم املدريس وبرنامج التكوين املهني ملراكز التكوين الريايض.
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املادة 4

تطبيقا للامدتني 6 و7 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، تقوم السلطتان الحكوميتان املكلفتان 

بالتعليم العايل وبالرياضة معا، مبا ييل:

• سن األنظمة األساسية النموذجية  للجمعيات الرياضية بالجامعات ومؤسسات التعليم العايل 	

العمومي أو الخصويص؛
 

• املصادقة عىل األنظمة األساسية للجامعة امللكية املغربية للرياضة الجامعية.  	

املادة 5

للحصول عىل االعتامد املنصوص عليه يف املادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09،  يجب 

عىل الجمعيات الرياضية املؤسسة وفقا ألحكام املادة 8 من القانون املذكور:
 

ضامن مامرسة منتظمة لنشاط ريايض بالنسبة للجمعيات الرياضية ذات نشاط ريايض واحد  . 1

رياضيني  نشاطني  مامرسة  املتعددة  الرياضية  األنشطة  ذات  الرياضية  للجمعيات  وبالنسبة 

أوملبيني عىل األقل؛

التوفر يف ما يخص الرياضات الجامعية عىل فريق عىل األقل يف إحدى الفئات األربعة التالية: . 2

الكبار والشبان والفتيان والصغار؛

ريايض . 3 نشاط  لكل  مدرب  وجوبا  بينهم  من  دامئني،  وتقنيني  إداريني  مستخدمني  عىل  التوفر 

مامرس؛ 

التمكن من االستعامل املنتظم للمنشآت والتجهيزات الرياضية التي تسمح مبامرسة األنشطة . 4

بها  الجاري  األنظمة  يف  عليها  املنصوص  والسالمة  الصحة  كافة رشوط  تستويف  والتي  املعنية 

العمل؛ 

ضامن مراقبة طبية منتظمة للرياضيني. . 5

يجب توجيه طلب االعتامد إىل السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية: 
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• النظام األسايس املطابق لألنظمة األساسية النموذجية املنصوص عليها يف املادة 9 من القانون 	

السالف الذكر رقم 30.09 والنظام الداخيل للجمعية؛

• وصل إيداع الترصيح املنصوص عليه يف الفصل 5 من الظهري الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 3 	

جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام تم تغيريه وتتميمه؛ 

• محرض آخر جمع عام؛	

• قامئة أعضاء املكتب املديري وقامئة املستخدمني املكلفني بالتأطري التقني واإلداري للجمعية؛ 	

• نسخ من وثائق التأمني املنصوص عليها يف املادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 	

ونسخ من االتفاقيات الطبية املنصوص عليها يف املادة 60 من القانون املذكور؛ 

• برنامج أنشطة الجمعية املتضمن لعدد وطبيعة األنشطة الرياضية التي متارسها  الجمعية 	

وعدد منخرطيها وكذا عدد الرياضيني املحرتفني؛

• استعاملها 	 تثبت  التي  املستندات  يشمل  الرياضية  والتجهيزات  املنشآت  حول  تقني  ملف 

املنتظم يف مامرسة النشاط أو األنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية.

 

املادة 6

يجدد اعتامد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس 

الشكليات والرشوط املنصوص عليها يف املادة 5 أعاله. 

املادة 7

يف  عليها  املنصوص  الرشوط  من  أكرث  أو  بواحد  إخاللها  حالة  يف  الجمعية  من  االعتامد  يسحب 

التنظيمية املطبقة عىل الجمعية، بقرار من  التقيد باألحكام الترشيعية أو  املادة 5 أعاله أو عدم 

الوزير املكلف بالرياضة، بعد إعالم الجمعية املعنية بأسباب السحب ودعوتها إىل تقديم مالحظاتها 

الكتابية أو الشفوية. 

تخرب الجامعات املعنية بقرارات سحب االعتامد من الجمعيات الرياضية.
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املادة 8

للحصول عىل التأهيل املنصوص عليه يف املادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، يجب 

عىل كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة مرفق بالوثائق التالية:
 

• النظام األسايس مطابق للنظام األسايس النموذجي املنصوص عليه يف املادة 23 من القانون 	

السالف الذكر رقم 30.09 واألنظمة الداخلية للجامعة؛

• وصل إيداع الترصيح املنصوص عليه يف الفصل 5 من الظهري الرشيف رقم 1.58.376 الصادر 	

يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام تم تغيريه 

وتتميمه؛ 

• محرض آخر جمع عام؛	

• قامئة أعضاء املكتب املديري ومسؤويل اللجان املنصوص عليها يف النظام األسايس؛ 	

• عدد 	 وكذا  الجامعة  لواء  تحت  املنضوية  الرياضية  والرشكات  والجمعيات  العصب  قامئة 

الرياضيني املجازين حسب كل نوع وفئة عمرية وحسب الجنس بالنسبة للنشاط الريايض 

املعني؛ 

• الرياضة خالل األربع سنوات 	 الوطني يف مجال  الربنامج  املتعلقة بتطبيق  حصيلة األنشطة 

األخرية، عند االقتضاء؛ 

• التقارير األدبية واملالية والتقنية املصادق عليها يف آخر جمع عام.	
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املادة 9

ألجل تطبيق الفقرة األخرية من املادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، تُلزم الجامعات 

الرياضية  والرشكات  الجمعيات  بقامئة  بالرياضة  املكلفة  الحكومية  السلطة  مبوافاة  الرياضية 

والرياضيني الذين تم انتقاؤهم ألجل متثيل املغرب يف املنافسات أو التظاهرات الرياضية الدولية، 

وذلك داخل أجل أربعة عرش يوما عىل األقل قبل تاريخ إجراء املنافسات أو التظاهرات املذكورة.

 

املادة 10

متنح رخص التغيب املنصوص عليها يف املواد 86 و87 و89 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، 

إىل املأجورين واملوظفني عىل التوايل من قبل مشغليهم واإلدارات التابعني لها قصد إجراء تدريبات 

إعدادية أو املشاركة يف املنافسات الوطنية أو الدولية، بناء عىل الدعوة املوجهة إىل املعنيني باألمر 

من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة يف ما يخص رياضة الهواة ووزارة الرتبية الوطنية يف ما 

يخص الرياضات املدرسية والجامعية.

يجب توجيه طلب الرتخيص بالتغيب إىل مشغل الرياضيني أو إىل اإلدارة التابع لها الرياضيون الذين 

متت دعوتهم إىل التداريب واملنافسات املشار إليها يف الفقرة السابقة، وذلك 15 يوما عىل األقل 

قبل إجرائها.

املادة 11

التعليم  الوطنية أو  الوزير املكلف بالرتبية  بالرياضة أو  الوزير املكلف  يجب أن تعرض عىل رأي 

العايل بالنسبة إىل الجمعيات الرياضية املدرسية أو الجامعية، اتفاقيات االحتضان املنصوص عليها 

يف املادة 90 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، قبل إبرامها بني املقاوالت املعنية والهيئات 

هذا  وأحكام  املذكور  القانون  ألحكام  مطابقتها  من  التأكد  بهدف  وذلك  الرياضيني  أو  الرياضية 

املرسوم.
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يجب أن تنص االتفاقيات املذكورة عىل الخصوص عىل ما ييل:
 

• التكوين املهني واإلدماج االجتامعي للرياضيني الذين تم احتضانهم مع ضامن استقرارهم يف 	

عملهم؛ 

• الجيد 	 التدبري  ضامن  بهدف  الرياضية  الهيئات  إشارة  رهن  ومحاسبية  إدارية  أطر  وضع 

والشفافية؛

• الوسائل 	 تعزيز  أو  إعانات  منح  خالل  من  سواء  الرياضية  الهيئات  موارد  تحسني  كيفيات 

الذاتية للهيئات املذكورة؛

• كيفيات متثيل املقاولة املعنية ضمن األجهزة املسرية للهيئة الرياضية قصد التحقق من التدبري 	

الجيد للوسائل املوضوعة رهن إشارتها ؛ 

• املقابل الذي يقدمه الريايض أو الهيئة الرياضية ألجل دعم املقاولة التي احتضنتهام؛	

• البند التحكيمي الذي يلتزم من خالله األطراف بإخضاع النزاعات التي قد تنشأ يف ما يتعلق 	

باتفاقيات االحتضان للتحكيم طبقا للترشيع الجاري به العمل. 

املادة 12

يوجه الترصيحان املنصوص عليهام يف املادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، إىل: 

التدريب عىل املامرسة . 1 بالرياضة إذا كانت املؤسسة املعنية تتوىل  السلطة الحكومية املكلفة 

الرياضية يف واحد أو أكرث من األنشطة الرياضية؛ 

تتوىل . 2 البدنية  للرتبية  الخاصة  املؤسسة  إذا كانت  الوطنية  بالرتبية  املكلفة  الحكومية  السلطة 

تكوين األطر بهدف مزاولة مهنة تدريس الرتبية البدنية وتطبق مناهج وبرامج التعليم والرتبية 

البدنية وكذا املناهج والتقنيات الرتبوية والعلمية املعمول بها يف مؤسسات التعليم والتكوين.
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يجب أن يرفق الترصيح املسبق بالوثائق التالية: 

• الوثائق التي تثبت أن املرافق املزمع إحداثها تستويف كافة رشوط الصحة والسالمة املطلوبة 	

إلحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو للرتبية البدنية؛

• تلقينه أو مامرسته وكذا مختلف 	 املراد  الريايض  التعليم والنشاط  يتعلق بطبيعة  بيان  كل 

والربامج  بها  القامئة  التعليم  مستويات  عدد  االقتضاء،  وعند  املؤسسة،  أو  القاعة  مرافق 

واملقررات املعتمدة فيها؛

• قامئة مسريي املؤسسة؛	

• املسريون 	 عليها  يتوفر  أن  يجب  التي  الشهادات  وكذا  واملهنية  الرتبوية  املؤهالت  قامئة 

واملدرسون واملدربون الذين يزاولون باملؤسسة؛ 

• النظام الداخيل للمؤسسة ؛	

• نسخ من وثائق التأمني املنصوص عليها يف املادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛ 	

• رقم 	 الذكر  السالف  القانون  املادة 60 من  عليها يف  املنصوص  الطبية  االتفاقيات  نسخ من 

 .30.09

يجب إرفاق الترصيح املعدل بالوثيقة أو الوثائق التي تثبت تعديل الترصيح املسبق.
 

يودع الترصيح املسبق والترصيح املعدل وكذا الوثائق املرفقة بهام يف أربعة نظائر موقع عليها بصفة 

قانونية ومشهود عىل مطابقتها لألصل من قبل صاحب الترصيح، وذلك 90 يوما قبل تاريخ فتح 

املؤسسة بالنسبة للترصيح املسبق وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل بالنسبة للترصيح املعدل، 

مقابل وصل مبقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالرياضة عىل صعيد العامالت واألقاليم 

أو للسلطة الحكومية املكلفة بالرتبية الوطنية، حسب الحالة. 

يحدد شكل الترصيح املسبق والترصيح املعدل والوصل بقرار مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة 

كيفيات  ذلك،  إىل  باإلضافة  يحدد،  الذي  الوطنية،  بالرتبية  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالرياضة 

تطبيق أحكام هذه املادة.



152

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املادة 13

إما من قبل  املذكورة  املادة  املادة 12 أعاله وفقا ألحكام  إليهام يف  املشار  الترصيحني  تتم دراسة 

الوزير املكلف بالرياضة أو الوزير املكلف بالرتبية الوطنية تبعا لنوع املؤسسة املعنية. 

يجب تبليغ املالحظات التي تم إبداؤها عند دراسة الترصيح من قبل الوزير املعني إىل املرصحني 

داخل أجل 90 يوما الذي ييل تاريخ إيداع الترصيح.

املادة 14

يتعني عىل كل شخص يعتزم تسيري مؤسسة خاصة للرياضة وللرتبية البدنية: 

• بالنسبة 	 بعده  املادة 17  1( من  عليها يف  املنصوص  الدبلومات  أحد  يكون حاصال عىل  أن 

للمؤسسات املشار إليها يف 2(من املادة 12 أعاله أو أحد الدبلومات املنصوص عليها يف 2( 

من املادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات املشار إليها يف 1( من املادة 12 أعاله؛

• أال يكون قد أدين بإحدى الجنايات أو الجنح الشائنة.	

املادة 15

ينتدب األعوان املكلفون باملراقبة املنصوص عليهم يف املادة 92 من القانون رقم 30.09 لهذا الغرض 

من قبل الوزير املكلف بالرياضة، يف ما يتعلق باملؤسسات املنصوص عليها يف 1( من املادة 12 أعاله 

ومن قبل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية يف ما يتعلق باملؤسسات املنصوص عليها يف 2( من املادة 

12 أعاله.

املادة 16

تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجاالت التعاون والتنسيق بني السلطات الحكومية املكلفة 

بالرتبية الوطنية وبالتعليم العايل وبالرياضة.
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يحدد تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها بقرار مشرتك للسلطات الحكومية املكلفة بالرتبية الوطنية 

وبالتعليم العايل وبالرياضة. 

املادة 17

لتطبيق املادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، ال يجوز ألي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام:
 

مدرس للرتبية البدنية والرياضة إذا مل يكن حاصال عىل دبلوم السلك الثاين من املدارس العليا . 1

لألساتذة أو شهادة التخرج من املراكز الرتبوية الجهوية، تخصص الرتبية البدنية والرياضة، أو 

دبلوم معرتف مبعادلته لهام؛
 

مدرب أو مكون ريايض إذا مل يكن حاصال عىل دبلوم املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، . 2

تخصص الرياضة، أو إحدى الدبلومات املنصوص عليها يف 1( أعاله أو دبلوم معرتف مبعادلته أو 

شهادة التأهيل املهني املسلمة من قبل الجامعة الرياضية املعنية؛

حكم إذا مل يكن حاصال عىل دبلوم الدولة يف التحكيم أو دبلوم معرتف مبعادلته له أو شهادة . 3

النشاط  يف  الدولية  الرياضية  الجامعة  أو  الوطنية  الرياضية  الجامعة  قبل  من  مسلمة  حكم 

الريايض املعني.

املادة 18

يوجه طلب الحصول عىل االعتامد من أجل إحداث مركز للتكوين الريايض إىل السلطة الحكومية 

املكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:

• املرافق 	 مطابقة  شهادات  يتضمن  الرياضيني  تكوين  مؤسسة  مبرافق  يتعلق  تقني  ملف 

ملواصفات النظافة والسالمة والصحة؛

• الفئة العمرية للرياضيني الذين سيتلقون التكوين الريايض؛ 	

• قامئة املدرسني ومؤهالتهم؛	
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• قامئة األطر الرياضية ومؤهالتهم ؛ 	

• قامئة املستخدمني اإلداريني؛	

• نسخ من وثائق التأمني املنصوص عليها يف املادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛ 	

• رقم 	 الذكر  السالف  القانون  املادة 60 من  عليها يف  املنصوص  الطبية  االتفاقيات  نسخ من 

.30.09

مينح اعتامد مراكز التكوين الريايض من قبل الوزير املكلف بالرياضة بعد استطالع رأي الجامعات 

الرياضية املعنية. ويجدد االعتامد وفق نفس الشكليات والرشوط املنصوص عليها يف هذه املادة. 

يف حالة اإلخالل برشط أو أكرث من الرشوط املنصوص عليها يف القانون السالف الذكر رقم 30.09 

أو يف النصوص املتخذة لتطبيقه، يسحب االعتامد من مركز التكوين الريايض بقرار للوزير املكلف 

بالرياضة.
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القسم الثاين
رياضة املستوى العايل

الباب األول
اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل

الفرع األول
املهام واالختصاصات

املادة 19

لرياضة  الوطنية  اللجنة  تحدد  رقم 30-09،  الذكر  السالف  القانون  من   57 املادة  تطبيقا ألحكام 

املستوى العايل صفة الريايض من املستوى العايل ولهذه الغاية، تتوىل املهام التالية:

• تحديد األنشطة الرياضية التي متكن من الحصول عىل صفة ريايض من املستوى العايل وفق 	

املعايري التي تضعها؛

• وضع املعايري التي متكن بالنسبة إىل كل نشاط ريايض من تحديد صفة الريايض من املستوى 	

رأي  استطالع  بعد  وذلك  األوملبية  األلعاب  دورات  بني  الفاصلة  سنوات  أربع  لفرتة  العايل 

الجامعات املؤهلة املعنية؛

• إبداء الرأي حول عدد الرياضيني املمكن تقييدهم يف الالئحة املنصوص عليها يف املادة 27 أدناه.	

وعالوة عىل ذلك، تكلف اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل مبا ييل:

• منح صفة ريايض من املستوى العايل باقرتاح من الجامعة املعنية؛	

• سحب صفة ريايض من املستوى العايل.	
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الفرع الثاين
تأليف اللجنة وسريها

املادة 20

يرأس اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل الوزير املكلف بالرياضة أو من ميثله.

وعالوة عىل رئيسها، تتألف اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل من: 

• ستة أعضاء معينني من قبل الوزير املكلف بالرياضة فاعلني يف ميدان رياضة املستوى العايل، 	

من بينهم عىل األقل مدير تقني وطني يعمل لدى جامعة رياضية مؤهلة؛

• ممثل عن الوزير املكلف بالداخلية؛	

• ممثل عن الوزير املكلف بالشغل؛	

• ممثل عن الوزير املكلف بالصحة؛	

• ممثل عن الوزير املكلف بالرتبية الوطنية؛	

• ممثل عن الوزير املكلف بالتعليم العايل؛	

• ممثل عن الوزير املكلف بالتكوين املهني؛	

• ممثل عن الوزير املكلف باالقتصاد واملالية؛	

• ممثل عن الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة؛	

• رئيس اللجنة الوطنية األوملبية املغربية؛	

• اللجنة 	 من  باقرتاح  بالرياضة،  املكلف  الوزير  يعينهم  الرياضية  الحركة  عن  ممثلني  أربعة 

الوطنية األوملبية املغربية من بينهم امرأتان عىل األقل؛

• ثالثة رياضيني حائزين عىل ألقاب وطنية أو دولية يعينهم الوزير املكلف بالرياضة، باقرتاح 	

من اللجنة الوطنية األوملبية املغربية، من بينهم امرأة عىل األقل.
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املادة 21

يعني أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ابتداء من فاتح 

يناير الذي ييل مبارشة آخر دورة لأللعاب األوملبية الصيفية.

تبتدئ، بصفة استثنائية، فرتة االنتداب األول بالنسبة لألعضاء األولني يف تاريخ تعيينهم، وتنتهي يف 

31 ديسمرب املوايل آلخر دورة لأللعاب األوملبية الصيفية.

التي  الصفة  بفقدان  أو  باستقالتهم  العايل  املستوى  لرياضة  الوطنية  اللجنة  أعضاء  انتداب  ينتهي 

عينوا برسمها يف اللجنة.

املادة 22

تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل مرتني يف السنة عىل األقل وكلام دعت الرضورة إىل ذلك.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها إما مببادرة منه أو بطلب من ربع أعضاء اللجنة، بواسطة رسالة 

مضمونة تتضمن جدول األعامل، وتوجه إىل أعضاء اللجنة 15 يوما عىل األقل قبل تاريخ االجتامع.

تقييد كل  اللجنة  ليقرتحوا عىل رئيس  االجتامع  تاريخ  قبل  أيام   5 أجل  اللجنة عىل  أعضاء  يتوفر 

مسألة إضافية تهم رياضة املستوى العايل يف جدول األعامل.

املادة 23

تعقد اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل جلساتها بصفة صحيحة إذا حرضها نصف أعضائها عىل األقل.

إذا مل يكتمل النصاب املطلوب، يتم استدعاء األعضاء من جديد داخل أجل خمسة عرش )15( يوما. 

وتتداول اللجنة عندئذ بصفة صحيحة مهام كان عدد األعضاء الحارضين.

ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل أن يدعو أي شخص لحضور جلساتها بصفة 

استشارية.
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املادة 24

تتخذ قرارات اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين. ويف حالة 

تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تكون جلسات اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل غري عمومية.

املادة 25

تتوىل مديرية الرياضة التابعة للوزارة املكلفة بالرياضة مهام كتابة اللجنة الوطنية لرياضة املستوى 

العايل وتقوم عىل الخصوص بتحرير محارض جلساتها.

املادة 26

تنرش أعامل وقرارات اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل بتعليقها يف البنايات التابعة للسلطة 

الحكومية املكلفة بالرياضة، وإدراجها يف املوقع االلكرتوين لهذه السلطة.

الباب الثاين
رشوط منح صفة ريايض من املستوى العايل وسحبها

الفرع األول
رشوط منح صفة ريايض من املستوى العايل

املادة 27

متنح صفة ريايض من املستوى العايل بتقييد الريايض املعني يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل 

التي تحرصها اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل.
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املادة 28

ال ميكن ألي شخص أن يقيد يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل:

إذا مل تقرتحه لهذا الغرض جامعة رياضية مؤهلة؛. 1

إذا مل يكن يشارك يف منافسات عىل الصعيد الوطني أو الدويل أو سبق له أن شارك فيها، يف . 2

نشاط ريايض معرتف مبستواه العايل من قبل اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل؛

إذا مل يحقق نتيجة رياضية متكنه من الحصول عىل لقب وطني أو دويل؛. 3

إذا كان عمره يقل عن إثنتى عرشة سنة خالل سنة تقييده يف الالئحة؛. 4

إذا مل يخضع لفحوص طبية تحدد طبيعتها اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل مع توجيه . 5

نتائجها إىل الريايض وإىل طبيب تعينه الجامعة.

املادة 29

يتم التقييد يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل يف إحدى الفئات التالية : النخبة أو الكبار أو األمل.

املادة 30

يجوز أن يقيد يف فئة "النخبة" كل ريايض حقق يف األلعاب األوملبية أو بطوالت العامل أو بطوالت 

إفريقيا أو يف منافسات تحدد قامئتها من قبل اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل، نتيجة رياضية 

مكنته من الحصول عىل لقب دويل إما بصفة فردية وإما بصفته عضوا رسميا يف فريق مغريب.

املادة 31

يجوز أن يقيد يف فئة "الكبار" الريايض الحاصل عىل لقب وطني والذي تم اختياره من قبل الجامعة 

املؤهلة املختصة ضمن فريق مغريب من أجل االستعداد للمنافسات الدولية الرسمية املدرجة يف 

برنامج الجامعات الدولية خالل الفرتة الفاصلة بني دورات األلعاب األوملبية، واملؤدية إىل تسليم 

لقب دويل أو وضع تصنيف دويل.
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املادة 32

يجوز أن يقيد يف فئة "األمل" الريايض الحاصل عىل لقب وطني والبالغ من العمر 12 سنة عىل األقل 

و20 سنة عىل األكرث خالل سنة تقييده يف هذه الفئة والذي تم اختياره من قبل الجامعة املؤهلة 

املختصة ضمن فريق مغريب من أجل االستعداد للمنافسات الدولية الرسمية الخاصة بفئته العمرية 

واملدرجة يف برنامج الجامعات الدولية واملؤدية إىل تسليم لقب دويل أو وضع لتصنيف دويل.

املادة 33

يكون التقييد يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل يف إحدى الفئات املنصوص عليها يف املادة 29 

أعاله صالحا ملدة سنة. ويجوز تجديد التقييد وفق نفس الرشوط.

يجوز متديد مدة التقييد يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل يف إحدى الفئات املنصوص عليها يف 

املادة 29 أعاله، ملدة سنة بعد رأي معلل من اللجنة الوطنية األوملبية املغربية، إذا اضطر الريايض 

املعني إىل توقيف مساره الريايض ألسباب طبية مربرة بصفة قانونية من قبل الطبيب الذي تعينه 

الجامعة املعنية أو ألسباب مرتبطة بالوالدة.
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الفرع الثاين
رشوط سحب صفة ريايض من املستوى العايل

املادة 34

املطلوبة  للرشوط  مستوفيا  املستفيد  يعد  مل  إذا  العايل  املستوى  من  ريايض  صفة  تسحب 

عليها. للحصول 

املادة 35

يجوز سحب صفة ريايض من املستوى العايل يف أي وقت بقرار معلل صادر عن اللجنة الوطنية 

لرياضة املستوى العايل:

باقرتاح من الجامعة املختصة، إذا اتخذت يف حق املعني باألمر عقوبة تأديبية جسيمة وفق . 1

أحكام النظام األسايس وأنظمة الجامعة املعنية؛

مببادرة من رئيس اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل أو باقرتاح من الجامعة املعنية:. 2

يف حالة مخالفة مثبتة قانونا لألحكام الترشيعية والتنظيمية املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطات؛أ. 

بها ب.  الجاري  الجامعية  األنظمة  يف  عليها  املنصوص  االلتزامات  بإحدى  باألمر  املعني  أخل  إذا 

العمل؛

إذا متت إدانة املعني من أجل جناية أو جنحة مشينة مبقتىض حكم جنايئ اكتسب قوة اليشء ج. 

املقيض به.

املادة 36

يستدعى املعني باألمر، قبل اتخاذ أي قرار توقيف أو سحب، لتقديم مالحظات مكتوبة أو شفوية 

أمام اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل.
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إذا علل طلب السحب بأسباب تأديبية، تضم الجامعة الرياضية املعنية إىل اقرتاحها محرض اجتامع 

الهيئة التأديبية الذي صدرت عنها العقوبة.

الباب الثالث
املنافع املرتبطة بالتقييد يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل

املادة 37

يسمح التقييد يف الئحة الرياضيني من املستوى العايل للمعني باألمر باالستفادة:

• من تعويضات متكنه من االستعداد للمنافسات والتظاهرات الرياضية؛	

• من امليزانيات املرصودة لالستعداد واملشاركة يف املنافسات الدولية واأللعاب األوملبية؛	

• من تأطري ذي مستوى عال يف منشآت رياضية مالمئة باملغرب أو بالخارج.	



163

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

القسم الثالث
غرفة التحكيم الريايض

الباب األول
اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الريايض

املادة 38

تطبيقا للامدة 44 من القانون رقم 30.09 السالف ذكره، تختص غرفة التحكيم الريايض بالنظر:

ابتدائيا، يف النزاعات الناشئة عن تنظيم أو مامرسة األنشطة البدنية والرياضية والتي تحدث بني . 1

األطراف املذكورة يف املادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛

استئنافيا، يف القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرفة التحكيم الريايض والقرارات املتعلقة مبنح أو سحب . 2

صفة ريايض من املستوى العايل الصادرة عن اللجنة الوطنية لرياضة املستوى العايل والقرارات 

الصادرة عن جامعة أو جمعية أو أية هيئة رياضية أخرى إذا نص نظامها األسايس أو أنظمتها 

عىل ذلك.

املادة 39

ال تختص غرفة التحكيم الريايض بالنظر يف الطعون املقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة عن 

الفقرة األوىل من املادة 24 من  الهيئات املشار إليها يف  الرياضية يف حق األشخاص أو  الجامعات 

القانون رقم 30.09 املذكور أعاله.

تستثنى أيضا من اختصاص غرفة التحكيم الريايض :

• النزاعات املتعلقة بتعاطي املنشطات أو املتعلقة بحقوق ال يجوز لألطراف التنازل عنها؛	

• محكمة 	 أو  األوملبية  الدولية  اللجنة  أو  الدولية  الرياضية  الجامعات  إىل  املحالة  الخالفات 

التحكيم الريايض أو املجلس الدويل للتحكيم الريايض.
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املادة 40

تتألف غرفة التحكيم الريايض من :

• األوملبية 	 الوطنية  اللجنة  رئيس  رأي  استطالع  بعد  بالرياضة  املكلف  الوزير  يعينه  رئيس 

املغربية؛

• هيئة تحكيمية من الدرجة األوىل تتكون من ثالثة محكمني من بينهم رئيس، يعينون من بني 	

املحكمني املسجلني يف الالئحة املنصوص عليها يف املادة 42 أدناه؛

• بني 	 من  يعينون  رئيس،  بينهم  من  محكمني  من خمسة  مكونة  لالستئناف  تحكيمية  هيئة 

املحكمني املسجلني يف الالئحة املنصوص عليها يف املادة 42 أدناه؛

• كتابة ضبط.	

املادة 41

عىل  الريايض،  التحكيم  غرفة  رئيس  يكلف  القسم،  هذا  يف  عليها  املنصوص  املهام  عىل  عالوة 

الخصوص، بالسهر عىل السري الجيد لغرفة التحكيم الريايض والقيام بتوزيع امللفات عىل الهيئتني 

حسب طبيعتها وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها.

اللجنة الوطنية األوملبية املغربية و إىل السلطة الحكومية املكلفة  التقرير إىل كل من  يحال هذا 

بالرياضة.

املادة 42

يحرص رئيس غرفة التحكيم الئحة املحكمني بعد موافقة اللجنة الوطنية األوملبية املغربية.

يسجل املحكمون يف الالئحة املذكورة ملدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرتني عىل األكرث.

يقوم رئيس غرفة التحكيم الريايض باملراجعة العامة لهذه الالئحة كل أربع سنوات.

ال يجوز أن تضم الئحة املحكمني أقل من 15 محكام.
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املادة 43

يختار املحكمون من بني الشخصيات التي تتوفر عىل تكوين قانوين عايل والسيام عىل كفاءة معرتف 

بها يف مجال قانون الرياضة والتحكيم وكذا معرفة جيدة بالرياضة بصفة عامة.

املادة 44

يعوض كل محكم قدم استقالته أو تويف أو عاقه عائق عن مامرسة مهامه ألي سبب آخر، بالنسبة 

للفرتة املتبقية من انتدابه، وفق الكيفيات املطبقة عىل تعيينه.

املادة 45

ال يجوز لرئيس غرفة التحكيم الريايض وكذا للمحكمني أن يكونوا أعضاء أو أن يشغلوا وظيفة داخل 

اللجنة الوطنية األوملبية املغربية أو جامعة رياضية أو جمعية رياضية أو رشكة رياضية أو عصبة 

جهوية أو عصبة احرتافية أو أي هيئة من شأنها أن تكون طرفا يف النزاعات املعروضة أمام غرفة 

التحكيم الريايض.

ال يجوز للمحكمني أن ينتصبوا للدفاع عن أحد األطراف أمام غرفة التحكيم الريايض.

املادة 46

وبكل  شخصية  بصفة  مهمتهم  مبامرسة  مبوجبه  يلتزمون  ترصيحا  تعيينهم  عند  املحكمون  يوقع 

موضوعية واستقاللية ورسية وفقا للقانون ومبادئ اإلنصاف.

املادة 47

يجوز دعوة املحكمني الواردة أسامؤهم يف الالئحة املنصوص عليها يف املادة 42 أعاله للعمل داخل 

إحدى الهيئتني التابعتني لغرفة التحكيم الريايض. غري أنه، ال يجوز أن يدعى محكم للمشاركة يف 

الهيئة التحكيمية التي تتوىل النظر استئنافيا يف قضية سبق له النظر فيها بصفته عضوا يف الهيئة 

التحكيمية االبتدائية. 
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املادة 48

يلتمس  أن  استقالليته. يجب  الشك املرشوع يف  الظروف عىل  تبعث  تجريح محكم عندما  يجوز 

التجريح مبوجب طلب معلل من قبل أحد األطراف خالل السبعة أيام املوالية لعلمه بسبب التجريح.

يبت رئيس غرفة التحكيم الريايض يف طلب التجريح، بعد دعوة األطراف األخرى واملحكم املعني    

وعند االقتضاء املحكمني اآلخرين للتعبري عن موقفهم كتابة.

إذا حكم بتجريح محكم، تعترب إجراءات التحكيم التي شارك فيها باطلة مبا يف ذلك الحكم التحكيمي.

املادة 49

عزل  املغربية،  األوملبية  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  بعد  الريايض،  التحكيم  غرفة  لرئيس  يجوز 

أي محكم رفض مامرسة وظائفه أو تعذر عليه مامرستها أو مل يعد ميارسها وفقا ألحكام النصوص 

الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يقوم رئيس غرفة التحكيم الريايض قبل اتخاذ قراره بدعوة األطراف األخرى واملحكم املعني وعند 

االقتضاء املحكمني اآلخرين للتعبري عن موقفهم كتابة.

املادة 50

يساعد رئيس غرفة التحكيم الريايض وكذا الهيئتان التحكيميتان كتابة ضبط مكونة من رئيس كتابة 

الضبط وكتاب ضبط يعينهم رئيس غرفة التحكيم الريايض.

تتلقى كتابة الضبط طلبات التحكيم والترصيحات باالستئناف واملذكرات وكذا كل الوثائق املوجهة 

إىل الغرفة، كام تقوم بالتبليغات واإلشعارات التي تتطلبها املسطرة وتتوىل حفظ الوثائق.
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الباب الثاين
املسطرة

الفرع األول
أحكام عامة

املادة 51

استدعت  إذا  التحكيم،  لرئيس هيئة  أنه ميكن  الرباط. غري  الريايض يف  التحكيم  يحدد مقر غرفة 

الظروف ذلك، أن يقرر، بعد موافقة املحكمني اآلخرين واستشارة األطراف، عقد اجتامع أو جلسة 

يف مكان آخر.

املادة 52

تعتمد اللغتان العربية والفرنسية كلغتي عمل بغرفة التحكيم الريايض. غري أنه يجوز لألطراف أن 

تتفق عىل استعامل لغة أخرى، رشيطة موافقة رئيس الهيئة أو موافقة رئيس غرفة التحكيم الريايض 

إن مل يكن رئيس الهيئة قد عني بعد. ويف هذه الحالة، تتحمل األطراف نفقات الرتجمة.

املادة 53

يجوز لألطراف أن متثل أو تؤازر من قبل أشخاص من اختيارها. وتوجه إىل كتابة ضبط غرفة التحكيم 

الريايض والطرف اآلخر والهيئة التحكيمية فور تكوينها، أسامء وعناوين األشخاص املدعوين لتمثيل 

األطراف أو مؤازرتها. ويجب اإلدالء بتوكيل مكتوب يف هذه الحالة.

املادة 54

تتوىل كتابة ضبط غرفة التحكيم الريايض التبليغات واإلشعارات التي توجهها الهيئة التحكيمية أو غرفة 

التحكيم الريايض إىل األطراف. وترسل التبليغات واإلشعارات عن طريق الربيد املضمون مع اإلشعار 

بالتوصل إىل العنوان الوارد يف طلب التحكيم أو الترصيح باالستئناف أو إىل أي عنوان يتم تعيينه الحقا.
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كتابة ضبط  إىل  التحكيمية  الهيئة  أو  الريايض  التحكيم  إىل غرفة  املوجهة  األطراف  إشعارات  ترسل 

غرفة التحكيم الريايض بالربيد أو الفاكس. غري أنه يجب إيداع طلب التحكيم والترصيح باالستئناف 

واملذكرات الصادرة عن األطراف لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم الريايض تحت طائلة عدم القبول، يف 

عدد من النسخ يساوي عدد األطراف واملحكمني مع إضافة نسخة تخصص لغرفة التحكيم الريايض.

املادة 55

ترسي اآلجال املحددة مبوجب هذا القسم ابتداء من اليوم املوايل لتسلم التبليغ املوجه من قبل 

غرفة التحكيم الريايض. وإذا صادف اليوم األخري من األجل املحدد يوم عطلة امتد األجل إىل أول 

يوم عمل بعده. 

الفرع الثاين
رفع األمر إىل غرفة التحكيم الريايض

املادة 56

يجب عىل الطرف الذي يرغب يف رفع األمر إىل غرفة التحكيم الريايض أن يودع لدى كتابة ضبط 

هذه الغرفة طلبا يتضمن، تحت طائلة عدم القبول، العنارص التالية:

• اسم أو تسمية املدعي أو املدعني وعنوانهم الكامل؛	

• اسم أو تسمية املدعى عليه أو املدعى عليهم وعنوانهم الكامل؛	

• اسم الشخص الذي سيمثل أو يؤازر، عند االقتضاء، املدعي وعنوانه الكامل؛	

• املعروضة عىل 	 للمسائل  ذلك وصف  مبا يف  القانونية  والدفوعات  للوقائع  مقتضب  وصف 

أنظار غرفة التحكيم الريايض قصد إيجاد حل لها؛ 

• إدعاءات الطرف املدعي ووسائل اإلثبات عند االقتضاء؛	

• نسخة من االتفاقية أو أي وثيقة تنص عىل اللجوء إىل التحكيم.	

يجب عىل الطرف املدعي عند إيداع الطلب أداء رسم كتابة الضبط املنصوص عليه يف املادة 74 أدناه.
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املادة 57

يقدم املستأنف أمام كتابة ضبط غرفة التحكيم الريايض ترصيحا باالستئناف يتضمن العنارص التالية:

• اسم املستأنف عليه أو املستأنف عليهم وعنوانهم الكامل؛	

• نسخة من القرار املطعون فيه؛	

• إدعاءات املستأنف؛	

• طلب معلل بوقف التنفيذ، عند االقتضاء؛	

• إىل غرفة 	 االستئناف  تنص عىل رفع  التي  األنظمة  أو  األسايس  النظام  نسخة من مقتضيات 

التحكيم الريايض أو نسخة من اتفاقية التحكيم.

يجب عىل املستأنف عند إيداع الترصيح باالستئناف أداء رسم كتابة الضبط املنصوص عليه يف املادة 

74 أدناه.

إذا مل تكن الرشوط السالفة الذكر مستوفاة عند إيداع الترصيح باالستئناف، تحدد كتابة الضبط 

للمستأنف أجال فريدا وقصريا ألجل إمتام ترصيحه، وإال اعترب الترصيح مسحوبا.

الفرع الثالث
تطبيق املسطرة

املادة 58

بعد اإلطالع عىل طلب التحكيم أو الترصيح باالستئناف، يبت رئيس غرفة التحكيم الريايض بقرار 

معلل داخل أجل ثالثة أيام بشأن اختصاص الغرفة للنظر يف النزاع موضوع التحكيم.

املادة 59

إذا رصحت غرفة التحكيم بعدم اختصاصها، تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار لصاحب الطلب 

أو الترصيح داخل أجل ثالثة أيام املوالية لصدور القرار.
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أيام،  القرار لألطراف داخل أجل ثالثة  بتبليغ  الضبط  الغرفة باختصاصها، تقوم كتابة  إذا رصحت 

وتشعر املدعى عليه أو املستأنف عليه بالطلب أو الترصيح وتدعوه لتقديم رسالة جواب، داخل 

أجل 8 أيام، تتضمن العنارص التالية:

• وصف مقتضب لوسائل الدفاع؛	

• اسم الشخص الذي ميثل أو يؤازر، عند االقتضاء، املدعى عليه أو املستأنف عليه، وعنوانه الكامل؛	

• كل دفع بعدم االختصاص.	

يف حالة عدم تقديم جواب داخل األجل املنصوص عليه يف الفقرة السابقة، يتخذ قرار عىل أساس 

الوثائق املتوفرة.

املادة 60

أسامؤهم  الواردة  املحكمني  بني  من  قانونية  بصفة  املنتدب  ممثله  أو  املستأنف  أو  املدعي  يعني 

يف الالئحة، املحكم األول أو املحكمني األولني يف حالة الطعن باالستئناف،  بطلب مكتوب يرفقه 

بالطلب أو بالترصيح باالستئناف. يبلغ رئيس غرفة التحكيم الريايض، بواسطة رسالة مضمونة مع 

بتعيني  أيام،   10 أجل  داخل  يقوم  الذي  عليه  املستأنف  أو  عليه  املدعى  بذلك  بالتوصل،  إشعار 

املحكم الثاين أو املَُحكَمني اآلخرين يف حالة الطعن باالستئناف، من بني املحكمني الواردة أسامؤهم 

يف الالئحة، وذلك بطلب مكتوب يرفقه برسالة الجواب التي يودعها مقابل وصل لدى  كتابة ضبط 

التحكيم  التعيني داخل األجل املذكور، عني رئيس غرفة  الريايض. وإذا مل يتم هذا  التحكيم  غرفة 

الريايض املحكم أو املحكمني.

إذا كان طلب التحكيم أو الترصيح باالستئناف يستهدف عدة مدعني أو مستأنفني أو عدة مدعى 

عليهم  أو مستأنف عليهم أو هم معا، يعني هؤالء املدعون أو املستأنفون من جهة واملدعى عليهم 

أو املستأنف عليهم من جهة أخرى، بصفة مشرتكة، محكام أو محكمني اثنني، إذا تعلق األمر بالطعن 

باالستئناف. فإذا مل يتم هذا التعيني، يقوم رئيس غرفة التحكيم الريايض بتعيني املحكم أو املحكمني 

بدال عن املدعني أو املستأنفني أو املدعى عليهم أو املستأنف عليهم.
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املادة 61

الثالث،  يقوم رئيس غرفة التحكيم بعد تعيني املحكمني بإخبارهم مبهمة التحكيم ويعني املحكم 

أو املحكم الخامس يف حالة الطعن باالستئناف، الذي يجب أن يرتأس بحكم القانون الهيئة املكلفة 

بالتحكيم.

عندما تنصب الهيئة التحكيمية، تقوم كتابة الضبط مبعاينة تنصيبها وتخرب بذلك األطراف واملحكمني 

املعهود إليهم مبهمة التحكيم.

يعني رئيس غرفة التحكيم الريايض كاتب ضبط يتوىل مساعدة الهيئة التحكيمية. 

املادة 62

إذا كان أحد األطراف يرغب يف إدخال أحد األغيار يف مسطرة التحكيم، فيجب أن يشري إىل ذلك يف 

طلب معلل يوجهه إىل رئيس الهيئة التحكيمية. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من الطلب املذكور إىل 

الشخص املطلوب مشاركته وإىل الطرف اآلخر، وعىل هؤالء التعبري عن موقفهم بشأن هذه املشاركة 

داخل أجل 8 أيام.

إذا رغب أحد األغيار يف املشاركة يف التحكيم كطرف متدخل، وجب عليه أن يتقدم بطلب معلل 

إىل رئيس الهيئة التحكيمية داخل أجل عرشة أيام ابتداء من تاريخ علمه بوجود مسطرة التحكيم 

وقبل أن يتم إنهاء املسطرة. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من هذا الطلب إىل املدعي واملدعى عليه 

اللذين يتوجب عليهام التعبري عن موقفهام بشأن هذه املشاركة داخل أجل 8 أيام.

ال يجوز أن يشارك أحد األغيار يف التحكيم كطرف مدخل يف املسطرة أو طرف متدخل فيها إال إذا 

كان معنيا باتفاقية التحكيم أو إذا قبل هو بذلك وقبلت األطراف األخرى كتابة.

ال يجوز للغري املشارك يف التحكيم كطرف مدخل يف املسطرة أو طرف متدخل فيها االستفادة من 

حق تجريح املحكمني.
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املادة 63

تكون املسطرة أمام غرفة التحكيم الريايض حضورية. وتتضمن مسطرة كتابية ومسطرة شفوية، إذا 

اعتربت الهيئة التحكيمية ذلك مفيدا.

املادة 64

يرسل رئيس غرفة التحكيم الريايض امللف بكامله إىل رئيس الهيئة التحكيمية الذي يجب عليه خالل 

30 يوما املوالية لتسلم امللف، دعوة املدعي أو املستأنف إليداع مذكرته داخل أجل يحدده له. وإذا 

مل يتم ذلك، اعترب طلب التحكيم أو الترصيح باالستئناف مسحوبا.

يتم تبليغ املدعى عليه أو املستأنف عليه باملذكرة داخل أجل الثامنية أيام املوالية إليداعها، ألجل 

تقديم مذكرة جوابية داخل األجل الذي يحدده له رئيس الهيئة التحكيمية. وإذا مل يتم ذلك، فإن 

الهيئة التحكيمية تواصل مع ذلك مسطرة التحكيم وتصدر حكمها.

املادة 65

تتضمن املسطرة الكتابية مبدئيا مذكرة ومذكرة جوابية وإذا تطلبت الظروف ذلك ردا وتعقيبا عىل 

الرد. ويجوز لألطراف، يف املذكرة واملذكرة الجوابية، تقديم طلبات مل يتضمنها طلب التحكيم أو رسالة 

الجواب. وال يجوز ألي طرف، بعد ذلك، التقدم بطلبات جديدة دون موافقة الطرف اآلخر.

ترفق األطراف مبحرراتها كل املستندات التي ترغب يف االعتداد بها. وال يسمح لألطراف بعد تبادل 

املحررات بتقديم مستندات أخرى، إال بالرتايض بينها أو إذا أذنت الهيئة التحكيمية بذلك.

تشري األطراف يف محرراتها إىل الشهود، مع ملخص وجيز عن شهاداتهم املفرتضة، والخرباء، مع بيان 

مجال خربتهم، والذين ترغب يف أن يتم االستامع إليهم وتعرض كل أدلتها. ويجب إيداع الشهادات 

املكتوبة، إن وجدت، مع محررات األطراف. 
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املادة 66

تتضمن مبدئيا  املحررات، فتح مسطرة شفوية  تبادل  انتهاء  التحكيمية، عند  الهيئة  لرئيس  يجوز 

للمرافعات  تستمع  كام  والخرباء،  والشهود  األطراف  إىل  التحكيمية  الهيئة  خاللها  تستمع  جلسة 

النهائية لألطراف، بحيث ال تعطى الكلمة إىل الطرف املدعى عليه إال يف األخري.

امللتمسات  موضوع  عىل  ومقترصة  مقتضبة  تكون  أن  عىل  ويسهر  املناقشات  الهيئة  رئيس  يسري 

املكتوبة. وتجري املناقشات يف جلسة رسية إال إذا اتفقت األطراف عىل خالف ذلك.

يحرض األطراف الشهود والخرباء الذين عينوهم يف محرراتهم ألجل االستامع إليهم. وتكون األطراف 

مسؤولة عن جاهزية الشهود والخرباء املدعوين للمثول أمام الهيئة وعن صوائرهم. ويجوز لكل 

شخص طلب االستامع إليه، االستعانة مبرتجم عىل نفقة الطرف الذي أحرضه.

املادة 67

تعقد الهيئة التحكيمية جلستها بعد استدعاء األطراف املعنية عن طريق رسالة مضمونة مع اإلشعار 

بالتوصل أو عن طريق كل استدعاء يرتك أثرا مكتوبا يوجهه رئيس الهيئة.

يجب أن يشري االستدعاء إىل تاريخ ومكان الجلسة وأن يتم داخل أجل ال يقل عن مثانية أيام.

غري أنه يجوز للهيئة التحكيمية، إذا مل يحرض أحد األطراف إىل الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية، 

عقد الجلسة وإصدار الحكم.
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 الباب الثالث
الحكم التحكيمي

املادة 68

يجب أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خالل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفع األمر إىل غرفة 

التحكيم الريايض. ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمية متديد هذا األجل ملدة 3 أشهر إذا كانت هناك 

ظروف خاصة تربر ذلك أو بناء عىل طلب أحد األطراف.

الحكم داخل األجل املذكور، يجوز لألطراف أن تطلب من رئيس املحكمة املختصة  إذا مل يصدر 

إصدار أمر بإنهاء مسطرة التحكيم. وميكن بالتايل عرض النزاع عىل املحكمة املختصة. 

املادة 69

النزاع. وال  القانون املطبقة عىل  النزاع عىل قواعد  البت يف  التحكيمية يف  الهيئة  يجب أن تستند 

ميكنها البت إال بناء عىل  ما أدلت به األطراف املتنازعة.

ومؤرخا  ومعلال  مكتوبا  الحكم  يكون  أن  ويجب  املحكمني.  أصوات  بأغلبية  الهيئة حكمها  تصدر 

ويوقع عليه كل املحكمني وكاتب الضبط.

املادة 70

تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إىل األطراف داخل أجل 8 أيام التي تيل تاريخ صدوره.

يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا قابال للطعن باالستئناف أمام غرفة التحكيم الريايض داخل 

أجل 10 أيام التي تيل تاريخ تبليغه.

يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا نافذا وغري قابل ألي طعن بعد انرصام أجل الطعن املنصوص 

عليه يف الفقرة السابقة. كام يكون الحكم التحكيمي الصادر استئنافيا نافذا وغري قابل ألي طعن. 
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 املادة 71

للهيئة  أن  غري  فيه.  الفصل  تم  الذي  النزاع  بشأن  التحكيمية  الهيئة  مهمة  الحكم  صدور  ينهي 

التحكيمية:

أن تصحح تلقائيا كل خطأ مادي أو خطأ يف الحساب أو يف الكتابة وارد يف الحكم وذلك داخل . 1

أجل 30 يوما التي تيل تاريخ صدوره؛

أن تقوم داخل أجل 30 يوما التي تيل تاريخ تبليغ الحكم، بناء عىل طلب من أحد األطراف . 2

ودون فتح أي نقاش جديد مبا ييل:

• تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ يف الحساب أو يف الكتابة وارد يف الحكم؛	

• تأويل جزء معني من الحكم؛	

• إصدار حكم تكمييل بشأن طلب أغفل البت فيه. 	

يبلغ الطلب املشار إليه يف هذا البند داخل أجل 3 أيام من تاريخ إيداعه إىل الطرف اآلخر الذي 

يتوفر عىل أجل 8 أيام من أجل اإلدالء مبستنتاجاته، عند االقتضاء. 

 

املادة 72

إذا تعذر عىل الهيئة التحكيمية االجتامع من جديد، فإن صالحية البت يف طلب تصحيح الحكم 

التحكيمي أو تأويله تخول لرئيس املحكمة املختصة الذي يجب عليه أن يبت يف هذا الطلب بأمر 

غري قابل للطعن داخل أجل 30 يوما.

املادة 73

تبليغ  الطعون إىل غاية  التحكيمي وآجال تقديم  الحكم  تنفيذ  التأويل  أو  التصحيح  يوقف طلب 

الحكم التصحيحي أو التأوييل.

يعترب الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا ال يتجزأ من الحكم التحكيمي األصيل. وتطبق 

عليه أحكام الفقرة 2 من املادة 69 أعاله.
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الباب الرابع
صوائر املسطرة

املادة 74

يؤدي املدعي أو املستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو الترصيح باالستئناف رسم كتابة الضبط، 

يحدد مبلغه بقرار للوزير املكلف بالرياضة، وإال لن تبت غرفة التحكيم الريايض يف األمر. 

يصبح املبلغ املذكور مكتسبا لغرفة التحكيم الريايض. وتأخذ الهيئة التحكيمية املبلغ املذكور بعني 

االعتبار أثناء الحساب النهايئ للصوائر.

 

املادة 75

تحدد كتابة الضبط أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية مبلغ التسبيق عن الصوائر وكيفيات أداءه، مع 

مراعاة التغيريات الالحقة. وينتج عن إدراج طلبات مقابلة محتملة أو طلبات جديدة تحديد مبالغ 

مسبقة عن الصوائر بشكل منفصل. 

من أجل تحديد مبلغ التعويض املسبق، تقدر كتابة الضبط صوائر التحكيم التي يتحملها األطراف 

طبقا للامدة 77 أدناه. ويؤدي الطرف املدعي أو املستأنف والطرف املدعى عليه أو املستأنف عليه 

املبلغ املسبق من الصوائر  عىل شكل حصص متساوية. ويف حالة عدم أداء أحد األطراف لحصته، 

يجوز للطرف اآلخر أن يؤديها مكانه؛ وإذا مل يتم األداء داخل أجل 10 أيام، يعترب الطلب أو الترصيح 

املقتىض كذلك عىل  التحكيم. ويطبق هذا  التحكيمية مسطرة  الهيئة  باالستئناف مسحوبا وتنهي 

الطلبات املقابلة املحتملة.

املادة 76

إذا عينت  الذين استعان بهم.  أو املرتجمني  أوالخرباء  الشهود  يؤدى كل طرف تسبيقا من صوائر 

كيفيات  االقتضاء  عند  حددت  شاهد،  إىل  باالستامع  أمرت  أو  مرتجام  أو  خبريا  التحكيمية  الهيئة 

التعويض املسبق.
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املادة 77

رسم  يشتمل عىل  الذي  التحكيم  لصوائر  النهايئ  املبلغ  املسطرة،  نهاية  عند  الضبط،  كتابة  تحدد 

كتابة الضبط والصوائر اإلدارية لغرفة التحكيم وصوائر وأتعاب املحكمني التي تحتسب وفق جدول 

يحدد بقرار للوزير املكلف بالرياضة، وعىل مساهمة يف نفقات غرفة التحكيم الريايض وعىل صوائر 

الشهود والخرباء واملرتجمني. ويجوز إدراج الحساب النهايئ لصوائر التحكيم يف الحكم أو توجيهه 

منفصال إىل األطراف.

املادة 78

تحدد الهيئة التحكيمية يف الحكم التحكيمي الطرف الذي يتحمل صوائر التحكيم أو النسبة التي 

يتحملها كل طرف. يجوز للهيئة التحكيمية من حيث املبدأ أن تأمر الطرف الذي خرس املسطرة 

ألغراض  األخري  هذا  يتحملها  التي  الصوائر  يف  وكذا  اآلخر  الطرف  دفاع  مساهمة يف صوائر  بأداء 

املسطرة، والسيام صوائر الشهود واملرتجم. وعند الحكم بأداء صوائر التحكيم والدفاع، تأخذ الهيئة 

يف االعتبار نتيجة املسطرة وكذا سلوك األطراف ومواردهم.

القسم الرابع
استغالل املنافسات والتظاهرات الرياضية

املادة 79

يلزم كل منظم منافسات أو تظاهرات رياضية أن يضع رهن إشارة الصحافيني الرياضيني املعتمدين 

الرياضية وفق املساطر املحددة يف األنظمة الجامعية، مكان يخصص  والذين يلجون إىل املالعب 

ملامرسة مهامهم. 
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املادة 80

ال يخول الولوج إىل املالعب الرياضية للصحافيني الرياضيني العاملني لفائدة مؤسسات اإلعالم غري 

املفوت لها حق استغالل املنافسات والتظاهرات الرياضية، الحق يف التقاط صور متحركة للمنافسة 

أو التظاهرة املعنية، إال إذا توفروا عىل ترخيص رصيح بذلك من املنظم. غري أنه، يجوز لهم تسجيل 

صور خالل مؤمتر صحفي عند نهاية مدة بث الجهة الحاصلة عىل حقوق االستغالل وإنجاز تعليق 

شفوي عن املنافسة أو التظاهرة الرياضية، وبثها باملجان.

املادة 81

إىل  رياضية  تظاهرة  أو  منافسة  استغالل  حق  املفوت  يحول  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 

مصلحة لالتصال دون إنجاز الصحافيني الرياضيني التابعني ملصالح االتصال غري املفوت لها هذا الحق 

استجوابات مع الرياضيني واألطر الرياضية املشاركة يف املنافسة أو التظاهرة املذكورة. ولهذا الغرض، 

يلزم املنظم بإعداد مؤمتر صحفي مفتوح أمام جميع الصحافيني الرياضيني املعتمدين أو تخصيص 

مكان لهم إلجراء االستجوابات. يلزم الصحافيون املعتمدون باحرتام الفضاء املخصص الستجواباتهم. 

ويعترب كل بند حرصي مينع عىل الرياضيني أو األطر الرياضية اإلجابة عىل أسئلة الصحافيني املذكورين 

وكأنه مل يكتب.

املادة 82

التجاري  االستغالل  مكتوبة،  اتفاقية  مبوجب  االحرتافية،  العصب  أو  الرياضية  الجامعات  تفوت 

لحقوق التسجيل والنسخ والبث السمعي البرصي التي متتلكها، وذلك وفق مسطرة طلب تقديم 

ترشيحات عمومية وغري متييزية.

يتضمن إعالن طلب تقديم الرتشيحات دفرت تحمالت يحدد القيود واإلكراهات التي تلزم املفوت 

إليه وكذا املعلومات املتعلقة مبحتوى العقود السارية املتعلقة بحقوق االستغالل السمعي البرصي 

مختلف  عروض  فتح  وكيفيات  الصفقة  إسناد  ملسطرة  الزمني  الجدول  يبني  كام  وآجالها.  األخرى 

املرتشحني.
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تقرتح الحقوق يف شكل حصص منفردة يأخذ عددها وشكلها بعني االعتبار املميزات املوضوعية للصفقات 

التي تعرض فيها هذه الحقوق للبيع، وذلك لتفادي اإلخالل مببدأ حرية املنافسة، وفقا ألحكام القانون 

رقم 06.99 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة وللمامرسات املتعارف عليها يف هذا املجال.

بالنظر إىل املعايري املحددة مسبقا يف إعالن  الذي اعترب عرضه األحسن  تسند كل حصة للمرتشح 

طلب تقديم الرتشيحات.

تربم عقود التفويت ملدة ال تتجاوز أربع سنوات.

املادة 83

ال يحول تفويت حقوق االستغالل إىل مصلحة لالتصال السمعي البرصي دون البث الجزيئ أو الكامل 

لفائدة العموم للمنافسة أو التظاهرة الرياضية من قبل مصلحة أخرى، إذا مل يقم املفوت إليه بالبث 

املبارش ملقتطفات مهمة من املنافسة أو التظاهرة الرياضية.

اختيار  املقتىض والسيام  تطبيق هذا  كيفيات  أعاله   82 املادة  إليه يف  املشار  التحمالت  دفرت  يبني 

املصلحة البديلة والرشوط املالية لهذا االستبدال وكذا العقوبات التي يتعرض لها املفوت إليه يف 

حالة عدم تقيده بهذه املسطرة.

املادة 84

يجوز ألصحاب حقوق االستغالل السمعي البرصي ملنافسة رياضية إدراج مقتىض بطلبات تقديم 

وغري  املدة  محدودة  الصور  من  حصة  إتاحة  عىل  ينص  أعاله،   82 املادة  يف  املذكورة  الرتشيحات 

حرصية ومؤدى عنها للمقاوالت أو املصالح الراغبة يف ذلك.

مفوت  بني  بتشاور  الرتشيحات  تقديم  طلب  نتائج  إعالن  عقب  الصور  هذه  بث  كيفيات  تحدد 

الحقوق الحرصية واملفوت إليه.

يجب أال تحدد كيفيات الولوج إىل الصور وكيفيات األداء العادل واملنصف ملقابل لها، بشكل فيه 

مببادئ  التقيد  مع  وذلك  أعاله،  إليها  املشار  الحصص  عىل  للحصول  املحتملني  للمرتشحني  تعجيز 

املنافسة الحرة والرشيفة.
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تحسب تعريفة اقتناء الحصص بالثانية حسب النشاط الريايض، يف إطار تفاوض يجمع بني املرتشح 

القتناء الحصص املذكورة وصاحب الحقوق الحرصية والجهة املفوتة إليها هذه الحقوق.

املادة 85

يحتفظ املفوت بحق االستعامل الحر لكل الصور بغرض إنجاز مهمته التي تندرج يف إطار املصلحة 

العامة، والسيام من أجل النهوض باملامرسة الرياضية وتنظيم املنافسات وإجرائها أو تكوين الحكام 

أو األطر الرياضية.

تحدد كيفيات مامرسة هذا الحق يف دفرت التحمالت املشار إليه يف املادة 82 أعاله.

املادة 86

يهدف بث املقتطفات القصرية بصفة أساسية إىل إعالم الجمهور يف إطار الربامج اإلخبارية العامة أو الرياضية. 

وال يجوز بأي شكل من األشكال اعتبارها مامثلة للنشاط الذي يتجىل يف تجميع مقتطفات قصرية 

قصد تحويلها إىل برامج للتسلية.

املادة 87

يحدد سقف مدة املقتطفات املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة 77 من القانون السالف الذكر رقم 

30.09 يف تسعني )90( ثانية لكل منافسة أو حدث ريايض أيا كان نوع النشاط الريايض.

القصرية يف  املقتطفات  مدة  تحدد  االحرتافية،  القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  يخص  ما  أنه، يف  غري 

سقفني من دقيقة وثالثني ثانية لكل يوم من املنافسة و ثالثني ثانية للمباراة.

املادة 88

يجوز للمصالح السمعية البرصية متعددة الوسائط بث املقتطفات القصرية املشار إليها يف املادة 86 

أعاله، مع مراعاة إتاحة املقتطفات للجمهور باملجان خالل 7 أيام متتالية وأن تتم داخل فضاءات 

مقتطفات  من  بصورة حرصية  تتشكل  ال  وأن  الريايض  أو  العام  اإلعالم  محتويات  لبث  مخصصة 

مقتناة برسم حق االستشهاد.
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نفس  بث  القصرية،  املقتطفات  بث  أجل  من  يشرتط  لألخبار،  املتواصل  البث  قنوات  يخص  فيام 

املقتطفات خالل مدة أقصاها تسعون ثانية يف كل نرشة عن كل منافسة أو حدث ريايض.

املادة 89

ال يجوز ملصلحة غري مفوت إليها أن تبث املقتطفات القصرية يف إطار إعالم الجمهور إال بعد بثها 

للجمهور من قبل املصلحة املستفيدة من تفويت الحقوق.  

 

القسم اخلامس
أحكام نهائية

املادة 90

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينرش بالجريدة الرسمية، إىل كل من وزير االقتصاد واملالية ووزير 

والرياضة والوزير  الشباب  العلمي ووزير  والبحث  األطر  العايل وتكوين  والتعليم  الوطنية  الرتبية 

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيام يخصه. 
   

       وحرر بالرباط، يف 7 ذي الحجة 1432 )4 نوفمرب 2011(
اإلمضاء: عباس الفايس

وقعه بالعطف
وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء: صالح الدين مزوار
وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي،

اإلمضاء: أحمد اخشيشن
وزير الشباب والرياضة،

اإلمضاء: منصف بلخياط
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بتحديث القطاعات العامة،

اإلمضاء: محمد سعد العلمي، 
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مر�سوم.رقم.2.13.254.�سادر.يف.10.رجب.1434.)21.ماي.2013(.
بتحديد.اخت�سا�سات.وتنظيم.وزارة.ال�سباب.والريا�سة

رئيس الحكومة،

بناء عىل الدستور، وال سيام الفصل 90 منه؛

وعىل الظهري الرشيف رقم 1.12.01 الصادر يف 9 صفر 1433 )3 يناير 2012( بتعيني أعضاء الحكومة؛

وعىل الظهري الرشيف رقم 1.58.008 الصادر يف 4 شعبان 1377 )24 فرباير 1958( مبثابة النظام 

األسايس للوظيفة العمومية ،كام وقع تغيريه وتتميمه؛

تحديد  بشأن  )2 ديسمرب 2005(  الصادر يف 29 من شوال 1426  املرسوم رقم 2.05.1369  وعىل 

قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والال متركز اإلداري؛

ديسمرب 1975( يف شأن   30( الحجة 1395  الصادر يف 27 من ذي  رقم 2.75.832  املرسوم  وعىل 

املناصب العليا  الخاصة مبختلف الوزارات، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.75.864 الصادر يف 17 من محرم 1396) 19 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات 

املرتبطة مبزاولة املهام العليا الخاصة مبختلف الوزارات؛

وضعية  شأن  1993( يف  ابريل   29(  1413 القعدة  ذي   7 يف  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم  وعىل 

الكتاب العامني للوزارات؛

وعىل املرسوم رقم 2.11.112 الصادر يف 20 من رجب 1432 )23 يونيو 2011( يف شأن املفتشيات 

العامة للوزارات؛

وعىل املرسوم رقم 2.97.364 الصادر يف 10 صفر 1418 )16 يونيو 1997( يتعلق بوضعية مديري 

اإلدارة املركزية؛

وبعد املداولة يف مجلس الحكومة املنعقد يف 21 من جامدى اآلخرة 1434 )2 ماي 2013(.

رسم ما ييل:
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املادة الأوىل

تتوىل السلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة، يف إطار النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية يف مجاالت الشباب والرياضة والطفولة واإلنعاش 

النسوي، ولهذه الغاية تناط بها املهام التالية:

• العمل الجمعوي وتعميمه ضامن لحامية 	 بالرفع من مستوى  الكفيلة  بلورة االسرتاتيجيات 

الشباب وإدماجه يف املجتمع؛ 

• تنمية األنشطة املتعلقة بالتعاون اإلقليمي والجهوي والدويل يف مجاالت الشباب والطفولة 	

والشؤون النسوية؛

• األنشطة 	 مجموع  ومراقبة  وتنسيق  وتعميمها  الرياضة  لتطوير  الحكومة  سياسة  إعداد 

الرياضية عىل الصعيد الوطني؛

• وضع اآلليات اإلسرتاتيجية للنهوض برياضة املستوى العايل؛	

• التحسيس بأهمية الرياضة يف االقتصاد الوطني وحث الفاعلني االقتصاديني عىل املساهمة 	

يف تنميتها؛

• إعداد مشاريع النصوص الترشيعية و التنظيمية املتعلقة مبجاالت الشباب والرياضة؛ 	

• إقامة الرشاكات الالزمة إلنجاز منشآت ومرافق رياضية وسوسيوتربوية وشبابية؛	

• التابعة 	 واملؤسسات  املمتلكات  ومراقبة  وصيانة  بإدارة  الكفيلة  اآلليات  وضع  عىل  السهر 

لوزارة الشباب والرياضة أو املوضوعة رهن إشارتها؛

• الرياضية 	 املنشآت  تطوير  قصد  املداخيل  وتحسني  واملساعدات  االعتامدات  تدبري  عقلنة 

والشبابية؛
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• التنسيق لضامن مشاركة املنتخبات الرياضية الوطنية يف املنافسات الرياضية الدولية والجهوية 	

والقارية مع اللجنة الوطنية األوملبية املغربية واللجنة الوطنية الباراملبية املغربية والجامعات 

الرياضية؛

• وضع برامج سنوية ملكافحة تعاطي املنشطات يف الرياضة ومكافحة العنف أثناء املنافسات 	

والتظاهرات الرياضية أو مبناسبتها بالتعاون مع الجهات املعنية، وتنسيق تنفيذها.

املادة 2

تشتمل وزارة الشباب والرياضة، باإلضافة إىل ديوان الوزير، عىل إدارة مركزية ومصالح الممركزة.

املادة 3

تشتمل اإلدارة املركزية عىل:

• الكتابة العامة؛	

• املفتشية العامة؛	

• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛	

• مديرية الرياضة؛	

• مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية؛	

• مديرية امليزانية والتجهيز مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة؛	

• مديرية املوارد البرشية.	

املادة 4

ميارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، اإلختصاصات املخولة له مبقتىض املرسوم رقم 2.93.44 

الصادر يف 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993( املشار إليه أعاله.
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املادة 5

ميارس املفتش العام، تحت سلطة الوزير، الصالحيات املسندة إليه مبوجب املرسوم رقم 2.11.112 

الصادر يف 20 من رجب 1432 )23 يونيو 2011( املشار إليه أعاله.

املادة 6

تضطلع مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية باملهام التالية:

• االرتقاء بوضعية الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛	

• دعم جمعيات ومنظامت الشباب والطفولة وتنسيق وتتبع أنشطتها؛	

• التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق رغبات 	 تطوير مضامني تربوية وترفيهية باملؤسسات 

وطموحات الشباب؛

• املساهمة يف حامية الطفولة والشباب من االنحراف؛	

• إعداد برامج إلعادة الرتبية وإدماج األحداث بتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات املعنية؛	

• تتبع ومراقبة مؤسسات الطفولة والشباب والشؤون النسوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة؛	

• القيام، يف إطار النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبراقبة مؤسسات الطفولة 	

والشباب التابعة للقطاعني العام والخاص؛

• إعداد وتتبع مشاريع إلدماج الشباب يف التنمية البرشية؛	

• السهر عىل إعداد وتنفيذ برامج وطنية للرتبية عىل املواطنة لفائدة الشباب؛	

• تنمية برامج تأطريية وتربوية لفائدة األطفال داخل املخيامت الصيفية ونوادي الطفولة؛	

• املساهمة يف تنشئة الطفل والشاب والفتاة؛  	

املادة 7

تضطلع مديرية الرياضة باملهام التالية:

• املساهمة يف النهوض بأنشطة رياضة املستوى العايل؛	

• تتبع عمليات إعداد املنتخبات الرياضية الوطنية؛	
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• االحرتافية 	 والعصب  الجهوية  والعصب  الرياضية  الجامعات  أنشطة  ومراقبة  وتتبع  تنسيق 

والجمعيات الرياضية والرشكات الرياضية ومراكز تكوين الرياضيني للتأكد من مدى تقيدها 

بالنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

• إعداد برامج التكوين والتأطري الريايض مبساهمة كافة الرشكاء؛	

• إعداد الربامج املتعلقة بالبنيات التحتية للتجهيزات الرياضية واملشاركة يف دراسة املشاريع 	

املربمجة من طرف القطاعني العام والخاص والجامعات الرتابية؛

• مراقبة تسيري واستغالل املؤسسات الرياضية العامة والخاصة؛	

• تفعيل املشاريع والربامج الرياضية املربمجة يف إطار العالقات الدولية؛	

• املساهمة يف تنظيم املنافسات الرياضية الوطنية والدولية؛	

• التنسيق مع القطاعات العمومية ذات االهتامم املشرتك يف املجال الريايض؛	

• املساهمة يف تكوين وتنظيم تداريب استكامل الخربة لفائدة األطر الرياضية؛	

• العلمي يف 	 البحث  الرياضية وتشجيع  الطبية  الريايض واملراقبة  املساهمة يف تعميم الطب 

هذا املجال بتنسيق مع الجهات املعنية؛

• وضع اآلليات الكفيلة مبكافحة تعاطي املنشطات يف الرياضة؛	

• مبناسبتها 	 أو  الرياضية  والتظاهرات  املنافسات  أثناء  العنف  مكافحة  برامج  تنفيذ  تنسيق 

بالتعاون مع الجهات املعنية.

املادة 8

تضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية باملهام التالية:

• البحث عن رشاكات مع الفاعلني يف مجاالت الشباب والرياضة والطفولة؛	

• تنسيق ومواكبة املشاريع ذات الطابع املندمج والتكاميل مع القطاعات الحكومية والهيئات 	

واملنظامت الرياضية والشبابية والعاملني يف مجال الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛

• تطوير رشاكات عىل املستوى الدويل يف مجاالت الشباب والرياضة والطفولة؛	

• تنسيق وتتبع برامج التعاون الثنايئ ومتعدد األطراف يف ميدان الشباب و الرياضة والطفولة 	

و الشؤون النسوية؛



187

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

• متثيل الوزارة يف اللجان العليا املشرتكة للتعاون الثنايئ ومتعدد األطراف؛	

• وضع اآلليات الكفيلة بدعم التواصل الداخيل وتطوير املقومات التواصلية لتقريب خدمات الوزارة 	

من الفئات املستهدفة خاصة فئات األطفال والشباب واملامرسني واملهتمني بالشأن الريايض؛

• تشجيع استعامل تقنيات وآليات التواصل الحديثة واملعلوماتية لالستجابة لحاجيات مصالح 	

وزارة الشباب والرياضة؛

• وضع النظام املعلومايت للوزارة وتيسري استعامله؛	

• إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة مبجال اختصاص الوزارة وإبداء الرأي 	

بشأن مشاريع النصوص التي تعرض عىل الوزارة لهذا الغرض؛

• دراسة ومعالجة املنازعات القانونية. 	

 

املادة 9

تضطلع مديرية امليزانية والتجهيز ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة باملهام التالية:

• إعداد وتنفيذ امليزانية وبرامج االستثامر وتقييمها؛	

• بامليزانية 	 املتصلة  التوقعات  حول  املديريات،  باقي  مع  بتنسيق  للقيادة،  لوحات  إعداد 

وتخصيصها وتنفيذها؛ 

• إعداد برامج للمشرتيات والسهر عىل تنفيذها؛	

• تدبري وصيانة ومراقبة منقوالت وعقارات ومعدات الوزارة؛	

• تحسني وتحيني املساطر واملناهج الخاصة بإدارة شؤون الوزارة؛	

• تدبري ومراقبة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة؛	

• السهر عىل تتبع ومواكبة مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة املوضوعة تحت وصاية الوزارة؛	

• السهر عىل مواكبة التدبري املايل واملحاسبايت للمصالح الالممركزة للوزارة.	
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املادة 10

تضطلع مديرية املوارد البرشية باملهام التالية:

• تدبري وتنمية املوارد البرشية للوزارة؛	

• تحديد الخصاص يف مجال التكوين املستمر وتأهيل املوظفني واألعوان؛	

• املركزي 	 املستوى  عىل  الوزارة  أطر  مهارات  لتقوية  املستمر  التكوين  برامج  وتطبيق  وضع 

والالممركز؛

• النهوض باألنشطة ذات الطابع االجتامعي لفائدة موظفي وأعوان الوزارة؛	

• إعداد مخطط مديري لتدبري توقعي للوظائف والكفاءات.	

املادة 11

بالشباب  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املركزية  للمديريات  التابعة  واملصالح  األقسام  تحدث 

بالوظيفة  املكلفة  الحكومية  والسلطة  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  عليه  تؤرش  والرياضة 

العمومية.

املادة 12

تحدث املصالح الالممركزة لوزارة الشباب والرياضة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها 

الرتايب بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة تؤرش عليه السلطة الحكومية املكلفة 

باملالية والسلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية.

املادة 13

ينسخ املرسوم رقم 2.02.379 الصادر يف 30 من ربيع األول 1423 )12 يونيو 2002( املتعلق بتحديد 

اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة.
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املادة 14

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينرش بالجريدة الرسمية، إىل وزير الشباب والرياضة ووزير االقتصاد 

واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة كل واحد 

منهم فيام يخصه.

وحرر بالرباط يف 10 رجب 1434 )21 ماي 2013(

اإلمضاء: عبد اإلله ابن كريان

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والرياضة

اإلمضاء: محمد أوزين

وزير االقتصاد واملالية

اإلمضاء: نزار بركة

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة

املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

اإلمضاء: عبد العظيم كروج
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.القرارات
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قرار.لوزير.ال�سبيبة.والريا�سة.رقم.957.80.بتاريخ.9.رم�سان.1401.

)11.يوليوز.1981(.يتعلق.بتنظيم.وحتديد.اخت�سا�سات.موؤ�س�سات.حماية.
الطفولة.للت�سوية

إن وزير الشبيبة والرياضة،

الظهري  مبقتىض  عليها  املصادق  الجنايئ  القانون  مجموعة  من   140،139،138 الفصول  عىل  بناء 

الرشيف 1.59.413 املؤرخ يف 28 من جامدى اآلخرة 1382 )26 نونرب 1962(؛

ومبقتىض الظهري الرشيف رقم 1.58.261 املؤرخ يف فاتح شعبان 1378 )10 يرباير 1958( املكون 

لقانون املسطرة الجنائية ال سيام الفصلني 516 و527 منه؛

وبناء عىل املرسوم رقم 2.75.839 املؤرخ يف 24 من محرم 1396 )26 يناير 1976( بشأن اختصاصات 

وتنظيم كتابة الدولة لدى الوزير األول املكلفة بالشبيبة والرياضة وال سيام الفصل 12 منه،

يقرر ما ييل:

الفصل األول

إن مؤسسات حامية الطفولة املوجودة بالدوائر التابعة لنفوذ مندوبيات وزارة الشبيبة والرياضة 

بالعامالت واألقاليم، معدة الستقبال وإيواء األحداث املنحرفني املحالني عليها من لدن السلطات 

القضائية املختصة طبقا ملقتضيات الفصلني 515 و527 من قانون املسطرة الجنائية، ومعدة كذلك 

لحامية األحداث الذين ثبتت إمكانية تعرضهم لالنحراف واملستفيدين من الخدمات االجتامعية 

الرتبوية التي تقدمها مكاتب االستشارة والتوجيه الرتبوي عن طريق األنشطة املزاولة يف إطار العمل 

يف الوسط الطبيعي، وتنقسم هذه املؤسسات إىل أربعة أصناف:

الصنف األول: مؤسسات إقليمية لحامية الطفولة؛

الصنف الثاين: مؤسسات مختصة إلعادة الرتبية؛
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الصنف الثالث: أندية جهوية للعمل االجتامعي؛

الصنف الرابع: مكاتب إقليمية لالستشارة والتوجيه الرتبوي.

الفصل الثاين

يقع مقر املؤسسات اإلقليمية لحامية الطفولة التابعة للصنف األول بالقرى واملدن التالية:

متارة؛

طيت مليل؛

فاس؛ 

وجدة؛

الناضور؛

طنجة؛

الفقيه بن صالح املشتمل عىل فرع خاص باملالحظة.

وتضم كل مؤسسة إقليمية ثالثة فروع: فرع للمالحظة وفرع إلعادة الرتبية وفرع ملرحلة إعداد 

الخروج، وتستقبل األحداث املتخذة يف حقهم التدابري القضائية قصد دراسة شخصيتهم والتعرف 

تكوينا  وتكوينهم  سلوكهم  تقويم  بغية  لهم  املناسب  التوجيه  واقرتاح  االجتامعية  أوساطهم  عىل 

مدرسيا أو مهنيا يؤهلهم بالتدريج لالندماج من جديد يف املجتمع.

الفصل الثالث

تشتمل املؤسسات املختصة إلعادة الرتبية التابعة للصنف الثاين عىل ما ييل:

• مؤسستان مختصتان إلعادة الرتبية مقرهام بابن الرشيد والعرائش، تختصان بالتكوين املهني 	

املهني  التكوين  ملكتب  التابعة  التكوين  مبؤسسات  املطبقة  للمنهجية  برامجهام  وتخضع 

وإنعاش الشغل، وتستقبل األحداث املحالني عليها من مختلف فروع املالحظة باملؤسسات 

اإلقليمية لحامية الطفولة واملتوفرة فيهم الرشوط املطلوبة؛
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• مؤسسة مختصة إلعادة الرتبية بابن سليامن تعنى بالتكوين املدريس حيث تخضع برامجها 	

األحداث  املؤسسة  األطر وتستقبل هذه  الوطنية وتكوين  الرتبية  وزارة  التعليمية ملقررات 

املحالني عليها من مختلف فروع املالحظة باملؤسسات اإلقليمية لحامية الطفولة القادرين 

عىل متابعة الدراسة يف طورها االبتدايئ؛

• مؤسسة مختصة إلعادة الرتبية بالفقيه بن صالح تهتم بالتكوين الفالحي، وتلقن فيها بتنسيق 	

مع وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي، مبادئ أولية يف املجال الفالحي، وتستقبل هذه املؤسسة 

األحداث الوافدين عليها من مختلف فروع املالحظة باملؤسسات اإلقليمية لحامية الطفولة 

اعتبارا ملؤهالتهم واستعدادهم لتقبل واستيعاب هذا النوع من التكوين.

الفصل الرابع

مؤسسة حامية الطفولة املوجودة بعاملة الدار البيضاء التابعة أيضا للصنف الثاين واملوكول إليها 

وفرع  للمالحظة  فرع  فروع،  ثالثة  املذكورة  املؤسسة  وتحتضن  واستقبالهن،  الفتيات  إيواء  حاليا 

اختالف  عىل  املتبع  املنهج  لنفس  تخضع  أنها  كام  الخروج،  مرحلة  إلعداد  وفرع  الرتبية  إلعادة 

مستوياته باملؤسسات املنصوص عليها يف الفصلني الثاين والخامس من هذا القرار.

الفصل اخلامس

تقع األندية الجهوية للعمل االجتامعي التابعة للصنف الثالث بكل من مدن الدار البيضاء ومكناس 

وفاس، والتي تتكفل مبهمة توفري الظروف املالمئة لتمكني األحداث املحالني عليها طبقا ملقتضيات 

تيسري  أو  الثانوي  تعليمهم  مواصلة  من  املالحظة،  مرحلة  اجتيازهم  وبعد  أدناه  السادس  الفصل 

إلحاقهم مبنافذ الشغل خارج املؤسسة مع ضامن حقهم يف االستفادة من كل ما يخول لهم القانون 

الداخيل لهذه املؤسسات والذي ستحدد مقتضياته مبذكرة من السلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة 

والرياضة.
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الفصل السادس

يتم توجيه األحداث من فروع املالحظة أو من مصالح الحرية املحروسة إىل فروع إعادة الرتبية 

اإلقليمية أو إىل املؤسسات املختصة إلعادة الرتبية أو إىل األندية الجهوية للعمل االجتامعي بعد 

مصادقة لجنة التوجيه املركزية التي ستحدد مذكرة للسلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة 

طبيعة تشكيلها واختصاصاتها.

الفصل السابع

تقع مكاتب االستشارة والتوجيه الرتبوي التابعة للصنف الرابع مبدن فاس والدار البيضاء ومراكش 

ويستفيد من خدماتها األحداث الذين غادروا مراكز حامية الطفولة والزالوا يف أمس الحاجة إىل 

الرعاية أو األحداث الذين هم يف حاجة إىل خدمات اجتامعية تقيهم من االنحراف.

وكذا  األحياء  مستوى  عىل  الرتبوي  عملها  تبارش  للوقاية  وخاليا  مراكز  مكتب  كل  عن  وتتفرع 

املقاطعات، ويوجد مقر هذه املراكز والخاليا مبختلف املؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 

مبختلف العامالت واألقاليم، وتبارش املكاتب السالفة الذكر عملها يف إطار التعاون مع باقي املصالح 

الرتبوية  والجمعيات  املنظامت  العمومية ومع  الشبه  أو  العمومية  منها  األخرى سواء  االجتامعية 

واالجتامعية وفقا للمنهجية املطبقة يف مجال العمل يف الوسط الطبيعي.

الفصل الثامن

تحدد مبقتىض مذكرات للسلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة التنظيامت التقنية ملختلف 

مؤسسات حامية الطفولة اآلنفة الذكر ورشوط القبول بها.

الفصل التاسع
ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط يف 9 رمضان 1401 )11 يوليوز 1981(

اإلمضاء: عبد الحفيظ القادري  
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قرار.م�سرتك.لوزير.ال�سبيبة.والريا�سة.ووزير.املالية.رقم.1111.87.�سادر.

يف.25.من.�سعبان.1407.)24.اأبريل.1987(.بتخويل.املعهد.امللكي.
لتكوين.اأطر.ال�سبيبة.والريا�سة.�سفة.م�سلحة.تدار.ب�سورة.م�ستقلة.

وزير الشبيبة والرياضة،

ووزير املالية،

بناء عىل املرسوم املليك رقم 330.66 الصادر يف 10محرم 1387 )27 أبريل 1967( بسن نظام عام 

للمحاسبة العامة وال سيام الفصل 65 منه؛

وعىل املرسوم املليك رقم 183.68 الصادر يف 5 جامدى األوىل 1388 )31 يوليو 1968( بتحديد كيفية 

تطبيق الفصل 65 من املرسوم املليك رقم 330.66 الصادر يف 10محرم 1387 )27 أبريل 1967( بسن 

نظام عام للمحاسبة العامة وال سيام الفصل 3 منه؛

وعىل املرسوم رقم 2.75.838 بتاريخ 24 من محرم 1396 )26 يناير 1976( املتعلق باختصاصات 

وتنظيم كتابة الدولة لدى الوزير األول املكلفة بالشبيبة والرياضة؛

وعىل املرسوم رقم 2.79.381 الصادر يف 11 من رجب 1400 )26 ماي 1980( بإحداث املعهد املليك 

لتكوين أطر الشبيبة والرياضة،

قررا ما ييل: 

املادة الأوىل

يخول املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة املحدث باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.79.381 

الصادر يف 11 من رجب 1400 )26 ماي 1980( صفة مصلحة تدار بصورة مستقلة ضمن وزارة 

الشبيبة والرياضة.
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املادة الثانية

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 25 من شعبان 1407 )24 أبريل 1987(.

وزير الشبيبة والرياضة                                 

    اإلمضاء: عبد اللطيف السماليل 

وزير املالية

اإلمضاء: محمد برادة
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قرار.لوزير.ال�سبيبة.والريا�سة.رقم.3035.95.�سادر.يف.25.من.�سفر.

1416.)24.يوليو.1995(.باإحداث.مراكز.التاأهيل.املهني.والتكوين.
املهني.التابعة.لوزارة.ال�سبيبة.والريا�سة.

وزير الشبيبة والرياضة.

• بناء عىل الظهري الرشيف رقم 1.58.008 الصادر يف 4 شعبان 1377 )24 فرباير 1958( مبثابة 	

النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، حسبام وقع تغيريه وتتميمه؛

• وعىل املرسوم رقم 2.57.1841 الصادر يف 23 من جامدى األوىل 1377 )16 ديسمرب 1957( 	

بتحديد األجور املمنوحة للموظفني واألعوان والطلبة الذين يتابعون متارين التكوين ودروس 

استكامل الخربة، حسبام وقع تغيريه وتتميمه؛

• وعىل املرسوم املليك رقم 01.67 الصادر يف 20 من ذي القعدة 1386 )2 مارس 1967( بشأن 	

تكوين  مبؤسسات  التعليم  لرجال  املمنوحة  الدروس  ساعات  عن  التعويض  مقادر  تحديد 

واستكامل خربة اإلطارات، حسبام وقع تغيريه وتتميمه؛

• فرباير 1986( 	  21( اآلخرة 1406  الصادر يف 11 من جامدى  رقم 2.84.806  املرسوم  وعىل 

املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

• وعىل املرسوم رقم 2.86.325 الصادر يف 8 جامدى األوىل 1407 )9 يناير 1987( بسن نظام 	

عام ملؤسسات التكوين املهني، كام تم تغيريه وتتميمه؛

• وعىل املرسوم رقم 2.89.565 الصادر يف 30 من شوال 1410 )25 ماي 1990( مبثابة النظام 	

تم  كام  املهني،  التكوين  ملؤسسات  الوزارات  بني  املشرتكة  املكونني  بهيئة  الخاص  األسايس 

تغيريه وتتميمه؛

• وعىل املرسوم رقم 2.90.244 الصادر يف 30 من شوال 1410 )25 ماي 1990( يف شأن النظام 	

األسايس الخاص بهيئة املوظفني املكلفني بتدبري وتسيري مؤسسات التكوين املهني املشرتكة بني 

الوزارات، حسبام وقع تغيريه وتتميمه.
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قرر ما ييل:

الباب األول

مقتضيات عامة

املادة 1

تحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة مراكز للتأهيل املهني ومراكز للتكوين 

املهني تحدد مقراتها وطاقاتها االستيعابية ونظامها والشعب والتخصصات وبرامج التكوين ومددها 

حسب املالحق املرفقة بهذا القرار.

 

املادة 2

تقوم هذه املراكز بتلقني التعليم املهني الالزم لتكوين عامل مؤهلني ومتخصصني وميكنها عالوة عىل 

التكوين األسايس أن تقوم مبهمة التكوين املستمر يف نطاق اختصاصاتها.

الباب الثاين

التنظيم اإلداري والرتبوي

ملراكز التأهيل املهني والتكوين املهني

املادة 3

يسري كل مركز مدير يعني من بني األطر التقنية أو الرتبوية املرتبة يف سلم األجور رقم 9 عىل األقل 

واملتوفر عىل أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية.
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املادة 4

يدير املدير شؤون جميع املصالح واملوظفني املوضوعني تحت سلطته ويعترب مسؤوال عن نظام 

املركز ومراقبة فروع التكوين النظرية والتطبيقية امللقنة به.

املادة 5

يساعد مدير املركز يف مهامه رئيس األشغال الذي يعني من بني األطر ويكون مرتبا عىل األقل يف سلم 

األجور رقم 9 مع أقدمية 7 سنوات من الخدمة الفعلية.

املادة 6 

يقوم رئيس األشغال تحت إرشاف املدير مبهمة التأطري والتنسيق البيداغوجي والسهر عىل برامج 

التكوين ويقوم كذلك بالنيابة عن املدير إذا عاق هذا األخري عائق ويعترب املسؤول الثاين عن املركز.

املادة 7

يساعد مدير املركز يف مهامه مجلسان:

مجلس التسيري أو التنسيق الرتبوي تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسيريه بقرار للسلطة أ. 

الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة؛

مجلس اإلتقان: يحدد تنظيمه طبقا للامدة 9 من املرسوم رقم 2.86.325 الصادر يف 8 جامدى ب. 

األوىل 1407 )9 يناير 1987( بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهني.

املادة 8

يتألف موظفو املراكز باإلضافة إىل املدير ورئيس األشغال والحارس العام للخارجية والحارس العام 

للداخلية عند وجودها من:
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• هيئة للتكوين؛	

• موظفني إداريني؛	

• أعوان للخدمة.	

املادة 9

تتألف هيئة التكوين من:

• مكونني قارين؛	

• مكونني مستضافني؛	

ويتقاىض املكونون العرضيون أجورهم طبقا للرشوط املحددة يف القوانني الجاري بها العمل.

املادة 10

يقوم الحارس العام للخارجية تحت إرشاف مدير املركز باملحافظة عىل النظام واالنضباط ومراقبة 

سلوك املتدربني وتتبع أعاملهم كام يقوم باألعامل اإلدارية املتصلة بسري املعهد.

املادة 11 

يقوم الحارس العام للداخلية تحت إرشاف مدير املركز باملحافظة عىل النظام واالنضباط بالداخلية 

ويقوم باألعامل املتعلقة بسري هذا املرفق كام يسهر عىل توفري الظروف املالمئة للمتدربني املقيمني 

بالداخلية.
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الباب الثالث

نظام التكوين

املادة 12

يتم القبول مبراكز التأهيل املهني عىل إثر مباراة تفتح يف وجه املرشحني الحاصلني عىل األقل عىل 

شهادة الدروس الثانوية أو ما يعادلها.

وميكن للمرشحني الحاصلني عىل شهادة التكوين املهني أو شهادة مهنية معادلة لها ولوج مراكز 

املكلفة  الحكومية  السلطة  الذي تحدده  املمرات  نظام  املدرجة يف  املهني طبقا للرشوط  التأهيل 

بالتكوين املهني وذلك يف حدود %10 من عدد املناصب املتبارى يف شأنها.

املادة 13

يتم القبول مبراكز التكوين املهني عىل إثر مباراة تفتح يف وجه:

املرشحني الحاصلني عىل األقل عىل شهادة الدروس االبتدائية أو ما يعادلها؛أ. 

املرشحني الحاصلني عىل شهادات متنحها بعض املؤسسات التي يتم تحديدها بقرار من السلطة ب. 

الحكومية املكلفة بالتكوين املهني.

املادة 14

تحدد مدة التكوين باملراكز يف سنتني يتلقى التالميذ خاللها:

• تعليام عاما يف الرتبية البدنية والفكرية واألخالقية والوطنية؛	

• تكوينا تقنيا مهنيا، نظريا وتطبيقيا مع تداريب ميدانية. وال يسمح للتالميذ بالتكرار إال مرة 	

واحدة خالل مدة التكوين املبينة أعاله
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املادة 15

يختتم التكوين مبراكز التأهيل املهني ومراكز التكوين املهني عىل التوايل بنيل الشهادتني التاليتني:

• شهادة التأهيل املهني	

• شهادة التكوين املهني	

وتشري هاتان الشهادتان وجوبا إىل الشعبة واالختصاص اللذين اختتم فيهام التكوين.

وتسلم شهادة متابعة الدروس للتالميذ غري الناجحني.

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

املادة 16

للتالميذ أن يكونوا داخليني أو نصف  املراكز عىل داخلية ويف حالة توفرها ميكن  ميكن أن تتوفر 

داخليني.

املادة 17

بها  الجاري  للمقتضيات  طبقا  الداخلية  نصف  أو  الداخلية  منح  من  يستفيدوا  أن  للتالميذ  ميكن 

العمل.

املادة 18

للنظام  طبقا  والرياضة  بالشبيبة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  للمراكز  الداخيل  النظام  يحدد 

الداخيل النموذجي ملؤسسات التكوين املهني.
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املادة 19

خالفا ملقتضيات املادتني 3 و5 أعاله فإن املديرين ورؤساء األشغال الذين يزاولون مهامهم مبراكز 

استثنائية يف مامرسة هذه  التطبيق يستمرون بصفة  القرار حيز  املهني عند دخول هذا  التكوين 

املهام إىل غاية إعفائهم منها.

املادة 20

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 25 فرباير 1987 وتعترب صحيحة الشهادات 

التي سلمت قبل هذا التاريخ.

وحرر بالرباط يف 25 صفر 1416 )24 يوليو 1995(.

اإلمضاء: أحمد أمزيان. 
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قرار.م�سرتك.لوزير.ال�سبيبة.والريا�سة.ووزير.القت�ساد.واملالية.واخلو�س�سة.وال�سياحة.

رقم.1408.01.�سادر.يف.15.من.�سعبان.1422.)فاحت.نوفمرب.2001(.بتحديد.

اأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.لدن.وزارة.ال�سبيبة.والريا�سة.)جممع.

مولي.ر�سيد.لل�سباب.والطفولة.ببوزنيقة(

وزير الشبيبة والرياضة،

ووزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة،

بناء عىل املرسوم رقم 2.01.1879 الصادر يف 13 من شعبان 1422 )30 أكتوبر 2001( بإحداث أجرة 

والطفولة  للشباب  والرياضة )مجمع موالي رشيد  الشبيبة  لدن وزارة  املقدمة من  الخدمات  عن 

ببوزنيقة(

قررا ما ييل:

املادة الأوىل

تحدد أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة )مجمع موالي رشيد للشباب 

والطفولة ببوزنيقة( وفقا للجداول امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينرش هذا القرار املشرتك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 15 من شعبان 1422 )فاتح نوفمرب 2001(

وزير الشبيبة والرياضة                                          وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة

اإلمضاء: أحمد املوساوي.                                                اإلمضاء: فتح الله ولعلو.
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ملحق.القرار.امل�سرتك.لوزير.ال�سبيبة.والريا�سة.ووزير.القت�ساد.واملالية.

واخلو�س�سة.وال�سياحة،.بتحديد.اأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.لدن.

وزارة.ال�سبيبة.والريا�سة

)جممع.مولي.ر�سيد.لل�سباب.والطفولة.ببوزنيقة(

اإليواء والتغذية )للفرد يف اليوم(. 1
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 40

درهم

 15

درهم

 205

درهم

 305

درهم

 15

درهم

20 درهم
ت 

س والجمعيا
املدار

ت 
ت والهيآ

ام
ظ

واملن

طنية 
شبابية الو

ال

ضية 
ق الريا

والفر

الوطنية

35 درهم
 20

درهم

 35

درهم

 15

درهم

 50

درهم

 50

درهم

 15

درهم

 255

درهم

 355

درهم

درهم 20 

30 درهم
ص املغاربة

الخوا

40 درهم
 25

درهم

 45

درهم

 20

درهم

 60

درهم

 60

درهم

 20

درهم

 305

درهم

 405

درهم

 30

درهم

40 درهم
ب

ص األجان
الخوا
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عشاء + سحور فطور املستفيدون

50 درهم 30 درهم املخيامت

55 درهم 35 درهم والفرق  الشبابية  والهيآت  واملنظامت  الجمعيات 

الرياضية الوطنية 

65 درهم 40 درهم الخواص املغاربة

75 درهم 45 درهم الخواص األجانب

 قاعة الحفالت
القاعة الصغرى القاعة الكربى للحفالت لالجتامعات املستفيدون

200 درهم 300 درهم 1000 درهم 500 درهم املخيامت

250 درهم 500 درهم 2500 درهم 1000 درهم الجمعيات واملنظامت والهيآت 

الرياضية  والفرق  الشبابية 

الوطنية 
500 درهم 1000 درهم 6000 درهم 1500 درهم الخواص املغاربة

750 درهم 1500 درهم 7000 درهم 2000 درهم الخواص األجانب

شهر رمضان:

كراء القاعات لليوم الواحد:. 2
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 كراء الشاليهات واألستوديوهات. 3

الفرتة الخريفية

)9/11 إىل 3/31(

الفرتة الربيعية

 )4/1 إىل 6/30(

الفرتة الصيفية )7/1 

إىل 9/10(

استوديو شايل استوديو شايل استوديو شايل املستفيدون

185 درهم 205 درهم 205 درهم 305 درهم 305 درهم 405 درهم أرس املغاربة

205 درهم 255 درهم 255 درهم 355 درهم 355 درهم 505 درهم   أرس األجانب

  املرافق الرياضية:. 4

ملعب كرة القدم

)للساعة الواحدة(

مالعب التنس

)للساعة الواحدة(
املسبح الجهة املستفيدة

150 درهم

300 درهم

10 دراهم

20 درهم

10 دراهم

20 درهم

األطفال

الكهول

ومنظامت  جمعيات 

الشباب والرياضة

250 دراهم

500 درهم

20 درهم

30 درهم

15 دراهم

25 درهم

األطفال

الكهول

الخواص املغاربة

300 دراهم

600 درهم

30 درهم

40 درهم

20 دراهم

30 درهم

األطفال

الكهول

الخواص األجانب

1000 درهم بطاقات فردية سنوية 

لكل األنشطة
500 درهم للفرتة  فردية  بطاقات 

الصيفية
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ملحوظة:

يف حالة طلب تغذية مدعمة، تحتسب التعريفة التالية:. 1

• فطور: 25 درهام؛	

• غذاء: 70 درهام؛	

• عشاء: 70 درهام.	

بالنسبة للمرشوبات تحدد التعريفة وفق ما ييل:. 2

• ماء معدين نصف لرت: 3.50 دراهم،    لرت ونصف: 6 دراهم	

• صودا نصف لرت: 5 دراهم،      لرت ونصف: 10 دراهم	

خدمة غسيل املالبس: 5 دراهم لكل قطعة.. 3

تأجري مرافق وفضاءات أخرى:. 5

الخواص واملؤسسات ذات هدف 

تجاري
جمعيات ومنظامت بدون 

هدف تجاري
    

600 درهم )يف اليوم( 300 درهم )يف اليوم(  أكشاك

1000 درهم )يف اليوم( 500 درهم )يف اليوم(  لوحات إشهارية

1500 درهم )يف اليوم( 1000 درهم )يف اليوم(  مقصف
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قرار.م�سرتك.لوزير.ال�سبيبة.والريا�سة.ووزير.الت�سغيل.والتكوين.املهني.

والتنمية.الجتماعية.والت�سامن.رقم.1441.02.�سادر.يف.27.من.

جمادى.الآخرة.1423.)5.�سبتمرب.2002(.ب�ساأن.تنظيم.وت�سيري.جمال�س.

الإتقان.ملراكز.التاأهيل.املهني.والتكوين.املهني.التابعة.لوزارة.

ال�سبيبة.والريا�سة.

وزير الشبيبة والرياضة،

ووزير التشغيل والتكوين املهني والتنمية االجتامعية والتضامن،

بناء عىل املرسوم رقم 2.86.325 الصادر يف 8 جامدى األوىل 1407 )9 يناير 1987( بسن نظام عام 

ملؤسسات التكوين املهني وال سيام املادة التاسعة منه؛

وعىل قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 3035.95 الصادر يف 25 من صفر 1416 )24 يوليو 1995( 

املادة  والرياضة وال سيام  الشبيبة  لوزارة  التابعة  املهني  والتكوين  املهني  التأهيل  بإحداث مراكز 

السابعة منه؛ 

قررا ما ييل:

املادة الأوىل

يحدث عىل صعيد كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين املهني التابعة لقطاع الشبيية 

والرياضة مجلس لإلتقان.

واالجتامعية، كام  االقتصادية  لالحتياجات  التكوين  العمل عىل مالءمة  اإلتقان يف  يساهم مجلس 

تم  التي  املهني  والتكوين  املهني  التأهيل  مؤسسات  أو  ملؤسسة  العام  التدبري  تقييم  يف  يساهم 

تأسيسه بها، ويقدم املساعدة يف مجاالت التمرس والتشغيل.



211

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

املادة الثانية

يتكون مجلس اإلتقان، باإلضافة إىل رئيسه، من األعضاء التاليني:

• ممثل عن الوالية أو العاملة أو اإلقليم الذي يوجد به مركز أو مراكز التأهيل املهني والتكوين 	

املهني املعنية؛

• ممثل عن كل جامعة محلية متواجدة عىل صعيد الوالية أو العاملة أو اإلقليم الذي يوجد به 	

مركز أو مراكز التأهيل املهني والتكوين املهني املعنية؛

• ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املهني؛	

• ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتشغيل؛	

• ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة؛	

• مدراء مراكز التأهيل املهني والتكوين املهني التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة املتواجدة عىل 	

صعيد الوالية أو العاملة أو اإلقليم املعني؛

• ممثالن اثنان عن مجلس التسيري والتنسيق الرتبوي ملراكز التأهيل املهني والتكوين املهني 	

التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة املتواجدة عىل صعيد الوالية أو العاملة أو اإلقليم املعني؛

• ممثل عن كل غرفة أو جمعية مهنية معنية.	

وميكن لرئيس مجلس اإلتقان أن يستدعي لحضور أشغاله كل شخصية مشهود لها بالكفاءة املهنية 

وبالعناية بقضايا التكوين املهني قصد املشاورة وإبداء الرأي.

املادة الثالثة

وفقا ألحكام املادة التاسعة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.86.325 الصادر يف 8 جامدى األوىل 

من طرف  تعيينها  يتم  املهني  الوسط  من  اإلتقان شخصية  مجلس  يرأس   )1987 يناير   9(  1407

املجلس.
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املادة الرابعة

يسري مجلس اإلتقان مكتب يضم:

• رئيس املجلس؛	

• نائبني للرئيس ينتميان إىل الوسط املهني يتم تعيينهام من بني أعضاء مجلس اإلتقان؛	

• كاتبا دامئا وهو مدير مركز التأهيل املهني والتكوين املهني الذي اختري كمقر دائم للمجلس	

• كاتبا دامئا مساعدا ينوب عن الكاتب الدائم يف حالة غياب هذا األخري يعني من بني مدراء 	

مراكز التأهيل املهني والتكوين املهني املتواجدة عىل صعيد الوالية أو العاملة أو اإلقليم.

محارض  بتحرير  للمكتب  الدائم  الكاتب  ويقوم  املجلس،  عمل  جلسات  بتحضري  املكتب  يقوم 

اجتامعات املجلس وبعث نسخة منها إىل السلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة.

املادة اخلام�سة

يجتمع مجلس اإلتقان مرتني عىل األقل يف كل سنة دراسية بدعوة يوجهها رئيسه لهذا الغرض، إما 

مببادرة منه وإما تلبية لطلب السلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة.

وتتخذ املقررات بأغلبية األصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

املادة ال�ساد�سة

يعني أعضاء املكتب ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويف حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء املكتب 

أو فقدانه الصفة التي خولته عضوية املجلس وجب تعويضه داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر.

ويزاول أعضاء املكتب مهامهم مجانا.
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املادة ال�سابعة

يسند تنفيذ هذا القرار املشرتك الذي ينرش بالجريدة الرسمية إىل مدير الشباب والطفولة والشؤون 

النسوية بوزارة الشبيبة والرياضة.

وحرر بالرباط يف 27 من جامدى اآلخرة 1423 )5 سبتمرب 2002(

وزير الشبيبة والرياضة

اإلمضاء: أحمد موساوي  

 وزير التشغيل والتكوين املهني والتنمية االجتامعية والتضامن

اإلمضاء: عباس الفايس
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رقم.. واملالية. القت�ساد. ووزير. والريا�سة. ال�سباب. لوزير. م�سرتك. قرار.

1814.10.�سادر.يف..18.من.جمادى.الآخرة.1431.)2.يونيو.2010(.

بتحديد.اأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.لدن.وزارة.ال�سباب.والريا�سة.

)املركب.الريا�سي.الأمري.مولي.عبد.اهلل.بالرباط(

وزير الشباب والرياضـة،

وزير االقتصاد واملاليــة،

بناءا عىل املرسوم رقم 2.01.2666 الصادر يف 22 من ربيع األول 1423 )4 يونيو 2002( بإحداث 

أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشباب والرياضة وال سيام املادة الثانية منه، 
     

قــررا مــا يلــي :

املادة الأوىل

تتكون املنشآت التابعة للمركب الريايض األمري موالي عبد الله من: امللعب األوملبي وقرص الرياضات 

وقاعة الرياضات املتعددة االختصاصات ابن ياسني.

املادة الثانية

تحدد أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشباب والرياضة )املركب الريايض األمري موالي 

عبد الله بالرباط( وفقا للجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثالثة

والخوصصة  واملالية  االقتصاد  ووزير  والرياضة  الشباب  لوزير  املشرتك  القرار  مقتضيات  تنسخ 

والسياحة رقم 1345.02 الصادر يف 23 من ربيع األول 1423 )6 يونيو 2002( بتحديد أجرة عن 

الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة )املركب الريايض األمري موالي عبد الله بالرباط(.
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املادة الرابعة

 ينرش هذا القرار املشرتك بالجريدة الرسمية. 
                

وحرر بالرباط يف 18 من جامدى اآلخرة 1431 ) 2 يونيو 2010( 

   وزير الشباب والرياضة،                                                                         وزير االقتصاد واملالية، 

اإلمضاء: منصف بلخياط.                                                                    اإلمضاء: صالح الدين املزوار. 
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تعريفة ا�ستغالل من�ساآت املجمع الريا�سي
 الأمري مولي عبد اهلل بالرباط

تعريفة ا�ستغالل املن�ساآت الريا�سية بامللعب الأوملبي

التعريفة بالدرهماملستفيدنوع الخدمة

- تنظيـم مقابلــة رياضيـة

األندية  أو  الوطني  الفريق 

امللكيـة  بالجامعـة  املنخرطـة 

املغربية لكـرة القـدم

دفع  أو  الخام  املدخول  من   15%

أدىن  كحد  درهم   5.000,00 مبلغ 

تفوق  ال  النسبة  هاته  كانت  إذا 

هذا املبلغ، ويف حالة برمجة مقابلة 

ليلية يضاف مبلغ 4.500,00 درهم 

كواجب لإلنارة.
الفريـق الوطنـي أو األندية - التداريـب الرياضيـة

املنخرطة بالجامعة امللكية 

املغربية لكرة القدم

الواحدة  للحصة  درهم   1.500,00

ويف حالة تدريب لييل يضاف مبلغ 

4.500,00 درهم كواجب لإلنارة. 

- تنظيـم مهرجان

  أو حفــل ليلــي

هـدف الربـح

الواحد،  لليوم  درهم   80.000,00

درهم   4.500,00 مبلغ  يضاف 

كواجب لإلنارة.
الواحد، دون هـدف الربـح لليوم  درهم   30.000,00

درهم   4.500,00 مبلغ  يضاف 

كواجب لإلنارة.

- االستفادة من قاعة   

  التداريب 

الجامعــات الرياضيـة 

والجـمعيــات املنـخـرطـة بهـا

6.000,00   لدرهم للسنة، حصة 

واحدة يف األسبوع.
الجمعيات الرياضية غري 

املنخرطة بالجامعات والخواص

10.000,00 درهم للسنة، حصة 

واحدة يف األسبوع.
- االستفادة من قاعة 

   العرض

4.000,00 درهم لليوم الواحدبدون هـدف الربـح
7.000,00 درهم لليوم الواحدهـدف الربـح

- االستفادة من قاعة 

  املحارضات

5.000,00 درهم لليوم الواحدبـدون هـدف الربـح

7.000,00 درهم لليوم الواحدهـدف الربـح
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- االستفادة من تداريب 

  حلبة ألعـاب القـوى

 الجامعــات الرياضيـة 

والجـمعيــات املنـخـرطـة بهـا

الواحدة،  للحصة  درهم   1000,00

درهم   4.500,00 مبلغ  يضاف 

كواجب لإلنارة.
الجمعيات غري املنخرطة 

بالجامعات الرياضية والخواص

1.500,00 درهم للحصة الواحدة، 

درهم   4.500,00 مبلغ  يضاف 

كواجب لإلنارة. 

- امللتقيات الوطنية 

   أللعـاب القـوى

الجامعـة امللكيـة املغربيـة 

أللعاب القـوى والجمعيـات 

املنخرطة بها

2000,00 درهم لليوم الواحد، 

يضاف مبلغ 4.500,00 درهم 

كواجب لإلنارة.
الجمعيات غري املنخرطة 

بالجامعات الرياضية والخواص

5.000,00 درهم لليوم الواحد، 

يضاف مبلغ 4.500,00 درهم 

كواجب لإلنارة.

- امللتقيات الدولية 

  أللعـاب القـوى 

الجامعة امللكية املغربية 

أللعاب القوى

20.000,00 درهم لليوم الواحد، 

يضاف مبلغ 4.500,00 درهم 

كواجب لإلنارة.
الجمعيات الغري املنخرطة 

بالجامعات والخواص

40.000,00 درهم لليوم الواحد، 

يضاف مبلغ 4.500,00 درهم 

كواجب لإلنارة.
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تعريفة ال�ستفادة من خدمات املجمع الريا�سي
 الأمري مولي عبد اهلل بالرباط

تعريفة ا�ستغالل املن�ساآت الريا�سية بامللعب الأوملبي )تابع(

التعريفة بالدرهماملستفيدنوع الخدمة

إشهاريـة  لوحات  عرض   -

بامللعـب األوملبـي

الرياضية والجمعيات  الجامعات 

املنخرطة بها

800,00 درهم للوحة الواحدة

1.300,00 درهم للوحة الواحدةالخـواص

- قاعـة تقويـة العضـالت

والجمعيات  الرياضية  الجامعات 

املنخرطة بها

20.000,00 درهم للسنة، حصتني 

يف األسبوع

املنتخبــات الوطنيــة
10.000,00 درهم للسنة، حصتني 

يف األسبوع
35.000,00 درهم للسنة، حصتني الخـواص

يف األسبوع
250,00 درهم للحصة الواحدةبدون تحديـد - الصونــا

- االستفـادة من  امللعب امللحـق 

)العشب االصطناعي(   

الجمعـيات واملؤسسـات 

والجامعـات الرياضية 

والجمعيـات املنخرطة بها

1.000,00 درهم للحصة الواحدة
حصة  للسنة،  درهم   15.000,00

واحدة يف األسبوع

الخـواص

1.500,00 درهم للحصة الواحدة

حصة  للسنة،  درهم   20.000,00

واحدة يف األسبوع

- الفضـاءات الغري املغطـاة

الجامعات الرياضية والجمعيات 

املنخرطة بها

15.000,00 درهم، لليوم الواحد

30.000,00 درهم لليوم الواحدالخـواص
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تعريفة ا�ستغالل من�ساآت املجمع الريا�سي
 الأمري مولي عبد اهلل بالرباط

 تعريفة ا�ستغالل املن�ساآت الريا�سية بق�سر الريا�سات

املستفيـــدنــوع الخدمــة
التعريفــــة بالدرهـــــم

اليـومالسنـةالشهـرالحصـة الواحدة

- تنظيـم أنشطـة 
فنيـة أو ثقافيــة 

أو ترفيهيـة وغريها 
من التظاهــرات

- الجامعـات الرياضيـة 
والجمعيات املنخرطة بها؛

- الجمعيات التي 
ليس لها هدف 

الربح 

ـــــــــــــــ
 40.000,00

درهم

الجمعيات  واملؤسسات 
ذات هدف الربح

ـــــــــــــــ
 80.000,00

درهم

- كـراء الفضـاءات 
غري املغطـاة

ـــــــــــــــبـدون تحديـد
 20.000,00

درهم

- عرض لوحات 
إشهاريـة بقرص 

الرياضات

الجامعـات الرياضيـة 
ـــــــــــــــوالجمعيات املنخرطة بها؛

 400,00
درهم للوحة 

الواحدة

ـــــــــــــــالخـواص
 800,00

درهم للوحة 
الواحدة

- تنظيم املقابالت 
الرياضية الوطنية

الجامعـات الرياضيـة 
والجمعيات املنخرطة بها؛

15 % من املدخول الخام أو 
دفع مبلغ 4.000,00 درهم 

كحد أدىن إذا كانت هاته 
النسبة ال تفوق هذا املبلغ

ـــــــــــــــ

- تنظيم نهائيات 
البطولة الوطنية أو 

الكأس

الجامعـات الرياضيـة 
5.000,00 ـــــــــــــــوالجمعيات املنخرطة بها؛

درهم
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- تنظيـم املقـابــالت 
الدوليـــة

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها

15 % من املدخول 
حد  دفع  أو  الخام 
أدىن يحدد يف مبلغ   
20.000,00 درهم 
النسبة  كانت  إذا 
هذا  تتعدى  ال 

املبلغ

ـــــــــــــــ

- رياضات فنون الحرب 
وما شابهها

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
ـــــــــــــــ

 4.000,00 -
درهم لليوم 
2.000,00 -   
 درهم لنصف

اليوم

لييل خاص  تنظيم حفل   -
الحرب وما  برياضـة فنون 

شابهها

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
ـــــــــــــــ

 40.000,00
درهم

- تنظـيـم مبـاريـات و تداريـب 
بالقاعة الكربى

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
ـــــ2.000,00 درهم

 15.000,00
درهم 

للموسم 
الريايض

ـــــ

باقـي الجمعـيات
ـــــ4.000,00 درهم واملؤسسات والخواص

 20.000,00
درهم 

للموسم 
الريايض

ـــــ

قاعـة  من  االستفادة   -
التداريـب الصغـرى

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
7.000,00 ـــــ500,00 درهم

ـــــدرهم

باقـي الجمعـيات
10.000,00 ـــــ1.000,00 درهم واملؤسسات والخواص

ـــــدرهم
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تعريفة ا�ستغالل من�ساآت املجمع الريا�سي
 الأمري مولي عبد اهلل بالرباط

تعريفة ا�ستغالل املن�ساآت الريا�سية امللحقة بق�سر الريا�سات

املستفيدنوع الخدمة
التعريفــــة بالدرهـــــم

اليومالسنةالشهرالحصة الواحدة

مقابلة  تنظـيـم   -

البطولة أو الكـأس

الرياضيـة  الجامعـات 

والجمعيات املنخرطة بها

ـــــــــــــــ1.000,00  درهم

- إجـراء تداريــب 

الرياضيـة  الجامعـات 

ــــــــــوالجمعيات املنخرطة بها

درهم،   5.000,00

حصة واحدة يف 

األسبوع 

ــــ

بـاقـي الجمعـيات

واملؤسسات و الخواص

درهم، ــــــــــ  10.000,00

حصة واحدة يف 

األسبوع

ــــ

من  االستفـادة   -

مالعب كـرة املضـرب

ــــ2.000,00 درهمــــــــــكبــار

ــــ3.200,00 درهمــــــــــ زوجيـن

ــــ4.000,00 درهمــــــــــ زوجيـن + طفـل

من  االستفـادة   -

املـدارس الرياضيـة

درهم ــــــــــالعمـل املباشـر  150,00

للطفل الواحد

ـــــ

ملحوظة :

• بالنسبة الستغالل املقاصف وموقف السيارات الخارجي ) الشاميل والجنويب( يتم الخضوع 	

ملقتضيات املرسوم رقم 2.06.388 الصادر يف 16 من محرم 1428 )5 فرباير 2007(، بتحديد 

رشوط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبريها ومراقبتها؛

• الليليـة 	 لالحتفـاالت  بالنسبـة  درهم   40.000 مبلـغ  تحدد يف  ماليـة  تدفـع ضامنـة 

واألنشطة الثقافيـة والفنيـة واملناسباتية؛

• يبتدئ املوسم الريايض يف فاتح سبتمرب وينتهي يف 30 يونيو من كل سنة.	
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تعريفة ا�ستغالل من�ساآت املجمع الريا�سي
الأمري مولي عبد اهلل بالرباط

تعرفة ا�ستغالل قاعة الريا�سات املتعددة الخت�سا�سات ابن يا�سني

املستفيـــدنــوع الخدمــة
التعريفــــة بالدرهـــــم

الحصـة 
الواحدة

اليـومالسنـةالشهـر

أو  فنية  أنشطة  تنظيـم   -
ثقافية أو ترفيهيـة وغريها 

من التظاهرات

- الجامعـات الرياضيـة 
 والجمعيات املنخرطة بها؛

لها  ليس  التي  الجمعيات   -
هدف الربح

ـــــــــــــــ
 15.000,00

درهم

ذات  واملؤسسات  الجمعيات  
هدف الربح

ـــــــــــــــ
 30.000,00

درهم

عرض لوحات إشهاريـة

الجامعـات الرياضيـة والجمعيات 
ـــــــــــــــاملنخرطة بها؛

250,00 درهم 
لللوحة الواحدة 

 x 3 أمتار(
)

ـــــــــــــــالخـواص

600,00 درهم 
لللوحة الواحدة 

 x 3 أمتار(
)

- تنظيم املقابالت 
الرياضية الوطنية

الجامعات الرياضية 
والجمعيات املنخرطة بها

15 % من املدخول 
الخام أو دفع 

مبلغ 2.000,00 
درهم كحد أدىن 
إذا كانت هاته 
النسبة ال تفوق 

هذا املبلغ

ـــــــــــــــ

- تنظيم نهائيات 
البطولة الوطنية أو 

الكأس

الجامعـات الرياضيـة 
والجمعيات املنخرطة بها

 3000,00
ــــــــــللمقابلة الواحدة
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- تنظيـم  املقـابــالت 
الدوليـــة

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها

املدخول  من   15%
حد  دفع  أو  الخام 
مبلغ.  يف  يحدد  أدىن 
إذا  درهم   15000,00
ال  النسبة  كانت 

تتعدى هذا املبلغ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ30.000,00 درهم الخواص

فنـون  ريـاضـات 
الحـرب وما شابهها

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
ـــــــــــــــ

- 2500,00 درهم 
لليوم

- 1.500,00درهم 
لنصف اليو م 

لييل  حفل  تنظيم   -
خاص برياضـة فنـون 

الحـرب وما شابهها

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
25.000,00 درهمـــــــــــــــ

40.000,00 درهمـــــــــــــــالخواص

- تنظـيـم مبـاريـات 
وتداريـب بالقاعة

الجامعـات الرياضيـة
والجمعيات املنخرطة 

بها
ـــــ1.000,00 درهم

10.000,00 درهم 
للموسم الريايض

ـــــ

بـاقـي الجمعـيات
واملؤسسات 

والخواص
ـــــ3.000,00 درهم

 15.000,00
درهم للموسم 

الريايض  
ـــــ

املدارس الرياضية
العمل املبارش 

لألطفال أقل من 
14 سنة

ـــــ250,00 درهمـــــ
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.رقم. واملالية. القت�ساد. ووزير. والريا�سة. ال�سباب. لوزير. م�سرتك. قرار.

1066.11.�سادر.يف..14.من.جمادى.الأوىل.1432.)18.اأبريل.2011(.
بتحديد.اأ�سعار.الأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.قبل.قطاع.الريا�سة

وزير الشباب والرياضـة؛

وزير االقتصاد واملاليــة؛

بناء عىل املرسوم رقم 2.04.791 صادر يف 11 من ذي القعدة 1425 )24 ديسمرب 2004( بإحداث 

أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل قطاع الرياضة وال سيام املادة 2 منه؛ 

املتعلق   )2002 يونيو   12(  1423 األول  ربيع  من   30 يف  الصادر   2.02.379 رقم  املرسوم  وعىل 

باختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

قــررا مــا يلــــي:

املادة الأوىل

وزارة  لدن  من  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  املشرتك،  القرار  بهذا  امللحقة  الجداول  وفق  تحدد، 

الشباب والرياضة )مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية( برسم استغالل املسابح املغطاة 

والقاعات الرياضية  واملراكز السوسيو رياضية للقرب وحلبات آلعاب القوى التابعة لوزارة الشباب 

والرياضة. 

        املادة الثانية

ينسخ القرار املشرتك للوزير األول ووزير املالية والخوصصة رقم 3.121.05 الصادر يف 13 من ذي 

قطاع  قبل  من  املقدمة  الخدمات  عن  األجرة  أسعار  بتحديد  ديسمرب 2005(   15( القعدة 1426 

الرياضة.
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املادة الثالثة

ينرش هذا القرار املشرتك بالجريدة الرسمية.                 

وحرر بالرباط يف 14 من جامدى األوىل 1432 ) 18 أبريل 2011(
 

   وزير الشباب والرياضة،                                                                         وزير االقتصاد واملالية، 

اإلمضاء: منصف بلخياط.                                                                    اإلمضاء: صالح الدين املزوار. 
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تعريفة ا�ستغالل امل�سابح

 التابعة مل�سلحة مراقبة املوؤ�س�سات والقاعات الريا�سية

الولوج إىل املسابح مبعدل 3 حصص يف األسبوع.. 1

املستفيدونطبيعة النشاط
التعريفة بالدرهم

3 أشهـــــــرستـــــة أشهرسنــــــة

السباحـة

3000,001.700,001.200,00الكبــــار) آخرون غري الطلبة(
2.500,001.300,001.000,00الطلبـــة
5.000,003.000,002.000,00الـــزوج

---6.200,003.700,00زوج + طفل واحـــد

---8.000,005.000,00زوج + طفليـــن

---2.000,001.300,00أطفـــال أقـل من 14 سنة

---2.500,001.300,00جمعيـة للكبار )أكرث من 20 فردا(

التعريفة / بطاقة االنخراططبيعة النشاط

100,00استبدال بطاقة االنخراط  يف حالة الضياع أو التلف

ولـوج قاعـات تقويـة العضالت مبعدل 3 حصص يف األسبوع. . 2

املستفيدونطبيعة النشاط
التعريفة بالدرهم

شهـــر3 أشهر6 أشهر

تقويـة العضالت

1.000,00500,00200,00كبــــار) آخرون غري الطلبة(

750,00400,00150,00الطلبـــة

1.500,00800,00300,00زوج 
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تعريفة خاصة مبوظفي وزارة الشباب والرياضة. . 3

التعريفةاملستفيدونطبيعة النشاط

الشباب الكبــــارالسباحـة قطاع  ملوظفي  تفضيلية  تعريفة  متنح 
والرياضة طبقا التفاقية مربمة من طرف جمعية 

األعامل االجتامعية. أطفـــال أقـل من 14 سنة

كراء املسبح.. 4

املستفيدونطبيعة النشاط
التعريفة بالدرهم

الساعةاليوم / 8 ساعات

حوض 25 م

جامعة أو جمعية ال تهدف 
الربح - منافسات -

40,00 للفرد10.000,00

أشخاص ذاتيون أو جمعيات لغرض 
تحقيق الربح ) أكرث من 20 شخصا(

50,00 للفرد15.000,00

كراء القاعات.. 5

التعريفة درهم /  نصف يومالتعريفة درهم / يوماملستفيدونطبيعة النشاط

تنظيم أنشطة 

فنية وثقافية

جامعات أو جـمعيــات 
ال تهــدف إىل الربح 

35.000,0020.000,00

أو جـمعيات تهدف  خواص 
إىل تحقيق الربح 

45.000,0025.000,00

تنظيم املعارض 

)إشهار(

جامعات أو جـمعيــات 
ال تهدف إىل الربح

2.000,00 / للوحة

أو جـمعيات تهدف  خواص 
إىل تحقيق الربح

2.500,00 / للوحة
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تصوير لقطات سينامئية أو أرشطة إشهارية.. 6

التعريفة بالدرهم / اليومطبيعة النشاط

 35.000,00تصوير لقطات سينامئية - املسبح ومرافقه -

45.000,00تصوير أرشطة إشهارية - املسبح ومرافقه -

كراء املقصف.. 7

التعريفة بالدرهم / اليومالتعريفة بالدرهم / الشهراملستفيدونطبيعة النشاط

كراء املقصف
شخص ذايت أو جمعية - 

بناء عىل عقد - 
8.000,00800,00

تعريفة خاصة.. 8

طبيعة النشاط
التعريفــة بالدرهم / الحصة 

)ساعة واحدة(
التعريفة بالدرهم / اليوم

كراء ممر لفائدة جامعة أو جمعيــة 
- 15 سباح كحد أقىص -

500,002.500,00

كراء ممر لفائدة نادي أو جامعة 
اجنبية

800,005.000,00

تحدد واجبات التأمني يف 60 درهام للفرد بالنسبة لجميع الفئات.



229

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

التعريفة بالن�سبة للقاعات الريا�سية

املستفيدوناألنشطـــــة

التعريفة / الساعة

اليـومالسنة
الحصة / 

الساعة

املقابلة / 

ساعتان

األنشطة الرياضية

جامعات رياضية وجمعيات 
هادفة  غري  رياضية  ونوادي 

للربح

3 / أسبوع8500,00

850,00  2 / أسبوع6500,00

1 / أسبوع3500,00

جمعيات ورشكات هادفة 

لتحقيق الربح

3 / أسبوع10000,00

 2 / أسبوع8000,00

1 / أسبوع5000,00

كرة القدم املصغرة
جامعات وجمعيات 

وآخرون

3 / أسبوع8000,00
800,00

 2 / أسبوع5000,00

250,00املدارس الرياضية )الطفل(الرياضة القاعدية

رياضة فنون الحرب
جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها

يف اليوم 8500,00

4000,00

 2000,00

نصف يوم

3 / أسبوع

 2 / أسبوع6500,00

1 / أسبوع3500,00

أنشطة فنية وثقافية
جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها
3500,00

أنشطة متعلقة بعروض 

خاصة باألطفال

جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها
3500,00

مختلفات
أحزاب سياسية وجمعيات 

غري رياضية
7000,00

اإلشهار

جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها

250 درهم - 3م / 1م

آخرون
600 درهم  - 3م / 1م
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تعريفة النوادي ال�سو�سيو ريا�سية للقرب

تعريفة بالدرهمالنوع

150,00حقوق الولوج

300,00تأجري املالعب الرياضية لساعتان 

مساهمة الصغار أقل من 18 سنة

مساهمة شباب مابني 18 و30 سنة

مساهمة الكبار أكرث من 30 سنة 

25,00 شهريا 

50,00 شهريا 

75,00 شهريا 

تنظيم املباريات 

الرياضية الوطنية

جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها

من  املائة  يف   15

أو  الخالصة  املداخيل 

3000 درهم إذا كانت 

النسبة املئوية أقل من 

املبلغ املذكور.

تنظيم نهاية البطولة 

أو كأس العرش

جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها

3000 درهم 

للمقابلة

تنظيم املباريات 

الدولية

جامعات وجمعيات 

منضوية تحت لوائها

من  املائة  يف   15

الخالصة  املداخيل 

درهم   15000 أو 

النسبة  كانت  إذا 

املئوية أقل من املبلغ 

املذكور.

000,00 30آخرون

تنظيم املقابالت 
والتداريب داخل 

القاعة

جامعات وجمعيات 
منضوية تحت لوائها

1000,00

3000,00آخرون

وتجدر اإلشارة إىل أن مبلغ 600 درهم / يوم سوف تتم إضافته يف حالة استغالل القاعة ليال.
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.

رقم.2647.12.�سادر.يف.6.جمادى.الأوىل.1434)18.مار�س.2013(.
ب�سن.النظام.الأ�سا�سي.النموذجي.للجامعات.الريا�سية.

وزير الشباب والرياضة،

بناء عىل القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010( وال سيام املادة 23 منه؛

وعىل املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432 )4 نوفمرب 2011( بتطبيق القانون رقم 

30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة والسيام املادة األوىل منه.

قرر ما ييل :

 

املادة الأوىل

يحدد النظام األسايس النموذجي للجامعات الرياضية، كام هو ملحق بهذا القرار.

املادة 2

تنسخ جميع املقتضيات املخالفة لهذا القرار.

املادة 3

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

                                            
وحرر بالرباط يف 6 جامدى األوىل 1434 )18 مارس 2013(.

اإلمضاء: محمد اوزين
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النظام األسايس النموذجي للجامعات الرياضية

الباب األول
مقتضيات عامة

املادة الأوىل

التأسيس والتسمية

.......، هي جمعية  الجامعة امللكية املغربية.........، املشار إليها اختصار ب"ج.م.م..."، املحدثة يف 

رياضية ترسي عليها  أحكام:

• الظهري الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( املتعلق 	

بحق تأسيس الجمعيات، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

• القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 	

1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010(؛

• املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432 )4 نوفمرب 2011( بتطبيق القانون رقم 	

30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة؛

• هذا النظام األسايس وأنظمتها العامة 	

املادة 2 

املـــدة
وفق  عنه  املعلن  الحل  حالة  يف  عدا  محدودة،  غري  ملدة  املغربية........  امللكية  الجامعة  تؤسس 

الرشوط املنصوص عليها يف املادة 52 من هذا النظام األسايس.
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املادة 3

 املقر االجتامعي
يوجد املقر االجتامعي للجامعة امللكية املغربية......ب.......)املدينة( وميكن تحويله إىل أي مكان 

آخر يف نفس املدينة بقرار من املكتب املديري وإىل أية مدينة أخرى داخل اململكة بقرار من الجمع 

العام غري العادي.

املادة 4

الشعار، الرمز
شعار الجامعة امللكية املغربية ل.............هو:...............

رمز الجامعة امللكية املغربية ل............هو:.................

للملكية  املغريب  املكتب  لدى   ........ املغربية  امللكية  الجامعة  باسم  والرمز  الشعار  تسجيل  يتم 

الصناعية والتجارية.

املادة 5 

الهدف
تهدف الجامعة امللكية املغربية ل......... إىل استفادة الجميع من مامرسة رياضة ............بجميع 

أشكالها.

أعضائها وكذا  أدناه، من طرف  املادة 6  املنصوص عليه يف  التمييز  احرتام مبدأ عدم  وتسهر عىل 

احرتام قواعد األخالقيات املقررة من لدن الحركة الرياضية الدولية وخاصة الجامعة الدولية ل....... 

والكنفدرالية اإلفريقية ل.....

أ.   ولهذه الغايات، تناط بالجامعة امللكية املغربية..... املهام العامة التالية:

تنظيم مامرسة رياضة.......، بجميع أشكالها وتشجيعها وتطويرها وتعميمها، يف مجموع تراب . 1

اململكة وبواسطة جميع الوسائل املناسبة.
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تنظيم وتدبري منافسات......... يف جميع الرتاب الوطني بغرض تعيني عصبة أو جمعية رياضية . 2

أو رشكة رياضية أو ريايض فائزا بلقب وطني أو جهوي وذلك طبقا للقواعد واملعايري التي 

تحددها الجامعة الدولية ل.......؛

تحصيل وتدبري واجب االنخراط الجامعي الذي يؤديه أعضاؤها والذي يتضمن وجوبا حصة . 3

تخصص للتغطية االجتامعية للرياضيني وكذا للتأمني اإلجباري لهؤالء الرياضيني ضد املخاطر 

التي  قد يتعرضون لها خالل التظاهرات واملنافسات التي تنظمها الجامعة؛

االنخراط يف الجامعة الدولية ل......؛. 4

االنخراط يف الكنفدرالية اإلفريقية ل.......... 5

يف إطار التأهيل املمنوح من طرف السلطات العمومية، تضطلع الجامعة باملهام التالية: ب.    

عىل . 1 مامرسة.....والسهر  عىل  املطبقة  التقنية  القواعد  تحديد  وخاصة  مامرسة.......  تنظيم 

احرتامها؛

السهر عىل تقيد أعضائها بالنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري العمل بها املتعلقة بالرتبية . 2

البدنية والرياضة وكذا تلك املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطات يف الرياضة ومكافحة العنف 

أثناء املنافسات والتظاهرات الرياضية أو مبناسبتها؛

الصعيدين . 3 مامرسة.........عىل  عىل  املطبقة  واألنظمة  بالقوانني  أعضائها  تقيد  عىل  السهر 

اللعب  وقواعد  والقرارات  والتوجيهات  واألنظمة  األسايس  النظام  والدويل، والسيام  الوطني 

ومدونة أخالقيات الجامعة امللكية املغربية ل.....والجامعة الدولية التي تنضوي إليها؛

بالحفاظ عىل . 4 وذلك  املعني(  الريايض  ل......)النشاط  واملادية  املعنوية  املصالح  الدفاع عن 

األوملبية  الوطنية  واللجنة  العمومية  السلطات  لدى  ومتثيلهم  ألعضائها  املشرتكة  املصالح 

ل.....والكنفدرالية  الدولية  الجامعة  وكذا  املغربية  البارملبية  الوطنية  واللجنة   / املغربية 

اإلفريقية ل......واإلتحادات الجهوية ل.....؛
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منع الطرق واملامرسات التي من شأنها أن تلحق رضرا بنزاهة اللعب أو املنافسات أو التي . 5

تتسبب يف إحداث تجاوزات يف رياضة.......... )النشاط الريايض املعني( وكذا اتخاذ التدابري 

الالزمة للوقاية من تعاطي املنشطات ومكافحته التي تعتمدها الهيآت الرياضية الدولية التي 

تنضوي إليها الجامعة؛

املنافسات . 6 يف  املغرب  لتمثيل  والرياضيني  الرياضية  والرشكات  الرياضية  الجمعيات  اختيار 

والتظاهرات الرياضية الدولية، وذلك دون اإلخالل باالختصاصات التي تضطلع بها يف هذا 

تكوين  املغربية، وكذا  البارملبية  الوطنية  اللجنة   / املغربية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  الشأن 

وتدبري الفرق الوطنية ل... )النشاط الريايض املعني(؛

والرشكات . 7 للجمعيات  املنتسبني  الرياضية  واألطر  الرياضيني  إىل  والرخص  اإلجازات  تسليم 

الرياضة املنضوية إليها قصد املشاركة يف املنافسات والتظاهرات الرياضية ل......؛

اعتامد الوكالء الرياضيني ونرش الئحتهم كل سنة؛. 8

مراقبة أنشطة الوكالء الرياضيني والحرص عىل أن تضمن العقود واإلتفاقيات التي يربمونها . 9

لتظاهرات  منظم  كل  أو  الرياضية  والرشكات  والجمعيات  الرياضية  واألطر  الرياضيني  مع 

رياضية مصالح الرياضيني ورياضة.......؛

تنظيم املنافسات من املستوى الدويل وغريها عىل الرتاب الوطني؛. 10

مراقبة اللقاءات الودية ل...... بجميع أشكالها التي تجري عىل صعيد مجموع الرتاب الوطني . 11

واإلرشاف عليها ؛

مامرسة سلطة تأديبية عىل الرياضيني املجازين واألطر الرياضية املجازة واملسيريين والحكام . 12

والوكالء الرياضيني وكذا عىل العصب والجمعيات والرشكات الرياضية املنضوية إليها وبصفة 

عامة عىل أي شخص آخر ينخرط يف النظام األسايس للجامعة؛
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تطبيق الربنامج الوطني لرياضة.........املحدد من طرف السلطات العمومية؛. 13

املساهمة يف تنظيم التكوين الريايض يف رياضة.........؛. 14

تنظيم التكوين يف نشاط التحكيم يف رياضة........ وضامن مامرسته؛. 15

االعرتاف واملصادقة عىل األرقام القياسية واأللقاب الرياضية الوطنية؛. 16

سن أنظمتها العامة؛. 17

مساعدة ودعم العصب الجهوية والعصبة االحرتافية، عند االقتضاء، والجمعيات الرياضية ال . 18

سيام عن طريق مدها باإلعانات العمومية التي متنحها السلطات العمومية طبقا للامدة 82 

من القانون رقم 30.09 السالف الذكر، وذلك من أجل إنجاز برامجها؛

إعداد جدول سنوي للمنافسات الوطنية واللقاءات الدولية وتنسيقه والحرص عىل احرتامه؛. 19

العمل عىل تطوير البنيات التحتية الستقبال الجمهور وملامرسة رياضة ....... )النشاط الريايض . 20

املعني(.

املادة 6

عدم التمييز
تكون الجامعة امللكية املغربية.......وأعضاؤها محايدون من الناحية السياسية والدينية.

التوقيف  ، تحت طائلة  املغربية......  امللكية  الجامعة  أعضاء  يحظر رصاحة عىل كل عضو من 

أو الشطب أو الطرد، التحريض عىل التمييز أو عىل الكراهية ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة 

أشخاص بسبب األصل الوطني أو األصل االجتامعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية 

أو الحالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السيايس أو االنتامء النقايب أو بسبب االنتامء أو عدم االنتامء 

الحقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني. 
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الباب الثاين
تكوين الجامعة امللكية املغربية.....

املادة 7

التكوين
تتكون الجامعة امللكية املغربية..........من أعضاء نشيطني وأعضاء رشفيني.

أ.   األعضاء النشيطون:

• هذا 	 يف  جميعا  إليها  املشار  الرياضية،  والرشكات  الرياضية  والجمعيات  الجهوية  العصب 

النظام األسايس بالهيئات الرياضية، املنخرطة رصاحة يف هذا النظام األسايس واألنظمة العامة 

للجامعة امللكية املغربية ....؛

• األشخاص الذاتيون الذين تسلمهم الجامعة مبارشة إجازات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري 	

بها العمل )عند االقتضاء(

ب.   األعضاء الرشفيون هم: 

• األشخاص الذاتيون أو املعنويون الذين يقدمون أو قدموا خدمات لفائدة رياضة.......)النشاط 	

الريايض املعني(. متنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري 

للجامعة امللكية املغربية ل........

• الكونفدرالية 	 وكذا  املعني(،  الريايض  )النشاط  ل......  الدولية  بالجامعة  املغاربة  األعضاء 

الريايض  ل..........)النشاط  الجهوية  واالتحادات  املعني(  الريايض  )النشاط  ل.....  االفريقية 

املعني(.

ال ميكن لألعضاء الرشفيني أن يشاركوا يف الجمع العام إال بصوت استشاري.
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املادة 8

رشوط القبول
يجب عىل الهيئات الرياضية ألجل قبول عضويتها بالجامعة أن: 

• تكون مؤسسة ومسرية بصفة قانونية طبقا ألحكام النصوص الترشيعية والتنظيمية املعمول 	

بها وخاصة أحكام القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة؛

• تكون مستوفية ألداء واجب انخراطها السنوي؛	

• بالنسبة للجمعيات الرياضية، أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة.	

يجب عىل األشخاص الذاتيني ألجل قبول عضويتهم بالجامعة أن تتوفر فيهم الرشوط التالية :

• أن يكونوا بالغني من السن 20 سنة عىل األقل؛	

• أن يكونوا من جنسية مغربية؛ 	

• أن يتمتعوا بحقوقهم املدنية والسياسية؛ 	

• أن تكون بطاقة سوابقهم خالية من كل سابقة؛ 	

• أن يكونوا مستوفني ألداء واجب انخراطهم السنوي.	

تحدد يف األنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية ل...... مسطرة وكيفيات قبول األعضاء.

يكتسب العضو الجديد يف الجامعة حقوقه ويخضع لاللتزامات املرتتبة عن عضويته مبجرد ما يصبح 

قبوله فعليا.

املادة 9

 حقوق األعضاء
يتمتع أعضاء الجامعة امللكية املغربية ل.... بالحقوق التالية:

• املشاركة يف الجمع العام للجامعة، واإلطالع مسبقا عىل جدول األعامل وتلقي الدعوة إىل 	

حضوره داخل اآلجال ومامرسة حق التصويت؛
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• العام وتقديم اقرتاحات 	 الجمع  النقط املدرجة يف جدول أعامل  إبداء مالحظات بخصوص 

بغرض إغنائه؛

• اإلطالع عىل قضايا الجامعة عن طريق أجهزتها وهياكلها املخصصة لهذا الغرض؛	

• لها 	 ترخص  أو  تنظمها  التي  الرياضية  والتظاهرات  املنافسات  يف  االقتضاء،  عند  املشاركة، 

الجامعة؛

• العامة 	 واألنظمة  األسايس  النظام  هذا  يف  عليها  املنصوص  األخرى  الحقوق  باقي  مامرسة 

للجامعة.

املادة 10

التزامات األعضاء
يجب عىل كل عضو من أعضاء الجامعة امللكية املغربية ل ...... أن:

• بالتوجيهات 	 للجامعة وكذا  العامة  النظام األسايس واألنظمة  يتقيد برصامة مبقتضيات هذا 

والقرارات املتخذة من طرف أجهزتها.

• يحرتم األخالق الرياضية وقواعد اللعب كام هي مقررة من طرف الجامعة، وعند االقتضاء 	

فرض احرتامها من طرف أعضائه.

• يلجأ إىل مسطرة التحكيم وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة 44 من القانون السالف 	

الذكر رقم 30.09؛

• ال يربط أية عالقة ذات طابع ريايض مع هيئات ليست لها صفة عضو يف الجامعة امللكية 	

املغربية..... أو مع أعضاء سبق توقيفهم أو الشطب عليهم؛

• نظامها 	 يطرأ عىل  تغيري  بكل  الجامعة  تخرب  أن  الرياضية،  الرشكات  أو  للجمعيات  بالنسبة 

األسايس وأنظمتها.
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املادة 11

فقدان العضوية
تفقد صفة عضو بالجامعة امللكية املغربية...... مبا ييل:

بالنسبة للجمعيات والرشكات الرياضية:. 1

• الحل أو االستقالة أو التوقف عن املشاركة يف املنافسات الرسمية خالل سنتني متتاليتني؛	

• الشطب املقرر من طرف الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري لسبب خطري يلحق رضرا 	

النظام  هذا  من   5 املادة  يف  املحددة  الجامعة  أهداف  مع  يتناقض  أو   ....... مامرسة  عىل 

األسايس. ويف هذه الحالة، ال يجوز للمكتب املديري اتخاذ اقرتاحه إال بعد دعوة الجمعية أو 

الرشكة الرياضية املعنية لتقديم توضيحاتها؛

• مقرر نهايئ صادر عن الهيئات القضائية املختصة.	

بالنسبة للعصب:. 2

• الشطب املقرر من طرف الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري لسبب خطري يلحق رضرا 	

النظام  هذا  من   5 املادة  يف  املحددة  الجامعة  أهداف  مع  يتناقض  أو   ....... مامرسة  عىل 

العصبة  بعد دعوة  إال  اقرتاحه  اتخاذ  املديري  للمكتب  الحالة، ال يجوز  األسايس. ويف هذه 

املعنية لتقديم توضيحاتها؛

• مقرر نهايئ صادر عن الهيئات القضائية املختصة.	
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بالنسبة لألشخاص الذاتيني:. 3

• الوفاة؛	

• االستقالة؛	

• الشطب املقرر من طرف الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري يف حق كل شخص ذايت 	

عضو بالجامعة ارتكب  خطأ جسيام أو يتناقض مع أهداف الجامعة املحددة يف املادة 5 من 

هذا النظام األسايس. ويف هذه الحالة، ال يجوز للمكتب املديري اتخاذ اقرتاحه إال بعد دعوة 

املعني باألمر لتقديم توضيحاته؛

• مقرر نهايئ صادر عن الهيئات القضائية املختصة.	

الباب الثالث
أجهزة الجامعة امللكية املغربية.....

املادة 12

أجهزة الجامعة امللكية املغربية....

تتكون أجهزة الجامعة امللكية املغربية.... من :

• الجمع العام؛	

• املكتب املديري؛	

• الهيئات التأديبية؛	

• األجهزة املركزية. 	
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الفرع األول
الجمع العام

املادة 13 

تكوين الجمع العام

الجمع العام هو أعىل جهاز يف الجامعة امللكية املغربية.....

يتكون الجمع العام من األشخاص املعنوية واألشخاص الذاتيني الذين لهم صفة عضو نشيط بالجامعة 

املكلفة  الحكومية  السلطة  وممثل  الرشفيون  األعضاء  استشارية،  بصفة  العام،  الجمع  يف  يحرض 

)بالنسبة  املغربية  البارملبية  الوطنية  اللجنة  املغربية/  األوملبية  الوطنية  اللجنة  وممثل  بالرياضة 

أي  وكذا  البارملبية(  األوملبية/  األلعاب  برنامج  يف  الواردة  الرياضية  باألنشطة  املكلفة  للجامعات 

شخص يعترب حضوره رضوريا أو مفيدا من قبل رئيس الجامعة.
 

لهذا  املعتمدون  الرياضيون  الصحافيون  مالحظني،  بصفة  العام،  الجمع  يف  يحرض  أن  أيضا  ميكن 

الغرض واملدعوون من قبل رئيس الجامعة، ما مل يتقرر عقد الجمع العام بصفة غري علنية.

املادة 14

 التمثيل

متثل كل جمعية وكل رشكة رياضية يف الجمع العام من قبل رئيس جهازها املديري أو إذا عاقه عائق 

مربر بصفة قانونية، من قبل الشخص املفوض من طرفه لهذا الغرض وتتوفر عىل صوت واحد.

عالوة عىل ذلك تتوفر عىل صوت إضايف:

• الجمعية أو الرشكة الرياضية عن كل مجموعة 50 ريايض مجاز ينتمون إليها ويشاركون عىل 	

األقل يف %25 من املنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعة؛

• الجمعية أو الرشكة الرياضية التي فازت بلقب كأس العرش برسم املوسم الريايض السابق؛ 	
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• الجمعية أو الرشكة الرياضية التي فازت بلقب بطولة املغرب برسم املوسم الريايض السابق؛	

• الجمعية أو الرشكة الرياضية املرتبة يف املجموعة األوىل من املنافسة )بالنسبة للجامعات التي 	

تتوفر عىل عدة مستويات يف املنافسة(. 

متثل كل عصبة جهوية يف الجمع العام من قبل رئيسها أو إذا عاقه عائق مربر بصفة قانونية من قبل 

الشخص املفوض من طرفه لهذا الغرض، وتتوفر عىل صوت واحد.

ميثل األشخاص الذاتيون املشار إليهم يف املادة 7 يف الجمع العام وفقا للمسطرة والكيفيات املنصوص 

عليها يف األنظمة العامة للجامعة. )عند االقتضاء(.

تبلغ أسامء ممثيل الهيئات الرياضية املتوفرة عىل حق التصويت إىل الجامعة امللكية املغربية ... 

بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل خمسة أيام عىل األقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.

ال يرخص للممثلني إال بتمثيل هيئاتهم الرياضية. ولهذه الغاية، عندما يكون لرئيس الجهاز املديري 

إلحدى الجمعيات الرياضية أو الرشكات الرياضية صفة رئيس عصبة جهوية وجب عليه أن يفوض 

شخصا آخر ألجل متثيل الجمعية الرياضية أو الرشكة الرياضية التي يرأسها. 

ال يجوز أن يعني كممثلني عن الهيئات الرياضية التي ينتمون إليها أعضاء املكتب املديري بالجامعة 

حقهم  يف  الذين صدرت  الرياضية  للهيئات  املمثلني  الذاتيني  األشخاص  وكذا  واليتهم   مدة  خالل 

عقوبة الطرد من طرف الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري بسبب ارتكابهم خطأ جسيام 

أو يتناقض مع أهداف الجامعة املحددة يف املادة 5 من هذا النظام األسايس. ويف هذه الحالة، يجب 

الرياضية املعنية أن يفوض من بني أعضائه شخصا آخرا ألجل متثيلها  عىل الجهاز املديري للهيئة 

لدى الجامعة.
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املادة 15

أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام إما عاديا أو غري عادي.

اجلزء الفريع األول
الجمع العام العادي

املادة 16

الصالحيات
يعهد إىل الجمع العام العادي مبا ييل:

• التداول يف التقريرين األديب واملايل للسنة املالية املنرصمة؛	

• التداول يف برنامج العمل السنوي التوقعي؛	

• املصادقة عىل ميزانية السنة املالية املوالية؛	

• تحديد السياسة العامة الجامعة امللكية املغربية..... وتوجيهها ومراقبتها؛	

• البت يف كل قضية تدخل ضمن اختصاصاته تتعلق برياضة.....؛	

• انتخاب أعضاء املكتب املديري؛	

• إصدار كل مقرتح أو توصية قصد عرضها عىل األجهزة الرياضية املختصة؛	

• انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري وبالنسبة لكل سنة 	

مالية، قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها؛

• تحديد مبلغ واجب االنخراط السنوي بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري؛	

• تعيني رؤساء وأعضاء األجهزة التأديبية من بني أعضائه وبناء عىل اقرتاح من املكتب املديري؛	

• مامرسة الصالحيات املخولة له رصاحة مبقتىض هذا النظام األسايس.   	
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املادة 17

 انعقاد الجمع العام العادي

ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة. وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام العادي بواسطة الربيد 

أو عرب الصحافة إىل األعضاء واألشخاص اآلخرين املرخص لهم حضوره 15 يوما عىل األقل قبل التاريخ 

املحدد النعقاده.

يجب أن ينعقد الجمع العام العادي 15 يوما عىل األقل قبل موعد انطالق املوسم الريايض.

ال تتم الدعوة إىل انعقاد الجمع العام إال مببادرة من رئيس الجامعة أو بطلب ثلث 1/3 األعضاء 

الذين ميثلون نصف األصوات املكونة له زائد صوت واحد.

ال ميكن للجمع العام أن يتداول بصفة صحيحة إال بحضور نصف األعضاء املكونة له زائد عضو واحد 

أو من ميثلهم حسب مدلول املادة 14 أعاله.

ويف حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام العادي بعد أجل 15 يوما 

عىل األقل. وميكن له يف هذه الحالة، أن يتداول بصفة صحيحة، مهام كان عدد األعضاء الحارضين 

أو املمثلني حسب مدلول املادة 14 أعاله.

يرأس الجمع العام العادي رئيس املكتب املديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئيس.

مدلول  املمثلني حسب  أو  الحارضين  األعضاء  أصوات  بنصف  العادي  العام  الجمع  قرارات  تتخذ 

املادة 14 أعاله زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت الرسي أو التصويت برفع اليد. ويف 

حالة عدم االتفاق عىل منط التصويت، يعتمد التصويت الرسي.

ال يقبل التصويت باملراسلة أو بالوكالة.
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املادة 18

جدول األعامل

يتم تحديد جدول أعامل الجمع العام العادي من طرف املكتب املديري. 

ويجب أن يتضمن عىل األقل النقط التالية:

• التحقق من الصالحيات ومن توفر النصاب؛	

• كلمة الرئيس االفتتاحية؛	

• اإلطالع عىل محرض الجمع العام السابق؛	

• التداول يف التقريرين األديب واملايل؛	

• اإلطالع عىل تقرير مراقب الحسابات؛	

• التداول يف مرشوع ميزانية السنة املالية املوالية؛	

• تعيني فاحيص األصوات ومراقبي املحارض؛	

• انتخاب أعضاء املكتب املديري عند حلول االستحقاق، طبقا للامدة 22 بعده؛	

• الشطب عىل أحد األعضاء أو طرد أحد املمثلني، عند االقتضاء؛	

• قبول أعضاء جدد، عند االقتضاء؛	

• دراسة االقرتاحات والرغبات املقدمة إىل الجمع العام من طرف أعضائه. ويجب أن يتوصل 	

املكتب املديري بهذه االقرتاحات والرغبات 5 أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام 

العادي.

ويجب توجيه جدول األعامل والتقريرين األديب واملايل إىل أعضاء الجمع العام العادي 10 أيام عىل 

العادي  العام  الجمع  أعضاء  الوثائق من طرف  انعقاده. كام ميكن سحب هذه  تاريخ  قبل  األقل 

مبارشة من مقر الجامعة. 

ال يجوز أن يتداول الجمع العام العادي يف أية نقطة غري مدرجة يف جدول األعامل.

ميكن للرئيس عقب الجمع العام أن يعقد مؤمترا صحفيا حول محتوى أشغاله.
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اجلزء الفريع الثاين
الجمع العام غري العادي

املادة 19

الصالحيات

ميكن أن ينعقد الجمع العام غري العادي يف أي وقت وال سيام من أجل:

• املصادقة عىل النظام األسايس واألنظمة العامة للجامعة.	

• التداول يف التعديالت املراد إدخالها عىل النظام األسايس واألنظمة العامة للجامعة املقرتحة 	

الحالة األخرية،  الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء. ويف هذه  إما من طرف رئيس 

يجب أن يتوصل املكتب املديري باقرتاح التعديل يف أجل 5 أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد 

الجمع العام غري العادي؛

• دراسة كل قضية مستعجلة يقرتحها رئيس الحامعة؛	

• إقالة املكتب املديري، عند االقتضاء ؛	

• حل الجامعة.	

ال يجوز التداول إال يف القضايا املدرجة يف جدول األعامل.

املادة 20

انعقاد الجمع العام غري العادي.

ال تتم الدعوة النعقاد الجمع العام غري العادي إال مببادرة من رئيس الجامعة أو بطلب من نصف 

أعضائه الذين ميثلون عىل األقل ثلثي األصوات املكونة له. ويجب أن ينعقد عندئذ الجمع العام غري 

العادي يف أجل أقصاه شهرين.

توجه الدعوة لحضور الجمع العام غري العادي عن طريق الربيد والصحافة إىل األعضاء واألشخاص 

اآلخرين املرخص لهم حضوره 15 يوما عىل األقل قبل التاريخ املحدد النعقاده.
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يوجه جدول األعامل، إىل األعضاء 15 أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غري العادي.

ال ميكن للجمع العام غري العادي أن يتداول بصفة صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء عىل األقل 

أو من ميثلهم حسب مدلول املادة 14 أعاله.

ويف حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غري العادي بعد أجل 15 

أيام عىل األقل. ويف هذه الحالة، ميكن للجمع العام غري العادي أن يتداول بصفة صحيحة، مهام كان 

عدد األعضاء الحارضين أو املمثلني حسب مدلول املادة 14 أعاله. 

تتخذ قرارات الجمع العام غري العادي بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحارضين أو املمثلني حسب 

مدلول املادة 15 أعاله.

يرتأس الجمع العام غري العادي، رئيس املكتب املديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئيس. 

يعتمد التصويت الرسي.

ال يقبل التصويت باملراسلة أو بالوكالة.

يف حالة التصويت عىل إقالة املكتب املديري، يعني الجمع العام غري العادي لجنة تكلف بترصيف 

األمور الجارية إىل حني انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.
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الفرع الثاين
املكتب املديري

اجلزء الفريع األول
قواعد التنظيم والتسيري

املادة 21 

االختصاصات

املكتب املديري هو جهاز إدارة وتسيري الجامعة امللكية املغربية.....ولهذا الغرض يتوىل:

تنفيذ القرارات التي يتخذها الجمع العام؛. 1

إعداد مرشوع برنامج العمل واإلصالحات من أجل عرضها عىل مصادقة الجمع العام؛. 2

التداول يف مرشوع ميزانية الجامعة وعرضه عىل مصادقة الجمع العام ؛. 3

السهر عىل إعداد الفرق الوطنية للمشاركة يف املنافسات الدولية والقارية والجهوية؛. 4

تتبع ومراقبة املنافسات الوطنية ؛. 5

اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالتسيري الجيد للجامعة يف إطار االحرتام التام لنظامها األسايس . 6

وأنظمتها العامة؛

توظيف املدير العام للجامعة واملدير التقني الوطني باقرتاح من الرئيس؛. 7

وضع النظام األسايس ملستخدمي الجامعة وعرضه عىل مصادقة الجمع العام ؛. 8

إعداد مشاريع األنظمة العامة للجامعة وعرضها عىل مصادقة الجمع العام؛ . 9

إحداث األجهزة املركزية والحرص عىل حسن سريها؛. 10
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إليها . 11 تنضوي  التي  ل........  الدولية  الجامعة  أنظمة  األسايس وكذا  النظام  احرتام هذا  فرض 

الجامعة وتوجيهاتها وقراراتها ومدونة أخالقياتها، من قبل أجهزتها ومستخدميها؛

لدى . 12 رياضية  هيئة  ميثل  األشخاص  أحد  طرد  أو  الجامعة  أعضاء  أحد  عىل  الشطب  اقرتاح 

الجامعة، عىل الجمع العام؛

تعيني أعضاء األجهزة املركزية من بني أعضاء الجمع العام؛. 13

اقرتاح تعيني رؤساء وأعضاء األجهزة التأديبية.. 14

عالوة عىل ذلك، يبت املكتب املديري يف كل القضايا املرتتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحاالت . 15

الدولية  الجامعة  أو  العامة للجامعة  النظام األسايس واألنظمة  غري املنصوص عليها يف هذا 

التي تنضوي إليها.

املادة 22

 التكوين – االنتخابات- التداول – الشغور.

التكوين. 1
عالوة عىل الرئيس يتكون املكتب املديري من 14 عضوا.

ينتخب املكتب املديري من بني أعضائه:

•  نائب أول للرئيس؛	

• نائب ثان للرئيس؛	

• كاتب عام؛	

• كاتب عام مساعد؛	

• أمني مال؛	

• أمني مال مساعد؛	

• مثانية مستشارين.	
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بصفة  بالرياضة،  املكلفة  الحكومية  السلطة  ممثل  املديري  املكتب  يف  القانون،  بحكم  يشارك، 

استشارية، طبقا ألحكام املادة 27 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر. 

ويجوز للمكتب املديري أن يضم إليه، بصفة استشارية،  أي شخص ميكن له إفادته حول قضية 

أو عدة قضايا مدرجة يف جدول األعامل.

ال ميكن ألعضاء املكتب املديري تلقي أي أجر مقابل القيام مبهامهم.

العام يف أشغال املكتب املديري دون حق  يساعد املكتب املديري مدير عام أجري. يشارك املدير 

التصويت.

االنتخابات. 2
ينتخب رئيس املكتب املديري وأعضاؤه عن طريق االقرتاع بالالئحة ملدة 4 سنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة وفق الرشوط املنصوص عليها بعده.

يجب عىل كل مرتشح ملنصب الرئيس أن يقدم الئحة بالرتشيحات يكون وكيلها، تتضمن عددا من 

األسامء يعادل عدد املقاعد الواجب شغلها الفئات التالية:

• 8 أعضاء ميثلون الجمعيات والرشكات الرياضية؛	

• 4 أعضاء ميثلون العصب الجهوية؛	

• الحكام 	 إجازات والسيام  الجامعة مبارشة  الذين تسلمهم  الذاتيني  األشخاص  عضوان ميثالن 

تسلمهم  الذين  الذاتيني  األشخاص  فئة  وجود  عدم  حالة  )يف  الرياضية.  واألطر  والرياضيني 

الجامعة مبارشة إجازات، تقسم بالتساوي املقاعد املمنوحة إليهم عىل الفئتني األوليني(. 

يجب أن تتضمن وجوبا كل الئحة بالرتشيحات متثيلية نسائية.

أسامء  فيها  تبني  وأن  عليها  مصادق  املرتشحني  إمضاءات  بالرتشيحات  الئحة  كل  تحمل  أن  يجب 

املرتشحني الشخصية والعائلية وجنسهم وكذا الفئة التي ينتمون إليها.

يجب عىل وكيل الالئحة أن يوجه الئحة الرتشيحات إىل كتابة الجامعة بواسطة رسالة مضمونة مع 

اإلشعار باالستالم أو يودعها لديها، مقابل وصل، 8 أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام 

العادي الذي يقوم بانتخاب املكتب املديري. 
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تنتخب يف الدور األول الالئحة التي حصلت عىل األغلبية املطلقة من األصوات املعرب عنها. يف حالة 

تعذر ذلك، يتم تنظيم دور ثاين داخل أجل 15 يوما املوالية والذي تقدم فيه لالنتخاب الالئحتان 

اللتان حصلتا عىل أكرب عدد من األصوات يف الدور األول. ويف هذه الحالة يتم انتخاب الالئحة التي 

حصلت عىل أكرب عدد من األصوات.

إذا حصلت الالئحتان عىل نفس عدد األصوات يف الدور الثاين، يتم انتخاب الالئحة التي يكون وكيلها 

أصغر سنا، ويف حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيني الالئحة الفائزة باالنتخاب. 

يف الحاالت املنصوص عليها يف البند األخري من الفقرة الثالثة من املادة 23 من القانون رقم 30.09 

منتدبا  رئيسا  باملكتب،  املستشارين  األعضاء  بني  املديري، من  املكتب  رئيس  يعني  ذكره،  السالف 

يكلف مبامرسة املهام املخولة إىل الرئيس.

التداول. 3
ال ميكن للمكتب املديري أن يتداول بصفة صحيحة إال بحضور مثانية أعضاء عىل األقل من األعضاء 

املكونني له.

تتخذ القرارات بأغلبية األصوات. ويف حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

بدون عذر  متوالية  اجتامعات  يتغيب خالل ثالث  املديري، كل عضو  املكتب  يعترب مستقيال من 

مقبول.

الشغور. 4
يف حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب األول للرئيس أو، عند االقتضاء، 

بانتخاب مكتب مديري  يقوم  الذي  أقرب جمع عام عادي  انعقاد  للرئيس إىل حني  الثاين  النائب 

جديد لوالية جديدة.

ويف حالة شغور يحول دون تداول املكتب املديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إىل عقد جمع عام 

غري عادي من أجل تعيني لجنة تكلف بترصيف األمور الجارية إىل حني انتخاب مكتب مديري جديد 

من قبل أقرب جمع عام عادي.
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املادة 23

االجتامعات – جدول األعامل.

يعقد املكتب املديري اجتامعاته مرة كل شهر عىل األقل بدعوة من رئيسه.

يجب توجيه الدعوة ألعضاء املكتب املديري مرفوقة بجدول األعامل 10 أيام عىل األقل قبل تاريخ 

االجتامع. 

يتوىل الكاتب العام إعداد جدول األعامل. ولكل عضو من أعضاء املكتب املديري الحق يف اقرتاح 

النقط التي يرغب يف إدراجها ضمن جدول األعامل عىل أن يوجهها إىل الكاتب العام 5 أيام عىل 

األقل قبل تاريخ االجتامع.

اجلزء الفريع الثاين
مهام املسؤولني الرئيسيني

املادة 24 

الرئيس

يكون رئيس املكتب املديري، بحكم القانون، رئيس الجامعة امللكية  املغربية.......... وبهذه الصفة:

• ميثل الجامعة امللكية املغربية............... يف جميع الترصفات املرتبطة بالحياة املدنية ولدى 	

السلطات العمومية؛

• يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام واملكتب املديري؛	

• يسهر عىل التسيري املنتظم للجامعة؛	

• يعد منظام إدارة الجامعة ويعرضه عىل مصادقة املكتب املديري؛	
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• يسهر عىل التسيري الجيد للجموع العامة والجتامعات املكتب املديري؛	

• يوقع عىل كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجامعة؛	

• يأمر برصف النفقات، وذلك يف حدود امليزانية املصادق عليها من طرف الجمع العام؛	

• يفاوض يف شأن الدعم املايل عىل املدى القصري مع املؤسسات البنكية؛	

• يربم، برتخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة أو طويلة األمد؛	

• الحق يف 	 للجامعة  التي  الرياضية  والتظاهرات  للمنافسات  التجاري  االستغالل  يدبر حقوق 

استغاللها؛

• يقوم بتدبري ممتلكات الجامعة برتخيص من الجمع العام؛	

• يوظف ويعزل مستخدمي الجامعة.	

يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إىل أخد نواب الرئيس الذي يساعده يف مزاولة مهامه ويقوم 

مقامه يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

املادة 25

الكاتب العام 

يعهد إىل الكاتب العام القيام مبا ييل:

• تنسيق أنشطة األجهزة املركزية بالجامعة وتتبع العالقات مع العصبة االحرتافية، عند االقتضاء، 	

والعصب الجهوية والجمعيات والرشكات الرياضية؛

• تحضري االنتخابات واجتامعات الجموع العامة واملكتب املديري؛	

• إعداد التقرير األديب للجامعة لعرضه عىل مصادقة الجمع العام ونرشه بعد املصادقة عليه 	

عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة أو يف إحدى جرائد اإلعالنات القانونية؛
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• إعداد محارض مداوالت الجموع العامة و املكتب املديري.	

• يساعد الكاتب العام يف مامرسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه يف حالة غيابه 	

أو إذا عاقه عائق.

املادة 26

أمني املال

يعهد إىل أمني املال القيام مبا ييل: 

• يأمر 	 التي  النفقات  وتصفية  املداخيل  بتحصيل  يقوم  الصفة،  وبهذه  الجامعة،  موارد  تدبري 

الرئيس برصفها ومسك محاسبة الجامعة التي يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف مراقب 

الحسابات؛

• التوقيع مع الرئيس عىل الشيكات وسندات األداء الصادرة باسم الجامعة؛	

• إعداد مرشوع ميزانية السنة املالية املوالية وعرضه للتداول عىل املكتب املديري؛	

• إعداد التقرير املايل للجامعة لعرضه عىل الجمع العام؛	

يساعد أمني املال يف مزاولة مهامه أمني مال مساعد الذي ينوب عنه يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

املادة 27

املدير العام

يقوم املدير العام مبساعدة الرئيس وأعضاء املكتب املديري يف مزاولة مهامهم وخاصة تلك املتعلقة 

بتسيري وإدارة الجامعة.
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الفرع الثالث
األجهزة التأديبية

املادة 28

األجهزة التأديبية للجامعة امللكية املغربية.......

األجهزة التأديبية للجامعة هي: 

اللجنة•الجامعية•التأديبية؛• •	

لجنة•االستئناف•الجامعية.• •	

املادة 29 

اللجنة الجامعية التأديبية

تتكون اللجنة الجامعية التأديبية من 3 أعضاء من بينهم رئيس يساعدهم كاتب للضبط معينني 

جميعا من قبل الجمع العام العادي باقرتاح من املكتب املديري مع األخذ بعني االعتبار كفاءاتهم 

القانونية.

يف حالة اإلخالل باألحكام الترشيعية والتنظيمية املنظمة للرياضة وخاصة أحكام القانون رقم 30.09 السالف 

واألخالقية  التقنية  والقواعد  األسايس  النظام  هذا  بأحكام  أو  لتطبيقه  املتخذة  والنصوص  الذكر 

التأديبية املنصوص عليها يف  العقوبات  التأديبية  الجامعية  اللجنة  املطبقة عىل رياضة......، تصدر 

النظام التأديبي للجامعة يف حق األشخاص الذاتيني واملعنويني الذين تكون للجامعة سلطة تأديبية 

عليهم وفق املادة 24 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

أنظمتها  للجامعة كام هو محدد يف  التأديبي  النظام  التأديبية وتبت وفق  الجامعية  اللجنة  تسري 

العامة.
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املادة 30 

لجنة االستئناف الجامعية.

تختص لجنة االستئناف الجامعية بالنظر استئنافيا يف الطعون املقدمة ضد القرارات الصادرة عن 

اللجنة الجامعية التأديبية. وتتكون من 3 أعضاء من بينهم رئيس يساعدهم كاتب للضبط، معينني 

جميعا من قبل الجمع العام العادي باقرتاح من املكتب املديري مع األخذ بعني االعتبار كفاءاتهم 

القانونية.

أنظمتها  للجامعة كام هو محدد يف  التأديبي  النظام  الجامعية وتبت وفق  االستئناف  لجنة  تسري 

العامة.

الفرع الرابع
األجهزة املركزية للجامعة امللكية املغربية.......

املادة 31

األجهزة املركزية للجامعة امللكية املغربية ... املنصوص عليها يف املادة 12 أعاله هي اللجان الدامئة 

أو املختصة التي ميكن للمكتب املديري أن يفوض لها بعضا من سلطه.

يكون التفويض املشار إليه أعاله محل اتفاقية توقع بني املكتب املديري واللجنة املعنية، وذلك طبقا 

للامدة 30 من القانون 30.09 السالف الذكر.

يصادق املكتب املديري، باقرتاح من رئيسه، عىل بنود هذه االتفاقية التي تحدد عالوة عىل ذلك 

رشوط وكيفيات مراقبة اللجنة من قبل املكتب املديري.

تتكون كل لجنة من 5 أعضاء، ويعهد برئاستها إىل أحد أعضاء املكتب املديري من قبل رئيس هذا 

املكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضامن حسن سريها ويحدد الجدول الزمني الجتامعاتها التي يجب أن تنعقد 

مبقر الجامعة ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إىل املكتب املديري.
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يف حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعني رئيس املكتب املديري عضوا من أعضاء هذا 

املكتب خلفا له.

ال تؤهل اللجان أن تبت إال يف القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها.  

اللجان الدامئة.. 1
اللجن الدامئة للجامعة امللكية املغربية......هي:

• لجنة وضعية الريايض واعتامد الوكالء الرياضيني وتأهيل األطر الرياضية؛	

• لجنة التحكيم؛	

• اللجنة النسوية لرياضة.....؛	

• لجنة الطب الريايض؛	

• لجنة تنظيم املنافسات؛	

• لجنة الدراسات واإلصالحات؛	

• لجنة األنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية.......؛	

• لجنة املالية والتسويق واالتصال؛	

• لجنة تكوين الرياضيني الصغار؛	

• لجنة البنيات النحنية؛	

• لجنة فض النزاعات.	

اللجان املختصة.. 2
ارتأى  كلام  لجان مختصة  إحداث  املديري  للمكتب  الدامئة، ميكن  اللجان  اختصاصات  مراعاة  مع 

الرئيس ذلك رضوريا، وتكليفها مبهام محددة ألجل تحقيق هدف محدد داخل مدة محدودة.

يعني املكتب املديري أعضاء اللجنة املختصة من بني أعضاء الجمع العام، ويعهد برئاستها إىل أحد 

أعضاء املكتب املديري من قبل رئيس هذا املكتب.
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املادة 32 

لجنة وضعية الريايض واعتامد الوكالء الرياضيني

 وتأهيل األطر الرياضية.

املتعلقة  القضايا  جميع  املغربية.....  امللكية  للجامعة  العامة  لألنظمة  طبقا  اللجنة  هذه  تدرس 

بوضعية الرياضيني وانتقاالتهم داخل املغرب أو خارجه. وتقرر يف طلبات إجازة الرياضيني واألطر 

لألنظمة  طبقا  وذلك  الرياضية  األطر  تأهيل  حاالت  كل  ويف  الرياضيني  الوكالء  واعتامد  الرياضية، 

العامة للجامعة امللكية املغربية....

املادة 33 

لجنة التحكيم

الجامعة  تنظمها  التي  املنافسات  يف  الحكام  وتعني  اللعب  قواعد  احرتام  اللجنة عىل  تسهر هذه 

وتتوىل تتبع ومراقبة وتكوين هيئة الحكام املنضوين إىل الجامعة.

وتبت يف كل القضايا املتعلقة بالتحكيم داخل الجامعة.

املادة 34 

اللجنة النسوية لرياضة ...

تتوىل هذه اللجنة تشجيع املرأة عىل مامرسة رياضة.......... )النشاط الريايض املعني( وتنظيم بطولة 

وطنية نسوية يف رياضة .......... )النشاط الريايض املعني(

املادة 35 

لجنة الطب الريايض

تدرس هذه اللجنة كل القضايا املتعلقة باملراقبة والتتبع الطبيني للرياضيني املجازين كام تسهر عىل 

اليقظة الطبية أثناء تنظيم املنافسات والتظاهرات الرياضية، وكذا اتخاذ تدابري الوقاية من تعاطي 

املنشطات ومكافحته طبقا للنصوص الترشيعية الجاري بها العمل.
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املادة 36 

لجنة تنظيم املنافسات الرياضية

تسهر هذه اللجنة عىل تنظيم املنافسات الرياضية للجامعة طبقا ملقتضيات هذا النظام األسايس 

واألنظمة العامة للجامعة، وتؤكد نتائج املباريات ومتنح الرتاخيص لألشخاص الذاتيني واملعنويني من 

أجل تنظيم تظاهرة رياضية طبقا للامدة 71 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

املادة 37

 لجنة الدراسات واإلصالحات

عىل  املعني(  الريايض  )النشاط  رياضة.......  مامرسة  تنمية  اسرتاتيجيات  وضع  اللجنة  هذه  تتوىل 

الصعيد الوطني والجهوي واملحيل كام تسهر عىل إنجاز الدراسات وتتبع اإلصالحات املعتمدة من 

قبل املكتب املديري.

املادة 38 

لجنة األنظمة العامة للجامعة امللكية املغربية....

يعهد إىل هذه اللجنة وضع األنظمة العامة للجامعة وإعداد اقرتاحات التعديالت املراد إدخالها عىل 

الدولية ل........التي  الجامعة  العادي وذلك وفق أنظمة  العام غري  الجمع  هذه األنظمة من قبل 

تنضوي إليها الجامعة.

املادة 39 

لجنة املالية والتسويق واالتصال

تتوىل هذه اللجنة وضع وتنفيذ برنامج عمل الجامعة يف مجال البحث عن املستشهرين واملحتضنني 

من أجل تنمية مواردها املالية وكذا تحسني صورة الجامعة والنطق باسمها عرب كل وسائل االتصال 

املتاحة.
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املادة 40 

لجنة تكوين الرياضيني الصغار.

تتوىل هذه اللجنة تنمية تكوين الرياضيني الصغار يف رياضة...... بتقديم اقرتاح للجامعة من أجل 

إحداث الهياكل الرضورية لهذه الغاية وتشجيع الجمعيات والرشكات الرياضية املنضوية إىل الجامعة 

عىل إحداث هذه الهياكل.

املادة 41 

لجنة البنيات التحتية.

بها  متارس  التي  الرياضية  والتجهيزات  املنشآت  وصيانة  وإنجاز  برنامج  إعداد  اللجنة  هذه  تتوىل 

القواعد  الدولية يف هذا املجال. كام تقرتح عىل املكتب املديري  ..... وذلك طبقا للمعايري  رياضة 

الريايض املعني( من أجل ضامن سالمة  لـ..... )للنشاط  الرياضية  التجهيزات  التقنية املطبقة عىل 

الرياضيني واملنافسات والتظاهرات الرياضية.

املادة 42

لجنة فض النزاعات.

من  بطلب  البت،  املغربية،  األوملبية  الوطنية  اللجنة  اختصاصات  مراعاة  مع  اللجنة،  هذه  تتوىل 

األطراف املعنية، من خالل التوفيق أو الوساطة يف النزاعات التي تنشأ بني أعضاء الجامعة. 
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الباب الرابع
العصبة اإلحرتافية

املادة 43 

العصبة اإلحرتافية.

رقم  الرشيف  الظهري  ألحكام  تخضع  جمعية  شكل  عىل   ....... املغربية  امللكية  الجامعة  تحدث 

1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378)15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كام 

وقع تغيريه وتتميمه، وكذا أحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر، عصبة احرتافية مبجرد استيفاء 

الرشوط املنصوص عليها يف املادة 36 من القانون املذكور.

يعهد إىل العصبة االحرتافية بتفويض من الجامعة امللكية املغربية ..... بتنظيم املنافسات والتظاهرات 

الرياضية ذات الطابع االحرتايف وتسيريها وتنسيقها والتي تشارك فيها الجمعيات الرياضية والرشكات 

الرياضية األعضاء بالجامعة وكذلك بتدبري حقوق اإلستغالل التجاري لهذه  املنافسات والتظاهرات.

يكون التفويض املشار إليه أعاله موضوع اتفاقية تربم بني الجامعة امللكية املغربية...... والعصبة 

االحرتافية والتي تحدد، عالوة عىل ذلك، العالقة التي تربط هاذين الطرفني، وذلك طبقا للامدة 38 

من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

يصادق عىل بنود هذه االتفاقية من قبل الجمع العام للجامعة امللكية املغربية .... بناء عىل اقرتاح 

من املكتب املديري.
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الباب اخلامس
مقتضيات مالية ومحاسباتية

املادة 44 

السنة املحاسبية

متتد السنة املحاسبية للجامعة امللكية املغربية........عىل مدى 12 شهرا. وتبتدئ يف........... وتنتهي 

يف......... )يجب أن يصادف افتتاح السنة املحاسبية افتتاح املوسم الريايض املعني(.

املادة 45 

امليزانية

ميزانية الجامعة هي الوثيقة التوقعية ملجموع املوارد التي ميكن أن تحصل عليها الجامعة ومجموع 

النفقات املمكن تخصيصها ملواجهة احتياجاتها خالل السنة املحاسبية.

يتم إعداد امليزانية من قبل أمني املال ويتم التداول بشأنها من قبل املكتب املديري ويصادق عليها 

الجمع العام.

يجب أن تكون موارد ونفقات الجامعة متوازنة خالل السنة املحاسبية.

املكتب  املحددة من طرف  املحاسباتية  املساطر  امليزانية حسب  تنفيذ  املال  وأمني  الرئيس  يتوىل 

املديري باقرتاح من مراقب الحسابات املكلف بالتصديق عىل حسابات الجامعة واالفتحاص املايل 

لسريها.

املادة 46

املوارد

تتكون موارد الجامعة امللكية املغربية........من:

• واجبات االنخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجامعة؛	
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• مداخيل اللقاءات الدولية للفرق الوطنية ومداخيل التظاهرات الرياضية الدولية التي تنظمها 	

الجامعة؛

• عائدات تسويق حقوق البث التلفزي أو متعدد الوسائط للمنافسات والتظاهرات املنظمة 	

من طرف الجامعة أو تحت إرشافها.

• النسبة املئوية واالقتطاعات املحصل عليها من مداخيل املنافسات الرياضية الرسمية 	

العصبة  أو  الجهوية  العصب  أو  الرياضية  والرشكات  الجمعيات  تنظمها  التي  الودية  أو 

االحرتافية، عند االقتضاء؛

• حقوق الطعن والغرامات والعقوبات املطبقة عىل أعضاء الجامعة؛	

• اإلعانات املالية للدولة والجامعات الرتابية أو ألية هيئة أخرى عمومية أو خاصة؛	

• مداخيل توظيف أموال الجامعة؛	

• مداخيل االستشهار واإلشهار واالحتضان؛	

• مداخيل املمتلكات املنقولة والعقارية التي متلكها الجامعة؛	

• مداخيل بيع املطبوعات أو تسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجامعة ؛	

• الهبات والوصايا؛	

• أية موارد أخرى تسمح بها القوانني الجاري بها العمل.	

املادة 47 

النففات.

يخصص استعامل املوارد لتسيري الجامعة وتحقيق أهدافها.

ونفقات  التسيري  نفقات  يبني  الذي  املحاسبي  املخطط  يف  الجامعة  نفقات  تحدد  الغاية،  ولهذه 

االستثامر ونفقات التهيئة أو التجهيز.
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ال ميكن سحب األموال إال بعد التوقيع املشرتك:

• إما للرئيس وأمني املال؛	

• إما للرئيس وأمني املال املساعد يف حالة غياب أمني املال أو إذا عاقه عائق؛	

يف حالة غياب الرئيس، ميكن لنائب الرئيس املعني بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.

املادة 48

املحاسبة

يتم مسك محاسبة تربز نتائج التدبري املايل للجامعة.

يتم التدقيق يف حسابات وأنشطة الجامعة سنويا من قبل مراقب الحسابات مسجل يف هيئة الخرباء 

املحاسبني والذي يجب أال يكون منخرطا يف الجامعة.

يهدف التدقيق إىل اإلشهاد عىل مطابقة تقديم الحسابات للقواعد املحاسباتية التي تطبق عليها، 

وعىل أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات املالية املنجزة من قبل الجامعة ولذمتها املالية وعىل 

مطابقة تسيري الجامعة القواعد وااللتزامات املنصوص عليها يف هذا النظام األسايس.

يقدم تقرير تدقيق الحسابات يف أول اجتامع للجمع العام بعد التوصل به من قبل املكتب املديري. 

ويكون مرفقا بالتقرير املايل الذي يعده أمني املال والذي يبني العمليات املنجزة داخل امليزانية يف 

السنة وكذا وضعية الذمة املالية للجامعة.

أو يف  اإللكرتوين  للجامعة يف موقعها  املايل  الحسابات والتقرير  تقرير تدقيق  يجب كل سنة نرش 

جريدة لإلعالنات القانونية.
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املادة 49

 واجب االنخراط السنوي.

يستحق واجب االنخراط السنوي يف ............ من كل سنة. ويحدد مبلغ واجب االنخراط السنوي 

بالنسبة لكل فئة من أعضاء الجامعة كل سنة من قبل الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري.

يجب أداء واجب انخراط األعضاء الجدد خالل السنة الجارية داخل أجل 30 يوما بعد تاريخ انعقاد 

الجمع العام الذي قبل عضويتهم.

املادة 50

النسبة املئوية واالقتطاعات )عند االقتضاء(

تحدد كل سنة النسبة املئوية واالقتطاعات املحصل عليها من مداخيل املنافسات الرياضية الرسمية 

أو الودية التي تنظمها الجمعيات والرشكات الرياضية أو العصب الجهوية أو العصبة االحرتافية، 

عند االقتضاء، من طرف الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري.

الباب السادس
مقتضيات مختلفة

املادة 51

األنظمة العامة

تحدد كيفيات تسيري وتنظيم أجهزة الجامعة يف أنظمتها العامة.

يرتتب عىل االنخراط يف الجامعة بحكم القانون وبصفة إلزامية االنخراط يف نظامها األسايس وأنظمتها 

العامة.

للجامعة  األساسية  األنظمة  إىل  العمل  بها  الجاري  الترشيعية  النصوص  إطار  يف  الجامعة،  ترجع 

الدولية املنضوية إليها وأنظمتها العامة بخصوص أية مسألة مل يعالجها هذا النظام األسايس.
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املادة 52

الحل

ال ميكن حل الجامعة إال من طرف جمع عام غري عادي تتم الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.

ينعقد ويتداول الجمع العام غري العادي إلصدار قرار الحل وفق رشوط النصاب واألغلبية والتصويت 

املنصوص عليها يف املادة 20 من هذا النظام األسايس.

يف حالة الحل، يعني الجمع العام املدعو لهذه الغاية خبريا أو عدة خرباء يكلفون بتصفية ممتلكات 

الجامعة.

متنح األصول الصافية إىل جمعية أو عدة جمعيات مامثلة أو معرتف لها بصفة املنفعة العامة طبقا 

للقوانني الجاري بها العمل.

املادة 53 

الدخول حيز التنفيذ.

يدخل هذا النظام األسايس حيز التنفيذ مبجرد املصادقة عليه من طرف الجمع العام غري العادي. 

امللكية  للجامعة  العادي  غري  العام  الجمع  عليه يف  املصادق  األسايس  النظام  محل  ويحل  وينسخ 

املغربية................ املنعقد بتاريخ........
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.638.14.�سادر.يف.28.من.ربيع.

الآخر.1435.)28.فرباير.2014(.بتتميم.قرار.وزير.ال�سباب.والريا�سة.

رقم.2647.12.ال�سادر.يف.6.جمادى.الأوىل.1434.)18.مار�س.
2013(.ب�سن.النظام.الأ�سا�سي.النموذجي.للجامعات.الريا�سية.

وزير الشباب والرياضة،

بعد االطالع عىل قرار وزير الشباب والرياضة رقم 2647.12 الصادر يف 6 جامدى األوىل 1434 )18 

مارس 2013( بسن النظام األسايس النموذجي للجامعات الرياضية،

قرر ما ييل: 

املادة الأوىل

تتمم أحكام املادة األوىل من القرار املشار إليه أعاله رقم 2647.12 بالفقرة الثانية التالية:

" املادة 1 )الفقرة الثانية(: غري أنه ميكن أن تتضمن األنظمة األساسية للجامعات الرياضية، مقتضيات 

الذي ترشف  الريايض  النشاط  وذلك حسب خصوصيات  النموذجي  األسايس  النظام  لهذا  مخالفة 

عليه الجامعة املعنية ويف إطار التقيد بأحكام القانون املشار إليه أعاله رقم 30.09 وأحكام الظهري 

الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تأسيس 

الجمعيات."

املادة الثانية

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 28 من ربيع اآلخر 1435 )28 فرباير 2014(

اإلمضاء: محمد أوزين
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قرار.لوزير.ال�سباب.و.الريا�سة

رقم.2148.14.�سادر.يف.8.�سعبان.1435.)6.يونيو.2014(.بتحديد.
منوذج.الدفرت.الطبي.للريا�سي.املجاز

وزير الشباب والرياضة، 

بناء عىل املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432)4 نوفمرب2011( بتطبيق القانون رقم 

30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة، وال سيام املادة األوىل منه، 
  

قرر ما ييل:

املادة الأوىل

تطبيقا ألحكام املادة األوىل من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.10.628 يحدد منوذج الدفرت الطبي 

للريايض املجاز كام هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

يوضع منوذج الدفرت الطبي رهن إشارة الرياضيني املجازين مبقر وزارة الشباب والرياضة، كام يتم 

www.mjs.gov.ma :االطالع عليه وتحميله من املوقع االلكرتوين لهذه الوزارة التايل بيانه

املادة الثالثة

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

     
وحرر بالرباط يف 8 شعبان 1435)6 يونيو 2014(.

 اإلمضاء: محمد والزين
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.2265.14.�سادر.يف.30.من.�سعبان.

1435.)18.يونيو.2014(.باإحداث.وتنظيم.الأق�سام.وامل�سالح.التابعة.
للمديريات.املركزية.لوزارة.ال�سباب.والريا�سة.

وزير الشباب والرياضة،

بناء عىل القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا الصادر بتنفيذه الظهري 

الرشيف رقم 1.12.20 بتاريخ  27 من شعبان 1433 )17 يوليو 2012(؛

تحديد  بشان  )2 ديسمرب 2005(  الصادر يف 29 من شوال 1426  املرسوم رقم 2.05.1369  وعىل 

قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري؛

وعىل املرسوم رقم 2.75.864 الصادر يف 17 من محرم 1396 )17 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات 

املرتبطة مبزاولة املهام العليا مبختلف الوزارات؛

وعىل املرسوم 2.13.254 الصادر يف 10 رجب 1434)21 ماي 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم 

وزارة الشباب والرياضة،

قرر ما ييل:

املادة الأوىل

تتضمن مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية:

m :قسم الشباب ويضم
• مصلحة دور الشباب؛	

• مصلحة الجمعيات الشبابية؛	

• مصلحة السياحة الثقافية للشباب.	
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m :قسم أنشطة وحامية الطفولة ويضم
• مصلحة املخيامت ؛	

• مصلحة األنشطة التكوينية؛	

• مصلحة مراكز حامية الطفولة ؛	

• مصلحة إدماج الطفولة؛	

m :قسم الشؤون النسوية ورياض األطفال ويضم
• مصلحة النوادي النسوية؛ 	

• مصلحة رياض األطفال؛	

• مصلحة الربامج والتتبع.	

املادة الثانية

تتضمن مديرية الرياضة:

m :قسم الرياضة ذات املستوى العايل ويضم
• مصلحة املنظامت والجامعات الرياضية؛	

• مصلحة املنتخبات الوطنية؛	

• مصلحة التظاهرات الرياضية؛	

• مصلحة تتبع وتقييم عقد األهداف.	

m :قسم تنمية الرياضة ويضم
• مصلحة النهوض باألنشطة الرياضية؛	

• مصلحة تنسيق الربامج الرياضية.	

m :قسم الطب الريايض ويضم
• مصلحة الطب الريايض ؛	

• مصلحة مراقبة املنشطات؛	
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m :قسم التجهيزات الرياضية ويضم
• مصلحة املنشآت والتجهيزات الرياضية؛	

• مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية؛	

• مصلحة التتبع واملصادقة عىل التجهيزات.	

املادة الثالثة

تتضمن مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية:

m :قسم التعاون والتواصل ويضم
• مصلحة التعاون والرشاكات؛	

• مصلحة التواصل الداخيل والخارجي؛	

• مصلحة الوسائل السمعية البرصية؛	

• مصلحة اإلعالميات والربمجة.	

m :قسم الدراسات القانونية ويضم
• مصلحة الدراسات القانونية؛	

• مصلحة املنازعات.	

املادة الرابعة

تتضمن مديرية املوارد البرشية:

m :قسم تدبري املوارد البرشية ويضم
• مصلحة تدبري املوارد البرشية؛	

• مصلحة التدبري التوقعي؛	

• مصلحة تدعيم العمل االجتامعي.	



273

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

m :قسم التكوين والتكوين املستمر ويضم
• مصلحة هندسة وبرمجة التكوين؛	

• مصلحة التكوين والتكوين املستمر.	

املادة اخلام�سة

تتضمن مديرية امليزانية والتجهيز ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة:

m :قسم امليزانية واملحاسبة ويضم
• مصلحة امليزانية والتخطيط ؛	

• مصلحة الصفقات ؛	

• مصلحة املحاسبة؛	

• مصلحة املواكبة والتتبع.	

m :قسم تتبع ومراقبة تسيري مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ويضم
• مصلحة الربمجة والتخطيط؛	

• مصلحة املواكبة واملراقبة.	

m :قسم التجهيز واملعدات ويضم
• مصلحة التجهيزات واملعدات؛	

• مصلحة املمتلكات وتتبع البنايات؛	

• مصلحة حظرية السيارات.	

املادة ال�ساد�سة

تناط بوحدة مراقبة التدبري املرتبطة مبارشة بالكتابة العامة، والتي تدخل يف حكم مصلحة مهمة 

الدعم و التتبع املستمر لألهداف والنتائج عىل مستوى جميع هياكل الوزارة. 
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املادة ال�سابعة

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 30 من شعبان 1435 )18 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد والزين
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.2266.14.�سادر.يف.20.من.�سعبان.1435.

)18.يونيو.2014(.ب�سان.حتديد.اخت�سا�سات.وتنظيم.امل�سالح.الالممركزة.
لوزارة.ال�سباب.والريا�سة.

وزير الشباب والرياضة،

بناء عىل املرسوم رقم 2.05.1369 صادر يف 29 من شوال 1426 )2 ديسمرب 2005( بشأن تحديد 

قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري؛

شأن  يف   )2011 نوفمرب   25(  1432 الحجة  ذي  من   28 يف  الصادر   2.11.681 رقم  املرسوم  وعىل 

كيفيات تعيني رؤساء األقسام واملصالح باإلدارات العمومية؛ 

نظام  شأن  يف   )1976 يناير   19(  1396 محرم  من   17 يف  الصادر   2.75.864 رقم  املرسوم  وعىل 

التعويضات املرتبط مبزاولة املهام العليا الخاصة مبختلف الوزارات؛

اختصاصات  بتحديد   )2013 ماي   21(  1434 رجب   10 يف  الصادر   2.13.254 رقم  املرسوم  وعىل 

وتنظيم وزارة الشباب والرياضة،

       قرر ما ييل:

املادة الأوىل

تتألف املصالح الالممركزة لوزارة الشباب والرياضة من:

أ(      مديريات جهوية ومديريات إقليمية، تحدد قامئتها وفق الجدول امللحق بهذا القرار؛

ب(    مصالح الدولة املسرية بصفة  مستقلة التالية:

• املجمع الريايض األمري موالي عبد الله؛	

• املركب الريايض محمد الخامس ومركز االستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية 	

باملحمدية؛
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• املركب الريايض بفاس؛	

• مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.	

املادة 2

تتوىل كل مديرية جهوية ، يف حدود دائرة نفوذها الرتايب، ويف إطار الصالحيات املفوضة إليها من 

قبل السلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة، ووفق توجيهاتها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية 

للشباب والرياضة.

ولهذا الغاية، تقوم مبا ييل:

• الشباب 	 بقطاع  النهوض  بهدف  الحالة  حسب  أكرث،  أو  جهة  تهم  عمل  مخططات  وضع 

والرياضة؛

• العمل من أجل تنمية األنشطة والخدمات املقدمة للشباب والرياضيني واملرأة والطفولة؛	

• تنسيق أنشطة الشباب والرياضة برشاكة مع متدخلني آخرين، عند االقتضاء، السيام اإلدارات 	

العمومية والجامعات الرتابية والقطاع الخاص واملجتمع املدين؛

• تدبري املوارد املالية املتاحة واالعتامدات املخصصة لها من ميزانية الوزارة؛	

• تدبري املوارد البرشية التابعة لها؛	

• اإلرشاف عيل املديريات اإلقليمية التابعة لها وفق الجدول امللحق بهذا القرار.	

املادة 3

تتكون كل مديرية جهوية من مصلحتني؛

• مصلحة الشباب والرياضة؛	

• مصلحة الشؤون العامة.	
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املادة 4

تتوىل مصلحة الشباب والرياضة القيام مبا ييل:

• تنسيق عملية إعداد الربامج املوجهة للشباب والطفولة واملرأة والعمل عىل تتبع تنفيذها 	

بتعاون مع الرشكاء املعنيني يف إطار مخططات العمل املشار إليها يف املادة 2 أعاله؛

• تنسيق أنشطة اإلعالم والتواصل يف مجاالت الشباب والرياضة واملرأة والطفولة؛	

• تتبع مؤسسات الشباب والطفولة واملرأة املشار إليها يف املادة 6 أدناه؛	

• املتعلقة 	 املعلومات  ونرش  وإنتاج  واملرأة،  والطفولة  الشباب  احتياجات  لرصد  آليات  وضع 

بهذه االحتياجات؛

• الجمعيات 	 مع  برشاكة  تنفيذها   تتبع  عىل  والعمل  الرياضية  الربامج  تعميم  يف  املساهمة 

الرياضية واملجالس املنتخبة واملصالح الالممركزة للقطاعات الوزارية املعنية؛

• مراقبة تسيري واستغالل املؤسسات والفضاءات الرياضية العامة والخاصة؛	

• املساهمة يف تعزيز مكافحة أعامل العنف أثناء املباريات أو التظاهرات الرياضية أو مبناسبتها.	

املادة 5

تتوىل مصلحة الشؤون العامة القيام مبا ييل :

• اقرتاح املشاريع االستثامرية املتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والسهر عىل تنفيذها؛	

• إعداد مقرتح اعتامدات االستثامر والتسيري الخاصة باملديرية الجهوية  واملديريات اإلقليمية 	

التابعة لها؛

• توزيع االعتامدات املالية املتوفرة عىل املديريات اإلقليمية وتتبع تنفيذها؛	
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• البحث عن موارد إضافية وتعبئتها يف إطار الرشاكة مع جميع املتدخلني؛ 	

• السهر عىل تدبري املوارد املخصصة إلنجاز املشاريع املشرتكة بني مديريتني إقليميتني أو أكرث، 	

عىل صعيد النفوذ الرتايب للمديرية الجهوية، عند االقتضاء؛

• القيام بصيانة البنايات والتجهيزات؛	

• تدبري املوارد البرشية، يف حدود الصالحيات املفوضة للمدير الجهوي، ووضع برامج توقعية 	

يف هذا الشأن؛

• النهوض بأنشطة التواصل وتعزيز العالقات مع الرشكاء؛	

• النهوض بأنشطة األعامل االجتامعية لفائدة املوظفني التابعني للمديرية الجهوية.	

املادة 6

تتويل املديريات اإلقليمية، يف حدود دائرة نفوذها الرتايب، القيام مبا ييل:

• تتبع جميع األنشطة املتعلقة بالشباب والطفولة واملرأة والرياضة، التي تضطلع بها مراكز 	

حامية الطفولة و مراكز االستقبال ومراكز التخييم ومؤسسات دور الشباب والنوادي النسوية 

ورياض األطفال واملراكز السوسيورياضية والقاعات والفضاءات واملسابح وكافة املؤسسات 

نفوذها  تحت  واملوجودة  والرياضة،  الشباب  مجال  يف  العاملة  األخرى  والرتبوية  الرياضية 

الرتايب، والسهر عىل تنسيقها ومراقبتها؛

• الذكر 	 السالفة  املنشآت  بانجاز  املتعلقة  األشغال  لتنفيذ  الالزمة  التسيري  اعتامدات  تدبري 

وترميمها وصيانتها؛

• املساهمة يف تتبع وتنفيذ اعتامدات االستثامر املرصودة لها؛	

• لها وتكوين قاعدة 	 التابعة  الالزمة لتحسني خدمات املؤسسات  جمع واستغالل املعلومات 

معطيات بشأن احتياجات الشباب والطفولة واملرأة يف مجال اختصاص الوزارة وكذا الوضع 

الريايض عىل مستوى اإلقليم أو العاملة؛
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• تدبري املوارد البرشية يف حدود التفويض الذي يتلقاه املدير اإلقليمي لهذا الغرض؛	

• املساهمة يف إعداد مخططات التكوين املستمر للموارد البرشية والسهر عىل تتبع تنفيذها 	

وتقييمها؛

• تنفيذ 	 عىل  والسهر  اإلقليم  مستوى  عىل  الرشكاء  مع  والتعاون  التواصل  بأنشطة  النهوض 

وتقييم األعامل املنجزة يف هذا املجال.

املادة 7

يقوم املديرون اإلقليميون للشباب والرياضة، تحت سلطة املديرين الجهويني، بتنفيذ املهام املسندة 

إىل املديريات اإلقليمية للشباب والرياضة كام هي محددة يف املادة السادسة أعاله.

املادة 8

تظل مصالح الدولة املسرية بصفة مستقلة املشار إليها يف البند - ب – من املادة األوىل من هذا 

القرار خاضعة للنصوص املتعلقة بها.

املادة 9

يشتمل املجمع الريايض األمري موالي عبد الله عىل:

• املصلحة اإلدارية واملالية؛	

• مصلحة املراقبة التقنية ؛	

• مصلحة الربمجة واإلنعاش.	
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ويشتمل املركب الريايض محمد الخامس ومركز االستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية 

باملحمدية عىل:

• املصلحة اإلدارية واملالية؛	

• مصلحة املراقبة التقنية ؛	

• مصلحة الربمجة واإلنعاش.	

• مصلحة تسيري القاعدة البحرية باملحمدية؛	

• مصلحة تسيري مركز االستقبال بوركون بالدار البيضاء ؛	

ويشتمل املركب الريايض بفاس عىل:

• املصلحة اإلدارية واملالية؛	

• مصلحة املراقبة التقنية؛	

• مصلحة الربمجة واإلنعاش ؛	

ويشتمل مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة عىل:

• املصلحة اإلدارية واملالية؛	

• مصلحة املراقبة التقنية والصيانة ؛	

• مصلحة الربمجة واإلنعاش.	

املادة 10

تدخل مرافق الدولة املسرية بصفة مستقلة املشار إليها يف البند - ب - من املادة األوىل من هذا 

القرار، ألجل منح التعويض عن املهام، يف حكم قسم باإلدارة املركزية واملصالح التابعة لها يف حكم 

مصلحة باإلدارة املركزية. 
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املادة 11

تدخل املديريات الجهوية للشباب والرياضة، ألجل منح التعويض عن املهام، يف حكم قسم باإلدارة 

مصلحة  والرياضة، يف حكم  للشباب  اإلقليمية  واملديريات  عليها  تشتمل  التي  واملصالح  املركزية، 

باإلدارة املركزية. 

املادة 12

الصادر  املرسوم رقم 2.11.681  إقليمي وفق مقتضيات  التعيني يف مهام مدير جهوي ومدير  يتم 

يف 28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمرب 2011( يف شأن كيفيات تعيني رؤساء األقسام واملصالح 

باإلدارات العمومية.

املادة 13

يظل املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة خاضعا للمرسوم رقم 2.10.622 الصادر يف 24 من 

شوال 1432 )23 سبتمرب 2011(.

املادة 14

ينسخ قرار  وزير الشبيبة والرياضة  رقم 1267.88  الصادر يف 27 من رمضان 1407 )26 ماي 1987( 

تغيريه  وقع  والرياضة كام  الشباب  لوزارة  التابعة  الخارجية  املصالح  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد 

وتتميمه.

املادة 15

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط يف 20 من شعبان 1435 )18 يونيو 2014(

اإلمضاء: محمد والزين.
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املديريات االقليمية التابعة لها املقر املديريات الجهوية

- طنجة - اصيلة
- الفحص - انجرة

- تطوان
- املضيق - الفنيدق

- العرائش
- شفشاون

- وزان

طنجة

للشباب  الجهوية  املديرية 

والرياضة بجهة طنجة - تطوان

- وجدة - انجاد وتاوريرت
- جرادة
- بركان
- فكيك

- الناظور
- الدريوش
- الحسيمة

- تازة
- تاونات

- جرسيف

وجدة

للشباب  الجهوية  املديرية 

الرشقية.  بالجهة  والرياضة 

وجهة تازة - الحسيمة - تاونات

- فاس

- موالي يعقوب

- صفرو

فاس

للشباب  الجهوية  املديرية 

بوملان   - فاس  بجهة  والرياضة 

وجهة مكناس - تافياللت

جدول ملحق بقرار وزير ال�سباب والريا�سة رقم 2266.14

ال�سادر يف 20 من �سعبان 1435)18 يونيو 2014(

الالممركزة" للم�سالح  اجلغرايف  "التوزيع 



283

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

- بوملان
- مكناس

- الحاجب
- إفران

- خنيفرة
- الرشيدية

- ميدلت

- الرباط
- سال

- الصخريات - متارة
- الخميسات

- القنيطرة
- سيدي قاسم

- سيدي سليامن

الرباط

للشباب  الجهوية  املديرية 

الرباط - سال-  والرياضة بجهة 

الغرب  وجهة  زعري   - زمور 

الرشاردة - بني حسن

- الدار البيضاء - أنفا
- الفداء مرس السلطان

- عني السبع الحي املحمدي
- عني الشق والحي الحسني 

والنوارص
- سيدي الربنويص

- ابن مسيك وموالي رشيد
- مديونة

- املحمدية
- سطات

- خريبكة
- بنسليامن

- برشيد

الدار البيضاء - انفا

للشباب  الجهوية  املديرية 

البيضاء  الدار  بجهة  والرياضة 

 - الشاوية  وجهة  الكربى 

ورديغة 
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- مراكش
- شيشاوة

- الحوز
- قلعة الرساغنة

- الصويرة
- الرحامنة

- آسفي
- الجديدة

- سيدي بنور
- اليوسفية
- بني مالل

- أزيالل

- الفقيه بنصالح

مراكش

للشباب   الجهوية  املديرية 

 – مراكش  بجهة  والرياضة  

تانسيفت – الحوز وجهة دكالة 

– عبدة وجهة تادلة - أزيالل

- اكادير
– اداوتنان

- اشتوكة – ايت باها
 وانزكان - ايت ملول

- تارودانت
- تيزنيت

- ورزازات
- زاكورة
- تنغري

- سيدي افني

أكادير

للشباب  الجهوية  املديرية 

والرياضة بجهة سوس – ماسة 

– درعة.
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- العيون

- بوجدور
- طرفاية

- وادي الذهب
- اورسد 
- كلميم
- طاط
- أسا 

- الزاك
- السامرة

- طانطان

العيون

للشباب   الجهوية  املديرية 

والرياضة بجهة العيون - بوجدور 

- الساقية الحمراء وجهة كلميم - 

السامرة وجهة واد الذهب

-  الكويرة



286

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

رقم. املالية. و. القت�ساد. ووزير. والريا�سة. ال�سباب. لوزير. م�سرتك. قرار.

اأ�سعار.. بتحديد. .)2014 يوليو. .31( .1435 �سوال. .3 �سادر.يف. .3397.14

الأجرة.عن.اخلدمات.املقدمة.من.لدن.وزارة.ال�سباب.والريا�سة.)املركب.

الريا�سي.حممد.اخلام�س.بالدار.البي�ساء.والقاعدة.البحرية.باملحمدية(

وزير الشباب والرياضة، 

ووزير االقتصاد واملالية،

بناءا عىل املرسوم رقم 2.01.2666 الصادر يف 22 من ربيع األول 1423 )4 يونيو 2002( بإحداث 

أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة وال سيام املادة الثانية منه،

قررا ما ييل : 

املادة الأوىل

تحدد أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشباب والرياضة )املركب الريايض محمد الخامس 

بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية ( وفقا للجداول امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

واملالية رقم 1567.09  االقتصاد  والرياضة ووزير  الشباب  لوزيرة  املشرتك  القرار  تنسخ مقتضيات 

الصادر يف 20 من رجب 1430 )13 يوليو 2009 ( بتحديد أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة 

الشباب والرياضة )املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية (.

املادة الثالثة

ينرش هذا القرار املشرتك يف الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 3 شوال 1435 )31 يوليو 2014(
وزير الشباب والرياضة.                                                                                  وزير االقتصاد واملالية.  

اإلمضاء: محمد والزين                                                                                 اإلمضاء: محمد بوسعيد
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أسعار األجرة عن الخدمات املقدمة برسم استغالل منشآت املركب الريايض محمد الخامس 
بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية.

I .:ال�ستفادة املفتوحة

نوع الخدمة 
حسب نوع 

الرياضة
املستفيدون

السعر بالدرهم لشخص واحد

شهر3 أشهر6 أشهرالسنة

• السباحة

• كرة املرضب

• املسايفة

3000.001750.001300.00700.00الكبار غري الطلبة

2000.001300.00800.00500.00 الطلبة

5000.003000.002000.001100.00أزواج )الزوجني(

املوظفون املنتمون إىل 
قطاع الشباب والرياضة أو 

أبنائهم أو أزواجهم
700.00500.00300.00200.00

2500.001500.00جامعة )أكرث من 20 فرد(
1200.00800.00ريايض مرخص

الرياضات 

الجامعية

800.00500.00300.00أطفال أقل من 14 سنة
1000.00600.00400.00طلبة أقل من 24 سنة

3000.001500.00800.00300.00جميع الفئاترياضة الرشاقة
رياضة الرشاقة 

والسباحة

4500.002500.001500.00جميع الفئات

II .: )ال�ستفادة  3 مرات يف الأ�سبوع )مرافق املركب الريا�سي حممد اخلام�س

املستفيدوننوع الخدمة 
السعر بالدرهم لشخص واحد

شهر3 أشهر6 أشهرالسنة
السباحة • 
كرة املرضب• 
الجمباز• 
فنون الحرب• 
رفع األثقال• 
رياضة الرشاقة• 
رياضة املسايفة• 

2500.001500.001100.00600.00الكبار غري الطلبة

1600.001000.00700.00400.00 الطلبة

4000.002200.001300.00800.00أزواج )الزوجني(

1200.00700.00أطفال أقل من 14 سنة
1600.001000.00جامعة كبار أكرث من 20 فرد



288

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

تعرفة البطاقةنوع الخدمة
100.00نسخة من بطاقة االنخراط )يف حالة الضياع أو التلف(

III .)ال�ستفادة  3 مرات يف الأ�سبوع )مرافق املركز الريا�سي بوركون

املستفيدوننوع الخدمة
السعر بالدرهم لشخص واحد

شهر3 أشهر6 أشهرالسنة

تقوية العضالت

2000.001250.00800.00300.00الكبار غري الطلبة

1500.00900.00600.00300.00 الطلبة

3000.001800.001200.00600.00أزواج )الزوجني(

اإلستفادة من 

استعامل حلبة 

ألعاب القوى

1200.00850.00500.00200.00الكبار غري الطلبة

900.00500.00350.00150.00 الطلبة

1800.001000.00600.00300.00أزواج )الزوجني(

800.00450.00250.00100.00أطفال أقل من 14 سنة

900.00500.00350.00جامعة كبار من 15 فرد وأكرث

جامعة أطفال أقل من 14 سنة 

)أكرث من 21 فرد(
400.00200.0080.00

املوظفون املنتمون إىل قطاع الشباب 

والرياضة و أبنائهم أو أزواجهم
500.00300.00200.00

800.00450.00250.00100.00ريايض مرخص
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حصص طبية مبركز بوركون

حصص طبية

السعر بالدرهم

ريايض 

مرخص

الريايضخواص املركب  إدارة  موظفوا 

50.00100.0030.00الفحص بالصدمة

60.00100.0050.00حصة الرتويض الطبي)حصة ربع ساعة(
30.0050.0025.00حصة املعالجة الطبية)حصة ربع ساعة(
)ECG de repos( 70.00100.0050.00فحص الطب الريايض

)VO2Max indirect(100.00200.0070.00إختبار الجهد
)VO2Max direct( 200.00300.00إختبار الجهد متقدم

50.00100.0030.00تتبع صحة الريايض)كناش الصحي(
)VO2Max direct( 150.00200.00تتبع متقدم
50.00100.0030.00الجمباز الصحي)حصة ربع ساعة(

50.0050.0050.00صونا )نصف ساعة(
50.0050.0050.00جاكوزي )نصف ساعة(

 IV .:ال�ستفادة من خدمات القاعدة البحرية باملحمدية

املستفيدوننوع الخدمة

السعر بالدرهم لشخص واحد
4 حصص يف االسبوع3 حصص يف األسبوع

6 أشهرالسنة

مدرسة الزوارق الرشاعية 

وقوارب التجديف

--1000.00600.00أطفال أقل من 16 سنة

850.00500.00200.00جامعة أطفال أكرث من 20 فرد

مامرسة الرياضات 

البحرية

--1000.00600.00الطلبة

850.00500.00200.00جامعة طلبة أكرث من 20 فرد
--1200.00700.00الكبار غري الطلبة

950.00550.00300.00جامعة كبار أكرث من 20 فرد
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V .:الدخول الفردي )بالتذاكر( اخلا�س باملوؤ�س�سات التعليمية واجلمعيات

املستفيدنوع الخدمة
السعر بالدرهم

ربع ساعةالساعة

السباحة أو الغطس

--25.00جامعة طلبة أكرث من 20 فرد

جامعة أطفال أقل من 14 سنة 

أكرث من 20 فرد
20.00--

الجامعات الرياضية )أكرث من 

15 فردا(
20.00--

50.00--الكبارالصونا

التنس
--50.00الكبار

--20.00أطفال أقل من 14 سنة

التدليك
--60.00الكبار

--60.00أطفال أقل من 14 سنة

ألعاب القوى

مجموعة طلبة ) أكرث من 10 

أفراد(
10.00--

مجموعة من األطفال أقل من 

16 سنة)أكرث من10 أفراد(
10.00--

الرياضات البحرية بالقاعدة 

البحرية باملحمدية

--15.00الكبار

--10.00األطفال والطلبة

تقوية العضالت
--20.00الجامعات الرياضية

--20.00املؤسسات العمومية أو الخاصة
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املستفيدوننوع النشاط
السعر بالدرهم

الساعةاليوم )8 ساعات(

مسبح 50 مرت
10000.001500.00جامعة أو جمعية

15000.002000.00الخواص

مسبح 25 مرت
5000.001000.00جامعة أو جمعية

10000.001500.00الخواص

املسبح الخاص 

بالغطس

4000.00600.00جامعة أو جمعية

7500.001000.00الخواص

كراء قاعات الرياضة:. 2
السعر بالدرهم

املساحات الزمنية املستفيدون
نوع 

النشاط
مبارة رسمية 

متلفزة

مبارة رسمية 

غري متلفزة

حصة التدريب

بالساعة

5000.00 1600.00 600 من 8 صباحا إىل 5 مساء جامعة أو 
جمعية

تنظيم 
األنشطة 
الخاصة 

بالرياضات

6000.00 2000.00 700.00 من 5 مساءا إىل 12 ليال

6000.00 2500.00 800.00 من 8 صباحا إىل 5 مساء
الخواص

8000.00 3000.00 1000.00 من 5 مساءا إىل 12 ليال

السعر بالدرهم / لليوم الواحد املستفيدون نوع النشاط

65000.00 جامعة أو جمعية فنية أو ثقافية

85000.00 الخواص

12000.00 جامعة أو جمعية عروض لالطفال

25000.00 الخواص

2000.00 جامعة أو جمعية استعامل املقصف

3000.00 الخواص

800,00 جامعة أو جمعية استعامل قاعة اإلجتامعات

1200.00 الخواص

1000.00/ للوحة جامعة أو جمعية تنظيم معارض )إشهار(

1500.00 /للوحة الخواص

VI .كراء املرافق الريا�سية

كراء املسبح األوملبي. 1
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السعر بالدرهم 

لنصف اليوم

السعر بالدرهم 

لليوم
املستفيدون نوع االنشطة

4000.00 7500.00 جمعيات رياضية لفنون 

الحرب أو الرضات املامثلة

رياضات فنون الحرب 

وما شابهها
12000.00 20000.00 أحزاب أو نقابات سياسية أو نقابية
17000.00 25000.00 جمعيات أو خواص رياضية استعراضية

10000.00 جمعيات أو خواص

معارض للمنتوجات 

وللمعدات واألدوات 

داخل القاعة أو داخل 

فضاء املركب
4000.00 7500.00 جمعيات أو خواص تربوية

كراء مالعب كرة املرضب:. 3

السعر بالدرهم
املستفيدون نوع النشاط

الساعة اليوم
150,00 1000.00 جامعة أو جمعية كراء ملعب لكرة 

250,00املرضب 1500.00 الخواص

كراء ملعب ألعاب القوى) مركز بوركون(. 4
السعر بالدرهم

املستفيدون امللعب
الساعة نصف اليوم لليوم

1200.00 2000.00 جامعة أو جمعية
مضامر ألعاب القوى

2500.00 4000.00 الخواص
400.00 1200.00 2000.00 جامعة أو جمعية

كرة القدم املصغرة
800.00 2500.00 4000.00 الخواص

500.00 جامعة أو جمعية
وضع لوحات إشهارية

1000.00 الخواص
800.00 1200.00 جامعة أو جمعية

استعامل املقصف
1000.00 1500.00 الخواص
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كراء تجهيزات قاعات الرياضة، املسبح األوملبي، مركز االستقبال ببوركون. 5
السعر بالدرهم / لليومنوع الجهازاملستفيدون

جامعات أو جمعيات أو 

خواص

• األجهزة الصوتية	
• الكرايس	
• الطاوالت	
• املنصة	
• املوكيت	
• األرائك	
• الزرايب	

10000.00
10.00 للوحدة
15.00 للوحدة

1500.00 للوحدة 
1000.00 )100 م2 (

20.00
50.00

كراء املعدات البحرية بالقاعدة البحرية باملحمدية. 6
السعر بالدرهم / الساعة نوع الرياضة

35,00 لوحة رشاعية أو زورق كياك
60,00 زورق رشاعي أوبتمست

100,00 زورق رشاعي الليزر
150,00 زورق 4.70
400,00 زورق مطاطي
15.00 خشبة رشاعية أو زورق
8.00 ديريفور

20.00 دراجة نارية مائية
30.00 مركب رشاعي
30.00 مركب

VII .حرا�سة املعدات البحرية بالقاعدة البحرية باملحمدية

السعر بالدرهمنوع الخدمة
3 أشهر6 أشهرالسنة

3900.002000.001600.00زورق مطاطي أقل من 5 أمتار
4500.002500.001700.00زورق مطاطي أقل من 6 أمتار

4500.002500.001700.00زورق نصف مطاطي
3400.002000.001300.00دراجة نارية مائية
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5800.003200.002000.00زورق هور بور او جيت بور اقل 6 أمتار
4500.002500.001700.00زورق رشاعي كاطاماران
1400.00800.00500.00زورق رشاعي أوبتمست

2400.001400.00800.00زورق رشاعي الليزر
3000.001700.001200.00زورق رشاعي ديريفور

1400.00800.00500.00لوحة رشاعية
1400.00800.00500.00قوارب التجديف )كانوي كاياك(

VIII .الإيواء والتغذية

املستفيدنوع الخدمة
السعر بالدرهم للفرد الواحد ولليوم

بنكالوغرفة

اإليـواء مبركز بوركون

50.0080.00املنتخبات الوطنية
80.0080.00الفرق األجنبية
80.0080.00الخواص املغاربة
80.0080.00الخواص األجانب

السعر بالدرهم للفرد الواحد ولليوم
املستفيد نوع الخدمة

أكلة خفيفة عرصونية عشاء غذاء فطور
35.00 25.00 65.00 65.00 25.00 املنتخبات الوطنية التغذية طيلة 

السنة مبركز 

بوركون

35.00 25.00 65.00 65.00 25.00 الفرق األجنبية
35.00 25.00 65.00 65.00 25.00 الخواص املغاربة
35.00 25.00 65.00 65.00 25.00 الخواص األجانب

السعر بالدرهم للفرد الواحد ولليوم
املستفيد نوع الخدمة

عشاء + سحور فطور
80.00 50.00 املنتخبات الوطنية

التغذية خالل شهر 

رمضان

80.00 50.00 الفرق األجنبية
80.00 50.00 الخواص املغاربة
80.00 50.00 الخواص األجانب
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IX .ت�سوير لقطات اأفالم اأو لقطات اإ�سهارية 

نوع الخدمة
السعر بالدرهم

لليوم )8 ساعات(

السعر بالدرهم

لنصف يوم )4 ساعات(
تصوير لقطة فيلم )حلبة ألعاب القوى أو امللحقة( مركز 

اإلستقبال بوركون

20000.0012000.00

تصوير لقطة إشهارية )حلبة ألعاب القوى أوامللحقة( 

مركز اإلستقبال بوركون

20000.0012000.00

تصوير لقطة فيلم أو لقطة إشهارية بالقاعدة البحرية 

باملحمدية

20000.0012000.00

20000.00تصوير لقطة فيلم باملسبح األوملبي أو امللحقات
20000.00تصوير لقطة فيلم بالقاعة املغطاة أو امللحقات

30000.00تصوير لقطة إشهارية باملسبح األوملبي أو امللحقات
30000.00تصوير لقطة إشهارية بالقاعة املغطاة أو امللحقات

3000.00إلتقاط صور
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واملالية.رقم. القت�ساد. ووزير. الريا�سة. و. ال�سباب. لوزير. م�سرتك. قرار.

اأجرة. 4398.14.�سادر.يف.3.�سوال.1435.)31.يوليو.2014(.بتحديد.

)املركب. والريا�سة. ال�سباب. وزارة. لدن. املقدمة.من. اخلدمات. عن.

الريا�سي.بفا�س(.

وزير الشباب والرياضة،

ووزير االقتصاد واملالية،   

بناء عىل املرسوم رقم 2.01.2666 الصادر يف 22 من ربيع األول 1423 )4 يونيو 2002( بإحداث 

رقم  باملرسوم  تتميمه  وقع  كام  والرياضة،  الشبيبة  وزارة  لدن  من  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة 

2.06.468 الصادر يف 12 من جامدى اآلخرة 1428 )28 يونيو2007(،

قررا ما ييل :

املادة الأوىل

تحدد أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة الشباب والرياضة ) املركب الريايض بفاس ( وفقا 

للجداول امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينرش هذا القرار املشرتك يف الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 3 شوال 1435 )31 يوليو 2014( 

وزير الشباب والرياضة،                                                                                  وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء: محمد والزين.                                                                              اإلمضاء : محمد بوسعيد.
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 تعريفة امللعب اخلا�س بالتداريب

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

3000.00 درهم إضافة إىل 

3000.00 درهم لكل مقابلة 

تحت األضواء الكاشفة

املنتخبات أو األندية األجنبية

2000.00 درهمتنظيم مقابلة

إضافة إىل 3000.00 درهم لكل 

مقابلة تحت األضواء الكاشفة

املنتخبات واألندية الوطنية

2500.00 درهم إضافة إىل 

3000.00 درهم لكل مقابلة 

تحت األضواء الكاشفة

جمعيات غري منخرطة يف 

الجامعة امللكية املغربية لكرة 

القدم
2000.00 درهم للحصة 

الواحدة إضافة إىل 3000.00 

درهم لكل حصة ليلية

املنتخبات أو الفرق األجنبية

1000.00 درهم للحصة 

الواحدة إضافة إىل 3000.00 

درهم لكل حصة ليلية

املنتخبات أو األندية الوطنية

التداريب
 - 1000.00 درهم للحصة 

الواحدة

- 20000.00 درهم للموسم 

الريايض مبعدل حصة واحدة 

يف كل أسبوع

الخواص

3000.00 درهم لليوم الواحد 

إضافة إىل 4000.00 درهم إذا 

أقيم الدوري تحت األضواء 

الكاشفة

الخواص تنظيم دوري يف كرة القدم
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التعريفة اخلا�سة بحلبة العاب القوى

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

10000.00 درهم لليوم الواحد 

إضافة إىل 5000.00 لكل 

ملتقى تحت األضواء الكاشفة

الجامعة امللكية املغربية 

أللعاب القوى
امللتقيات الدولية

5000.00 درهم لليوم الواحد 

إضافة إىل 5000.00 درهم 

لكل ملتقى تحت األضواء 

الكاشفة

الجامعة امللكية املغربية 

أللعاب القوى والعصب 

املنضوية تحت لوائها
امللتقيات الوطنية

الواحد  لليوم  درهم   2500.00

إضافة إىل 5000.00 درهم لكل 

ملتقى تحت األضواء الكاشفة

العصب املنخرطة تحت لواء 

الجامعة امللكية املغربية 

أللعاب القوى

امللتقيات الجهوية

500.00 درهم للوحة الواحدة الجامعة امللكية املغربية 

أللعاب القوى أو العصب 

املنضوية تحت لوائها

اللوحات اإلشهارية الخاصة 

بامللتقيات
1000.00 درهم للوحة الواحدة الخواص

2000.00 درهم للحصة 

الواحدة إضافة إىل 3000.00 

درهم لكل حصة ليلية

املنتخبات أو األندية األجنبية

300.00 درهم للحصة الواحدة 

إضافة إىل 2000.00 درهم لكل 

حصة ليلية

الجامعة امللكية املغربية 

أللعاب القوى والعصب 

واألندية املنضوية تحت لوائها

التداريب

20000.00 درهم للموسم 

الريايض مبعدل 3 حصص يف 

األسبوع مع إضافة 2000.00 

درهم لكل حصة ليلية

العصب أواألندية املنضوية 

تحت لواء الجامعة امللكية 

املغربية أللعاب القوى
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تعريفة ا�ستغالل القاعات الريا�سية التابعة للمركب

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

500.00 درهم للحصة الواحدة الجمعيات أو األندية املنضوية 

تحت لواء الجامعات الرياضية

التداريب )جناح الرشاقة (

10000.00 درهم للموسم الريايض

1000.00 درهم للحصة الواحدة الجمعيات أو الهيئات غري 

املنخرطة بالجامعات الرياضية
20000.00 درهم للموسم الريايض

250.00 درهم يف الشهر

2100.00 درهم للموسم الريايض

الخواص

1200 درهم للفرد للموسم الريايض جمعيات الشؤون اإلجتامعية

2000.00 درهم لليوم الواحد الجمعيات أو األندية املنضوية 

تحت لواء الجامعات امللكية 

املغربية الرياضية لفنون الحرب

تنظيم ملتقى أو 

تدريب يف فنون الحرب

2000.00 درهم للموسم الريايض الجمعيات

تعريفة كراء الف�ساءات غري مغطاة

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

2500.00 درهم لليوم الواحد إضافة إىل

5000.00 درهم لكل تظاهرة تحت األضواء الكاشفة

الجمعيات أو الجامعات بدون 

هدف الربح

تنظيم تظاهرات أو 

مهرجانات فنية - 

ثقافية - رياضية
مابني 10000.00 درهم إىل 30000.00 

درهم لليوم الواحد إضافة إىل

5000.00 درهم لكل تظاهرة تحت األضواء

الكاشفة

املؤسسات أو الهيئات بهدف الربح
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8000.00 درهم للشهر املؤسسات أو الهيئات بهدف الربح فضاء األلعاب للصغار
5000.00 درهم للشهر املؤسسات أو الهيئات بهدف الربح مشتل مخصص للعشب والنبات

 تعريفة كراء املرافق و املاآرب

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

2000.00 درهم يف الشهر بدون تحديد كراء املرآب

2000.00 درهم يف الشهر الرشكات املكلفة باإلشهار كراء املستودع الخاص باللوحات اإلشهارية
1000.00 درهم يف الشهر الجامعات والجمعيات الرياضية

تعريفة كراء قاعة املحا�سرات والعر�س

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

3000.00 درهم لليوم الواحد الجامعات أو الجمعيات بدون 

هدف الربح االستفادة من قاعة املحارضات

5000.00 درهم لليوم الواحد الجمعيات أو الهيئات بهدف الربح

5000.00 درهم لليوم الواحد الجامعات أو الجمعيات بدون 

هدف الربح االستفادة من قاعة العرض

10000.00 درهم لليوم الواحد الجمعيات أو الهيئات بهدف الربح
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تعريفة الإنخراط يف املدار�س الريا�سية

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

300 درهم ثالثة أشهر

900 درهم املوسم الريايض

األطفال مدارس خاصة باأللعاب 

الجامعية

300 درهم ثالثة أشهر

900 درهم املوسم الريايض

األطفال مدرسة للجمباز

50 درهم للشهر

500 درهم املوسم الريايض

األطفال مدرسة رياضية يف فنون 

الحرب

300 درهم ثالثة أشهر

900 درهم املوسم الريايض

األطفال مدارس خاصة باأللعاب 

الفردية
مابني 100000.00 درهم 

و160000.00 درهم

للموسم الريايض

الجمعيات مدرسة كرة القدم

تعريفة خا�سة باخلدمات املقدمة من طرف املركز الطبي الريا�سي

التعريفة بالدرهم املستفيد نوع الخدمة

40 درهم للحصة الواحدة العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية حصص الرتويض
50 درهم للحصة الواحدة الخواص

200 درهام العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية اختبار الجهد
400 درهام الخواص
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50 درهام العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية

فتح ملف طبي

100 درهم الخواص

100 درهم العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية

إكوغرافيا

200 درهم الخواص

30 درهم العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية

التخطيط

40 درهم الخواص

50 درهم العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية

التوليك

70 درهم الخواص

50 درهم العصب واألندية املنضوية تحت 

لواء الجامعات امللكية املغربية

امليزوترايب

100 درهم الخواص

ملحوظة : يبدأ العمل باملوسم الريايض من فاتح سبتمرب إىل 30 يونيو من كل سنة.
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.1460.14.�سادر.يف.27.من.

ذي.القعدة.1435.)23.�سبتمرب.2014(.بتغيري.وتتميم.قرار.وزير.

ال�سبيبة.والريا�سة.رقم.957.80.ال�سادر.يف.9.رم�سان.1401.

)11.يوليو.1981(.املتعلق.بتنظيم.وحتديد.اخت�سا�سات.موؤ�س�سات.
حماية.الطفولة.للت�سوية.

وزير الشباب والرياضة،

بناء عىل املرسوم رقم 2.13.254 الصادر يف 10 رجب 1434 )21 ماي 2013( بتحديد اختصاصات 

وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

يونيو   18( من شعبان 1435   20 الصادر يف   2266.14 رقم  والرياضة  الشباب  وزير  قرار  وعىل 

2014( بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الشباب والرياضة؛

وبعد االطالع عىل قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 الصادر يف 9 رمضان 1401 )11 يوليو 

1981( املتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مؤسسات حامية الطفولة للتسوية.

قرر ما ييل:

املادة الأوىل

يغري عىل النحو التايل عنوان قرار وزير الشبيبة والرياضة املشار إليه أعاله رقم 957.80 الصادر يف 

9 رمضان 1401 )11 يوليو 1981(:

" قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 صادر يف 9 رمضان 1401 )11 يوليو 1981( يتعلق 

بتنظيم وتحديد اختصاصات مراكز حامية الطفولة".
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املادة الثانية

تتمم عىل النحو التايل أحكام الفصل الثاين من القرار السالف الذكر رقم 957.80:

"الفصل الثاين: - يقع مقر ......................بالقرى واملدن التالية:

................................؛

" طنجة؛

" أكادير؛

" مركز حامية الطفولة للذكور؛

" مركز حامية الطفولة لإلناث؛

" الدار البيضاء: مركز الفداء للفتيات؛

" الفقيه بن صالح املشتمل عىل فرع خاص باملالحظة؛

".................................................. "

) الباقي ال تغيري فيه(

املادة الثالثة

تحل عبارة "مركز حامية الطفولة" محل عبارة "مؤسسة حامية الطفولة" يف جميع أحكام قرار وزير 

الشبيبة والرياضة السالف الذكر رقم 957.80

املادة الرابعة

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 27 من ذي القعدة 1435 )23 سبتمرب 2014(

اإلمضاء: محمد والزين
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.2851.15.�سادر.يف.21.من.�سوال.

1436.)7.اأغ�سط�س.2015(.بتحديد.عدد.املوظفني.املكلفني.مبهام.
التفتي�س.باملفت�سية.العامة.لوزارة.ال�سباب.والريا�سة.

وزير الشباب والرياضة،

أعضاء  بتعيني  يناير 2012(   3( الصادر يف 9 صفر 1433  الرشيف رقم 1.12.01  الظهري  بناء عىل 

الحكومة، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.11.112 الصادر يف 20 من رجب 1432 )23 يونيو 2011( يف شأن املفتشيات 

العامة للوزارات، وال سيام املادة السابعة منه؛

تحديد  بشأن  )2 ديسمرب 2005(  الصادر يف 29 من شوال 1426  املرسوم رقم 2.05.1369  وعىل 

قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري؛

وعىل املرسوم 2.97.1052 الصادر يف 4 شوال 1418 )2 فرباير 1998( بإحداث تعويض جزايف لفائدة 

بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعامل سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة؛

وعىل املرسوم رقم 2.75.864 الصادر يف 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات 

املرتبط مبزاولة املهام العليا مبختلف الوزارات؛

شأن  يف   )2011 نوفمرب   25(  1432 الحجة  ذي  من   28 يف  الصادر   2.11.681 رقم  املرسوم  وعىل 

كيفيات تعيني رؤساء األقسام ورؤساء املصالح باإلدارات العمومية.
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قرر ما ييل:

املادة الأوىل

يحدد عدد املوظفني املكلفني مبهام التفتيش باملفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة عىل النحو 

التايل:

السيارة  استعامل  عن  الجزايف  والتعويض  املهام  عن  التعويض  من  يستفيدون  موظفني   )3( ثالثة 

الخاصة لحاجات املصلحة املخولني لرئيس قسم؛

السيارة  استعامل  الجزايف عن  والتعويض  املهام  التعويض عن  يستفيدون من  )7( موظفني  سبعة 

الخاصة لحاجيات املصلحة املخولني لرئيس مصلحة.

املادة الثانية

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 21 من شوال 1436 )7 أغسطس 2015(

  اإلمضاء: محند العنرص
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.932.16.�سادر.يف.20.من.

جمادى.الآخرة.1437.)30.مار�س.2016(.بتغيري.وتتميم.قرار.وزير.

ال�سباب.والريا�سة.رقم.2266.14.بتاريخ.20.من.�سعبان.1435.)18.

يونيو.2014(.ب�ساأن.حتديد.اخت�سا�سات.وتنظيم.امل�سالح.الالممركزة.
لوزارة.ال�سباب.والريا�سة.

وزير الشباب والرياضة،

بناء عىل الظهري الرشيف رقم 1.59.351 الصادر يف فاتح جامدى اآلخرة 1379 )2 ديسمرب 1959( يف 

شأن التقسيم اإلداري للمملكة، كام وقع تغيريه وتتميمه ال سيام باملرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 

9 ذي الحجة 1436 )23 سبتمرب 2015(؛

وعىل املرسوم رقم 2.15.40 الصادر يف فاتح جامدى األوىل 1436 )20 فرباير 2015( بتحديد عدد 

الجهات وتسمياتها ومراكزها والعامالت واألقاليم املكونة لها كام وقع تغيريه؛

وعىل قرار وزير الشباب والرياضة رقم 2266.14 الصادر يف 20 من شعبان 1435 )18 يونيو 2014( 

بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الشباب والرياضة، 

قرر ما ييل:

املادة الأوىل

تغري مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 2 من قرار وزير الشباب والرياضة املشار إليه أعاله رقم 

2266.14 الصادر يف 20 من شعبان 1435 )18 يونيو 2014(، كام ييل:

" املادة 2 )الفقرة الثانية(.

" ولهذه الغاية، تقوم مبا ييل:

• " وضع مخططات عمل تهم الجهة املعنية بهدف النهوض بقطاع الشباب والرياضة؛	

• 	................................................................................................................................ "

) الباقي بدون تغيري(
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املادة الثانية

ينسخ ويعوض، كام ييل، الجدول امللحق بقرار وزير الشباب والرياضة السالف الذكر رقم 2266.14 

الصادر يف 20 من شعبان 1435 )18 يونيو 2014(:

" جدول ملحق بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 2266.14 الصادر يف 20 من شعبان 1435 

)18 يونيو 2014( بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الشباب والرياضة 

املحدد لقامئة املديريات الجهوية واإلقليمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومقارها.

املديريات اإلقليمية التابعة 

لها

املقر املديريات الجهوية

- طنجة أصيلة
- املضيق الفنيدق

- تطوان
- الفحص أنجرة

- العرائش
- الحسيمة
- شفشاون

- وزان

طنجة

لوزارة  الجهوية  املديرية 

الشباب والرياضة بجهة طنجة 

تطوان الحسيمة

- وجدة أنجاد وتاوريرت
- الناضور

- الدريوش
- جرادة
- بركان

- جرسيف

- فكيك

وجدة لوزارة  الجهوية  املديرية 

الشباب والرياضة بجهة الرشق
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- فاس
- مكناس

- الحاجب
- إفران

- موالي يعقوب
- صفرو
- بوملان

- تاونات
- تازة

فاس

لوزارة  الجهوية  املديرية 

فاس  بجهة  والرياضة  الشباب 

مكناس

- مراكش
- شيشاوة

- الحوز
- قلعة الرساغنة

- الصويرة
- الرحامنة

- آسفي
- اليوسفية

مراكش

لوزارة  الجهوية  املديرية 

بجهة  والرياضة  الشباب 

مراكش - آسفي

- الرشيدية
- ورزازات
- ميدلت

- تنغري

- زاكورة

الرشيدية

لوزارة  الجهوية  املديرية 

درعة  بجهة  والرياضة  الشباب 

تافياللت

- كلميم
- آسا الزاك
- طانطان

- سيدي إفني
كلميم

لوزارة  الجهوية  املديرية 

الشباب والرياضة بجهة كلميم 

واد نون
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- الرباط
- سال

- الصخريات متارة
- القنيطرة

- الخميسات
- سيدي قاسم

- سيدي سليامن

الرباط

لوزارة  الجهوية  املديرية 

الشباب والرياضة بجهة الرباط 

سال - القنيطرة

- بني مالل
- أزيالل

- الفقيه بن صالح
- خنيفرة

- خريبكة

بني مالل

لوزارة  الجهوية  املديرية 

بجهة  والرياضة  الشباب 

مالل خنيفرة بني 

- الدار البيضاء آنفا

- الفداء مرس السلطان

- عني السبع الحي املحمدي

- عني الشق والحي الحسني والنوارص

- سيدي الربنويص

- ابن مسيك وموالي رشيد

- املحمدية

- الجديدة

- مديونة

- بنسليامن

- برشيد

- سطات

- سيدي بنور

الدار البيضاء آنفا

لوزارة  الجهوية  املديرية 

الدار  بجهة  والرياضة  الشباب 

البيضاء سطات
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املادة الثالثة

يتمم قرار وزير الشباب والرياضة السالف الذكر رقم 2266.14 الصادر يف 20 من شعبان 1435 )18 

يونيو 2014( باملادة 2 املكررة التالية:

اإلقليمية  املديريات  مقام  والرياضة  الشباب  لوزارة  الجهوية  املديريات  تقوم  املكررة   2 املادة   "

بالعاملة أو اإلقليم مركز الجهة ولهذه الغاية، ميارس املديرون الجهويون باإلضافة إىل املهام املشار 

إليها يف املادة 2 أعاله، املهام املسندة إىل املديريات اإلقليمية مبوجب هذا القرار، بالعاملة أو اإلقليم 

مركز الجهة."

املادة الرابعة

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

     وحرر بالرباط يف 20 من جامدى اآلخرة 1437 )30 مارس 2016(.

اإلمضاء: لحسن سكوري

- العيون
- بوجدور
- طرفاية

- السامرة

العيون

املديرية الجهوية لوزارة الشباب 

والرياضة بجهة العيون الساقية 

الحمراء

- أكادير إداوتنان
- اشتوكة آيت باها - وانزكان

  آيت ملول
- تارودانت

- تيزنيت
- طاطا

أكادير

املديرية الجهوية لوزارة الشباب 

والرياضة بجهة سوس ماسة

- الداخلة

- أورسد الداخلة

املديرية الجهوية لوزارة الشباب 

وادي  الداخلة  بجهة  والرياضة 

الذهب
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.1100.16.�سادر.يف27.من.

جمادى.الآخرة.1437.)6.اأبريل.2016(.ب�سن.النظام.الأ�سا�سي.

النموذجي.للجمعيات.الريا�سية.

وزير الشباب والرياضة،

بناء عىل القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010(، والسيام املادة 9 منه؛

وعىل املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432 ) 4 نوفمرب 2011 ( بتطبيق القانون رقم 

30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة، والسيام املادة األوىل منه،

قرر ما ييل:

املادة الأوىل

يحدد يف امللحق املرفق بهذا القرار النظام األسايس النموذجي للجمعيات الرياضية.

املادة الثانية

تنسخ جميع املقتضيات املخالفة لهذا القرار.

املادة الثالثة

ينرش هذا القرار بالجريد الرسمية.

 وحرر بالرباط يف27 من جامدى اآلخرة 1437 )6 أبريل 2016(.

اإلمضاء: لحسن سكوري.



313

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

النظام األسايس النموذجي للجمعيات الرياضية

الباب األول
أحكام عامة

املادة الأوىل

 التأسيس والتسمية

تتأسس بني األشخاص الذين ينضمون إىل هذا النظام األسايس جمعية رياضية )وحيدة النشاط / 

متعددة األنشطة( تحت تسمية............... ويشار إليها يف هذا النظام األسايس ب" الجمعية ".

وترسي عىل الجمعية أحكام: 

• الظهري الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم 	

حق تأسيس الجمعيات، كام تم تغيريه و تتميمه؛

• القانون رقم 30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 	

1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010( ؛

• املرسوم رقم 2.10.628 الصادر يف 7 ذي الحجة 1432 )4 نوفمرب 2011( بتطبيق القانون رقم 	

30.09 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة ؛

• هذا النظام األسايس ونظامها الداخيل.	

املادة 2

املدة

تؤسس الجمعية ملدة غري محدودة، ما عدا يف حالة الحل املعلن عنه وفق الرشوط املنصوص عليها 

يف املادة 40 من هذا النظام األسايس.
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املادة 3

املقر

يوجد مقر الجمعية ب.......... ) املدينة (. 

وميكن تحويل املقر إىل أي مكان آخر يف نفس املدينة بقرار من املكتب املديري.

املادة 4

الشعار والرمز واأللوان

شعار الجمعية هو..................

رمز الجمعية هو ...................

ألوان الجمعية هي ................

يتم تسجيل الشعار والرمز واأللوان باسم الجمعية لدى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية. 

املادة 5

الهدف

تهدف الجمعية إىل متكني الجميع من االستفادة من مامرسة ..............) النشاط أو األنشطة الرياضية 

املعنية ( بجميع أشكالها.

التمييز، املنصوص عليه يف املادة 7 أدناه، من طرف أعضائها وكذا  وتسهر عىل احرتام مبدأ عدم 

احرتام قواعد األخالقيات املقررة من لدن الحركة الرياضية الوطنية والدولية وخاصة تلك الصادرة 

عن الجامعة امللكية املغربية ل........ ) بالنسبة للجمعية الرياضية وحيدة النشاط( أو الجامعات 

امللكية املغربية ل..... ) بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة األنشطة(.

ولهذه الغايات تهدف الجمعية إىل القيام باملهام التالية:
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• تأطري مامرسة….....) النشاط أو األنشطة الرياضية املعنية ( وتشجيع تعلمها ومامرستها طبقا 	

الرياضية وحيدة  للجمعية  بالنسبة   ( ل........  املغربية  امللكية  الجامعة  وأنظمة  ألخالقيات 

النشاط( أو الجامعات امللكية املغربية ل..... ) بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة األنشطة(؛

• والوطني، 	 والجهوي  املحيل  الصعيد  عىل  املنظمة  والودية  الرسمية  املنافسات  يف  املشاركة 

وإذا اقتىض الحال الدويل، تحت إرشاف الجامعة امللكية املغربية ل........)بالنسبة للجمعية 

الرياضية وحيدة النشاط( أو الجامعات امللكية املغربية ل.....) بالنسبة للجمعية الرياضية 

متعددة األنشطة( ؛

• إحداث رشكة رياضية والبقاء رشيكة فيها، عند االقتضاء؛	

• إحداث أو املساهمة يف إحداث رشكة غري رياضية أو املساهمة يف رأساملها؛	

• إحداث أو املساهمة يف إحداث جمعية أخرى غري رياضية أو االنضامم إىل عضويتها؛	

• ربط عالقات مع املشجعني والجمعيات التي يحدثونها بهدف تشجيع الجمعية وحثهم عىل 	

احرتام النصوص الترشيعية والتنظيمية املنظمة للرياضة والسيام تلك املتعلقة مبحاربة العنف 

املرتكب أثناء املباريات والتظاهرات الرياضية أو مبناسبتها؛

• تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضيني يف مجال مكافحة تعاطي املنشطات.	

املادة 6

االنخراط
تنخرط الجمعية يف:

• العصبة الجهوية ل............./ العصب الجهوية  ل.......... ) يتعلق األمر بالعصبة أو العصب 	

الجهوية التابعة لها الجمعية ترابيا والتي تنظم النشاط الريايض أو األنشطة الرياضية التي 

متارسها الجمعية(؛
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• األمر 	 يتعلق   (  ......... ل  املغربية  امللكية  الجامعات  ل..........أو  املغربية  امللكية  الجامعة 

بالجامعة أو الجامعات الرياضية الوطنية والتي تنظم النشاط الريايض أو األنشطة الرياضية 

التي متارسها الجمعية(؛

• األمر 	 يتعلق   ( ل........  االحرتافية  العصب  أو   /.......... ل  االحرتافية  العصبة  االقتضاء،  عند 

بالعصبة أو العصب التي تنظم النشاط الريايض أو األنشطة الرياضية التي متارسها الجمعية 

يف إطار منافسات أو تظاهرات رياضية ذات صبغة احرتافية(.

ولهذه الغاية، تلتزم الجمعية باحرتام األنظمة األساسية واألنظمة العامة للعصبة أو العصب الجهوية 

وكذا للجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية الوطنية التي تنضم تحت لوائها، وكذا االمتثال إىل 

العقوبات التأديبية التي قد تصدر يف حقها تطبيقا لألنظمة السالفة الذكر.

املادة 7

عدم التمييز

تكون الجمعية وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية و الدينية.

الطرد،  أو  الشطب  أو  التوقيف  طائلة  تحت  الجمعية  أعضاء  من  عضو  كل  عىل  رصاحة  يحرض 

التحريض عىل التمييز أو عىل الكراهية ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب األصل 

الوطني أو  األصل االجتامعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو اإلعاقة 

أو الرأي السيايس أو االنتامء النقايب أو بسبب االنتامء  أو عدم االنتامء الحقيقي أو املفرتض لعرق 

أو ألمة أو لساللة أو دين معني.
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الباب الثاين
تكوين الجمعية 

املادة 8

التكوين

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطني وأعضاء رشفيني:

األعضاء النشيطون: كل شخص ينضم رصاحة إىل هذا النظام األسايس والنظام الداخيل للجمعية؛ أ. 

األعضاء الرشفيون: كل شخص ذايت أو اعتباري يقدم أو قدم خدمات لفائدة الجمعية. ومتنح ب. 

هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري للجمعية.

ال ميكن لألعضاء الرشفيني أن يشاركوا يف الجمع العام إال بصفة استشارية.

املادة 9 

رشوط االنخراط

يجب عىل كل شخص يرغب يف االنخراط يف الجمعية أن تتوفر فيه الرشوط التالية:

بالنسبة للشخص الذايت:  أ. 

• أن يكون بالغا سن مثانية عرشة )18( سنة عىل األقل؛	

• أن يتمتع بحقوقه املدنية والسياسية؛	

• أن تكون بطاقة سوابقه خالية من أية سابقة؛ 	

• أن يكون مستوفيا ألداء واجب انخراطه السنوي.	

بالنسبة للشخص االعتباري:ب. 

• أن يكون له هدف آخر غري مامرسة الرياضة؛	

• أال يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية؛ 	
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• أن يكون مستوفيا ألداء واجب انخراطه السنوي؛	

• أال تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان أو استشهار.	

تحدد مسطرة وكيفيات االنخراط، يف النظام الداخيل للجمعية. 

املادة 10

 حقوق األعضاء

يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية:

• املشاركة يف الجمع العام للجمعية، واإلطالع مسبقا عىل جدول األعامل وتلقي الدعوة إىل 	

حضور أشغاله داخل اآلجال ومامرسة حق التصويت. غري أنه ال ميكن مامرسة هذا الحق يف 

التصويت من قبل األعضاء الجدد إال بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انخراطهم؛

• العام وتقديم اقرتاحات 	 الجمع  النقط املدرجة يف جدول أعامل  إبداء مالحظات بخصوص 

بغرض إغنائه؛

• اإلطالع عىل قضايا الجمعية عن طريق أجهزتها وهياكلها املخصصة لهذا الغرض؛	

• الداخيل 	 والنظام  األسايس  النظام  هذا  يف  عليها  املنصوص  األخرى  الحقوق  باقي  مامرسة 

للجمعية.

املادة 11

 التزامات األعضاء

يجب عىل كل عضو يف الجمعية أن:

• القرارات 	 وكذا  للجمعية،  الداخيل  والنظام  األسايس  النظام  هذا  مبقتضيات  برصامة  يتقيد 

واألنظمة الصادرة عن........) الجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية 

تحت لوائها(؛
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• يحرتم األخالق الرياضية و قواعد اللعب كام هي مقررة من لدن ..... ) الجامعة الرياضية أو 	

الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها(.

املادة 12

فقدان صفة العضو

تفقد صفة عضو يف الجمعية مبا ييل:

• الوفاة؛	

• االستقالة؛	

• الشطب املقرر من لدن الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري يف حق كل شخص ارتكب 	

خطأ جسيام أو يتناقض مع أهداف الجمعية املحددة يف املادة 5 أعاله، ويف هذه الحالة،  ال 

يجوز للمكتب املديري، اتخاذ اقرتاحه إال بعد  دعوة املعني باألمر لتقديم توضيحاته ؛

• مقرر قضايئ نهايئ صادر عن الهيئات القضائية املختصة.	

الباب الثالث
أجهزة الجمعية 

املادة 13

أجهزة الجمعية

تتكون أجهزة الجمعية من: 

• الجمع العام؛	

• املكتب املديري؛	

• اللجان؛	

• الفروع ) بالنسبة للجمعيات متعددة األنشطة(.	
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الفرع األول
الجمع العام

املادة 14

التكوين

الجمع العام هو أعىل جهاز بالجمعية.

يتكون الجمع العام من األشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط بالجمعية.

يحرض يف الجمع العام، بصفة استشارية، األعضاء الرشفيون بالجمعية والرؤساء املنتدبون) بالنسبة 

للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة (، وكذا كل شخص يعترب رئيس الجمعية حضوره رضوريا أو 

مفيدا للجمعية. 
 

الرياضيون  الصحافيون  بصفة مالحظني،  للجمعية،  العام  الجمع  اجتامعات  يحرض  أن  أيضا  ميكن 

املعتمدون لهذا الغرض واملدعوون من قبل رئيس الجمعية، ما مل يتقرر عقد جمع عام مغلق.

املادة 15

التمثيل

)بالنسبة للجمعيات الرياضية وحيدة النشاط (

متثل األشخاص االعتبارية العضو بالجمعية يف الجمع العام من طرف وكالء أعاملهم والذين يجب 

إبالغ أسامئهم إىل الجمعية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عرش يوما عىل األقل 

قبل افتتاح أشغال الجمع العام.

) بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(

ميثل األعضاء النشيطون بكل فرع من فروع الجمعية بالجمع العام من قبل مندوبني اثنني.

وعالوة عىل ذلك يتوفر عىل مندوب إضايف:



321

الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

مديرية التعاون والتوا�سل والدرا�سات القانونية

• كل فرع بالنظر إىل كل مجموعة من الرياضيني املجازين متثل نسبة من 0٪ إىل 5٪ من العدد 	

اإلجاميل للرياضيني املجازيني املنتمني للجمعية عىل أن ال يتجاوز عددهم ستة ) 6 ( مندوبني؛

• كل فرع بالنظر إىل مجموعة من الرياضيني الذين يتوفرون عىل عقود رياضية مسجلة بصفة 	

قانونية بالجامعة املعنية بالنشاط الريايض للفرع  والتي تنضوي تحت لوائها الجمعية، والتي 

متثل نسبة 10٪ من عدد العبي فريق الذكور واإلناث  من فئة الكبار املنتمني إىل هذا الفرع، 

عىل أن ال يتجاوز عددهم مثانية ) 8 ( مندوبني؛

• كل فرع ميارس رياضة أوملبية.	

يتوفر كل مندوب عىل صوت واحد.

يتم انتخاب املندوبني خالل اجتامع للفرع يعقد لهذه الغاية، من طرف أعضاء الجمعية ومن بينهم 

املنتمني للفرع املعني ملدة أربع ) 4( سنوات بواسطة االقرتاع الفردي باألغلبية يف دورة واحدة. يف 

حالة حصول مرشحني أو أكرث عىل نفس العدد من األصوات،  يتم إجراء القرعة لتعيني املرشح الفائز 

باالنتخاب.

تشارك األشخاص االعتبارية األعضاء يف الجمعية  والتي تنتمي إىل الفرع املعني، يف انتخاب املندوب 

أو املندوبني بواسطة ممثلها القانوين.

تحدد كيفيات انتخاب املندوبني يف النظام الداخيل للجمعية. 

املادة 16

أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام إما عاديا أو غري عادي.
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اجلزء الفريع األول
الجمع العام العادي

املادة 17

الصالحيات

يعهد إىل الجمع العام العادي مبا ييل:
 

• تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها؛	

• التداول يف التقريرين األديب واملايل للسنة املالية املنرصمة؛	

• التداول يف برنامج العمل السنوي التوقعي؛	

• املصادقة عىل ميزانية السنة املالية املوالية؛	

• انتخاب رئيس املكتب املديري وأعضائه ؛	

• إصدار كل مقرتح أو رغبة قصد عرضها عىل األجهزة الجامعية؛	

• انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري وبالنسبة لكل سنة 	

مالية، قصد دراسة حسابات الجمعية والتصديق عليها؛

• تحديد مبالغ املساهامت السنوية بناء عىل اقرتاح من املكتب املديري؛	

• البت يف كل قضية تهم الجمعية؛	

• مامرسة الصالحيات املخولة له رصاحة مبقتىض هذا النظام األسايس. 	

  

املادة 18

انعقاد الجمع العام العادي

ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة يف السنة، وتوجه الدعوة إىل الجمع العام العادي بواسطة 

رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إىل األعضاء واألشخاص املقبولني للمشاركة يف أشغاله، خمسة 

عرش يوما عىل األقل قبل التاريخ املحدد النعقاده.

املرتقب الفتتاح املوسم  التاريخ  العادي ثالثني يوما عىل األقل قبل  العام  الجمع  يجب أن ينعقد 

الريايض.
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ال تتم الدعوة إىل الجمع العام العادي إال مببادرة من رئيس الجمعية أو بطلب من األعضاء الذين 

ميثلون نصف األصوات املكونة له زائد صوت واحد. ويف هذه الحالة األخرية، يجب أن يوجه الطلب 

إىل رئيس الجمعية مع اإلشارة إىل النقط التي سيتم التداول بشأنها خالل هذا الجمع العام الذي 

يجب أن ينعقد خالل أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب. 

ال تصح مداوالت الجمع العام إال بحضور نصف األعضاء الذين ميثلون نصف األصوات املكونة له 

زائد عضو واحد.

ويف حالة عدم اكتامل النصاب، تتم الدعوة مجددا إىل انعقاد الجمع العام العادي بعد انرصام أجل 

ال يقل عن خمسة عرش يوما. ويف هذه الحالة األخرية، يتم التداول بصفة صحيحة مهام كان عدد 

األعضاء الحارضين.

يرأس الجمع العام العادي رئيس املكتب املديري أو أحد نوابه إذا تعذر ذلك.

تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضائه الحارضين زائد صوت واحد، وذلك إما 

بواسطة التصويت الرسي أو التصويت برفع اليد. ويف حالة عدم االتفاق عىل منط التصويت، يعتمد 

التصويت الرسي.

ال يقبل التصويت عن طريق املراسلة أو الوكالة.

املادة 19

 جدول األعامل

يتم تحديد جدول أعامل الجمع العام العادي من طرف املكتب املديري. ويجب أن يتضمن عىل 

الخصوص النقط التالية:

• التحقق من الصالحيات ومن توفر النصاب؛	

• كلمة الرئيس االفتتاحية؛	

• اإلطالع عىل محرض الجمع العام العادي السابق؛	

• التداول يف التقريرين األديب واملايل؛	
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االطالع•عىل•تقرير•مراقب•الحسابات؛ •	

التداول•يف•مرشوع•ميزانية•السنة•املالية•املوالية؛ •	

تعيني•فاحيص•ومراقبي•املحارض؛ •	

انتخاب•املكتب•املديري•عند•حلول•االستحقاق،•طبقا•للامدة•23 أدناه؛ •	

الشطب•عىل•أحد•األعضاء•أو•توقيفه،•عند•االقتضاء؛ •	

قبول•أعضاء•جدد،•عند•االقتضاء؛ •	

دراسة•االقرتاحات•والرغبات•املقدمة•إىل•الجمع•العام•العادي•من•طرف•أعضائه.•ويجب•أن• •	

يتوصل املكتب املديري بهذه االقرتاحات والرغبات خمسة أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع 

العام العادي.

يجب توجيه جدول األعامل والتقريرين األديب واملايل إىل أعضاء الجمع العام العادي عرشة أيام عىل 

األقل قبل تاريخ انعقاده. كام ميكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من 

مقر الجمعية.

ال يجوز أن يتداول الجمع العام العادي يف أية نقطة غري مدرجة يف جدول األعامل.

اجلزء الفريع الثاين 
الجمع العام غري العادي

 

املادة 20

الصالحيات

ميكن أن ينعقد الجمع العام غري العادي يف أي وقت والسيام من أجل:

• املصادقة عىل النظام األسايس والنظام الداخيل للجمعية؛	

• التداول يف التعديالت املراد إدخالها عىل النظام األسايس والنظام الداخيل للجمعية باقرتاح 	

إما من رئيس الجمعية أو من عضو أو عدة أعضاء. ويف هذه الحالة األخرية، يجب أن يتوصل 

املكتب املديري باقرتاح التعديل يف أجل خمسة أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام 

غري العادي؛
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• اتخاذ قرار إحداث الفروع )بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(؛	

• دراسة كل قضية مستعجلة يقرتحها رئيس الجمعية؛	

• إقالة املكتب املديري؛ عند االقتضاء ؛	

• اتخاذ قرار حذف كل فرع باقرتاح من املكتب املديري )بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة 	

األنشطة(؛

• اتخاذ قرار اندماج  الجمعية مع جمعية رياضية أخرى؛	

• حل الجمعية.	

ال يجوز التداول إال يف القضايا املدرجة يف جدول األعامل.

املادة 21

انعقاد الجمع العام غري العادي

ال تتم الدعوة النعقاد الجمع العام غري العادي إال مببادرة من رئيس املكتب املديري أو بطلب من 

أعضائه الذين ميثلون عىل األقل ثلثي األصوات املكونة له. ويف هذه الحالة األخرية، يجب أن يوجه 

الطلب إىل رئيس الجمعية مع  اإلشارة إىل النقط التي سيتم التداول بشأنها خالل هذا الجمع العام  

الذي يجب أن ينعقد خالل أجل ال يتجاوز شهرا  ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

توجه الدعوة إىل الجمع العام غري العادي مرفقة بجدول األعامل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار 

بالتوصل إىل األعضاء واألشخاص اآلخرين املقبولني للمشاركة يف أشغاله، خمسة عرش يوما عىل األقل 

قبل التاريخ املحدد النعقاده.

ال ميكن للجمع العام غري العادي أن يتداول بصفة صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء املكونة له عىل 

األقل.

ويف حالة عدم اكتامل النصاب، تتم الدعوة مجددا إىل انعقاد الجمع العام غري العادي بعد انرصام 

أجل ال يقل عن خمسة عرش يوما. ويف هذه الحالة ميكن أن يتداول بصفة صحيحة مهام كان عدد 

األعضاء الحارضين.
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يرأس الجمع العام غري العادي، رئيس املكتب املديري أو أحد نوابه إذا تعذر عليه ذلك. 

تتخذ قرارات الجمع العام غري العادي بثلثي أصوات األعضاء الحارضين.

يعتمد التصويت الرسي.

ال يقبل التصويت بالوكالة أو باملراسلة. 

عندما يتم التصويت عىل قرار إقالة املكتب املديري، يعني الجمع العام غري العادي لجنة تكلف 

بترصيف األمور الجارية إىل حني انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.

الفرع الثايل 
املكتب املديري

الفرع اجلزيئ 1
 قواعد التنظيم و التسيري

املادة 22

 الصالحيات

املكتب املديري هو الجهاز إدارة وتسيري الجمعية.

و لهذا الغرض يتوىل:

تنفيذ القرارات املتخذة من طرف الجمع العام؛. 1

إعداد مرشوع برنامج العمل السنوي وعرضه عىل مصادقة الجمع العام؛. 2

التداول يف مرشوع ميزانية الجمعية و عرضه عىل مصادقة الجمع العام؛ . 3

وضع النظام األسايس ملستخدمي الجمعية وعرضه عىل مصادقة الجمع العام ؛. 4

إعداد مرشوعي النظام األسايس والنظام الداخيل وعرضهام عىل مصادقة الجمع العام؛ . 5

فرض احرتام هذا النظام األسايس وكذا أنظمة وقرارات الجامعة الرياضية الوطنية أو الجامعات . 6

الرياضية الوطنية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها من قبل أجهزة الجمعية ومستخدميها؛ 
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اقرتاح الشطب عىل عضو بالجمعية أو توقيفه، حسب الحالة، عىل الجمع العام ؛. 7

اتخاذ كل التدابري الالزمة من أجل ضامن مراقبة طبية دورية للرياضيني التابعني للجمعية؛. 8

السهر عىل التأطري التقني ملختلف فئات الفرق التابعة للجمعية؛. 9

تدبري وصيانة املنشآت الرياضية للجمعية والسهر عىل سالمتها؛. 10

إليه . 11 املشار  للقانون رقم 30.09  رياضية طبقا  إحداث رشكة  االقتضاء، مرشوع  إعداد، عند 

أعاله؛ 

اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بحسن تسيري الجمعية يف إطار االحرتام التام لنظامها األسايس . 12

ونظامها الداخيل.

عالوة عىل ذلك، يبت املكتب املديري يف كل القضايا املرتتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحاالت . 13

الجامعة  أنظمة  أو  للجمعية  الداخيل  والنظام  األسايس  النظام  املنصوص عليها يف هذا  غري 

الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها.

املادة 23 

التكوين-االنتخاب-التداول-الشغور

التكوين. 1

عالوة عىل رئيسه يتكون املكتب املديري من .....) من 9  إىل  15 ( عضوا. 

ينتخب املكتب املديري من بني أعضائه : 

• نائب أول للرئيس؛	

• نائب ثان للرئيس؛	

• كاتب عام؛	

• كاتب عام مساعد؛	

• أمني مال؛	

• أمني مال مساعد؛	

• ...... )ما بني 3 إىل 9 ( مستشارين.	
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ميكن أن يضم املكتب املديري بصفة استشارية كل شخص ميكن له إفادته حول قضية أو عدة قضايا 

مدرجة يف جدول األعامل.

ال ميكن ألعضاء املكتب املديري تلقي أي أجر مقابل القيام مبهامهم. 

االنتخاب . 2

ينتخب رئيس وأعضاء املكتب املديري عن طريق االقرتاع بالالئحة ملدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة 

واحدة من طرف الجمع العام للجمعية وفق الرشوط املنصوص عليها بعده.

يجب عىل كل مرتشح ملنصب الرئيس أن يقدم الئحة الرتشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من 

األسامء يعادل عدد املقاعد الواجب شغلها ومتثل النساء املنخرطات يف الجمعية يف حالة وجودهن 

متارس  التي  الرياضية  األنشطة  ( مختلف  األنشطة  متعددة  الرياضية  للجمعيات  بالنسبة   ( وكذا 

داخل الجمعية. غري أنه ال يؤهل للرتشح لعضوية املكتب املديري كل من له صفة  ريايض أو إطار 

ريايض  يف الجمعية، أو من  يزاول إحدى مهام التدبري أو التأطري التقني، مبقابل مادي أو بصفة 

تطوعية، أو من له صفة عضو مبكتب مديري يف جمعية رياضية أخرى  أو له صفة ريايض أو إطار 

ريايض  يف جمعية رياضية أخرى  أو يزاول بها مهام التدبري أو التأطري التقني.

يجب أن تحمل لوائح الرتشيحات إمضاءات املرتشحني مصادق عليها وأن تبني فيها أسامء املرتشحني 

الشخصية والعائلية وجنسهم.

يجب عىل وكيل الالئحة أن يودع لدى الكتابة  العامة للجمعية الئحة الرتشيحات 8 أيام عىل األقل 

قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب املكتب املديري.

تنتخب يف الدور األول الالئحة التي حصلت عىل األغلبية املطلقة من األصوات املعرب عنها. يف حالة 

تعذر ذلك، يتم تنظيم دور ثاين داخل أجل 15 يوما املوالية والذي تقدم فيه  لالنتخاب الالئحتان 

اللتان حصلتا عىل أكرب عدد من األصوات يف الدور األول. ويف هذه الحالة يتم انتخاب الالئحة التي 

حصلت عىل أكرب عدد من األصوات.

إذا حصلت الالئحتان عىل نفس عدد األصوات يف الدور الثاين، يتم انتخاب الالئحة التي يكون وكيلها 

أصغر سنا، ويف حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيني الالئحة الفائزة باالنتخاب.        
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املداوالت . 3

ال ميكن أن يتداول املكتب املديري بكيفية صحيحة إال بحضور نصف األعضاء املكونني له عىل األقل 

زائد صوت واحد.

تتخذ القرارات بأغلبية األصوات. ويف حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

عذر  بدون  متتالية  اجتامعات  ثالث  خالل  تغيب  عضو  كل  املديري،  املكتب  من  مستقيال  يعترب 

مقبول.

الشغور. 4

يف حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب األول للرئيس أو إذا تعذر ذلك، 

من قبل النائب الثاين للرئيس إىل حني انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب 

مديري جديد لوالية جديدة.

ويف حالة شغور يحول دون تداول املكتب املديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إىل عقد جمع عام 

غري عادي من أجل تعيني لجنة تكلف بترصيف األمور الجارية إىل حني انتخاب مكتب مديري جديد 

من قبل أقرب جمع عام عادي.

املادة 24

االجتامعات - جدول األعامل

يعقد املكتب املديري اجتامعاته مرة كل شهر عىل األقل بدعوة من رئيسه.

يجب توجيه الدعوة ألعضاء املكتب املديري مرفقة بجدول األعامل عرشة )10( أيام عىل األقل قبل 

تاريخ االجتامع.
 

يحرض بصفة استشارية الجتامعات املكتب املديري كل شخص يكون حضوره مفيدا  وكذا الرؤساء 

املنتدبون للفروع ) بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(.
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يتوىل الكاتب العام إعداد جدول األعامل. ولكل عضو من أعضاء املكتب املديري الحق يف اقرتاح 

  ) النقط التي يرغب يف إدراجها ضمن جدول األعامل عىل أن يوجهها إىل الكاتب العام  خمسة )5

أيام عىل األقل قبل تاريخ االجتامع.

اجلزء الفريع الثاين 
مهام املسؤولني الرئيسيني

املادة 25

الرئيس

يكون رئيس املكتب املديري، بحكم القانون، رئيس الجمعية وبهذه الصفة:

• ميثل الجمعية يف جميع الترصفات املرتبطة بالحياة املدنية ولدى السلطات العمومية؛	

• يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام واملكتب املديري؛	

• يسهر عىل التسيري املنتظم للجمعية؛	

• يعد منظام إدارة الجمعية ويعرضه عىل مصادقة املكتب املديري ؛	

• يسهر عىل التسيري الجيد للجموع العامة والجتامعات املكتب املديري؛	

• يوقع عىل كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجمعية؛	

• يأمر برصف النفقات، وذلك يف حدود امليزانية املصادق عليها من طرف الجمع العام؛	

• يفاوض يف شأن الدعم املايل عىل املدى القصري مع املؤسسات البنكية؛	

• يربم، برتخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة أو طويلة األمد؛	

• يقوم بتدبري ممتلكات الجمعية، برتخيص من الجمع العام؛	

• متعددة 	 الرياضية  للجمعيات  بالنسبة   ( للجمعية  تابع  فرع  لكل  املنتدب  الرئيس  يعني 

األنشطة(؛

• يوظف ويعزل مستخدمي الجمعية.	

يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إىل أحد نواب الرئيس الذي يساعده يف مزاولة مهامه ويقوم 

مقامه يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
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املادة 26

الكاتب العام
يعهد إىل الكاتب العام القيام مبا ييل :

 

• تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية وتتبع العالقات مع الهيآت الرياضية؛	

• تحضري االنتخابات واجتامعات الجموع العامة واملكتب املديري؛	

• إعداد التقرير األديب للجمعية قصد عرضه عىل مصادقة الجمع العام؛	

• إعداد محارض مداوالت الجموع العامة واملكتب املديري.	

يساعد الكاتب العام يف مامرسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه يف حالة غيابه أو إذا عاقه 

عائق.

املادة 27

 أمني املال

يعهد إىل أمني املال القيام مبا ييل :

• يأمر 	 التي  النفقات  املداخيل وتصفية  بتحصيل  يقوم  الصفة،  الجمعية. وبهذه  تدبري موارد 

طرف  من  عليها  مصادقا  تكون  أن  يجب  التي  الجمعية  محاسبة  ومسك  برصفها،  الرئيس 

مراقب للحسابات؛

• التوقيع مع الرئيس عىل الشيكات وسندات األداء الصادرة باسم الجمعية؛	

• إعداد مرشوع ميزانية السنة املالية املوالية وعرضه للتداول عىل املكتب املديري؛	

• إعداد التقرير املايل للجمعية قصد عرضه عىل الجمع العام.	

يساعد أمني املال يف مزاولة مهامه أمني مال مساعد الذي ينوب عنه يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
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الفرع الثالث 
اللجان

املادة 28

 الصالحيات - التكوين - التسيري

تحدث لجان يعهد إليها مبساعدة املكتب املديري يف مامرسة مهامه، وبهذه الصفة، تتوىل اللجان 

القيام باملهام املوكولة إليها من لدن رئيس املكتب املديري.

ال ميكن للجان أن تدرس إال القضايا التي تدخل ضمن صالحيات كل واحدة منها.

تتكون كل لجنة من خمسة )5( أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بني أعضائه. 

ويعني رئيس املكتب املديري رئيس اللجنة من بني األعضاء الذين يتألف منهم هذا املكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضامن حسن سريها ويحدد الجدول الزمني الجتامعاتها التي تنعقد وجوبا 

مبقر الجمعية، ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إىل املكتب املديري.

يف حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعني رئيس املكتب املديري عضوا آخر من  أعضاء 

هذا املكتب خلفا له.

الفرع الرابع
الفروع

) بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة األنشطة(

املادة 29

اإلحداث

يحدث بالجمعية الرياضية ......... ) عدد الفروع ( فروع ميثل كل واحد منها نشاط ريايض ميارس 

داخل الجمعية ويتعلق األمر مبا ييل :
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• فرع .................) النشاط الريايض(؛	

• فرع................. ) النشاط الريايض(؛	

• ...................................................؛	

املادة 30

 التكوين

يضم كل فرع أعضاء الجمعية الراغبني يف االنتامء إليه طبقا للكيفيات املحددة يف النظام الداخيل 

للجمعية.

غري أنه، ال ميكن ألي عضو بالجمعية أن ينتمي إىل أكرث من فرع واحد.

املادة31

التسيري

يسري كل فرع من طرف رئيس منتدب يعينه رئيس الجمعية. 

ولهذه الغاية، ميكن لرئيس الجمعية أن يفوض إىل الرئيس املنتدب للفرع بعضا من اختصاصاته 

املتعلقة بالتدبري اإلداري واملايل للجمعية والتي تهم مبارشة الفرع املعني.

املادة 32

االجتامعات

يرتأس اجتامعات الفرع الرئيس املنتدب وتنعقد طبقا للكيفيات املحددة يف النظام الداخيل للجمعية.
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الباب الرابع
مقتضيات مالية ومحاسباتية

املادة 33

السنة املحاسبية

........ )يجب أن  متتد السنة املحاسبية للجمعية عىل مدى 12 شهرا. وتبتدئ يف........ وتنتهي يف 

يصادف افتتاح السنة املحاسبية افتتاح املوسم الريايض املعني(

املادة 34

امليزانية

ميزانية الجمعية هي الوثيقة التوقعية ملجموع املوارد التي ميكن أن تحصل عليها الجمعية ومجموع 

النفقات املمكن تخصيصها ملواجهة احتياجاتها خالل السنة املحاسبية.

يتم إعداد امليزانية من قبل أمني املال، ويتم التداول بشأنها من قبل املكتب املديري ويصادق عليها 

الجمع العام.

يجب أن تكون موارد ونفقات الجمعية متوازنة خالل السنة املحاسبية.

املكتب  املحددة من طرف  املحاسباتية  املساطر  امليزانية حسب  تنفيذ  املال  وأمني  الرئيس  يتوىل 

املديري باقرتاح من مراقب الحسابات املكلف بالتصديق عىل حسابات الجمعية واالفتحاص املايل 

لسريها.
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املادة 35

 املوارد

تتكون موارد الجمعية من:

• واجبات االنخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجمعية؛	

• املداخيل املحصل عليها من مشاركة الجمعية يف املنافسات والتظاهرات الرياضية؛	

• املداخيل املحصل من املنافسات الرياضية التي تنظمها الجمعية؛	

• اإلعانات املالية للدولة والجامعات الرتابية أو ألية هيئة أخرى عمومية أو خاصة؛	

• مداخيل املمتلكات املنقولة والعقارية التي متلكها؛	

• مداخيل بيع املطبوعات وتسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجمعية ؛	

• الهبات والوصايا؛	

• أية موارد أخرى تسمح بها القوانني الجاري بها العمل.	

املادة 36

 النفقات

يخصص استعامل املوارد لتسيري الجمعية وتحقيق أهدافها.

ونفقات  التسيري  نفقات  يبني  الذي  املحاسبي  املخطط  يف  الجمعية  نفقات  تحدد  الغاية،  ولهذه 

االستثامر ونفقات التهيئة أو التجهيز.

ال ميكن سحب األموال إال بعد التوقيع املشرتك:

• إما للرئيس وأمني املال؛	

• إما للرئيس وأمني املال املساعد يف حالة غياب أمني املال أو إذا عاقه عائق؛	

يف حالة غياب الرئيس، ميكن لنائب الرئيس املعني بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.
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املادة 37

املحاسبة

يتم مسك محاسبة تربز نتائج التدبري املايل للجمعية.

يتم التدقيق يف حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل يف هيئة الخرباء 

املحاسبني والذي يجب أال يكون منخرطا يف الجمعية.

يهدف التدقيق إىل اإلشهاد عىل مطابقة تقديم الحسابات للقواعد املحاسباتية التي تطبق عليها، 

وعىل أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات املالية املنجزة من قبل الجمعية ولذمتها املالية وعىل 

مطابقة تسيري الجمعية للقواعد وااللتزامات املنصوص عليها يف هذا النظام األسايس.

يقدم تقرير تدقيق الحسابات يف أول اجتامع للجمع العام بعد التوصل به من قبل املكتب املديري. 

يرفق تقرير تدقيق الحسابات بالتقرير املايل الذي يعده أمني املال والذي يبني العمليات املنجزة 

داخل امليزانية يف السنة وكذا وضعية الذمة املالية للجمعية.

املادة 38

 واجب االنخراط السنوي

يستحق واجب االنخراط السنوي يف.................من كل سنة. ويحدد مبلغ واجب االنخراط كل سنة 

من قبل الجمع العام باقرتاح من املكتب املديري.

 يجب أداء واجب انخراط األعضاء الجدد خالل السنة الجارية داخل أجل ثالثني ) 30(  يوما املوالية 

لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خالله قبول عضويتهم.
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الباب اخلامس
مقتضيات مختلفة

املادة 39

النظام الداخيل

يوضع نظام داخيل للجمعية  يحدد عىل الخصوص كيفيات تسيري وتنظيم  أجهزة الجمعية.

يرتتب عىل االنخراط يف الجمعية، بحكم القانون، االنخراط يف نظامها األسايس ونظامها الداخيل.

املادة 40 

الحل

ال يقع حل الجمعية إال من طرف جمع عام غري عادي تتم الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.

 ينعقد ويتداول الجمع العام غري العادي إلصدار قرار الحل وفق رشوط النصاب واألغلبية والتصويت 

املنصوص عليها يف املادة 21 من هذا النظام األسايس.

يف حالة الحل، يعني الجمع العام املدعو لهذه الغاية خبريا أو عدة خرباء يكلفون بتصفية ممتلكات 

الجمعية.

متنح األصول الصافية إىل جمعية أو عدة جمعيات مامثلة أو معرتف لها بصفة املنفعة العامة طبقا 

للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 41

 الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا النظام األسايس حيز التنفيذ مبجرد املصادقة عليه من طرف الجمع العام غري العادي. 

املنعقد  للجمعية  العادي  غري  العام  الجمع  يف  عليه  املصادق  األسايس  النظام  ويعوض  وينسخ 

بتاريخ........
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قرار.لوزير.ال�سباب.والريا�سة.رقم.1142.16.�سادر.يف.27.من.

رجب.1437.)15.اأبريل.2016(.بتغيري.قرار.وزير.ال�سبيبة.والريا�سة.

رقم.957.80.بتاريخ.9.رم�سان.1401.)11.يوليو.1981(.املتعلق.
بتنظيم.وحتديد.اخت�سا�سات.مراكز.حماية.الطفولة.

وزير الشباب والرياضة،

بعد االطالع عىل قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 الصادر يف 9 رمضان 1401 )11 يوليو 

1981( املتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مراكز حامية الطفولة، كام وقع تغيريه وتتميمه،

قرر ما ييل:

املادة الأوىل

تغري عىل النحو التايل أحكام الفصل الثاين من القرار املشار إليه أعاله رقم 957.80 الصادر يف 

9 رمضان 1401 )11 يوليو 1981(:

" الفصل الثاين. – يقع مقر ................. بالقرى واملدن التالية:

متارة؛

فاس؛

..........................

الباقي ال تغيري فيه(

املادة الثانية

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط يف 27 من رجب 1437 )15 أبريل 2016(.

اإلمضاء: لحسن سكوري. 
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