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مقدمة:
تواكب               أن استطاعت التي الحياتية المجالت أحد الرياضة  تعد

حيث         الحالي، العصر ومتغيرات مستجدات مع إيجابي بشكل  وتتفاعل

في          أساسية أدوارا الراهن وقتنا في تلعب حقيقية صناعة  أصبحت

في        تساهم كما المقاولتية، والتجارية والدبلوماسية الجتماعية  المجالت

باحترام        وذلك النسان، بحقوق المتعلقة والغايات المبادئ  إنعاش

جانب         إلى العنصري التمييز وغياب المتبارين بين والتساوي  المنافسة

. العالم      عبر السلم نشر في إسهامها

الممارسة              عرفتها التي النوعية الطفرة وتجليات مظاهر تتجلى  كما

حولها          المتشكلة النظرة في ليسفقط النوعي التحول في  الرياضية

لمكانة          تدريجيا وبتبوئها والمال للوقت ومضيعة للعب لعبة كمجرد  سابقا

      . العديد     لفراز الرياضة على يعول إذ ككل المجتمع منظومة في  متميزة

وتآزر          تعاون من البشرية المجموعة تتقاسمها التي المشتركة القيم  من

المجموعة،        إلى بالنتماء الحساس مشاعر وتقوية الفريق  وعمل

الملكات          وتطويع تهذيب في تساهم تربوية وسيلة أنها إلى  بالضافة

الطريق          تعبد جديدة وغرسقيم المجتمع داخل وإدماجه للشباب  العنيفة

. لمجتمعه     نافع شباب خلق نحو

. المواطنة               على للتربية كمدرسة الرياضية الندية دور يبرز  وهنا

المتفرج        انتباه لشد تسعى والجتماعية، القتصادية للتنمية  وكمقاولة

الندية         جعل ما بالنتصار،وهذا والتباهي والتشويق الثارة عن  الباحث

العالمية         الشركات كبرى تضاهي للقارات عابرة شركات بمثابة  العالمية

(... - : الريال( البارصا مثل
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إطاره           ضبط من بد ل الموضوع، معالجة في الشروع قبل  ولكن

الموضوع،         طبيعة تكتسيها التي الهمية تبيان ثم والتاريخي،  المفاهيمي

. إشكاليته   عناصر وتحديد

المفهوم*   المفاهيمية      : تحديد الجوانب بعض على الوقوف  يخول

وتحليل        دراستها المراد الشكالية عناصر إبراز بالموضوع،  المرتبطة

. الرياضية        والندية الرياضة بتعريف هنا المر ويتعلق مضامينها،

: الرياضة  الرياضة  أول زالت      1تعتبر وما كانت حضارية اجتماعية  ظاهرة

دعائم          أبرز من وتعد المجتمعات، في والقيم والرقي التطور  تعكس

وجسدا،           فكرا النسان وهو عناصره بأهم تعنى لنها فيها الشاملة  التنمية

في          والستحقاقات اللقاب وتنافسعلى وثبار وفرجة ترفيه وسيلة  وهي

الحاضر  نظرا         2الوقت صعبا، أمرا يعتبر دقيق بشكل الرياضة تعريف لكن ، 

: مثل          العادي النسان عند بعضها مع تترادف التي المصطلحات  لكثرة

البدني،        والتدريب البدنية التمرينات الرياضية، اللعاب البدنية،  التربية

ولعل          تلقائية، أكثرها بشرية تعكسأنشطة المصطلحات هذه كل  لكن

هذا            لكن المواطنين، من عريضة فئات بين شيوعها في السبب هو  هذا

بالممارسقبل          أكثر تهتم أنها بمعنى المحتوى، يمس لم  الختلف

السطح     على يظهر الذي .3المصطلح

1 . رائضويقال-               فهو السير وعلمها وطوعها ودللها وطأها أي المهر راضيروضروضا،ورياضة من  الرياضة
المهر   رضت

    . التي                   الدواب والريضمن ارتاضت قد ناقة أو فرس أي مروضة ناقة أو مروضوفرس رياضا  أروضه
يقبل      فلم رياضته تستتم لم

العروض               "     روضت أو المهر روضت للمبالغة ويقال لراكبه، يدل ولم المشية يمهر ولم  الرياضة
ويقال"      له، انقادت أي فارتاضت

البيع                     في تجاذبا أي الرجلن وتراوض فيه ليدخله يداريه أي كذا، أمر على يراوضفلنا فلن  أيضا
بين      يجري ما وهو والشراء

:   . كذلك                  ويقال الدابة رياضة من وهو يروضصاحبه منهما واحد كل كأن والنقصان الزيادة من  المتبايعين
المر      في القوم تراوض

  .      ( )      . والمعالجة       التذليل هو اللغة في رياضة لكلمة الصلي المعنى يكون وهكذا فيه تناظروا  عبد أي
الرياضة  /   سلمة الحميد

: /  –    / ( ص       (   طرابلس للكتابة العربية الدار آدابها أنواعها، تاريخها، العرب عند 17البدنية
2 :  /   / سنة-    /    /   الولى الطبعة ربانيت مطبعة النساني والمجتمع الرياضة الوكيلي عزيز : 2004محمد 13ص/
3  /     /   : طبعة-    /   بالسكندرية الجامعية المعرفة دار سيطرة محاولة والرياضة السياسة خليفة الرحمان  عبد

1990:  19ص /
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   ": تدريبات         مجموعة بكونها لروس الفرنسي القاموس  ويعرفها

عن           الترويح إلى وتهدف جماعي، أو فردي شكل في تؤدى  جسدية

معينة           قواعد خلل وتمارسمن المنافسة، أو اللعب مجرد أو  النفس،

غرض            تحقيق إلى ورائها من يهدف ل يمارسها ومن اللعب، بقواعد  تعرف

 ." مباشر  نفعي

اللعاب،              من مجموعة بأنها الرياضة فيعرف السنهوري الفقيه  أما

الجسم      رياضة في المهارة على . 4تقوم

الخبرة          من قدرا تتضمن التي التنافسية البدنية باللعاب البعض  ويعرفها

أن            بمكان الصعوبة من أنه حيث بدنية، خبرة من فيها بقدرما  العقلية

العقلية          للقدرة ممارسة من تماما يخلو الرياضة من قدرا .5نتخيل

فإنه               الرياضة، حول والباحثين الفقهاء تعاريف واختلفت تعددت  ومهما

      ": خاص    شكل ذو حركي نشاط الرياضة التالي التعريف اعتماد  يمكن

تحديد          أقصى وضمان القدرات قياس أجل من المنظمة المنافسة  جوهره

للظاهرة          الراقية الشكال أحد بكونها الباحثين من العديد ويعرفها  لها،

تنظيما          والكثر اللعاب من متقدم طور وهي النسان لدى  الحركية

مهارة  .6والرفع

: الرياضية   الندية خلية      ثانيا هي الرياضية الجمعية أو الرياضي  النادي

يستقطب         رياضي، ووسط ملتقى عن عبارة الساس،وهي في  تربوية

محدد          هدف إلى الوصول قصد غيرة، بالرياضة تجمعهم متعددة  فئات

والتقني          البدني المستوى من والرفع الصعود تحقيق في يكمن  وشامل،

والمكونة         المسيرة الجهزة نظام في متدخل طرف لكل  والفكري

معين،          بنادي يلتحق شاب أو أومراهق طفل فكل الرياضية،  للجمعية

والتدريب        للممارسة المناسبة الظروف فيه يجد أن .7يجب
4  :  /   : ص-    /  السابع الجزء الوسيط السنهوري الرزاق .1299عبد
5  : ص-    /   /  سابق مرجع خليفة الرحمان  23عبد
العدد-    /   /    /  :  6 المعرفة عالم سلسلة والمجتمع الرياضة أمين أنور :1996دجنبر/  216الخولي .23ص/
السلك-   /         /     7 دبلوم لنيل بحث سل بمدينة القدم لكرة الرياضية الجمعيات ونشاط واقع ألفريتي  المصطفى

لتكوين /     الملكي المعهد العالي
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أن                نجد وتتميمه، تعديله تم كما العامة الحريات ظهير إلى  وبالرجوع

المادة          خلل من عامة بصفة الجمعيات عرف المغربي  1المشرع

أشخاص:"          عدة أو شخصين بين مستمر تعاون لتحقيق اتفاق  بكونها

بينهم،          فيما الرباح توزيع غير لغاية نشاطهم أو معلوماتهم  لستخدام

على          المطبقة العامة القانونية القواعد لصحتها يرجع فيما عليها  وتجري

 ". واللتزامات  العقود

المادة          في الرياضية الندية صنف فقد الجزائري المشرع  من42أما

إلى    الرياضة :3قانون أصناف 

غير +           نشاط ذات رياضية جمعية عن هوعبارة الهاوي الرياضي  النادي

مربح.

من+           جزء يكون رياضية جمعية وهو المحترف شبه الرياضي  النادي

. تجاري      طابع ذات بها المرتبطة النشاطات

الشركات+           أشكال أحد يتخذ الذي النادي هو المحترف الرياضي  النادي

خلل           من للربح يسعى وهو القانون، هذا في المنصوصعليها  التجارية

الجر     المدفوعة الرياضية للتظاهرات .8تنظيمه

أصبحت                العالم في الكبرى الرياضية الندية أن إلى الشارة وتجدر  هذا

ينافس         ومنتوجها البورصة في متداولة أسهمها عالمية شركات  بمثابة

 . الشركات      كبرى تنتجها التي المنتوجات أقوى

. بالمغرب*      الرياضية الندية تطور مراحل

لها          المنظمة والقوانين بالمغرب الرياضية الندية تطور عن الحديث  قبل

عامة          بصفة العالمية للرياضة التاريخي التطور على الوقوف من  لبد

. خاصة    بصفة القدم وكرة

•: للرياضة:    التاريخي التطور الباحـــث     أول كان  إذا

الرياضة»    "  Jean Marie Brohm الفــــرنــــســــــي  « أن على  يؤكد

يونيو     –   -/   الرياضة شعبة  7ص / : 2004الطر
سنة-    –   /   /    /   /  : 8 الولى الطبعة بالجزائر هومة دار الرياضة قانون جيللي لكحل ألتيجاني أحمد بلعروسي

2006 :  . 21-20-19ص / 
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الرأسمالي          النتاج نموذج مع ظهرت لنها العالم قدم قديمة  ليست

عكسذلك"        تبرز جادة دراسات هناك فإن ، حال.     9بإنجلترا بأي يمكن ل  إذ

القديم           بمعناها الرياضة مهد كونها في حقها اليونان منازعة الحوال  من

سنة     فمنذ معا، الميلد   680والحديث التي   10قبل السباقات أثينا  عرفت

النوع            هذا استمر وقد الخيول، تجرها صغيرة مركبات بين تجري  كانت

اللعاب            من يعد بل الوربية، الدول بعض في موجودا ومازال السباق  من

الولمبية        اللعاب ضمن الحاضر الوقت في بها احتلل.  11المعترف  وبعد

عام      في الغريق لبلد من     394الرومان مجموعة عنهم نقلوا  ميلدية،

: هما          متباينين طابعين اتخذت الرومان عند الرياضة أن حيث  اللعاب،

    . أصناف      عدة برزت إذ والعنف القسوة وطابع والتنوع الكثرة  طابع

روما،         وآلهتها للعاصمة تقام التي الرومانية اللعاب أبرزها  رياضية

ألعاب          إلى بالضافة الدنيا الطبقات لتسلية تقام التي العامة  واللعاب

اللهة     لكبار تقام عديدة في.     12أخرى الرياضية النشطة ارتبطت  كما

صلى        ( الرسول حث كما والصيد، بالفروسية والسلمية العربية  الحضارة

       ( وتحافظ   البدن تقوي التي الرياضة ممارسة على وسلم عليه  الله

9  -Jean Marie Brohm / Critiques du Sport / éd chritian Bourgois / Paris / 1976/ p : 92= /
/ بالرباط        /       /    المنية مطبعة جيدة حكامة أفق في بالمغرب الرياضة العكاري الرزاق عبد عن  مأخوذ

سنة  /  :  الولى / 2008الطبعة
 : . 61ص   

سنة-                  10 حتى الميلد قبل الرابع القرن في الغريق بلد في انتشرت الرياضة أن ، البعض  قبل 338ويرى
غزا     عندما وذلك الميلد،

المعارف         .=       /   /   منشأة والقانون الرياضة الشافعي أحمد حسن ذلك في أنظر أثينا المقدوني  فيليب
طبعة /    / 1989بالسكندرية

:  70ص      
العدد-     /      /    –  :-  11 الحقوق مجلة ملحق القدم كرة احترافلعب عقد ألحفني عثمان الحميد  السنة- 4عبد

الطبعة  /   عشرة التاسعة
سنة       /  : :1995الولى .11ص /

ج-   /   /    /   12 بدران محمد ترجمة حضارة قصة ديورانت :2لول ص/   /  الدنى منصف /   341الشرق عن  مأخوذ
مخزنة /   اليازغي

 /         /    : كلية        عام قانون المعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل بحث نموذجا القدم كرة بالمغرب  الرياضة
السنة   /   البيضاء بالدار الحقوق

 : :2003-2002الجامعية       14ص-/ 
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من.         13عليه يستحقه ما الرياضي للجانب السلم أعطى فقد  وبالتالي

خاصة  .14عناية

المصارعة             مثل جديدة رياضية أنواع ظهرت الوسطى، العصور  وفي

كان          الرياضات، هذه تنظم أندية وجود عدم وبسبب القوى،  وألعاب

بينهم           فيما مباريات تنظيم أجل من لخرى، مدينة من ينتقلون  الرياضيون

آنذاك         النبلء ينظمها كان التي الرياضية المهرجانات في .15والمشاركة

في               خاصة ملحوظا تطورا الرياضة عرفت عشر التاسع القرن  وفي

الرستقراطية         الطبقات بين الهوة تقليص في ساهمت إذ  إنجلترا،

نوعية         طفرة العشرين القرن عرف كما الدنيا، الجتماعية  والطبقات

إذ         العالم، عرفها التي والتكنولوجية الصناعية الثورة بفضل  للرياضة

من         الرياضية، اللعاب أنواع جميع تحتضن المهنية المنظمات  أصبحت

في           منتوجاتهم تسويق أجل ومن العمل، على وحثهم العمال تحفيز  أجل

الرياضة          إلى ينظر أصبح الذي المستهلك، اهتمام تلقى لكي  السوق

تقديسوعبادة   .16نظرة

تواجد               فرضية تزكي التي الكتابات من مجموعة فهناك المغرب  وفي

الستعمار،         دخول قبل المغرب بأرض الرياضية الممارسات من  العديد

هذه           وآثار بقايا عن البحث هدفها ميدانية بحوث بالمغرب أنجزت  فلقد

من           جملة عرفت المغرب بلد أن إلى خلصت وقد التقليدية،  الرياضات

 : الرماية،           (  مثل ديني أو ترفيهي أو حربي طابع ذو هو ما منها  اللعاب

بشكلها       19...)18تكورت 17الركلة الرياضية الممارسة أن إلى الشارة  وتجدر

13   " وأحب  -              خير القوي المؤمن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه،أن الله رضي هريرة أبي  عن
 .   "... مسلم     رواه الضعيف المؤمن من الله إلى

مطبعة-   /      /   14 الجهوية والخصوصية بالمغرب القدم كرة مراشي /   / MBHمحمد سنة  الولى الطبعة  بأسفي
 :2003 :  22ص / 
ص- -     /   /  :  15 سابق مرجع ألحفني عثمان الحميد 12عبد

16 - Michel Izard / les relations de travail des sportifs professionnels / thèse Aix Marseille /1979/p :7 = 
 : ص      /   /  سابق مرجع الحنفي عثمان الحميد عبد عن 13مأخوذ  

17 .        : فقط-  الرجل فيها تستعمل المصارعة من نوع الركلة
18 .           : الطائرة-  الكرة رياضة إلى تميل القماش من مصنوعة صغيرة كرة تكورت
الوطني-      /          19 للكفاح ومواكبتها الحماية عهد في بالمغرب الرياضة دور الخالق عبد أصروب أحمد  حمداوي

الستقلل    أجل الدراسية/        /  1956       -1912من السنة والرياضة للشباب الملكي المعهد دبلوم لنيل  بحث
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الغربية        الحضارة إفراز من هي المضبوطة وقوانينها  المستحدث

 . إنجلترا    في وبالخص

من               أزيد إلى تاريخها فيعود القدم كرة لرياضة بالنسبة  سنة 2500أما

للفريق          الولئم يقدمون وكانوا القدامى الصينيون مارسها إذ الميلد،  قبل

   . اليونانيون    وعرفها المنهزم الفريق ويجلدون الميلد   600الفائز قبل  سنة

إبان         الرومان عنهم وأخذها القديمة، الولمبية دوراتهم في  وأدخلوها

ذاتــه        " الغريقي بالمصطــــلح لها واحتفظوا الغريق، بلد  غزوهـــــم

اسمها"          " وغدا ألغال بلد إلى الرومان ذلك بعد ونقلها  الرسباتوم

أيضا"     المصريون وعرفها كشفت     300الصول حيث الميلد، قبل  سنة

الجلد           من مختلفة بأنواع مغلفة صغيرة كرات وجود عن البحاث  بعض

العرب             أن على تدل الجاهلي الشعر آثار بعض أن كما الفراعنة، قبور  في

      . بعض     تأكيد إلى المر امتد وقد اللعبة هذه أيضا مارسوا  القدامى

بمواسم          احتفالهم خلل القدم كرة مارسوا الحمر الهنود أن  الباحثين

اعتقادا           الغرب اتجاه في الشرق جهة من اللعب يتعمدون وكانوا  الحصاد،

الشمس     تمثل الكرة أن .20منهم

ممارسة                إلى أشار أن سبق من أول أن فيعتقد الشمالية، بإفريقيا  أما

   " قبل       "  ذكر الذي هيرودوت الرحالة هو الجغرافي المتداد هذا في  الكرة

" 480حوالي  كانت       "  تاكورت المسماة الرياضة هذه أن الميلد  قبل

بمثابة          وهي السواء، على والنساء الرجال ويمارسها المازيغ عند  شائعة

الغيث   لطلب مصنوعة.       21وسيلة الحيان أغلب في كانت فالكرة  وعموما

المغاربة            عند تسمى كانت كما الصوف، أو بالتبن تمل الصلب، الجلد  من

العلوي       أو السرس أو الطبيع باسم . 22القدماء

1985-1986 : . 20إلى  16ص/ 
السبت-   /    :   /   20 القدم كرة الرياضة تاريخ برنامج الرياضية . 21hالساعة /  2009شتنبر  12الجزيرة مساءا 
21/    / ( بالرباط-    /    (    أمبريال مطابع والحتراف الهواية بين بالمغرب الرياضية الصحافة العكاري الرزاق  عبد

سنة  /    الولى الطبعة
:     1998 :  31ص/ 

الجزء-     (  22 بالمغرب القدم كرة /   / :1تاريخ   / "   " سنة)    الول العدد الفنون مجلة قديم كويري ب موقع لمقال
فضالة/  1981 مطبعة
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المؤرخ               أشار حيث بإنجلترا، ظهرت الحديث، شكلها في اللعبة أن  إل

    " كانوا–   –   "    النجليز أن إلى لندن مدينة وصف مؤلفه في نيتستفن  وليام

سنة           بمعركة احتفال ثلثاء يوم كل أسبوعيا كروية مباريات  م217يجرون

وتنتشر،          تظهر الرياضة هذه وكانت الرومان، لهجوم خللها تصدوا  التي

المعاقبة           حد إلى المر ووصل متعددة، لسباب ملكية بمراسيم تمنع  ثم

لمدة     بالسجن ممارستها .   6على سنة  وفي احتفالهم  1016أيام وخلل  م

جثث           ببقايا بينهم فيما الكرة النجليز لعب بلدهم عن الدانمركيين  بإجلء

    . سنة   منعت كما ممارستها فمنعت من   1314الدانمركيين، ملكي  بقرار

الخير             توجه الذي الوقت في أنه اعتبار تم إذ الثاني، إدوارد الملك  طرف

تثير           التي القدم كرة بلعب الشباب يقوم السكتلنديين، ضد الحرب  إلى

عمدة           حث الذي الملك وصية يتعارضمع ما وهو والفوضى،  الصخب

المن     استتباب ضرورة على .  23لندن

يرجع                قواعدها ووضع القدم كرة اسم ابتكار أن إلى الشارة  وتجدر

شعبية           كلعبة الحديثة القدم كرة ظهور ارتبط حيث للنجليز، فيه  الفضل

إلى           ترمز التي العلمات من أصبحت إذ الصناعية، بالثورة إنجلترا  في

هذه.          في كبرى وتجارية صناعية مؤسسات عدة استثمرت وقد  العمال

وظفتها           كما القدم، كرة تمثلها التي القيم من صورتها لتستفيد  اللعبة،

. والندماج    الجتماعي للسلم عنصرا

: بالمغرب-     الرياضية الندية تطور ثانيا

المدن             أحياء مختلف عرفت العشرين القرن من الثاني العقد بداية  مع

في           فعال دورا تلعب أن استطاعت رياضية فرق تكوين عمليات  المغربية

    . مرحلة        ذلك بعد لتأتي المغرب جهات أغلب في القدم كرة شعبية  تقوية

ووطنية     جهوية محلية، منافسات بنسودة    24تنظيم المرحوم عثر فلقد ، 

 : ص       /  . 12بالمحمدية
23 . سابق-   /    :   /   مرجع القدم كرة الرياضة تاريخ برنامج الرياضية الجزيرة
24    : ومسار-   /    تاريخ الرياضي الكوكب نادي سلم الولى /   /   /2003 = 1947بلخير الطبعة مراكش  مطبعة

 10ص /  :2003سنة 
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الفاسيين           بين جرت القدم كرة في مباراة أن يؤكد مخطط  على

سنة     تاوجطات بضواحي الفرنسيين   1913والمكناسيين إشراف  إل 25تحت

بل           عسيرا أمرا كان بذاتها قائمة مغربية رياضية أندية تأسيس  أن

      . مرتبط    رياضية تأسيسفرق كان حيث المستعمر طرف من  محضورا

الفرنسيون         استأثر لذلك الفرنسي، الحاكم ترخيصمن على  بالحصول

المغاربة،         ضد العنصرية ومارسوا الرياضية الفرق تكوين بحق  وحدهم

يوم       البيضاء بالدار نادي أول اسم   1913أبريل  2فأسسوا عليه وأطلقوا  م

 " المغربي"    الرياضي )U.S.Mالتحاد الراك     ( المغربي الراسينغ  ونادي

المدن         1917سنة  مختلف في أخرى فرق تكوين في استمروا ثم  م

الدولية.        26المغربية الدارة سمحت الولى العالمية الحرب بانتهاء  لكن

عام           وذلك بطنجة وطنية صبغة ذي مغربي رياضي فريق  بتأسيسأول

1918     " تأسسسنة   "   المدينة وبنفس المغرب جمعية اسم تحت  1926م

    " والمسرح   "  الرياضة بين يجمع الهلل يسمى آخر تأسس.  27فريق  كما

   " سنة "  بالرباط ألولمبيك تأسسالتحاد     1919فريق نفسالسنة وفي ، 

وسنة    الفاسي، - 1918الرياضي المراكشي   "  السم فريق ظهر   "U.S.Mم

الندية     من ذلك غير .28إلى

يوم              القدم لكرة الفرنسية الجامعة تأسيس تم ، 1919أبريل  7وحين  م

ولما        بالمغرب، الموجودة الفرنسية الندية جميع لرقابتها  أخضعت

فاضطر          البشري، العنصر إلى مفتقرة نفسها وجدت الندية هذه  تكاثرت

فيها           وقع حفرة بمثابة ذلك وكان مغاربة، لعبين إدماج إلى  بعضها

اللعبين         أن بالمغرب الرياضة على المشرفون اكتشف إذ  المستعمر،

25  /     /   : الطبعة-   /   والنشر للطباعة المغربية الشركة وأسرار شواهد المغربية الرياضة الحياني  الحسين
سنة /   : 1992الولى . 35ص/ 

بالمغرب-    /    ( 26 الرياضة تاريخ رشد الله الثالثة)      /   /1998-1918عبد الطبعة البيضاء بالدار غرام سوما  مطابع
/    1998سنة : 

 :  . 16ص      
27  : ص-   /   /  سابق مرجع سلم  10بلخير
28    /   : الجديدة-       /    النجاح مطبعة وألقاب تاريخ الرياضي الوداد نادي المهدي بن ومحمد الطيب بن  محمد

الولى    /  الطبعة البيضاء بالدار
: 1999سنة       :  23-21ص / 
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القسم           إلى صعد الذي آسفي لمدينة الرياضي التحاد فريق في  المغاربة

سنة   الوربيين        1933الول من اثنين مقابل أعضائه من تسعة يشكلون  م،

يفرضون        قرار إصدار إلى الستعماريون المسؤولون فسارع  فقط،

مجموعته           ضمن القل على أوربيين ثلثة إدخال فريق كل على  بموجبه

سنة       طبق العنصري القرار ونفس المكتب   1934الرياضية، فريق  ضد

يتألفمن           وكان المهنية للفرق الوطنية بالبطولة فاز الذي للنقل  العام

أوربيين     وثلثة مغاربة لعبين . 29ثمانية

الرياضية            لطمسالطموحات ومحاولتهم المستعمرين تعنت  ورغم

ينسجون          وظلوا والنضال، التحدي قمم أوج المغاربة جسد فقد  الوطنية،

نادي           تأسسأول بحيث فاعلة، رياضية أندية تكوين بوادر الخفاء  في

سنة         الفرنسية الحماية منطقة محضفي مغربي يحمل 1932رياضي  م

من          مجموعة تأسيسه على وأشرف وسل، للرباط الرياضي التحاد  اسم

بن           ومحمد غبريط بن أحمد المرحوم بينها من المغربية المثقفة  العناصر

عام.    وفي من      1939الكناوي وسل للرباط الرياضي التحاد تمكن  م

أن            إل المغاربة، من تتألف القدم لكرة فرقة بتشكيل إذن على  الحصول

عن         نفسالسنة في وتراجعت خطأها اكتشفت الستعمارية  الدارة

وفرضت         وسل للرباط الرياضي التحاد من الرخصة وسحبت  قرارها

أدى            المر لهذا رفضه لكن حظيرته في أوربيين لعبين ثلثة إدخال  عليه

حله  .30إلى

عام          الوجود إلى وبدأ      1937وبرز البيضاء، بالدار الرياضي الوداد  نادي

       ( السلة  (   وكرة القوى ألعاب بفرع تعزز ثم ، الماء كرة بالسباحة  نشاطه

سنة     1938سنة  القدم كرة ففرع سنة     1939، شهدت حين في  1940م،

كان          وقد الطاولة، وكرة والدراجات والريكبي اليد كرة  تأسيسفروع

من          كبيرة بمساهمة جلون بن محمد الحاج المرحوم تأسيسه  وراء

29 : ص-    /   /  سابق مرجع رشد الله  17عبد
30  /   / ( ص-     (  سابق مرجع الول الجزء بالمغرب القدم كرة  16:  تاريخ
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القانون           وضع وراء كان الذي التويمي جلون بن اللطيف عبد  الدكتور

على         للتحايل القانونية اجتهاداته كل بحيثسخر للنادي،  الساسي

متعددة       وبفروع متكامل فريق وخلق العامة فريق.   31القامة كان  وقد

الفرنسية         الفرق بجانب البطولة يخوض مغربي فريق أول  الوداد

القادر            عبد الوداد رئيس فاتح أن بعد الجنبية العناصر من خالية  وصفوفه

الجنرال         "  الجزائري للقطر العام الوالي جيكو الب ومدربه جلون  بن

هذا"           وكان به، الجانب اللعبين وجود من الوداد إعفاء بهدف  كاترو

على         سخطهم أشهروا الذين الفرنسيين، غضب ليؤجج كافيا  التحدي

الجماهير          وقمع واستفزاز السباب لتفه لعبيه توقيف خلل من  الفريق

المغربية،            المدن كل في مغلوبا أو غالبا له تهتف كانت التي  العريضة

بالدبابات         التباري ميادين بتطويق الفرنسي المستعمر معها قام  32لدرجة

أن            القدم كرة تأسيسفرع بعد واحدة سنة البيضاوي الوداد استطاع  وقد

فريق       أمام المغرب بطولة نهاية تلعب    A.S.Mيلعب البطولة كانت  وقد

متتابعة         سنوات أربع وطيلة فرقة، عشرة اثنتي -1950-1949-1948بين

1951 . وفاز          المشاركة الفرنسية الفرق جميع هزمه بعد الوداد بها فاز ، 

تونس         1949سنة  من أندية تتنافسفيها التي إفريقيا بكأسشمال  م

        . سنوات  إفريقيا شمال بطولة على حصل كما والمغرب -1948والجزائر

هو        33 1950 -1949 الثاني الحسن المرحوم آنذاك العهد ولي وكان ، 

ماديا          ويدعمه مبارياته يحضر كان بحيث الوداد لفريق  الرئيسالشرفي

. 34ومعنويا

وطنية               رياضية فرق عدة تأسست الثانية العالمية الحرب نهاية  ومع

فريق          استطاع مراكش مدينة ففي المغربية، المدن كبريات  في

سنة       التأسيسي جمعه يعقد أن تأسيسفريق.    1947الكوكب تم  كما

31  : ص-       /   /  سابق مرجع المهدي بن ومحمد الطيب بن 30.26.25محمد
32  : ص-   /   /  سابق مرجع الحياني  35الحسين
33 : ص-    /   / سابق مرجع رشد الله  20عبد
الجزء-     (  34 بالمغرب القدم كرة :1تاريخ ص) /   /  سابق  16مرجع
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مراكشسنة    الوطنيين.       1949مولدية من نخبة فاسقامت مدينة  وفي

سنة   .   1946الشباب حيث     وجدة وبمدينة الفاسي المغرب  بتأسيسفريق

للتقسيم         نتيجة مرغما الفريق كان المولدية، تأسيسفريق  تم

بمدن         الفرنسية الفرق ضد مبارياته خوض على للرياضة  الستعماري

والجزائر  على         35وهران منها نذكر أخرى فرق تأسيسعدة إلى بالضافة ، 

     : النادي    الرباطي، الفتح البيضاوي، الرجاء الحصر ل المثال  سبيل

       ... في   كبيرا دورا أيضا هي لعبت التي البيضاوي التحاد  القنيطري،

   . أن      بالذكر وجدير المغرب استقلل في والمساهمة الستعمار  مواجهة

البطولة          كانت الفرنسية المنطقة ففي أشكال، عدة اتخذ البطولة  تنظيم

:1928سنة  التالي     الشكل على مقسمة

 I          -فرق ستة بها و الشاوية تسمى وكانت البيضاء الدار

II . والجديدة-       وأسفي مراكشوالصويرة ويشمل الجنوب

III  -أوالوسط وسل   و الرباط الرباط جمعيات  يشمل

والقنيطرة.

IV. وتازة-       فاسومكناس ضمنه وكان الشمال

 . وبطولة               بطنجة خاصة بطولة هناك كانت فقد الشمال أقصى في  أما

   . كانت       حين في السبانية للحماية خاضعة كانت التي بالمنطقة  خاصة

. المغرب          أجزاء باقي عن لبعدها وهران مجموعة تلعبضمن وجدة

سنة        بالبطولة        1929وفي يعرف بما القدم كرة مباريات تنظيم  أصبح

   . العالمية        الحرب وبعد حاليا الول الوطني القسم يعادل ما أو  الشرفية

الوطني          القسم يعادل ما وهو بالشرفي، الشبيه القسم أنشئ  الثانية

كله       المغرب فرق يشمل كان وقد .36الثاني

35  : ص-    /   /  سابق مرجع رشد الله  24عبد
36 /   /   / "   "    / ( الثاني-     (   العدد الفنون مجلة قديم كويري ب موقع مقال الثاني الجزء بالمغرب القدم كرة  تاريخ

مطبعة /  1981سنة :
 : ص        /  بالمحمدية .104.103.102فضالة
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بالمغرب –       الرياضية للندية المنظمة القوانين تطور  :ثالثا

مختلف          بجلء تعكسه متميزا تطورا عرف الرياضية الجمعيات تنظيم  إن

والمجال        عامة بصفة الجمعوي للعمل المنظمة القانونية  النصوص

الحماية           فترة ففي اليوم، إلى الحماية عهد منذ خاصة بصفة  الرياضي

كل          كانت مقيمية، وقرارات ظهائر شكل في قوانين عدة  صدرت

بحرفية        المتشددة الحماية إدارة أمام بمقتضياتها ملزمة  الجمعيات

:   . صدر  وهكذا بها التمسك

للجمعيات    +  المنظم الشريف الظهير:   1914ماي  24الظهير هذا  ونشر

عدد     الرسمية الجريدة يونيو   82في واحد.    1914بتاريخ الظهير هذا  ويضم

وإدارتها        واختصاصاتها الجمعيات تكوين بشروط تتعلق فصل  وعشرون

العامة،         المنفعة ذات للجمعيات بالنسبة الشأن وكذا مواردها،  وتحديد

مهما            جمعية لية أساسي قانون كل في يشار كان الظهير هذا  وإلى

        . إلى  الظهير هذا بمقتضيات المفعول ساري العمل وبقي أهدافها  كانت

الفصل       بمقتضى به العمل ألغي الخاص    80أن الشريف الظهير  من

المرسوم          من الثاني الفصل إليه أشار ما وهذا الجمعيات،  بتأسيس

يوم      الصادر الرياضي بالتنظيم لدن   1957أكتوبر  3المتعلق من  الموقع

 . البكاي      امبارك السيد المرحوم الول الوزير

بتاريخ    +  الصادر الشريف بمؤسسات  1914أبريل  8الظهير  المتعلق

الشباب.

بتاريخ   +  مقيمي رقم :    1944أبريل  19قرار الرسمية بالجريدة  صادر

 .1944أبريل  28بتاريخ  1644

من                وهو بالمغرب مجلسللرياضات إنشاء عن القرار هذا  ويتحدث

إلى         وثانيها المجلس، تشكيلت إلى أولها يتطرق فصول،  ثلثة

: العملب     الثالث ويلغي اختصاصاته،
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البدنية      • للتربية الستشارية للجنة المحدث المقيمي  القرار

في    المؤرخ .1930نونبر  25بالمغرب

البدنية      • للتربية للمجلسالداري المحدث المقيمي  القرار

يوم    الصادر .1938دجنبر  27والرياضة

قرار       +  من الول للفصل المعدل المقيمي الصادر  1944القرار  و

.1945يونيو  23بتاريخ 

في    +  الصادر الشريف المراقبة   1947دجنبر  30الظهير بتنظيم  الخاص

الرياضية   . للنشطة الطبية

بتاريخ   +  مديري الولى    1949نونبر  14قرار المادة بدوره  يعدل

     . إقحام    التعديل هذا في ويلحظ الرياضة مجلس بأعضاء  المتعلقة

العامة         القامة من كل تمثيل ازدواجية مع العسكريين  الضباط

. العظم   الصدر ومساعدي

لظهير   1953يونيو  5ظهير +  .1914ماي  24المعدل للجمعيات   المنظم

رقم   +  الشريف بنشاط:  1957شتنبر  10بتاريخ  1.57.245الظهير  يتعلق

هذا       وتضمن الرياضية، والمجموعات والجامعات والعصب  الجمعيات

. فصول   أربعة الظهير

رقم  +  بتنظيم:  1957أكتوبر  3بتاريخ  2.57.497المرسوم  والمتعلق

الوطنية،         التربية وزارة من باقتراح صدر وقد بالمملكة،  الرياضات

  . على         ويطلق البكاي الرحمان عبد الول الوزير طرف من عليه  وموقع

 " أي       "   الرياضي الميثاق الدولية الرياضية العراف النصفي هذا  مثل

المقررات       وتتناسل تتفاعل وداخله للبلد الرياضي  الدستور

    . المرسوم  هذا ويضم التنظيمية .   18والجراءات ساري  ظل وقد  فصل

غاية    إلى عن.     1994أبريل  29المفعول تزيد لمدة . 36أي سنة 

رقم   +  الشريف بحق:  1958نونبر  15بتاريخ   1.58.375الظهير  يتعلق

. الجمعيات  تأسيس
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رقم   +  الشريف  يتعلق: 1971يونيو  16بتاريخ  1.70.235الظهير

وتضمن      والرياضة، للشبيبة الوطني على   14بالمجلس موزعا  فصل

. أبواب  ثلثة

رقم   +  وزاري باختصاصات:  1972شتنبر  19بتاريخ  857.72قرار  يتعلق

من         يتكون أعضائها، وتعيين المغربية الولمبية اللجنة  10وتأليف

في.        للتعديل القرار هذا خضع وقد رقم  1978يناير  10فصول  بقرار

9.78.

رقم   + الشريف بالتربية: 1989ماي19بتاريخ  1.88.172الظهير  يتعلق

. والرياضة  البدنية

رقم  + القانون: 1993أكتوبر 29بتاريخ  2.93.764المرسوم  لتطبيق

. والرياضة    البدنية بالتربية المتعلق

رقم   + بالنظمة: 1995يوليوز21بتاريخ  2.95.443المرسوم  يتعلق

الجهوية       والعصب للهواة الرياضية للجمعيات النموذجية  الساسية

. القدم     لكرة المغربية الملكية والجامعة

رقم  + الساسي:  1997يوليوز 7بتاريخ  1149.97القرار بالنظام  يتعلق

. النشطة      المتعددة الرياضية الهواة لجمعيات النموذجي

التنظيم               دعمت أخرى وقرارات ومراسيم ظهائر عدة صدرت  كما

الوسام        مرسوم مثل بالمغرب للرياضة المنظمة للقوانين  العام

سنة   لتكوين      1970الرياضي الملكي المعهد وتنظيم إنشاء مرسوم ، 

سنة     والرياضة الشبيبة الدولة    1980أطر دبلوم إحداث مرسوم ، 

المتخصصسنة     الرياضي .2002للمدرب

: الموضوع*   أهمية

الرياضية            والندية عامة الرياضة تلعبها التي الهمية أحد على يخفى  ل

وتسترجع         وحدتها تبني أن ألمانيا استطاعت الرياضة فبفضل  خاصة،

أطراف           جميع في متعددة رياضية لندية خلقها خلل من وذلك  كيانها،
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نفس          في وحرب سلم أداة الرياضة اعتبار إلى وبالضافة  البلد،

كرة            كون في القتصادي المستوى على أكثر تبرز أهميتها فإن  الوقت،

وهو           الرضية الكرة سكان من مليير أربعة حوالي يستهلكها مثل  القدم

القدم           لكرة الدولي التحاد أن كما كوكاكول مبيعات تبلغه لم  رقم

تتعدى     بميزانية يسير الندية     350أصبح أصبحت وقد دولر،  مليون

     . أصبح    اللعبين أن إلى بالضافة البورصة لمعاملت تخضع  الرياضية

النجليزي          يونايتد مانشستر فريق باع فقد الخيال من ضربا  سعرهم

وصل          بسعر السباني مدريد ريال فريق إلى رونالدو كريسيتانو  لعبه

سنة    94إلى  أورو حاليا      2009مليون يتقاضى اللعب نفس أن كما ، 

حوالي      إلى يصل سنويا مداخيل     13أجرا احتساب دون أورو،  مليون

على         القتصادية المؤسسات لفائدة بها يقوم التي والشهار  الدعاية

          . الدول  عدد أن في الرياضة قيمة تظهر آخر سياق وفي العالم  مستوى

إلى       يصل الفيفا لواء تحت مقابل   207المنضوية من  191عضوا  عضوا

. المتحدة      المم لواء تحت المنضوية الدول

وأخرى              أكاديمية أهمية البحث لموضوع فإن آخر مستوى  وعلى

يعط          لم الرياضة أن في تكمن للموضوع الكاديمية فالهمية  ميدانية،

ما           أنها حيث بالمغرب، العلمي البحث مستوى على الهتمام كل  لها

التي         فالدراسات القانونية، الدراسات عن البعد كل بعيدة  زالت

مجرد          أنها على إليها تنظر كانت الرياضية، والندية الرياضة  تناولت

والنفسية،        والروحية البدنية التنمية إلى تهدف جسدية  تدريبات

في           هذا الوطنية مكتباتنا تؤتث التي البحوث من قليلة قلة  باستثناء

وضبط          مكوناتها تحليل إلى حاجة في الرياضية الندية أصبحت  وقت

تبرز.         التي الكاديمية المعطيات من جملة تضافرت ولذلك  محيطها

 : يلي        فيما إجمالها ويمكن الموضوع هذا اختيار أهمية
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الندية-         واقع تشخيص إلى الرامية العلمية المجهودات  إغناء

. القدم        كرة فرق وبالتحديد الوطني المستوى على الرياضية

-. الرياضة     ميدان في البحوث ندرة

-. الرياضية      الندية مجال في البحوث ندرة

تناولت               التي العلمية المجهودات لستكمال العمل هذا يأتي  لذلك

. الموضوع    هذا والتحليل بالدرس

الرياضية              الندية كون في فتتجلى للموضوع الميدانية الهمية  أما

محيطها           عن بمعزل دراستها يمكن ل بها المحيطة الكراهات إلى  وبالنظر

كل            العتبار بعين يأخذ أن يجب كهذا وضعا أن وطبيعي للتغيير،  المرشح

هذه          فإن وبالتالي موضوعنا، مع المباشرة غير أو المباشرة  التفاعلت

في   : تبرز الهمية

رقم-           والرياضة البدنية التربية قانون مشروع مع البحث هذا  تزامن

30.09.

الذي        - الرياضة حول الثانية الوطنية المناظرة انعقاد مع  تزامنه

المشاركين        إلى الموجهة الملكية بالرسالة كبرى أهمية  اكتست

فيها.

الحتراف،        - نحو الوطنية القدم كرة تأهيل برنامج مع  تزامنه

الخيرة    ( لسنته وصل )2010-2005والذي

: الشكالية*  بالمغرب      تحديد الرياضية الندية تدبير إشكالية  إن

اللمام         بها للحاطة تتطلب الموضوع هذا في رئيسي  كمحور

للندية          العامة الحكام هي ما عن كالتساؤل التساؤلت، من  بمجموعة

الندية          منها تعاني التي الختللت هي ما ثم بالمغرب؟  الرياضية

أم           قانونية، طبيعة ذات أسباب عن ناتجة الختللت هذه هل  الوطنية؟

المور              هذه كل هي أم مالية أسباب هي أم بشري، هو بما علقة  لها

الرياضية،          الندية منها تعاني اختللت هناك فعل كانت وإذا  مجتمعة؟
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عالم           ولوج هل الكراهات؟ هذه كل بتجاوز الكفيلة التحديات هي  فما

فما           كذلك المر كان وإذا المغربية؟ للندية بالنسبة الحل هو  الحتراف

الندية         احتراف على تساعد التي الليات أو الميكانيزمات  هي

في           أم آلياتها، وتفعيل الحكامة مبادئ اعتماد في تتجلى هل  الرياضية؟

ماذا؟          أم معا؟ هما أم المقاولة، النادي طريق نهج

أهم           على وللوقوف الموضوع، هذا لمعالجة تثار وأخرى كثيرة  أسئلة

الصعيد         على الرياضية الندية تدبير تطبع التي الحقيقية  الشكالت

الوطني.

 : التصميم*    عن العلن

الول  -  .الفصل بالمغرب:      الرياضية للندية العامة الحكام

الول    الرياضية:    المبحث للندية القانونية  القواعد

بالمغرب.

 : الثاني                         الرياضية   المبحث الندية التنظيمي  الطار

بالمغرب.

الثاني      - :   الفصل والرهانات:   الختللت الرياضية الندية

الول   الندية:     المبحث منها تعاني التي  المعوقات

الرياضية 

                         بالمغرب.                      

 : الثاني  الرياضية   المبحث للندية بالنسبة  التحديات

بالمغرب.
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   : للندية  العامة الحكام الول  الفصل

. بالمغرب  الرياضية

فعل               يكون عندما الفادة درجات أقصى إلى النساني الفعل  يرتقي

. والجماعية        الفردية المصلحة أملته واختيار، منظمة، وممارسة  حرا،

مع           التفاعل إلى الجنوح ذاك من أساسا، يتغذى أشكاله بجميع  فالكيان

رافدا         باعتبارها الجمعيات وتلعب المجتمع، منظومة في والنخراط  الخر

الرقي           تقاليد تجدير في أساسيا دورا المدني، المجتمع روافد من  مهما

وتحفيز         التوعية، منابر وتكثيف والعتدال، الحرية قيم وإشاعة  الجتماعي

قدسية         وصيانة الجتماعي، النسيج ودعم والتفوق الظفر في  الرغبة

القانون.

دعائم          أهم من يعتبر جمعياتي، نسيج داخل الرياضة فممارسة  وبالتالي

     . مدارس     الرياضية الندية تعتبر بحيث وتنوعا ثراء وأكثره المدني  المجتمع

    .    . القائمين  مسؤولية بذلك لتصبح العام الصالح وخدمة الواعية  للمواطنة

يتطلب         وتحقيقها عديدة، فالهداف ومصيرية، ثقيلة الجمعيات هذه  على
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       . كل    بين ينمو أن يجب السلوك وهذا واللتزام التضحية من  الكثير

. ولعبين        ومدربين وإداريين مسيرين من الرياضي النادي مكونات

للندية         القانونية القواعد على الوقوف سنحاول المنطلق هذا  من

   ( للطار    (  التطرق ثم ، الول المبحث خلل من بالمغرب  الرياضية

 .( الثاني    (   المبحث في الندية لهذه التنظيمي

   : للندية  القانونية القواعد الول  المبحث

. بالمغرب  الرياضية

يقاس                   إنما دولة، لية العامة السياسة أو التنمية نمط على الحكم  إن

ذلك          أن باعتبار الصاعدة الجيال وخاصة بالنسان، الهتمام عمق  بمدى

تشريعية          منظومة وضع يتطلب ما وهذا المستقبل، لعداد التوجه  يعكس

. خاصة         بصفة الرياضية والندية عامة، الرياضي بالقطاع للنهوض  متكاملة

الشامل         التطور ليقاع الخرى، القطاعات ككل اليوم تخضع  فالرياضة

 . التغييرات      فبعد المناسبة والليات الوسائل المدروسووضع  والعداد

الوحيد         الملذ يبقى القطاعات، سائر شملت التي المتلحقة  الجذرية

تعديل          العصر، مسيرة في الفاعل والندراج البقاء تريد التي  للشعوب

مثل            لنا يمكن ل إذ مستجداتها، ومواكبة التحولت هذه إيقاع على  ساعاتها

متطورة،          تشريعات لنا تكون أن دون ومشعة مزدهرة لرياضة  التخطيط

واضحة          ومنهجية قانونية بطريقة القطاع هذا تنظيم نحكم أن  ودون

وثابتة.
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الرياضية         للندية المنظمة القوانين على الساسسنعكف هذا  على

.(   )       ( الثاني(  المطلب الرياضية الندية ميلد مراحل على ثم الول المطلب

   : للندية  المنظمة القوانين الول  المطلب

. بالمغرب   الرياضية

والمراسيم              القوانين من ترسانة على بالمغرب الرياضية الندية  تنبني

الفاعلين         مختلف تدخل مجال ضبط تتوخى التي التنظيمية  والقرارات

فظ           وسبل والواجبات للحقوق توضيح مع الرياضي، النادي أمور تدبير  في

الصدد           هذا وفي الطراف، مختلف بين تنشب أن يمكن التي  النزاعات

الفقرة          في الرياضية للندية المنظمة الظهائر إلى التطرق سنحاول  فإننا

. الثانية         الفقرة في التنظيمية والقرارات المراسيم إلى ثم الولى،

:  1  الفقرة -   الظهائر- : 

ظهير:   تأسيسالجمعيات    1958نونبر  15أول بحق  .37المتعلق

ظهير        من مستوحاة وتقنياته الظهير هذا  وعبره 1914ماي  24فصياغة

لسنة    الفرنسي الحكومة.       381901القانون عهد في الظهير هذا صدر  وقد

رقم-     37 شريف في  1.58.376ظهير الولى   3الصادر (1378جمادى حق)   1958نونبر  15  بموجبه  يضبط
الجمعيات   تأسيس

عدد           الرسمية بالجريدة بتاريخ   2404منشور :1958نونبر  27مكرر .2849ص 
طبعة -    /     /   /  38 فضالة مطبعة بالمغرب العامة الحريات قانون مياج العزيز : 2006عبد 12.11ص/ 
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أكثر           تعمر لم التي الحكومة تلك بلفريج أحمد المرحوم برئاسة  الثالثة

من     أشهر، ستة الظهير.   1958دجنبر  3إلى  1958ماي  12من هذا  ويعد

سنوات         تعديله بعد الن إلى التاريخ ذلك 41200وأخيرا 200240و 391973مند

قانون          9 أن كما جمعوي، عمل لكل القانونية والرضية الساس  الوثيقة

عنه          ويختلف لينفرد كمنطلق الظهير هذا اعتمد والرياضة البدنية  التربية

. المقتضيات   بعض في

الظهير     صدور من       1958وبعد نماذج وضع إلى الوصية الدارة  عمدت

الشباب       دور بمختلف الرياضية للجمعيات الساسية  القوانين

في         تتشابه الرياضية الجمعيات مئات قوانين جعل مما  والمندوبيات

الرياضة         ونوعية واللوان السماء في طبيعي باستثناء وهياكلها  أهدافها

      . المستقلة    جمعيتها رياضة لكل كانت إذ الجمعية أجلها من  المؤسسة

  . للعاب     (    الرجاء القدم لكرة الرجاء موحدة تسمية حملت لو  حتى

     (... والكوكب.   للوداد بالنسبة الشأن وكذلك للملكمة الرجاء  القوى

كإتحاد           واحدا رياضيا نوعا تمارس ظلت الفرق بعض أن كما  المراكشي،

القنيطري   والنادي . 42المحمدية

ظهير:   والرياضة    1989ماي  19ثانيا البدنية بالتربية  حيث.43يتعلق

من          فصول بضعة رهينة خصوصا، والندية عموما المغربية الرياضة  ظلت

لسنة     العامة الحريات للرياضة    1958قانون المنظم الرياضي  والميثاق

رقم-       39 قانون بمثابة شريف بتاريخ   1.73.283ظهير الول   6، ( 1393ربيع بالجريدة)  1973أبريل  10   نشر
بتاريخ    11الرسمية

: 3154عدد  1973أبريل         .1064ص 
رقم-    40 رقم        75.00القانون الشريف الظهير بموجب بتنفيذه المر الولى  12بتاريخ  1.02.206صادر  جمادى

يوليوز   23 ( 1423
عدد)      2002       الرسمية بالجريدة . 2892ص  2002أكتوبر  10بتاريخ  5046منشور

رقم-    41 رقم      07.09قانون الشريف الظهير بتنفيذه بالجريدة)  2009فبراير 18بتاريخ  (1.09.39صادر  منشور
عدد    5712الرسمية

. 614ص  2009فبراير  26بتاريخ       
مطبعة-    /         /  42 بالمغرب الرياضية للجمعيات المنظمة الجديدة القوانين على أضواء المسيوي العزيز  عبد

 / الجديدة  المعارف
.14ص /  : 1998مارس        

رقم-     43 شريف في   1.88.172ظهير (1409شوال  13صادر رقم)    1989ماي  19  القانون  يتعلق 06.87بتنفيذ
البدنية   بالتربية

عدد            الرسمية بالجريدة المنشور .1803ص 1989يوليو  19بتاريخ  4003والرياضة،
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لسنة   سنة.        1957بالمملكة والرياضة البدنية التربية قانون صدر أن  إلى

1989   . الذي        القانون هذا السمللي اللطيف عبد الراحل الوزير عهد  في

سنة          من الخريف دورة في النواب مجلس على وقد 1987أحيل ، 

بعضها          مدة فاقت إذ اللجنة، داخل جلسات ثماني مناقشته  استغرقت

دراسة        استغرقت المجموع وفي متواصلة، ساعة عشرة  إحدى

ساعة          ثلثين في اللجنة داخل مناقشته وتمت أشهر، ستة .44المشروع

محتوياته      في القانون هذا أبواب    65ويضم ثمانية عن متفرعة وهو 45مادة ، 

يوم          الصادر الفرنسي والرياضة البدنية التربية قانون من  16مستمد

رقم   1984يوليوز في       84.610تحت مرتين للتعديل الخير هذا خضع وقد ، 

.46)92.652قانون ( 1992يوليوز  13وفي)  87.979قانون (1987دجنبر  7

إطار                في الهاوية الممارسة من انتقالية محطة القانون هذا شكل  وقد

وضع          لنه منسجمة، قوانين إطار في احترافية ممارسة إلى  الجمعيات

هو           اللعب كان إذ الفرق، داخل التسيير في السائد للرتجال  حدا

القانون       .     أن حين في المسيرة المكاتب نزول أو صعود في  المتحكم

. العام            الجمع في له قانوني وضع ل مأجور، إلى اللعب حول  الحالي

التاسعة       المادة في ذلك عن المشرع وضعية.     47وعبر يوضح لم أنه  إل

سيبرمه           الذي العقد طبيعة تحديد خلل من الطار هذا في  اللعب

44  /    / ( الطبعة-   /    (   الجديدة النجاح مطبعة نموذجا القدم كرة بالمغرب الرياضة مخزنة اليازغي  منصف
سنة/    / 2006الولى

.120.119ص       
45    : رياضة-   :       /   تنظيم في الثاني الباب والجامعية المدرسية والرياضة البدنية التربية في الول  الباب

   : دور /  في الثالث الباب الهواة
 :   / القاعات                الرابع الباب العالي المستوى من الرياضيين إعداد في والخاصة العامة والمؤسسات  الدولة

الخاصة   والمؤسسات
  /        : السادس         /   الباب الربح إلى الهادف الرياضي النشاط في الخامس الباب البدنية والتربية  للرياضة

التي      الرياضية الطر تأهيل في
.   :   /   : متفرقة           /   أحكام الثامن الباب العقوبات في السابع الباب نشاطها مزاولة على أجرا تتقاضى

46  : ص-   /   /  سابق مرجع اليازغي .120منصف
47                  ": جامعة-    أو عصبة أو جمعية إدارة أجهزة في منتخبا أو ناخبا يكون شخصأن لي يجوز ل فيها جاء  التي

مزاولته                        مقابل شكله كان كيفما أجرا الجامعة أو العصبة أو الجمعية هذه من يتلقى كان إذا  للهواة
." بدنية    أو رياضية أنشطة

24



نظرا            العقود هذه لها تخضع أن يمكن التي والحكام الفريق مع  اللعب

. غيره        عن الرياضي النشاط تميز التي الخصائص  48إلى

المادة          إلى نصعلى        8وبالرجوع المشرع أن نجد القانون هذا  من

الرياضيين         نسبة كانت إذا الهواية بصفة الرياضية الجمعيات  احتفاظ

تتجاوز      ل فيها المشاركين .30المحترفين أعضائها      مجموع من المائة  في

بمليير          السنوية ميزانياتها تدار أندية هناك بأن يوضح الواقع  لكن

فهي         وبالتالي بالمليين، تعد شهرية منحا يتقاضون ولعبيها  السنتيمات

من          يتطلب الذي المر للممارسة، هاوي إطار داخل محترفة  أندية

عمد          الذي الجزائري المشرع غرار على الوضعية، هذه تقنين  المشرع

رقم         الجزائري والرياضة البدنية التربية قانون خلل  المؤرخ 10.04من

أصناف،       2004غشت  19في  ثلثة إلى الرياضية الندية تصنيف  إلى

المادة   ( الهاوي الرياضي المحترف)    43النادي شبه الرياضي  والنادي

المادتين)     ( 45و 44المادتين(  المحترف الرياضي النادي  لكل) 47و 46ثم

الخاص   نظامه فرضنظام.       49نادي المغربي المشرع على يجب  كما

. يتطلبها       التي واللوجيستيكية المالية التبعات بكل الحتراف

المادة         نصت الدولة       8كما مساعدات من يستفيد ل أنه  على

المحلية  تقديم      والجماعات في تتمثل والعانات العامة،  والمؤسسات

أو          المحلية الجماعات أو الدولة لملك تابعة منشآت واستخدام  المنح

الجمعيات         إل إشارتها رهن مؤطرين وضع أو العامة  المؤسسات

المادة      في المنصوصعليها أنشطة     10المعتمدة تعدد تشترط  التي

اكتتاب         ضرورة إلى بالضافة أنشطتها وجودة منخرطيها وعدد  الجمعية

خلل            لها يتعرضوا أن يمكن التي الحوادث من أعضائها لتأمين  وثيقة

. المنافسات   وجريان إعداد

المادة-          48 خلل من تداركه المشرع حاول ما رقم     14هذا قانون مشروع البدنية   30.09من بالتربية  المتعلق
والرياضة.

49  : / سابقص-    –   /   مرجع جيللي لكحل التيجاني أحمد . 21.20.19بلعروسي
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الحتضان          اتفاقية إلى أيضا والرياضة البدنية التربية قانون تطرق  وقد

المواد  ( لدور)      32و31و 30و 29في المخصص الثالث الباب خلل  من

المستوى         من الرياضيين إعداد في والخاصة العامة والمؤسسات  الدولة

المعنية.          المؤسسات ضمان هو الحتضان ظاهرة ميز ما وأهم  العالي

   . والداري     المالي والدعم للرياضيين التشغيل واستقرار المهني  للتأهيل

  . أن        كما للمؤسسة الدعاية أشكال بمختلف تقوم التي للجمعية،  والفني

للسنة           الضريبي الربح من تخصم الطار هذا في تتحملها التي  النفقات

حدود    في .    1,5المالية يطرح      الذي السؤال لكن الربح هذا من المائة  في

مختلف           مع المغربية الندية أبرمتها التي الحتضان اتفاقيات هل هو  هنا

للقانون؟   مطابقة   المؤسسات

في               الربح تحقيق إلى الهادفة الرياضية للشركات تطرق حين  في

من  (   المواد الخامس في)      47إلى  44الباب الحق تملك التي وحدها  فهي

وأن         مالية، مكاسب تحقيق غرضها يكون رياضية تظاهرات  تنظيم

أن            مساهم لي يجوز ل اسمية أسهم من وجوبا يتكون الشركة  رأسمال

من    أكثر عمل        30يمتلك لعقود الشركة إبرام وضرورة منها، المائة  في

المرحلة            إلى المواد من أي في الشارة تتم أن بدون مستخدميها،  مع

   . الفرنسي      عكسالمشرع ومستلزماتها شركة إلى فريق من  النتقالية

في            حدد معاملت رقم إلى بوصولها شركات إلى الفرق تحول ربط  الذي

و  2مبلغ  التحملت      500مليون احتساب دون فرنسي فرنك  ألف

أو           رياضي هدف ذات شركة إلى التحول لها يخول والضريبة،  الجتماعية

في          الصادر الشركات لقانون تخضع مختلط اقتصاد شركات  يوليو 24إلى
501966. 

المادة         نصت يقوم        54وقد معنوي أو شخصطبيعي كل أن  على

أحكام          مراعاة دون الربح على الحصول بهدف رياضية منافسة  بتنظيم

من    44المادة  بغرامة .5000إلى  500يعاقب درهم 
50 - Jean-Pierre Karaquillo / le droit du sport / Editions dalloz / Anne 1993/ P: 27.28
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أعدت            قد والرياضة الشبيبة وزارة أن إلى الطار هذا في الشارة  وتجدر

قانون   الطار       30.09مشروع إصلح هدفه والرياضة البدنية بالتربية  يتعلق

ميدان        في الحاصل والتطور العولمة ومواجهة الحالي  القانوني

.51الرياضة

.  2  الفقرة - والقرارات-:     المراسيم

. وزاري         قرار و مرسومين إلى الفقرة هذه في سنتطرق

والرياضة:       البدنية التربية لقانون التطبيقي المرسوم : 52أول

من                دامت انتظار فترة المرسوم هذا صدور تطلب  يوليوز 20لقد

غاية   1989 الله.       1993أكتوبر  13إلى عبد الوزير عهد في صدر  وقد

بعد            إل التطبيق حيز أحكامه إدخال يمكن ل المرسوم هذا لكن  بلقزيز،

صدوره     على أشهر ستة الجبل.        53مرور بمثابة كان المرسوم هذا أن  كما

يفرض            كان فلقد بالفراغات، ومثقل هزيل جاء إذ فأرا، تمخضفولد  الذي

مراسيم           بإصدار قانوني فراغ فيها يظهر مرة كل في المسارعة  ذلك

يتبنى          لم بالمغرب الرياضي المجال على الوصي القطاع لكن  تكميلية،

طيلة       واحد بمرسوم واكتفى المقاربة الممارسة   16هذه من  سنة

قانون      عيوب انفضاح رغم التربية   1989الرياضية عكسقانون  على

صدور       شهد الذي الفرنسي والرياضة هم    27البدنية متواليا،  23مرسوما

أصل    من سنة   52مادة غاية   1984منذ .541995إلى

بالندية              المتعلق الشق في المرسوم هذا مقتضيات إلى  وبالرجوع

الشبيبة            لوزير يعهد أنه تنصعلى منه الولى المادة أن نجد  الرياضية،

      : منح   الهواة، لجمعية الساسية النظمة إعداد التالية بالمهام  والرياضة

بتنظيم      الرياضية للشركات الترخيص للجمعيات،  العتمادات

رقم-       51 قانون مشروع تقديم .30.09مذكرة والرياضة     البدنية بالتربية يتعلق
رقم-    52 في   2-93-764مرسوم الولى   13صادر رقم)    1993أكتوبر  29 ( 1414جمادى القانون  06.87لتطبيق

بالتربية   المتعلق
عدد             الرسمية بالجريدة منشور والرياضة، : 1993نونبر  17بتاريخ  4229البدنية .2254ص 

المادة-    53 قانون   65أنظر . 06.87من والرياضة     البدنية بالتربية المتعلق
54  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي . 124منصف
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  . أن        كما الحتضان اتفاقية على المالية وزير مع التأشير  المنافسات،

الندية        5المادة  في توفرها الواجب الشروط مدقق وبشكل  تناولت

المادة         في إليه المشار العتماد على للحصول قانون  10الرياضية  من

06-87.

المواد           تطرقت حين الحتضان     11 /9في اتفاقية إبرام شروط  ،55إلى

قبل          يجب إذ الحتضان اتفاقية بتطبيق المتعلقة النزاعات حل  وطرق

الشبيبة          وزير يترأسها لجنة تعرضعلى أن المحاكم على  عرضها

النادي          وممثلي المنشأة ممثلي من متساويا عددا اللجنة وتضم  والرياضة

المادة    وتنص تحقيق       17هذا إلى الهادفة الرياضية الشركات أن  على

اللتزام           مع والرياضة الشبيبة وزارة إلى تصريحا تقدم أن يجب  أرباح

الساسي         كالقانون نشاطها، مزاولة أرادت إذا الشروط من  بمجموعة

كل        يملكها التي والحصة والمساهمين المسيرين وقائمة  للشركة،

تريد          التي الرياضية المنافسات نوع ثم الشركة رأسمال في  مساهم

هذا            ينفذ أصبح فعل هل هو هنا يطرح الذي السؤال لكن  تنظيمها

بعد   من       6المرسوم إبتداءا أي صدوره عن خاصة 1994أبريل  29أشهر ، 

الرياضية؟      الندية بسير يتعلق فيما

مرسوم :    للهواة      1995  ثانيا الرياضية بالجمعيات :56  المتعلق

النموذجية               الساسية بالنظمة المتعلق المرسوم هذا  صدر

المغربية        الملكية والجامعة الجهوية والعصب للهواة الرياضية  للجمعيات

للنصوصالقانونية،-               55 مطابقتها مدى من للتأكد والرياضة الشبيبة وزير على عرضها ضرورة إلى  بالضافة
التفاقية     تنص أن لبد

ضمان                 مع المحتضنة للجمعية التابعين والرياضيين للعبين الجتماعي والندماج المهني التأهيل  على
ثم     العمل، في استقرارهم

محاسبتها،                  وشفافية الجمعية إدارة حسن لتسيير الجمعية تصرف رهن ومحاسبة إدارية أطر  وضع
بتقديم     الجمعية موارد وتحسين

الجهزة                  حظيرة في المعنية المنشأة تمثيل إلى بالضافة الذاتية، الجمعية وسائل وتعزيز مالية  إعانات
المحتضنة    للجمعية المسيرة

. وجه                    أفضل على إدارتها تباشر الجمعية تصرف رهن المنشأة وضعتها التي الوسائل أن من التأكد قصد
رقم-    56 في   2-95-443مرسوم عدد)     1995يوليو  21 (1416صفر  22صادر الرسمية بالجريدة  /4317منشور

 26بتاريخ   
:1995يوليوز        .2099ص 
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الخيرة          بهذه المتعلق الشق في تغييره تم كما القدم عهد  57لكرة في ، 

. أمزيان   أحمد الوزير

الطار              تنتظر الرياضية والجمعيات المرسوم هذا صدر  وقد

لكل          إلغاء بمثابة اعتبره البعض لكن فيه، ستعمل الذي  النموذجي

مرة،          لول تتكون جمعية لكل صالح فهو الموجودة، الرياضية  التنظيمات

الضرورية          الضمانات بكل أحيط إذ الموجودة الندية على ينطبق  ول

والهداف         المسير مكتبها وطبيعة الرياضية الجمعية سير حسن  لضمان

           . بل  العامة، الحريات ظهير في جاء لما طمسا يعني ما وهو تأسيسها  من

صدور           غداة الموجودة الرياضية الجمعيات على ينطبق ل النموذج هذا  إن

من.           انتقالي تدبير أي إلى يشر لم المرسوم هذا أن كما  المرسوم

الجديدة     المرحلة إلى السالفة فرق.      58المرحلة هناك أن ذلك إلى  أضف

أن            بل قرن، نصف من أكثر منذ جمعيات شكل على موجودة  رياضية

محرومين          أصبحوا الذين المسيرين من هيئات على تتوفر الجمعيات  هذه

انتظار           عليهم مفروضا أصبح إذ جمعياتهم تسيير في المشاركة حق  من

تتحدث           مادة عشر ستة من المرسوم هذا ويتألف متواليتين سنتين  مرور

وعن          مكاتبها وتكوين إدارتها وعن رياضية جمعية إحداث شروط  عن

    . وكيفية     العامة للجموع وتطرق مسيريها بين المهام وتوزيع  مواردها

رقم-    57 الول      2-04-359المرسوم ربيع فاتح في الرسمية)   2004أبريل  21 (1425صدر بالجريدة  منشور
 22بتاريخ  5206عدد 
: 2004أبريل       .1768ص 

58  :  /   / ص-    سابق مرجع المسيوي العزيز  37.36عبد
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النخراط     وجوب ونصعلى قانون    59عقدها بواسطة قيمته  وتحديد

داخلي.

قرار                إصدار تم فقد المرسوم هذا أثارها التي المشاكل  ولتدارك

هل         نتساءل وهنا النشطة، المتعددة الرياضية بالجمعيات يتعلق  وزاري

المرسوم؟        محل يحل أن الوزاري للقرار يمكن

النموذجي :       الساسي بالنظام المتعلق الوزاري القرار  ثالثا

النشطة      المتعددة الرياضية الهواة هذا       .  60  لجمعيات صدر  لقد

صدوره           الضروري من وكان أمزيان، أحمد الوزير عهد في أيضا  القرار

مرسوم      ميز الذي العوجاج التزام   1995يوليوز  21لتصحيح أن إذ  م

سيمكنها         الساسية أنظمتها في القرار هذا بأحكام الرياضية  الجمعيات

المادة         في المنصوصعليه العتماد على الحصول قانون  10من  من

والرياضة   البدنية ومنشآت     61التربية الحتضان من الستفادة وبالتالي ، 

  . أن        كما المنح على والحصول المحلية، الجماعات مع والتعاون  الدولة

ببعض          احتفظ أنه غير السابق، للمرسوم يشر لم الوزاري  القرار

أشهر          ستة مدة بمرور العام الجمع لشغال الحضور كربط  مقتضياته

الترشيح           حق على للتوفر سنتين مدة وكذا النخراط، واجب أداء .62على

59    + : يشكلون-           الذين النشيطين العضاء كالتالي وهي الرياضي النادي داخل العضاء من فئات أربع  هناك
المنخرطين   غالبية

القانون      +              بقوة عضوا يكون كأن الحقوق من مجموعة لهم تمنح والذين للجمعية المؤسسون  العضاء
 . للنادي    المديري المكتب في

دعم      +              بمثابة وهي الجمعية لفائدة مهمة مالية بمساهمة يلتزمون الذين الهبات وأصحاب  المحسنون
   . الموسم    طيلة للنادي حقيقي

يتم      +              ما خاصوغالبا باعتبار يتمتعون والذين للجمعية خاصة خدمات أدوا الذين الشرفيين  العضاء
واجب     أداء من إعفاؤهم

النخراط       =
Reda Lahbabi / Guide des Associations Sportives Au Maroc / Ampression Afrique orient / Anne 

1999/P : 45.46
رقم-       60 والرياضة الشبيبة لوزير الول      1149-97قرار ربيع فاتح في  منشور) 1997يوليو  7 (1418صادر

الرسمية   بالجريدة
:1997شتنبر  21بتاريخ  4510عدد       .3300ص 

61       ": الملحق-          النموذجي الساسي النظام بأحكام التقيد يجب يلي ما على القرار من الولى المادة  تنص
النظمة     في القرار بهذا

في                   عليه المنصوص العتماد تمنح أن يمكن ل التي النشطة المتعددة الرياضية للجمعيات  الساسية
المشار    10المادة  القانون من

رقم        أعله ".06.87إليه
62  : ص-   /   /  سابق مرجع اليازغي  126منصف
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من          القرار ويتألف لها       23هذا تخضع التي الحكام عن تتحدث  مادة

الجمعية،         63الجمعية تأسيس التأسيسوالغرضمن ومدة المقر إلى ثم ، 

الجمعية         وتأليف والجامعات العصب في النخراط عملية إلى  بالضافة

الدارة          إلى تتطرق المواد باقي أن كما العضوية، وفقدان  والنضمام

المسؤولين        ودور الفروع ولجان للفروع العامة والجمعية  والتسيير

فمجلسفروع         نشاطه وانتهاء الفرع لجنة وموارد فيها  الرئيسيين

الدارة،         لجهاز الرئيسيين المسؤولين ودور الجمعية إدارة وجهاز  الجمعية

هناك          أن إلى الشارة وتجدر فالحل فالمحاسبة ومواردها الجمعية  فلجان

قد           الرياضية الدارية المنظومة تكون القرار هذا بصدور أنه يرى  من

والرياضية         البدنية التربية قانون تضم، ثلثية منظومة وهي  اكتملت

الهواة         لجمعية المنظم القرار ثم القانون، لهذا التطبيقي  والمرسوم

النشطة   المتعددة مرسوم.     64الرياضية عليها نضيف أن .1995ويمكن

:     : الرياضية  الندية ميلد مراحل الثاني المطلب

في          إن       بها العمل بداية منذ كبيرا تطورا شهدت الرياضية  القوانين

خلل          من جاء للممارسة الحقيقي التقنين لكن الفرنسية الحماية  عهد

لسنة     العامة الحريات الموحد     1958ظهير النموذج قدم الذي فهو  م،

سنة          والرياضة البدنية التربية قانون يشكل أن قبل ثورة 1989للجمعية،  م

تطورا.         عرف وتأسيسها الرياضية الجمعيات تنظيم فإن وبالتالي  قانونية

الجمعوي        بالعمل المتعلقة القانونية النصوص مختلف تعكسه  متميزا

فإننا          المنطلق هذا ومن خاصة بصفة الرياضي والمجال عامة  بصفة

خلل        من الرياضية للجمعيات القانوني للتأسيس التطرق  سنحاول

الفقرة  (  الموضوعية ( 1الشروط الفقرة)    الشكلية الشروط ).2ثم

  : الموضوعية  الشروط الولى   .  الفقرة

63 . السابق-    نفسالمرجع
64  :  / ص.    /   سابق مرجع المسيوي العزيز .39عبد
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الصل،                  في جمعية آخر رياضي نوع أي أو القدم كرة فريق  يعتبر

للسكن           ودادية مثل مثلها قانونيا تؤطر ، العامة الحريات لظهير  تخضع

منها           واحدة لكل أوجد المشرع أن إل للشركات واتحاد للعمال  ونقابة

والوظائف         المهام اختلف بحكم اشتغالها مجال وفق تنظيمية  قوانين

.65والهداف

تكتلت              إنشاء في الفراد بحرية فيرتبط تأسيسالجمعيات  وبخصوص

بتأسيسهذه         المرتبطة والواجبات الحقوق مجموع وكذا بينهم  فيما

ظهير.        66التكتلت من الثاني الفصل أقره المبدأ  671958نونبر  15وهذا

بكل      "      الشخاص تأسيسجمعيات يجوز أنه نصعلى إذ مطلقة،  بصورة

الفصل           مقتضيات ذلك في تراعى أن بشرط إذن سابق وبدون  حرية

الخامس".

يتفق                  أن ما لتأسيسجمعية يكفي كان أنه النص هذا قراءة من  يتضح

ثابتة            بصورة اتفاقهم عن يعبروا وأن ذلك أشخاصعلى عدة أو  شخصان

دونما         68قانونيا مشروع وجود للجمعية يصبح التفاق يتم ما وبمجرد ، 

مع           لكن الدارية، السلطات من سابق إذن على الحصول إلى  حاجة

تقديم         ضرورة ينصعلى الذي الخامس الفصل مقتضيات  مراعاة

الدارة            يد في ناجعة البعضوسيلة فيه يرى الذي السلطة إلى  التصريح

    . إلى      الشارة وتجدر هذا قبلية مراقبة الجمعيات تأسيس عملية  لمراقبة

ظهير      في التصريح غياب تؤسس     1958أن أن للجمعيات يسمح  كان

         . أساسية    حقيقة عنا يحجب أن يجب ل ذلك لكن الدارة إشعار عن  بمنآى

65  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي 103منصف
66 - Duhamel (O) et Meny (Y) /Dictionnaire Constitutionnel / Paris,P.U.F éd.1992/ P: 571 

 :  / ص      /   سابق مرجع المياج العزيز عبد الستاذ عن 36مأخوذ .                 =              
بظهير-    67 وتمم .1973أبريل  10عدل
طرف-                 68 من وتبنيه داخلي وقانون أساسي قانون تحديد يتطلب كان المر أن يرى المياج الستاذ  لكن

تأسيسي      جمع أو عام جمع
. القل             على شخصين من مكون الحالت حسب
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العتبارية          الشخصية من الجمعية يجرد كان التصريح غياب أن  وهي

المحاكم        أمام والترافع باسمها والتعاقد المتلك من .   69ليحرمها

الخامس     الفصل إلى بالشخصية     70وبالرجوع التمتع يمكنها ل  فالجمعية

الدارية            السلطة مقر إلى سابق تصريح شأنها في تقدم إذا إل  المعنوية

يسلم           قضائي عون بواسطة أو مباشرة الجمعية مقر به الكائن  المحلية

إلى           المحلية السلطة وتوجه الحال في ومؤرخ مختوم مؤقت وصل  عنه

والوثائق         التصريح من نسخة المختصة البتدائية بالمحكمة العامة  النيابة

 . القتضاء           عند المطلب في رأيها إبداء من تمكينها قصد به المرفقة

التصريح         من الغاية القانونية     71وتتمثل بأهليتها الجمعيات تمتع  في

الوصل         يسلم عليها المنصوص للجراءات التصريح استيفاء وعند  كاملة

أقصاه      أجل داخل وجوبا داخل      60النهائي تسليمه عدم حالة وفي  يوما،

المسطرة           الهداف وفق تمارسنشاطها أن للجمعية جاز ، الجل  هذا

 . قوانينها  في

المعدلة                الخامسة للمادة طبقا فيجب التصريح هذا محتوى عن  أما

      : بالسماء    لئحة وأهدافها، الجمعية اسم التالية البيانات يتضمن  أن

ومحل         ومهنة الزدياد ومكان وتاريخ وسن وجنسية والعائلية  الشخصية

أي           تحت الجمعية بها يمثلون التي الصفة المسير، المكتب أعضاء  سكنى

بالنسبة          القامة بطائق أو الوطنية بطائقهم من صورا كان،  اسم

فروع          من الجمعية أحدثته ما ومقار عدد الجمعية، مقر  للجانب،

بها            تربطها أو إدارتها تحت تعمل عنها منفصلة أو لها تابعة  ومؤسسات

. مشترك       بعمل القيام إلى وترمي مستمرة علئق

69  -Ghazali (A) / »le phénoméne associatif au Maroc in changement politiques au Maghreb 
« ed.c.n.r.s/ Paris 1991/PP :148-260: ص         /   /  سابق مرجع مياج العزيز عبد الستاذ عن .37مأخوذ

رقم-      70 بالقانونين وتمم  .07.09ورقم  75.00عدل
الذي-                71 بالعمل لشعارها المختصة الدارية السلطات لدى بالمر المعني به يتقدم إجراء هو التصريح  إن

      . السلطة               بكون الذن عن التصريح ويتميز مسبقا القانون يحددها وآجال لشروط طبقا به القيام  يعتزم
دورا          سوى تمتلك ل بالتصريح توصلت التي المختصة

ل                      جهته ومن التصريح، تسجيل هو تملكه فالذي القرار لتخاذ صلحية أية يخولها ل فالتصريح  سلبيا،
بالنسبة    التصريح يشكل

. بها             اللتزام عليه قانونية شكليات سوى لمودعه
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بتأسيسالجمعيات             التصريح تتلقى التي العمومية للسلطات  يمكن

رقم      البطاقة على الحصول للمعنيين    2والبحاث العدلي السجل  من

بالمر.

الفصل           هذا من الولى الفقرة في إليه المشار التصريح إلى  وتضاف

السلطة  .          مقر إلى الوثائق هذه عن نظائر ثلثة وتقدم الساسية  القوانين

. للحكومة          العامة المانة إلى منها واحدة توجه التي المحلية الدارية

ويشهد         إليه المضافة الوثائق وكذا تصريحه الطلب صاحب  ويمضي

العضاء         ولئحة الساسية القوانين من كل وتفرضعلى  بصحتها

للحجم          بالنسبة المؤداة التنبر حقوق تسييرها أو الجمعية بإدارة  المكلفين

. نظيرين  باستثناء

على                 يدخل تعديل كل أو الدارة أو التسيير على يطرأ تغيير  وكل

منفصلة،          أو تابعة أو فرعية مؤسسات إحداث وكذا الساسية  القوانين

يمكن            ول نفسالشروط، وضمن الموالي الشهر خلل به يصرح أن  يجب

الذي            اليوم من إبتداءا إل والتعديلت التغييرات بهذه الغير على يحتج  أن

. بها    التصريح فيه يقع

على             يجب الدارة، أعضاء في تغيير أي يطرأ لم إذا ما حالة  وفي

التاريخ           في وذلك المذكور التغيير وقوع بعدم يصرحوا أن بالمر  المعنيين

. الساسية     القوانين بموجب له المقرر

. بعدمه            أو بالتغيير تصريح كل عن الحال في ومؤرخ مختوم وصل ويسلم

بالجريدة               ينشر فإنه باليداع، الوصل على الجمعية توفر فإن  وبالتالي

بميلد           الغيار إخبار بهدف للعموم إعلن بمثابة هو النشر لن  الرسمية

جديد   قانوني .72شخص

ينتج               فإنه للتصريح، القانونية للثار بالضافة أنه إلى الشارة  وتجدر

للقيام         تؤهلها التي العتبارية بالشخصية متمتعة تجعلها مادية  آثارا
72      : ظهير-    /     في نقدية دراسة بالمغرب للجمعيات القانوني النظام المياج العزيز تم  1958نونبر  15عبد  كما

فضالة /   /  مطبعة تعديله
الثانية          33-32ص /  : 2003الطبعة
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السادس     الفصل في المحددة :  73بالتصرفات تترافع   أن في  والمتمثلة

المحاكم  العانات        74أمام في وتتصرف تمتلك وأن بعوض، تقتني وأن ، 

وإعانات         سنويا أعضائها من والشتراك النخراط واجبات وفي  العمومية

الجمعية          تتلقاها أن يمكن التي المساعدات إلى بالضافة الخاص  القطاع

الفصلين           مقتضيات مراعاة مع دولية منظمات أو أجنبية جهات  و75 17من

لتسييرها        76مكرر 32 المخصصة والدوات المقرات ثم القانون، هذا  من

وإنجاز       لممارسة الضرورية والممتلكات أعضائها اجتماعات  وعقد

أهدافها.

السابعة         المادة وفق البتدائية المحكمة تختص سبق، ما بالنظر 77مقابل ، 

المادة           في المنصوصعليه البطلن حالة في الجمعية حل طلب  في

العامة،            78الثالثة النيابة من بمبادرة أو المر يعنيه من كل من بطلب  سواء

على           اجتماع كل ومنع مؤقتا الجمعية مقرات إغلق ذلك عن  ويترتب

مستوى          على أما الجمعية، لعضاء اجتماع كل ومنع الحتياط  سبيل

لتحديد         المذكور الظهير من فصول المشرع خصص فقد  العقوبات

يتعلق           عندما قضائيا أو إداريا الجمعيات حل أو لوقف الخاصة  المقتضيات

قانونها           في مقرر هو لما مغاير بنشاط تقوم كأن بمخالفات،  المر

المسبوحدة            إلى يهدف أو مشروع غير هدفها يكون أن أو  الساسي،

رقم-      73 بالقانون وتمم  75.00عدل
جدل-                74 الجمعيات قبل من وشخصية مباشرة مصلحة أجل من الدعوى رفع إمكانية موضوع آثار  لقد

وكذا     الفرنسي فالقضاء فقهيا،
للنقابات                      الصفة هذه منح في يتوانا لم ذلك ومع المسألة، هذه حول مترددين كانا المغربي  التشريع

بحجبها       قاما حين في ، المهنية
الفصل            في فقط واكتفيا الجمعيات والجهة         33عن الدعوى تقيم التي الجهة بتحديد الجمعيات قانون  من

العزيز   /    عبد منها تقام التي
 : ص      /   /  سابق مرجع .49المياج

رقم    17الفصل-   75 بالقانون /.36.04ألغي السياسية    بالحزاب المتعلق
رقم      32الفصل-   76 بالقانون أضيف فقد تتلقى   :"     75.00مكرر التي الجمعيات على يتعين  وينصعلى

تصرح     أن أجنبية مساعدات
يوما                     ثلثين أجل داخل ومصدرها عليها المحصول المبالغ تحديد مع للحكومة العامة المانة إلى  بذلك

التوصل     تاريخ من كاملة
             . منصوص       هو ما وفق للحل المعنية الجمعية تعرض الفصل هذا لمقتضيات مخالفة وكل  بالمساعدة

 ." السابع    الفصل في عليه
رقم-      77 بالقانون وتمم  75.00عدل
رقم-         78 بالقانون والمتمم والمعدل الثالث الفصل .75.00أنظر
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التمييز            أشكال كافة إلى تدعو أو الملكي الدولة بنظام أو الوطني  التراب

كعدم)       3الفصل(   الشكلية بالجوانب المرتبطة المخالفات إلى بالضافة ، 

أو           والدارة التسيير على يطرأ تغيير بكل المحلية السلطة لدى  التصريح

عشر          الخمسة خلل للجمعية الساسية القوانين على يدخل تعديل  كل

. التعديل      أو التغيير لهذا الموالية يوما

الثامن         الفصل وينص بين       79هذا تتراوح بغرامة يعاقب أنه 5و 1200على

العمليات         000 بإحدى تأسيسجمعية بعد يقومون الذين الشخاص  درهم

في          المقررة الجراءات مراعاة السادسدون الفصل في إليها  المشار

. الغرامة        تضاعف المخالفة تكرار حالة وفي الخامس، الفصل

وبغرامة                 أشهر وستة واحد شهر بين مدته تتراوح بحبس يعاقب  كما

بين   من       20000و  10000تتراوح كل العقوبتين هاتين بإحدى أو  درهم

بعد           قانونية غير بصفة تأسيسها أعاد أو أعمالها ممارسة في  تمادى

. بحلها   حكم صدور

اجتماع         على يساعدون الذين الشخاص على العقوبات نفس  تطبق

. بحلها    المحكوم الجمعية أعضاء

 .   : الشكلية  الشروط الثانية الفقرة

تأسيسها                 في تخضع جمعية بمثابة يعتبر الرياضي النادي كان  إذا

في      الصادر العامة الحريات يعمل   1958نونبر  15لظهير المشرع فإن  م،

وفق         الرياضية، الجمعيات اشتغال لتنظيم أخرى قوانين إصدار  على

      . القانون  على يسري ما وهذا ومميزاتها  المتعلق 06.87خصوصيتها

الثامنة        المادة ينصفي الذي والرياضة البدنية تسري   80بالتربية أنه  على

رقم          الشريف الظهير أحكام الرياضية الهواة جمعيات إدارة تأسيس  على

في   1.58.376 الولى   3الصادر حق)  1958نونبر  15 ( 1378جمادى  بتنظيم

 . القانون         هذا في المنصوصعليها الخاصة والحكام الجمعيات تأسيس

رقم-      79 بالقانون وتمم 75.00عدل
80 . الهواة-         برياضة المتعلق الثاني الباب من الول الفرع
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نسبة              كانت إذا الهواية بصفة الرياضية الجمعيات تحتفظ  كما

تتجاوز      ل فيها المشاركين المحترفين مجموع%  30الرياضيين  من

أعضائها.

المحلية          والجماعات الدولة مساعدات من تستفيد فل ذلك إلى  بالضافة

المادة         في المنصوصعليها المعتمدة الجمعيات إل العامة  والمؤسسات

. القانون    نفس من العاشرة

منح           تقديم في تتمثل الذكر السالفة العانات أن إلى الشارة  وتجدر

العامة          للملك تابعة منشآت استخدام من تمكينها أو المعنية  للجمعيات

مؤطرين          وضع أو العامة المؤسسات أو المحلية الجماعات أو  للدولة

. إشارتها  رهن

العتماد           على الجمعيات تحصل من     81ولكي لبد الدارة، تمنحه  الذي

الهواية،         بصفة يتمتعون الذين فيها المنخرطين وعدد أنشطتها  تعدد

برنامج         وجودة فيها بالتأطير المكلفين الشخاص أهلية إلى  بالضافة

على           للحصول الجمعيات على يجب أنه كما بها تقوم التي  النشطة

يتعرضون           قد التي الحوادث من أعضائها لتأمين وثيقة تكتتب أن  العتماد

. المنافسات     وجريان إعداد خلل لها

الساسي          للنظام للجمعية الساسي النظام مطابقة من التحقيق يتم  ثم

. الدارة    تضعه الذي النموذجي

لحكام               وفقا المؤسسة الرياضية الهواة جمعيات على يجب  كما

القانون   8المادة  العتماد     06.87من على الحصول في  الراغبة

المادة     في وزير       10المنصوصعليه من تطلبه أن نفسالقانون  من

والرياضة  في      82الشبيبة والمتمثلة المطلوبة الشروط استيفاء، بعد ، 

وجوبا           بينها من بانتظام القل على أولمبية رياضية أنواع خمسة  ممارسة

الجماعية          الرياضات يخص فيما ترعى وأن القوى وألعاب القدم  كرة
الفصل-    81 القانون   10انظر .06.87من والرياضة     البدنية بالتربية المتعلق
الفقرة-    82 المادة   28أنظر المرسوم   1من رقم    2.93.764من القانون بالتربية  06.87لتطبيق  المتعلق

. والرياضة  البدنية
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منتظمة          طبية مراقبة تجري وأن والفتيان، والصغار والشبان الكبار  فرق

إداريين         مستخدمين على توفرها إلى بالضافة واللعبين، الرياضيين  على

الرياضة            أنواع من نوع كل عن مدرب وجوبا بينهم من دائمين  وتقنيين

يتعلق         فيما واللعبين الرياضيين لتأمين وثيقة إبرام ثم  الممارسة،

في           أو المنافسات أو التدريب أثناء لها يتعرضون قد التي  بالخطار

. معا  أثنائهما

وزارة               إلى العتماد طلب توجيه يجب الشروط هذه استيفاء  وبعد

الجمعية        أنظمة التالية، والوراق بالوثائق مشفوعا والرياضة  الشبيبة

المنصوصعليه         التصريح إيداع عن الوصل الداخلية، وأنظمتها  الساسية

ظهير      الخامسمن الفصل حق   1958نونبر  15في بتنظيم  المتعلق

مستخدمي        وقائمة الدارة لجنة أعضاء وقائمة الجمعيات  تأسيس

والتقنية         الدارية الوثائق ثم للجمعية، التابعة والداري التقني  التأطير

زائد         الجمعية، عليها تتوفر التي والمنافسة التدريب بأماكن  المتعلقة

 . لنشطة        وبرنامج لديها توجد التي الطبية والتفاقية التأمين عقود  نسخ

المنخرطين         وعدد تمارسها التي الرياضات وطبيعة عدد يتضمن  الجمعية

هواة          صفة لهم الذين المجازين والرياضيين اللعبين عدد وكذا .83فيها

عصبة                إلى تنضوي أن المعتمدة الرياضية الجمعيات على يجب  كما

المملكة        جهات من جهة كل تؤسسفي  84جهوية

المعنية           المغربية الملكية الجامعة الجمعيات.   85وإلى لعدد بالنسبة  أما

العامة           المانة من المقدمة الرسمية الرقام حسب بلغ فقد المغرب  في

إلى      38500للحكومة  فيصل الرياضية الجمعيات عدد  جمعية،أما

بينها   7337 من و  44جمعية، معتمدة و  160جامعة جهوية عصبة

الرياضية.        7113 للرخص الحاملين أو الممارسين عدد ويبلغ  جمعية

83 . والرياضة-           البدنية التربية لقانون التطبيقي المرسوم من الخامسة المادة أنظر
المادة-    84 القانون   11أنظر .06.87من والرياضة     البدنية بالتربية المتعلق
المادة-    85 القانون   15أنظر والرياضة     .06.87من البدنية بالتربية المتعلق
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353445       . يمثل  الرياضية الجمعيات عدد فإن وبالتالي  في1847ِممارس

بالمغرب     الجمعيات مجموع من .86المائة

   : للندية  التنظيمي الطار الثاني  المبحث

. بالمـــغرب  الرياضية

86- la vie eco . hebdo général . vendredi 23 septembre 2005 . N : 4330 . 48 année , P : 36 = 
ص           /   /  :  سابق مرجع اليازغي منصف عن  .110مأخوذ
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تسعى               جمعية بمكان،فكل الهمية من يعتبر الرياضية الندية تنظيم  إن

أجل           من تنظيمي إطار وضع عليها والتنمية،يجب التطور تحقيق أجل  من

 . هاته         الواقع على والكمية النوعية الهداف وتجسيد للمشاريع جيد  تدبير

يستمد         الذي المسير المكتب بالساسمن تتركب التنظيمية  البنية

السنوي         العام الجمع إطار في المنخرطين تفويض من  سلطته

مجموعة         على ويتوفرون محدودة، لمدة أعضائه انتخاب يتم  للجمعية،إذ

خلل          للنادي،من القويم السير بضمان لهم تسمح التي الختصاصات  من

ودمقرطة        الحترافية لدخول وفعال،يؤهلها عصري إداري تنظيم  وضع

عن         والبحث للنادي المالية الموارد بالتسيير،وتنمية المكلفة  الهيآت

يعتبرونهم          المكتب أعضاء لن تدبيرها، حسن للتمويل،مع جديدة  مصادر

على        .  وبناء العام الجمع في المنخرطين أمام الوحيدون  المسئولون

  ( التنظيم      (  ثم أول مطلب الرياضية الندية سير سنعالج فإننا  ماسبق

 .( ثاني (  مطلب المالي

 

.     : بالمغرب  الرياضية الندية سير الول المطلب
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النموذجي               للنظام المحدد المرسوم استحضار يمكن الطار هذا  في

القدم،         كرة وجمعيات والعصب القدم لكرة المغربية الملكية  للجامعة

للجمعيات        النموذجي بالنظام المتعلق القرار عوض سنعتمده  الذي

        . يملك  المرسوم فإن القوانين، تراتبية إطار في لنه النشطة  المتعددة

القرار       يملكها التي تلك تفوق قانونية إلى.    87قوة بالرجوع فإنه  وبالتالي

ينص   نجده تساهم        88المرسوم أجهزة عدة على تشتمل الجمعية أن  على

العام          الجمع عبر المنخرطين صلحيات في وتتمثل وتسييرها، إدارتها  في

   ( تسيير     (   إلى بالضافة أولى فقرة العادي غير العام والجمع  العادي

. ( ثانية (  فقرة الجمعية

.   : المنخرطين  صلحيات الولى الفقرة

العادي،              العام الجمع خلل من المنخرطين صلحيات إلى  سنتطرق

. العادي    غير العام والجمع

العادي :    العام الجمع أول

المنخرطين          العضاء من القل      89يتكون على أشهر ستة من  لزيد

بالكامل    انخراطهم لواجب الممارسين    90والمؤدين للعضاء يمكن ول ، 

 . العام     الجمع أشغال في المشاركة

الشق-               87 في بالتفصيل له التطرق سنحاول الرياضية بعضالقوانين بين الحاصل التعارض  بخصوصهذا
بالكراهات              المتعلق

. القانونية      
المادة-    88 والعصب           9أنظر القدم لكرة المغربية الملكية للجامعة النموذجي للنظام المحدد المرسوم  من

. القدم   كرة وجمعيات
على-        89 يتوفر البيضاوي الرجاء فريق حدود    216فمثل إلى خريبكة.    30/06/2009منخرطا أولمبيك فريق  أما

عدد    يتجاوز فل
فيه        الفاسي          33المنخرطين الوداد داخل المنخرطين عدد يبلغ حين في أسبوعية  89منخرطا،  منخرطا

العدد /   / 241المنتدى
من        إلى   26التاريخ :2009غشت  02يوليو 13.12.10ص/ 

على-            90 يتوفر المصري الهلي فريق أن إلى الشارة تجدر الرئاسة      180هنا انتخابات أن كما منخرط،  ألف
أو      للرئاسة بالنسبة ل فيه

للتلعب                     مجال ل الضخمة القاعدة هذه ومع بعضالدول، في الرئاسة انتخابات تشبه  مجلسالدارة
أخبار =   /   الجزيرة قناة بها

  / الخميس      زوال  .h 12الساعة /  2009يونيو  25الرياضة
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الموسم           انتهاء فور السنة في مرة العادي العام الجمع  وينعقد

بواسطة.        91الرياضي فتتم العضاء إلى الدعوات تبليغ لطريقة بالنسبة  أما

الجمع          انعقاد تاريخ قبل الصحافة طريق وعن مضمونة فردية  رسالة

    . الذي      العمال جدول المكتب ويحدد القل على يوما عشر بخمسة  العام

قبل           القل على أيام سبعة بها توصل التي والقتراحات اقتراحاته  يضمنه

العام    الجمع انعقاد .92تاريخ

المالي               والتدبير الرياضية النشطة تقارير العادي العام الجمع  ويناقش

    . العام      الجمع يقوم كما الموالية المالية السنة ميزانية وكذا  للجمعية

إلى          بالضافة العمال جدول في المدرجة الخرى القضايا جميع  بمناقشة

الشروط         حسب الجمعية مكتب أعضاء وتجديد انتخاب يتم  ذلك

ذلك          93المنصوصعليها  تعذر إذا أو نائبه أو الرئيس العام الجمع  ويرأس

الناخبين          هيئة وتتكون الغرض، لهذا الرئيس ينتدبه المكتب أعضاء  أحد

صوت           في الحق عضو كل ويملك العام، للجمع المكونين العضاء  من

يجمع            أن يجب مداولته لتصح العام، الجمع أن إلى الشارة وتجدر  واحد

الناخبين   1النصف +  هيئة .94من

91                  -، القدم لكرة المغربية الملكية الجامعة رقابة تحت سنويا العام جمعه يعقد القدم كرة فرع كان  إذا
النادي       هل هو يطرح الذي فالسؤال

لمدة           _         العام جمعه يعقد لم الرياضي الرجاء نادي سنويا العام جمعه يعقد يعقده_   12الم كان وإذا  سنة
يخضع      الذي الجهاز هو فمن

نادي                      أن إلى الشارة وتجدر المغربية؟ الولمبية الوطنية اللجنة أم والرياضة الشباب وزارة هو هل  له
البيضاوي    الرياضي الرجاء

لمدة            العام جمعه يعقد شؤون  =    /       12لم في الدولة بكتابة مكلف سابق وزير المسيوي العزيز عبد  سنة
العربي    المغرب اتحاد

وعضو                   البيضاوي الرجاء لنادي المديري المكتب في وعضو الدستوري للتحاد السياسي المكتب  وعضو
الملكية    بالجامعة سابق

الربعاء        /      يوم أجري حوار القدم لكرة .h 16الساعة / 2009مارس  4المغربية البيضاء/    بالدار زوال
92 . الجمعية-          بمكتب المتعلقة الموالية الفقرة في الشروط سنستعرضهذه
المادة-    93 للهواة         10أنظر الرياضية للجمعيات النموذجي الساسي بالنظام المتعلق المرسوم  من

الملكية     والجامعة الجهوية والعصب
. القدم        لكرة المغربية

التقريرين-                 94 يتسلموا ل المنخرطين أن بحيث المدة هذه تحترم ل عقدها يتم التي العامة الجموع  جل
الجمع      يوم إل والمالي الدبي

. معا                للتقريرين العميقة المناقشة من المنخرطين يحرم الذي المر العام،
الخميس        /      /      يوم أجري حوار الرياضة مجال في أكاديمي باحث اليازغي  الساعة/2009غشت  27منصف

19h. بالرباط/ مساء
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على                   ثانية مرة الجمع إلى الدعوة تتم النصاب هذا يتوفر لم  وإذا

وتكون            الول الجمع بعد القل على أيام ستة نفسه العمال  أساسجدول

الحاضرين       العضاء عدد كان مهما صحيحة الجمع   95مداولته قرارات  أما

. ول         سريا التصويت ويكون الحاضرين العضاء أصوات بأغلبية فتتخذ  العام

بالمراسلة     أو بالوكالة التصويت قررت.    96يقبل فقد نفسالسياق  وفي

الشروط         من مجموعة وضع القدم لكرة المغربية الملكية  الجامعة

العملية        الجراءات وتوحيد بالندية النخراط عملية لتنظيم  والضوابط

بسجلت         بموافاتها الندية من الجامعة طلبت إذ العامة،  للجموع

قبل   أغلقت         31المنخرطين السجلت هذه تكون وأن سنة، كل من  يناير

.       31في  كضرورة   بها، اللتزام يجب شروط وضعت كما المقبل  دجنبر

تاريخ            في مرة لول بها العمل يجري خاصة، بيانات على المنخرطين  توفر

السيرة           حسن شهادة من أصلية ببطاقة المر ويتعلق الوطنية، القدم  كرة

     . السنوي،     النخراط واجب أداء ووصل المن رجال طرف من  مسلمة

باسمه          المر ويتعلق منخرط بكل الخاصة البيانات تحديد إلى  إضافة

التي         الوطنية التعريف بطاقة ورقم إقامته وعنوان والشخصي  العائلي

في            العمل به جرى كما منها نسخة يسلم أن المنخرط على  يجب

        . أجل  من الندية على شروطا الجامعة فرضت كما السابقة  السنوات

   . سجل        فأي لذلك بالمنخرط الخاصة البيانات الغشفي أو التزوير  تفادي

أن            وينبغي سيرفض، مبرر غير بياضا أو صفحاته أحد في محوا  يتضمن

أو          النادي لرئيس الولى بالحرف وموقعة مرقمة صفحاته جميع  تكون

موسم-         95 البيضاوي الوداد فريق عام جمع أصل    64حضر  2009-2008خلل من الجمع.  116منخرطا  أما
الدفاع       لفريق العام

حضره            فقد لنفسالموسم الجديدي أصل    77الحسني من جريدة    = 97منخرطا النادي في  مسجلين
العدد /  /    2345المنتخب

: 2009يوليو   30الخميس       6ص 
كفريق-                 96 النخبة لقسم تنتمي أخرى فرق وهناك بالمرة منخرطين على تتوفر ل الهواة في فرق  هناك

العام      جمعه عقد المكناسي النادي
الجمع                      أعمال جدول مناقشة تتم كيف نتساءل هنا المنخرطين من أكثر المسير المكتب أعضاء  وكان

اليازغي   /  منصف العام؟
 . سابق        /  /  مرجع حوار أكاديمي باحث
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ومن            جهة الرئيسمن طرف من له مرخص المسير المكتب أعضاء،  أحد

في            التشديد خلل من الجامعة وتعمل أخرى، جهة من المال أمين  طرف

المنخرطين،         سجلت في التلعبات أشكال كل تجاوز النخراط  إجراءات

في          التأثير عمليات كل لتجنب العامة، الجموع اقتراب مع  خاصة

النادي       ورئاسة والمالي الدبي التقريرين على . 97التصويت

العادي :     غير العام الجمع : ثانيا

تتمثل              الختصاصات من مجموعة على الجمع هذا اتخاذ  يتوفر  في

اتخاذ           إلى بالضافة أخرى جمعيات في اندماجها أو الجمعية حل  قرار

      . العام      الجمع إلى الدعوة أن كما مستعجلة قضية أي في أخرى  قرارات

القل            على النصف بطلب أو الجمعية مكتب من بمبادرة تتم العادي  غير

صحيحة           الجمع هذا مداولت تكون ول العام للجمع المكونين العضاء  من

بأغلبية       .        تتخذ قراراته أن حين في القل على أعضائه ثلثا حضرها إذا  إل

سواء          التصويت يقبل ول سريا، التصويت ويكون الحاضرين العضاء  ثلثي

بالمراسلة   أو .98بالوكالة

  : الجمعية  تسيير الثانية 99  :  الفقرة

المكتب،الذي               تشكيلة أعضائه بين من السنوي العام الجمع  ينتخب

الداة          هو الجمعية مكتب ويعتبر الجمعية، تسيير مسؤولية له  يفوض

جميع        إلى مسؤوليته تمتد للجمعية،حيث الداخلية للبنية  المركزية

اختصاصات         ضمن لتدخل والتي النادي سير لحسن المفيدة  القرارات

الداري           الطاقم بتشغيل المثال سبيل على مطالبة تكون إذ العام  الجمع

تتبع           اجل ومن الجمعية تلزم التي العقود على المصادقة وكذا  والتقني

العدد-   /  : 97 الصباح الثنين/  :  2933جريدة .2009شتنبر  14بتاريخ
المادة-   98 والعصب          11أنظر للهواة الرياضية للجمعيات النموذجي الساسي بالنظام المتعلق المرسوم  من

الملكية    والجامعة الجهوية
. القدم        لكرة المغربية

المادة-          99 في المنصوصعليها الفرع لجنة تقابلها بالنظام     11أصبحت المتعلق الوزاري القرار  من
لجمعيات          النموذجي الساسي

. النشطة           المتعددة الرياضية الهواة
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الجتماعات          هاته منتظمة، بصفة اجتماعاتها تعقد أن يجب مهامها،  وتنفيذ

المدد              هاته تعدي تم إذا لنه شهرية، أو نصفشهرية أو أسبوعية إما  تكون

ماتعذر          وإذا الملئم، بالشكل بالمسؤولية القيام ليتم أن المحتمل  فمن

لعقد           الدعوة تتم السباب من سبب لي اجتماعاته عقد المكتب  على

فإننا            المنطلق هذا ومن جديد مكتب انتخاب أجل من استثنائي عام  جمع

اختصاصاته         ثم الجمعية مكتب تكوين الفقرة هذه في  سنعالج

. الرئيسيين   مسؤولية واختصاصات

   التكوين:  أول :

على                أعضاء تسعة من يتكون بالتسيير المكلف الجمعية مكتب  إن

طريق            عن سنوات أربع لمدة العام الجمع في انتخابهم يتم الذين  القل

الجمع         يخولها التي الرئيس مهمة باستثناء الفردية، بالغلبية  القتراع

ثانيا            نائبا للرئيس، أول نائبا أعضائه، بين من ينتخب المكتب فإن  العام

المال،           لمين خليفة للمال، أمين العام، للكاتب نائبا عاما، كاتبا  للرئيس،

مستشارين.

الرئيسفل                أما القرعة، بواسطة سنة كل دوريا الثلث تجديد  ويتم

هذا             الستقالة، حالة في عدا سنوات أربع نهاية عند إل انتدابه مدة  تنتهي

   . الجمع       ينتخب كما انتدابهم مدة المنتهية العضاء انتخاب إعادة  ويمكن

من          متساويا عددا الرسميين، الجمعية مكتب أعضاء على زيادة  العام،

عن         يتوقفون قد الذين الرسميين لتعويضالعضاء النواب  العضاء

. انتدابهم         مدة نهاية قبل السباب من لسبب مهامهم مزاولة

منخرط            عضو كل الجمعية مكتب في ينتخب أن يمكن هذا إلى  بالضافة

: التية    الشروط فيه تتوفر

-. سنة      العشرين أتم قد يكون أن
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سنتين        - لمدة كاملة انخراطه واجبات أدى قد يكون  أن

القل   على .100متتاليتين

أنشطته        - مزاولة مقابل أجر أي الجمعية من يتقاضى  ل

. الجمعية   داخل الرياضية

-. بيضاء      قسيمية جذاذة على يتوفر أن

القل        - على أيام عشرة الجمعية مكتب إلى الترشيحات  توجه

. للنتخابات    المحدد التاريخ قبل

من         - عدد أكبر على الحاصلين المنتخبين عن العلن  ويتم

الصوات          عدد في أكثر أو مرشحان تساوي حالة وفي  الصوات،

نفس           لهم كانت إذا أما بينهم القدمية حسب يتم الترجيح  فإن

 . سنا      أكبرهم فوز عن فيعلن القدمية

صحة             في يؤثر الجمعية مكتب في شغور حالة في أنه إلى الشارة  وتجدر

بتعويض          القرعة طريق وعن مؤقتة بكيفية يقوم أن فيمكنه  قراراته،

نهائية          بصفة تعويضهم ويتم النواب، العضاء بين من المتخلفين  العضاء

بهذه           انتخابهم تم الذين العضاء صلحيات وتنتهي عام، جمع أقرب  في

الذين           العضاء انتداب عادية بصفة فيه ينتهي الذي التاريخ في  الطريقة

يعوضونهم.

مجانية       الجمعية في عضو كل مهام الكفاءة.   101وتعتبر فيهم  ويتطلب

. مهامهم    أداء في والجدية

   الختصاصات :  ثانيا :

المادة-    100 للهواة         12أنظر الرياضية للجمعيات النموذجي الساسي بالنظام المتعلق المرسوم  من
الملكية        والجامعة الجهوية والعصب

. القدم          لكرة المغربية
101  + سعد-             للفريق الرئيسالسابق رفضترشح الفاسي المغرب لفريق الستثنائي العام الجمع  خلل

الرفض     سبب ويرجع أقصبي
في                     النخراط لواجب أدائه وعدم القانونية الشروط على توفره لعدم للفريق العام الكاتب  حسب

الماضية   =  الثلث السنوات
العدد         /   المنتدى : 241أسبوعية  / ص /   سابق  13مرجع
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بتنظيم              يتكلف فإنه عامة بصفة الجمعية مكتب  فبخصوصاختصاصات

المالي         التدبير تتبع للجمعية، الرياضية النشطة ومراقبة وتدبير  وتطوير

خدمات         على والعتماد المحاسبية الوثائق إعداد على والسهر  للجمعية

    . لتدبير    الصالحة القرارات جميع اتخاذ الغرض لهذا مقبول  محاسب

توظيف        الخصوص وجه على ويمكن للجمعية الجارية  الشؤون

السهر        الجمعية، سير لحسن الضروريين والداريين التقنيين  المستخدمين

التفاوض         للجمعية، التابعة الفرق فئات لمختلف التقني التأطير  على

استخدام         عقود الجامعة أنظمة تحددها التي القواعد حسب  وإبرام

نسخ         وتبعث أجورهم الجمعية تدفع الذين البدنيين والمهيئين  المدربين

وعرضها          الداخلية النشطة مشاريع تهيئ الجامعة، إلى العقود هذه  من

العضاء          تهم التي القرارات جميع اتخاذ للمصادقة، العام الجمع  على

التدريب        على والمواظبة بالنضباط يتعلق فيما وخصوصا  الممارسين

تحديد         الخرى، المور من وغيرها والنتقال والنقل والعارة  والستخدام

مراقبة          لضمان اللزمة التدابير كافة اتخاذ العام، الجمع أعمال  جدول

يؤمن          تامين عقد إبرام على السهر الممارسين، للعضاء منتظمة  طبية

ممارسة          أثناء لها يتعرضون التي المخاطر كل من الجمعية  أعضاء

على         والسهر للجمعية الرياضية المنشآت تدبير الجمعية، داخل  مهامهم

الجمعية         مكتب مداولت تصح استعمالها، برنامج وتحرير وأمنها  صيانتها

حالة          وفي الصوات بأغلبية قراراته وتتخذ أعضائه ثلثي حضور  عند

الرئيسمرجحا       صوت يكون الصوات عدد لعضاء.  102تساوي فان  وبالتالي

مركزي         فدورهم النادي، تسيير مجال في موسعة اختصاصات  المكتب

على         المباشرين المسؤولين فهم الجمعية، وتنمية تنشيط يخص  فيما

. للنادي   القويم التعيين     السير طريق عن محددة ومهامهم  فمناصبهم

المادة-   102 للهواة         13أنظر الرياضية للجمعيات النموذجي الساسي بالنظام المتعلق المرسوم  من
الملكية     والجامعة الجهوية والعصب

. القدم          لكرة المغربية
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خلل          الغالب في ذلك ويتم المكتب، داخل التصويت طريق  أوعن

. المكتب    لهذا الول الجتماع

لمكتب             الرئيسيين المسؤولين ودور باختصاصات يتعلق فيما  أما

داخل         والتنسيق التنشيط ضمان للرئيسفي بالنسبة فتبرز  الجمعية،

العام،          الجمع قررها التي الرياضية السياسة تنفيذ على والسهر  الجمعية،

الجتماعات         ترأس المدنية، الحياة شؤون كافة في الجمعية  تمثيل

على           المال أمين مع والتوقيع بالنفقات المر تحرير سيرها، حسن  وضمان

   . الرئيس     يعتبر عامة وبصفة الداء وسند المحاسبية المستندات  جميع

الجتماعات         أعمال جدول واحترام المكتب اجتماعات افتتاح عن  مسؤول

سير           وضمان رأيهم عن عبرو قد المشاركين كافة أن من  والتأكد

   . بمهام       يقوم كما المداولت أثناء الحياد والتزام ودية بطريقة  المناقشات

مختلف          وحل المكتب قرارات تنفيذ على السهر خلل من  موسعة

والتخطيط         التوجيه وضمان العام، الجمع انعقاد قبل وتوضيحها  المسائل

  . الرئيس      أن وباعتبار الجمعية مستوى على التفكير وتشجيع  الستراتيجي

السياسة          وتوجيه بتحديد مطالب فهو الجمعية، في الول المسؤول  هو

متفتح         أفكار رجل يكون أن يجب لذلك للنادي،  العامة

يرجع        الندية من مجموعة أن بالملموس أوضحت  ورياضي،فالممارسة

    ) للوداد     بالنسبة مكوار الرزاق عبد يترأسها الذي للشخص نجاحها  فضل

        .(... أحد  إلى اختصاصاته من تفويضجزء إمكانية مع البيضاوي  الرياضي

عاقه            أو تغيب إذ عنه وينوب مهامه مزاولة على يساعده الذي  النواب

أعلى.          على استمرارها ضمان يجب دائما تجمعا بصفتها فالجمعية  عائق

رئيس            تسمية الندية بعض في يتم لذلك التجمع هذا تمثيل في  مستوى

منتدب.

بكافة              القيام بالساسفي دوره فيتجلى العام للكاتب  وبالنسبة

وضمان         الجتماعات محاضر إعداد خلل من للجمعية الدارية  الشؤون
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وبعث          إعداد عن المسؤول وهو الجمعية وثائق ومختلف المراسلت  تربيد

يعتبر         الرياضية، المنافسات في بالمشاركة الجمعية التزام  الرخصوعن

مهامه          في يساعده أن ويمكن الداريين، للموظفين التراتبي الرئيس  هو

. السباب         من لسبب تغيب إذا عنه ينوب الذي خليفته

خزانة              أو مالية عن المسؤول هو كونه في المال أمين دور يتمثل حين  في

المستندات          الرئيسجميع مع ويوقع ميزانيتها بتنفيذ يقوم التي  الجمعية

القيم         أو المقادير بجميع وصل ويسلم الداء وسندات  المحاسبية

التقرير           تهيئ وعن المحاسبة مسك حسن عن مسئول أنه كما  المقبوضة،

إذ            عنه ينوب الذي خليفته مهامه في يساعده أن ويمكن السنوي،  المالي

الحضور     عليه تعذر أو . 103تغيب

    : الرياضية  للندية المالي التنظيم الثاني  المطلب

بالمغرب.

التسيير                 و الدارة بمهام إليه المعهود الجهاز هو الجمعية مكتب كان  إذا

والسهر           للنادي المالي بالتسيير نفسالطار وفي مكلف فانه  والتنفيذ،

مقبول         محاسب خدمات على والعتماد المحاسبية الوثائق إعداد  على

النادي            مالية عن المسؤول هو يكون المكتب هذا أن بحيث الغرض،  لهذا

على           والعمل باستمراره، كفيلة مالية موارد عن بالبحث القيام خلل  من

يبين          الذي السنوي المالي التقرير تهيئ إلى بالضافة نفقاته،  ترشيد

    . سنحاول       سبق مما انطلقا المتدخلين كل أمام النادي موارد تدبير  حسن

) فقرة     النادي ونفقات موارد عن (1الحديث فقرة)   المحاسبة عن ).2ثم

.  1  الفقرة  والنفقات:    الموارد

وعائدات              النخراط واجبات في القانون حسب النادي عائدات  تتجلى

مداخيل       إلى بالضافة الرياضية، المنافسات ومداخيل  التظاهرات

المادة-    103 للهواة         14أنظر الرياضية للجمعيات النموذجي الساسي بالنظام المتعلق المرسوم  من
الملكية     والجامعة الجهوية والعصب

. القدم          لكرة المغربية
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والمؤسسات       المحلية والجماعات الدولة وإعانات والحتضان  الستشهار

. أيضا         اللعبين وبيع والوصايا، التبرعات ثم الملكية، والجامعة العمومية

والمنح               الجور بالساسفي فتتمثل النادي يخصتحملت فيما  أما

غير         إلى اللعبين وشراء والمبيت والمأكل والتطبيب والتجهيز  والنقل

. المصاريف   من ذالك

الوداد              لفريقي المالي التقرير أخدنا دقيق، بشكل المر  ولتوضيح

كل         ونفقات مداخيل في التفصيل وحاولنا كنموذج، البيضاويين  والرجاء

   : التالي    الشكل على الفريقين
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الرياضي    الوداد فريق عائدات
% المبلغ العائدات

19% اللعبين    941,00 969 6              انتقالت
13% المباريات    855,00 675 4              مداخيل
35% المستشهرون   000,00 761 12           
2% المنخرطون   000,00 820               

15% العرب      845,00 591 5              كاس خيل مدا
9% إعانات   173,00 446 3             
7% أخرى    895,00 394 2              مداخيل

 100% المجموع   709,00 659 36           

الفريق  مداخيل

البيضاوي    الوداد لنادي 2007 /2008المالي        
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لموسم:       الرياضي الوداد لنادي المالي التقرير 2008ـ2007المصدر .

الرياضي    الرجاء فريق عائدات

% المبلغ العائدات
44,86% اللعبين    000,00 591 16                   انتقالت
8,55% المباريات    000,00 160 3                    مداخيل
2,34% المدرسة    000,00 865                      مداخيل

26,36% المستشهرون   000,00 749 9                   
2,34% المنخرطون   000,00 865                     
4,74% العرب     000,00 753 1                    كاس مداخيل
7,70% إعانات   000,00 849 2                   
3,10% أخرى    000,00 148 1                    مداخيل

100,00% المجموع   000,00 980 36                  

الفريق            مداخيل

البيضاوي /      الرجاء لنادي المالي التقرير 2008/2007المصدر   
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لموسم:       الرياضي الرجاء لنادي المالي التقرير 2008ـ2007المصدر .

تقاربا              نلحظ البيضاويين، والوداد الرجاء فريقي لمداخيل  بالرجوع

تتجاوز      التي المداخيل هذه مستوى طفيف     3,5على تقدم مع سنتيم  مليار

 . كما         العانات على اللعبين و التسويق مداخيل وسيطرة الرجاء  لفريق

تصل           التي الستشهار في تتمثل الوداد فريق مداخيل أهم بأن  نستنتج

اللعبينب      35إلى انتقالت ثم المائة، عكسفريق   19في المائة،  في

بنسبة           الولى الرتبة اللعبين انتقالت مداخيل فيه تحتل الذي  44الرجاء

المستشهرينب      مداخيل تليها المائة، بأن     26في يعني وهذا المائة،  في

من          والستفادة اللعبين تكوين مستوى على تفوقا يسجل الرجاء  فريق

. التسويق         مستوى على الوداد فريق تفوق مقابل احترافهم، عائدات

فريق              تفوق فتسجل العرب وكأس المباريات لمداخيل بالنسبة  أما

    . دعم        نلحظضعف كما قارة غير المداخيل هذه أن الرجاء،إل على  الوداد

في           يتجاوز ل الذي عددهم لقلة وهذا معا للفريقين بالنسبة  المنخرطين

الهلي        ( العربية النوادي بعض بخلف منخرط، مائتي الحوال  أحسن

إلى)       منخرطيه عدد يصل الذي ألف.180المصري
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الرياضي    الوداد فريق تحملت

% المبلغ التحملت
17% اللعبين    305,00 787 5              شراء
19% خارجية    588,00 414 6              تكاليف
57% الجور    387,00 716 19            تكاليف
5% اهتلكات   414,00 881 1             

0,4% رسوم     964,00 13                 و ضرائب
0,4% مالية    449,00 12                 تكاليف
2% جارية     600,00 787                غير تحملت

100% المجموع   707,00 613 34           

لموسم:       الرياضي الوداد لنادي المالي التقرير 2008ـ 2007المصدر
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البيضاوي /       الرجاء لنادي المالي التقرير 2008ـ2007المصدر

الوداد              لفريق بالنسبة بلغت أنها فيلحظ للنفقات، بالنسبة  أما

مقابل    3,4البيضاوي  سنتيم الرجاء    3,2مليار لفريق سنتيم  مليار

% 2007/2008 التحملت
2,88% 927 000,00 اللعبين  شراء
6,24% 2 010 000,00 رياضية   معدات شراء
-0,86% -                           278 000,00 المخزون  تغيير
12,61% 4 060 000,00 مستهلكة     لوازم و أدوات شراء
23,43% 7 546 000,00 خارجية  تكاليف
43,15% 13 897 000,00 الجور  تكاليف
6,70% 2 159 000,00 اهتلكات
0,04% 14 000,00 رسوم   و ضرائب
0,10% 32 000,00 مالية  تكاليف
0,56% 179 000,00 الماضية   السنة تكاليف
5,16% 1 663 000,00 جارية   غير تحملت

100,00% 32 209 000,00 المجموع
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الوداد.        فريق استهلك نتيجة جاء وهذا من   17البيضاوي المائة  في

مقابل     اللعبين شراء في يعتمد      2مداخيله الذي الرجاء لفريق المائة  في

يطرح           الذي الوداد فريق يفعل كما عوضشرائهم اللعبين تكوين  على

تكاليف            أن إلى بالضافة الفريق؟، مدرسة دور هو ما عن فيه  السؤال

بحوالي           المداخيل نصف من أكثر تستهلك الوداد لفريق بالنسبة  57الجور

إلى           الجور تكاليف فيه وصلت الذي الرجاء فريق بخلف المائة،  في

.43حوالي  المائة  في

.  2  الفقرة    المحاسبة: 

التي               المبادئ دراسة يتضمن الذي العلم هي مبسطة بصيغة  المحاسبة

بتدوينها          وذلك ما لمؤسسة الدفترية العمليات معالجة في إليها  يستند

وقياس          تحديد هي أخرى بعبارة أو وتحليلها، نتائجها واستخراج  وتصنيفها

من        مستخدميها تمكين بغرض للمؤسسة القتصادية المعلومات  وإيصال

وفق          وذلك سليمة مالية معلومات على مبنية وقرارات أحكام  تكوين

تقارير          شكل على معلومات توفير إلى يهدف مفتوح معلوماتي  نظام

النظام          ويدعى العلقة أصحاب إلى وإيصالها المؤسسة عن مالية  وقوائم

.104المحاسبي

تملكها              التي والموجودات الصول معرفة المحاسبة من الهدف  ويكون

حيث        من المؤسسة نتيجة عنها،ومعرفة المترتبة واللتزامات  المؤسسة

المترتبة          والنقدية المالية التدفقات معرفة ثم سنة، خلل والخسارة  الربح

بالضافة         تغطيتها، على قدرتها ومدى للمؤسسة المختلفة النشاطات  عن

اتخاذ          في والمساعدة المؤسسة، تحتاجها التي المالية القوائم توفير  إلى

. المؤسسة       إدارة كفاءة مدى ومعرفة السليمة القرارات

إلى                 تسعى ل ربحية غير مؤسسات عن عبارة الجمعيات لن  ونظرا

تتمثل          القواعد من بمجموعة تتميز محاسبتها فإن المادي، الكسب  تحقيق

104   / طبعة-   /     /   الصفاء منشورات الجمعوي العمل الساسفي بايزو :2009إبراهيم . 60ص/
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مصادر          وجود يستلزم الهداف من مجموعة لتحقيق سعيها أن  في

       . الهيئة     على يتعين سنة كل نهاية وفي عليها للنفاق اليرادات من  واضحة

وإقراره،        لمناقشته التقريرية للهيئة الختامي الحساب تقديم  التنفيذية

خاصة         سجلت في والنفقات اليرادات تسجيل الجمعيات على  ويتعين

النظام         وضع ثم والدورية، الختامية الحسابات إعداد لتسهيل  ومنسقة

وتحديد        اللزمة المالية الدفاتر وتحديد للجمعية الملئم  المحاسبي

المسيرة        المكاتب وصلحيات واجبات من فتحها الواجب  الحسابات

يساعده           أو عنه ينوب ومن المين إلى تحديدا وتسند عموما  المنتخبة

كل             تسجيل أن من يتأكد أن المين على يجب كما الرئيس، مع  بتنسيق

للقواعد          وفقا يتم مصروفات أو إيرادات كانت سواء المالية  العمليات

وفي        للجمعية، والداخلي الساسي النظام ولقواعد العامة  المحاسبية

حسابات          دفاتر إمساك الجمعية على يتعين إنتاجية نشاطات وجود  حالة

الدفترية   للمجموعة .105مساعدة

في               جمعيات عن عبارة هي بالمغرب الرياضية الندية أن  ورغم

ظهير     لحكام تخضع لها      1958الصل، فإن وتتميمه، تغييره تم  كما

بميزانيات         تسير كونها الخرى، الجمعيات عن تختلف وأهدافا  مميزات

محاسباتي         بنظام تنفرد فالندية لذلك السنتيمات، بمليير تقدر  سنوية

     . المقتضيات    تطبيق خلل من نجد بحيث العادية الجمعيات  خاصعن

ودقيق،         صحيح بشكل محاسبتها بمسك ملزمة الجمعيات أن  القانونية

: النصوص       لبعضهذه مختصر عرض يلي وفيما

 *: المال     بتدبير المرتبطة العامة تأسيس  القوانين  فقانون

الفصل      ينصفي المعدل الجمعيات     32الجمعيات على يتعين أنه  على

تقدم          أن العمومية الجماعات إحدى من إعانات دوريا تتلقى  التي

 . وتضبط       المذكورة العانات تمنحها التي للوزارات وحسابها  ميزانيتها

التي           الحسابات دفاتر المالية في الوطني القتصاد وزارة وكيل من  بقرار
105  :  / ص-   /   سابق مرجع بايزو .61إبراهيم
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الوزارة          إلى بمقتضاها تسلم التي والشروط الجمعيات تمسكها أن  يجب

دفاتر          على وتجري الولى الفقرة في إليها المشار والحسابات  الميزانية

من            أكثر ذهب قد المشرع إن بل الوزارة هذه مفتشي مراقبة  الحسابات

على             يعاقب أنه على الفصل ذات من الثالثة الفقرة نصفي حينما  ذلك

من       قدرها بغرامة سبق ما الجمعية   1000إلى  120مخالفة وتحميل  درهم

. المدنية  المسؤولية

الفصلين          ينصفي و  32كما القانون     32مكرر نفس من مرتين  مكرر

فالفصل        محاسبية، مالية صبغة ذات إجراءات على   32على يوجب  مكرر

المانة         لدى تتلقاها التي الجنبية المساعدات بكل التصريح  الجمعيات

داخل          وذلك ومصدرها عليها المحصل المبالغ تحديد مع للحكومة  العامة

هذا           مخالفة على ويعاقب بالمساعدة التوصل تاريخ من يوما ثلثين  أجل

القانون          نفس من السابع الفصل مقتضيات وفق الجمعية بحل  الجراء

  . الفصل       أما البتدائية المحكمة اختصاص من الحل يجعل  مكرر 32الذي

الفصل          في المنصوصعليها بنفسالجراءات الجمعيات يلزم فهو مرتين

من           32 درهم آلف عشرة مبلغها يتجاوز دورية إعانات تتلقى كانت  إذا

التي         الشركات أو العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات  إحدى

كليا          رأسمالها في الذكر النفة والمؤسسات الجماعات أو الدولة  تساهم

. المالية          المحاكم بمدونة المتعلقة القانون مقتضيات مراعاة مع جزئيا، أو

رقم     القانون ينص المالية    62-99كما المحاكم بمدونة  في 106المتعلق

: "    118المادة  للحسابات    الجهوي المجلس يمارس يلي ما  على

: اختصاصه      دائرة حدود في التالية الختصاصات

تلك...         غير المقاولت تتلقاها التي العمومية الموال استخدام  مراقبة

في           مساهمة من تستفيد أخرى أجهزة أو جمعيات أو أعله،  المذكورة

رقم-     106 شريف الخر      1-02-124ظهير ربيع فاتح في رقم)    2002يونيو  13 (1423صادر القانون  62-99بتنفيذ
بمدونة   المتعلق

عدد              الرسمية بالجريدة منشور المالية : 2002أغسطس  15بتاريخ  5030المحاكم .2294ص 
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هيئة            أو محلية جماعة تقدمها شكلها كان كيفما مالية مساعدة أو  رأسمال

 ." الجهوي       المجلس لمراقبة يخضع آخر جهاز أو

الحكومية       الدوريات:* المصالح من صدرت التي الدوريات  أغلب

تضمنت          معها شراكات عقد تروم التي تلك خاصة للجمعيات  والموجهة

بها          اللتزام الجمعية على يجب التي المحاسبية الجراءات تحدد  فقرات

الول          الوزير دورية وأشهرها الدوريات بين ومن الجبار سبيل  على

المصالح       107إدريسجطو  بين التشاركية للعلقة مؤسسة اعتبرت التي ، 

جهة         من المدني المجتمع وجمعيات جهة من الحكومية  والمؤسسات

تتجاوز              بما مؤسسة أية دعم يتم أن يمكن أنه على نصت أنها إذ  أخرى،

شراكة      50.000قيمته  اتفاقية إطار في إل إلزامية.   108درهم على  وأكدت

أي         تقديم عند المستقبلية والميزانية للمؤسسة، المالية التقارير  تقديم

في            جزئيا ولو الدولة تساهم مصلحة أو مؤسسة أية من دعم  طلب

ميزانيتها   أو تلك.        109رأسمالها فيها بما المتابعة آليات على نصت  كما

منح          أو دعم من صرفه تم ما إنفاق بأوجه إلى.  110المتعلقة  بالضافة

من          أكثر تتلقى التي الجمعيات عرضحسابات وجوب على  تأكيدها

المختصة       500.000 الجهات طرف من التصديق على . 111درهم

الساسية               والقوانين الداخلية النظمة أن نجد سبق ما على  علوة

عند          العامة للجموع مالية تقارير تقديم ضرورة تنصعلى  للجمعيات

إطار.           في الجمعيات طرف من توقيعها يتم التي التفاقيات إن ثم  انعقادها

طبيعة            نصوصذات من تخلو تكاد ل الممولة والجهات الهيئات مع  شراكة

محاسبية.

على              تساعد التي المالية، للمعلومات منظومة المحاسبة أن  وبما

من         مجموعة إشارة رهن ووضعها المعلومات من مجموعة  إعطاء
عدد-      107 الول الوزير بتاريخ   7/2003دورية  2003يونيو 27الصادرة
عدد-       108 الول الوزير دورية .2صفحة –  :7/2003أنظر
عدد-       109 الول الوزير دورية .3صفحة –  :7/2003أنظر
عدد-       110 الول الوزير دورية .6صفحة –  :7/2003أنظر
عدد-       111 الول الوزير دورية .7صفحة –  :7/2003أنظر
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ميزانيات         على تتوفر أصبحت الندية أن وبما للمراقبة،  المتدخلين

من         الموضوع ألمحاسباتي المخطط على بالعتماد ملزمة فإنها  ضخمة،

لفرق          الوطنية المجموعة شخص في القدم لكرة الملكية الجامعة  طرف

المفروضعلى.       112النخبة ألمحاسباتي بالمخطط شبيه مخطط  وهو

تحقيق            إلى يهدف ل الذي الجمعية نشاط في يتمثل اختلف مع  الشركات

طرف         من المطبقة للضرائب منتوجاتها خضوع عدم وكذلك  الربح،

لمختلف.        والفعال المعقلن للتسيير أداة المخطط هذا ويعتبر  الدولة

   . التي     المور بين فمن النادي ومنتجات ونفقات ومطلوبات  موجودات

السنة            لنتيجة عرضه عند نادي كل أن نجد المخطط، هذا عليها  يركز

فهو            الميزانية، في عجز هناك أن أي سلبية النتائج كانت فإذا  المالية،

  . إذا        أما للعمل جديدة إستراتيجية وإيجاد المكونات مختلف بترشيد  ملزم

أيضا            ملزم فالنادي الميزانية، فائضفي هناك أن أي إيجابية النتائج  كانت

. المردودية         لتحسين أخرى طرق ابتكار على والعمل النفقات بترشيد

إنجازها           يتم التي العمليات مختلف على الطلع خلل من فإنه  وبالتالي

المتدخلين         ولكل للجامعة يمكن المحاسباتي المخطط هذا مستوى  على

الصحي          الجو توفير على والسهر الندية، مالية على الرقابة  ممارسة

 . لستمرارها  الملئم

112 - plan comptable / commission du G.N.F.E de coordination et de suivi du Projet de Mise à Niveau  
de Foot ball.
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: الول   الفصل خلصة

الذي               والمؤسساتي القانوني للطار تطرقنا خلل من فإنه الخير  وفي

من           أساسيا ركنا أصبحت أنها إلى نخلص الرياضية، الندية به  تعمل

فروعها،        وتعددت اختصاصاتها تنوعت بحيث المدني، المجتمع  مكونات

وثقلت         ميزانيتها وارتفعت حجمها كبر حتى فيها، المنخرطون  وتكاثر

         . الندية  أن إذ مشاكل، عدة من تعاني لزالت لكنها مسؤولياتها  كذلك

والخاصة،          العامة القوانين من مجموعة إطار في تنظيمها رغم  الوطنية

والبشرية،          المالية مواردها لتطوير الليات من مجموعة من تمكينها  ورغم

النحراف،            عالم إلى الهواية إطار من الخروج عن عاجزة زالت ل  فهي

هذه          أسباب هي فما البنيوية، الختللت من مجموعة نتيجة  وذلك

بتجاوزها؟      .    الكفيلة الرهانات هي وما الختللت؟
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الرياضية  :   الندية الثاني  : الفصل

. والرهانات  الختللت

بصفة              المغربية الرياضة منها تعاني التي الختللت عن الحديث  إن

هذه           بتجاوز الكفيلة الحلول عن والبحث ، خاصة بصفة والندية  عامة

إلى           الموجهة الملكية الرسالة على يحيلنا ، منها تعاني التي  الكراهات

استطاعت         التي الرياضة حول الثانية الوطنية المناظرة في  المشاركين

        ، بمسمياتها الشياء وسمت المغربية للرياضة الحقيقي الواقع  تشخيص

عن        المسئولون اعتبرها والتطور،بحيث للقلع اللزمة الحلول  وأعطت

طريق         وخارطة أساسية وأرضية متكامل برنامجا الرياضي  ،113القطاع

عليه        : " ....     تتوفر لما واعتبارا نجد الملكية الرسالة في جاء ما بين  ومن

الملح           الشكال فإن ، الرياضي الميدان في زاخر رصيد من  بلدنا

113 -    / سنة   الرياضة حالة اليازغي /  2008منصف العدد/    نظر وجهة ص /  :2009سنة/  5منشورات

110 .
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القطاع         وضبط تقنين تتولى التي والسلطات المهنيين على  المطروح

الرياضة           إليه آلت ما بشأن المشروع التساؤل في يتمثل ،  الرياضي

وغياب             ، الجمود حالة لتجاوز به القيام يلزم وما ، تدهور من  الوطنية

تعانيها   . التي النتائج

يمكن               ، الكثيرة علته على الوطنية لرياضتنا المقلق الوضع  إن

نظام      :     في النظر إعادة بإيجاز وهي رئيسية إشكالت في  تلخيصه

الطار          وملئمة ، والندية الجامعات تسيير في به المعمول  الحكامة

التكوين           مسألة وكذا ، القطاع هذا يعرفها التي التطورات مع  القانوني

          ، الرياضية التحتية البنيات توفير على علوة ، التمويل ومعضلة  والتأطير

القطاع          بهذا للنهوض البعاد متعددة وطنية إستراتيجية وضع يقتضي  مما

الحيوي.

في                الرياضية الممارسة تنظيم أسلوب أن ، تعقيدا المر يزيد  ومما

فيما           التنسيق غياب مع الفاعلين من العديد تدخل على يعتمد  بلدنا

جمعوي           إطار ضمن نشاطهم يمارسون اغلبهم كون عن فضل ،  بينهم

. والهواية       التطوعي العمل مبدأ على أساسا يقوم

واضح                بشكل يتم ل ما غالبا المسؤوليات تحديد أن ، والمر  والدهى

تسيير          في الديمقراطية والنجاعة الشفافية عناصر تتوفر ل حين  في

بعض           بها تتسم التي الجمود حالة عن ناهيك ، والندية  الجامعات

له           تخضع التي التجديد نسبة انعدام أو وضعف ، الرياضية  التنظيمات

اعتبارات           في التعاقب حول الخلف ينحصر ما وغالبا ، التسييرية  هيآتها

. ضيقة      فئوية أو شخصية صراعات أو

لتنظيم               وفعال عصري نظام وضع يتعين فإنه الحالية، الزمة  ولتجاوز

الوطني         الرياضي المشهد هيكلة إعادة على يقوم الرياضي،  القطاع

المكلفة       الهيآت ودمقرطة الحترافية الرياضية التنظيمات  وتأهيل

بالتسيير.
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والقانونية          المؤسساتية التدابير اتخاذ شيء كل قبل يتطلب الوضع  إن

        ، العالمية الرياضة تعرفها التي المتسارعة التطورات لمواكبة  الملئمة

الحترافية    ... تطوير متطلبات ولسيما

لذلك              .  التمويل هو يظل الحديثة الرياضة في الزاوية حجر أن  بيد

العمومية           العتمادات من الرفع خلل من سواء مصادره تنويع إلى  ندعو

العام          القطاعين بين شراكات بعقد أو ، الرياضة لقطاع  المخصصة

والخاص.

والفتحاص              المراقبة آليات وتعزيز اعتماد على الشأن هذا في  ونلح

مالية            تعرفه الذي للتعتيم حد لوضع ، القويم النهج فهي ،  والمحاسبة

التدبير          وسوء التبذير ولنزوعات ، الجمعيات وميزانية الندية من  العديد

... للقانون     المخالفة الممارسات من وغيرها

يكونوا             لن الخاص والقطاع المحلية الجماعات بالخصوص لندعو  وإننا

المخطط           في وفعالية والتزام حضور من ذلك يعنيه ما بكل  شركاء

ومجتمعا     :     ، رياضية إستراتيجية المغربية الرياضة لتنمية الجديد  المندمج

السلطات           مع لجهودها تضافر في وذلك ، رياضيا واقتصادا ،  رياضيا

الوطنية       .... " والولمبية الرياضية الحركة وهيآت ،   .114العمومية

الرياضية         الندية معوقات إلى سنتطرق فإننا الساس هذا  وعلى

المبحث(   )        (  الندية هذه تنتظر التي التحديات إلى ثم الول  المبحث

الثاني ).

الرياضة -               /114 حول الثانية الوطنية المناظرة في المشاركين إلى الموجهة الملكية الرسالة من  مقتطف
الصخيرات  /  .25 – 24 أكتوبر
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    : منها  تعاني التي المعوقات الول  المبحث

. بالمــــغــــرب   الرياضية الندية

تعترضها            للرياضة الفقري العمود باعتبارها المغربية الندية  إن

عدم          في أساسا تتمثل التي الضعف ونقاط المعوقات من  مجموعة

لسيما          ، الحالية الرهانات مع بالمغرب للرياضة القانوني الطار  ملئمة

استثمارات         ضعف إلى بالضافة ، الحترافية تطوير مستوى  على

التحتية          البنيات مستوى على خصوصا المجال هذا في المحلية  الجماعات

ملك          بمثابة الندية أصبحت حيث التسيير مشاكل عن ناهيك  الرياضية

           ، عقود لعدة الرئاسة كرسي عن يتخلوا لم الذي الشخاص لبعض  خاص

65



للطر           بالنسبة التكوين نظام ضعف عن الناتج الختصاص عنصر غياب  ثم

الدارية      . أو منها التقنية سواء الرياضية

المطلب            (   قانونية إكراهات من تعاني الرياضية فالندية  و ) Iوبالتالي

المطلب    (   وبشرية مالية إكراهات )  IIمن

القانونية  :   الكراهات الول :المطلب

عدة                مند خاصة بصفة والندية عامة بصفة الوطنية الرياضة  عانت

والتنمية         الديمقراطية لتعزيز عائقا شكلت الختللت، من العديد  سنوات

التشريعية         النصوص بدت فقد ذلك مع وبالموازاة والبشرية،  الجتماعية

دقيقة            غير أو كافية غير المجال هذا في العمل بها الجاري  والتنظيمية

الوقت          في أصبح الذي الرياضي النادي شأن وتسيير لتنظيم  بالنسبة

في           النظر إعادة يقتضي مما سريع، تطور وفي للعولمة خاضعا  الراهن

ومرسومين          قانون صدور من بالرغم لنه لها، المنظم القانوني  الطار

عبارة          القوانين هذه ضلت فقد بالمغرب، الرياضي الشأن لتنظيم  وقرار

   . الساس         هذا وعلى شيء كل ويمنع شيء يرخصكل مثقوب، غربال  عن
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النصوص          تضارب شقين خلل من الكراهات هذه تناول سنحاول  فإننا

فقرة (  فقرة)      ( 1القانونية القانوني المستوى على فراغ ) .2ثم

:  1  الفقرة - النصوصالقانونية-:      تضارب

القانونية              النصوص شابت التي التضاربات بعض إلى التطرق  قبل

تراتبية          إطار في أنه إلى الشارة تجدر الرياضية، للندية  المنظمة

يملكها           التي تلك من أعلى قانونية قوة يملك المرسوم فإن  القوانين،

المادة.          تنصعليه ما إلى وبالرجوع النصوص مستوى فعلى  من 13القرار

اختصاصات          1995مرسوم  بين من أن إلى فقراتها أحد في تشير  التي

والمهيئين        المدربين استخدام عقود وإبرام التفاوض الفريق  مكتب

النظمة          تحددها التي القواعد وفق أجورهم، الجمعية تدفع الذين  البدنيين

المعنية   بالجامعة المادة       115الخاصة فقرات أحد إلى وبالرجوع لكن ،17 

لسنة     الوزاري القرار حق      1997من المديري للمكتب تمنح أنها  نجد

في          والمحاضرين المدربين مع إبرامها يتم التي العقود  التفاوضفي

الجامعات،          من جامعة كل في المحددة للقواعد طبقا البدنية  التربية

الجمعية     من أجورهم يتقاضون التناقض.    116والذين هذا إلى  فبالضافة

مرسوم           في المدرب التفاوضمع حق للفرع يعطي الذي  ،1995القانوني

قرار        بموجب المديري المكتب إلى يمنحه إلى    1997ثم يخول هنا فالمر ، 

   . عما         النظر وبغض القرار من أقوى حجية للمرسوم أن اعتبار على  الفرع

في          تتمثل أساسية مسألة أمام يضعنا المنطق فإن القانون  يفرضه

على          التقنية، الفرع لشؤون المديري المكتب إدارة عن الحديث  صعوبة

له           يمنحها التي القوة إلى استنادا اختصاصاته يمارس الفرع أن  أساس

الفرع            أن إلى بالضافة المديري، بالمكتب معني غير هنا وهو العام  الجمع

الفقرة-    115 المادة   5أنظر مرسوم   13من للجمعيات     1995من النموذجية الساسية بالنظمة  المتعلق
والعصب            للهواة الرياضية

. القدم            لكرة الملكية والجامعة الجهوية
الفقرة-    116 المادة   5أنظر لسنة     17من الوزاري القرار النموذجي    1997من الساسي بالنظام  المتعلق

 . النشطة        المتعددة الرياضية الهواة لجمعيات
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المادية          ومتطلباته له الصلح والمدرب التقني التسيير بخبايا الدرى  .117هو

القدم،           كرة فريق مدرب اختيار صلحية المديري للمكتب مثل خولنا  فإذا

بشكل           انتخابه تم الذي الفريق لهذا المسير المكتب دور هو  فما

؟  المادة     118قانوني نص أن الرياضية     7كما للجمعية الساسي النظام  من

احتضانه             يتم أن لبد الجمعية في النخراط يريد شخص كل أن إلى  يشير

يلتزم            مكتوبا الرئيسطلبا إلى يقدم وأن المكتب من عضوين قبل  من

النخراط         واجب وبأداء للجمعية الساسي النظام باحترام خلله  من

قرار         للجمعية،ويعتبر الداخلي النظام في تحديده يتم الذي  السنوي

نهائيا      النخراط رفض أو بقبول المادة     119المكتب أن حين في  من 7،

كل         في تشترط النشطة المتعددة الرياضية للجمعيات الساسي  النظام

لدن           من محتضنا يكون أن الجمعية إلى النضمام في يرغب  شخص

طلبا            يقدم وأن الجمعية إدارة جهاز من وعضوين الفرع لجنة من  عضوين

في            مبلغه يحدد سنويا اشتراكا ويدفع الفروع أحد رئيسلجنة إلى  مكتوبا

لدى             الفرع لجنة قرار في الطعن يجوز أنه ينصعلى كما الجمعية،  نظام

نهائية         بصورة المر في يفصل الذي الجمعية إدارة النظر.  120جهاز  وبغض

النخراط           رفض أو قبول مسألة يجعل الذي القانوني التعارض هذا  عن

مرسوم    في قرار.     1995نهائيا أن حين في    1997في الطعن إمكانية  يتيح

قوة          أن وبما المديري، المكتب أمام واستئنافه النخراط رفض  قرار

المكتب          أمام الفرع لجنة إلى الصلحية تعطي القرار على  المرسوم

حق.            أي ليسله المرفوضطلبه الشخص أن هو هنا فالشكال  المديري

النخراط           رفضطلب أن لو فماذا الفريق، في للنخراط المستقبل  في

117  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي 136منصف
الثلثاء-   /      /      118 يوم أجري حوار للخميسات الزموري اتحاد رئيسفريق الكرتيلي  2009أبريل  28محمد

بالرباط.
المادة-    119 مرسوم   7أنظر للهواة        –1995من الرياضية للجمعيات النموذجية الساسية بالنظمة  المتعلق

والجامعة    الجهوية العصب
. القدم          لكرة الملكية

المادة-    120 لسنة     7أنظر الوزاري القرار الهواة      1997من لجمعيات النموذجي الساسي بالنظام  المتعلق
. النشطة   المتعددة الرياضية
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الرئيس          مكوار الرزاق عبد كالمرحوم للنادي التاريخية الرموز أحد  طال

من            غيرهم أو للرجاء السابق الرئيس معاش الواحد عبد أو للوداد  السابق

  . أن         بما المغربية الندية تاريخ في واضحة بصمات تركت التي  المرجعيات

     . الرفض        هذا يكون ما وغالبا نهائي القرار أن وبما الجمعية مكتب بيد  المر

كسلح           جاء القانون هذا لن ضيقة، حسابات ضمن مندرجا قانونا  المؤطر

القانون          باسم والتحايل التجاوز إمكانية لهم يتيح المسيرة المكاتب  بيد

الجمعية      رأس على أنفسهم حماية القانون   121وبالتالي فإن وبالتالي ، 

       . المنخرطين     على قيودا يفرض أصبح أنه إذ آخر لشخصضد حاميا  أصبح

ويرفضمن           يشاء من يقبل الذي الرئيس فيها يتحكم لضوابط  ويخضعهم

يجعل          122يشاء النخراط رفضطلب لستئناف منفذ غياب أن عن ناهيك ، 

مرسوم     من السابعة المتفرعة    1995المادة وللقوانين للدستور  مخالفة

رفض           أو قبول مجال تحصر ولم للستئناف منافذ وضعت والتي  عنه،

واحدة    مرحلة في .123طلب

من                  معينة مالية يفرضقيمة لم القانون أن فرغم متصل سياق  وفي

خلل           من للنادي الداخلي للنظام المهمة هذه أوكل فإنه النخراط،  أجل

مرسوم   7المادة  للنخبة    1995من الوطنية المجموعة لكن  تدخلت 124،

مبلغ   ورغم         2500وفرضت قانوني سند أي دون للنخراط أدنى كحد  درهم

الخاصفقد           واقعها وفق المبلغ اختزال في رغبت الندية بعض  أن

انخراطاتب            أمام المجال فتح أن بحجة ، بالتعنت رغبتها  أو 500ووجهت

قانون          250 صدر أجلها من التي الفئة أمام المجال سيفتح  درهم

    ." الرفع      "  أن حين في بالحياحة تسمى التي المزعجة الفئة أي  المنخرط،

121 .   / سابق-   /  مرجع حوار الكرتيلي محمد
سابق-   /  /   . 122 مرجع حوار الكرتيلي محمد
123  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي .137منصف
بطولة-                124 شؤون لتدبير خاصة بلجنة وتعويضها القدم لكرة المغربية الملكية الجامعة طرف من حلها  تم

للنخبة                  القدم كرة
.    2010-2009لموسم         هنا        المطروح التساؤل لكن الفهري الفاسي علي السيد رئيسالجامعة  برئاسة

المجموعة     حل هل هو
ل؟                    أم قانونيا البطولة شؤون لتدبير خاصة بلجنة وتعويضها النخبة القدم لكرة الوطنية
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من          نخبة على مقتصرة المنخرط مؤسسة سيجعل المالية القيمة  من

ميسورين      المجمل في هم الذين انتداب   125الشخاص فسيتم وبالتالي ، 

ل           وسقفا كوطة وضعوا الندية بعض أن بحيث المقاس على  منخرطين

مشوهة           صورة في العام الجمع على السيطرة أجل من تجاوزه  ينبغي

للديمقراطية  والوداد.       126ومركبة الرجاء مثل أندية قدوم فإن  وبالتالي

في      النخراط مبلغ تحديد للمحبين    10.000على إبعاد يعتبر  لكن. 127درهم

أن           الصعب من ستجعل للنخراط المرتفعة القيمة فإن هذا كل  ورغم

مبلغ           المسير بالمكتب مكانته على الحفاظ أو للصعود يتطلع شخص  يؤدي

الجمع           في عليه التصويت أجل من المنخرطين من لمجموعة  النخراط

العام.

إلى                اللتجاء يتم الجمعية ومكتب المنخرط بين نزاع نشوب حالة  وفي

قوانينها          وفق تتدخل وهي الفصل أجل من للنخبة الوطنية  المجموعة

أن           بما القضاء، إلى اللتجاء فيها يتوجب أنه علما التنظيمية،  الداخلية

الرسمية         الجريدة في صادرة قوانين هي للمنخرط المؤطرة  النصوص

الفريق           أو المجموعة أو الجامعة عليها تتوفر التي تلك تفوق .128وقوتها

مرسوم             أن إلى الشارة تجدر عدة    1995كما طياته في  يحمل

المادة        فيه تؤكد الذي الوقت ففي الساسي   12تناقضات، النظام  من

الفردية،         الغلبية باقتراع تتم الفريق انتخابات على الرياضية  للجمعية

للمادة        استنادا الجهوية للعصب بالنسبة النظام  12ونفسالمر  من

الفقرة       أن نجد الجهوية، للعصب المادة   2الساسي النظام  16من  من

مكتب          أن إلى تشير القدم لكرة المغربية الملكية للجامعة  الساسي

. اللئحة    بنظام ينتخب الجامعة

125  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي  137منصف
العدد-   /   126 المنتخب :2009غشت  24الثنين/  2352جريدة  6ص/
127 .   /  / سابق-    مرجع حوار المسيوي العزيز عبد
128  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي .138منصف
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المادة           إلى وبالرجوع أنه للجمعية    10كما الساسي النظام  من

العضاء           من يتكون العادي العام الجمع أن تنصعلى نجدها  الرياضية

المادة    وتشير إلى      10المنخرطين، الجهوية للعصب الساسي النظام  من

إلى          المنتسبة الرياضية الجمعيات جميع من يتكون العام الجمع  أن

الذي          التعديل أن نلحظ حين في انخراطها، لواجبات المؤدية  العصبة

رقم          المرسوم إطار في القدم لكرة الوطنية للجامعة النظام  شمل

في   2.04.359 المادة     2004أبريل  21الصادر في أشار قد أندية   9، أن  إلى

في          فقط بمكتبها ممثلة ستكون النخبة القدم لكرة الوطنية  المجموعة

المجموعة           لندية بالنسبة نفسه والمر ، القدم كرة لجامعة العام  الجمع

برؤسائها         ممثلة ستصبح الجهوية والعصب هواة، القدم لكرة  .129الوطنية

حضور            في مشروع حق من الندية حرم قد التعديل هذا يكون  وبذلك

فرصتها           من حرمها كما لوائها، تحت ينضوون التي المؤسسة عام  جمع

قد            الجامعة تكون الحالة هذه وفي مواقفها، عن التعبير أجل من  الوحيدة

في            العيب أن ظهر ذلك مقابل لكن العام جمعها في القانون  احترمت

نفسه  .130القانون

.  2  الفقرة - القانوني- :     المستوى على   فراغ

عدم       الرهانات       تتجسد مع بالمغرب للرياضة القانوني الطار  ملئمة

مستوى          إلى الرياضية الندية تطوير يخص فيما لسيما ،  الحالية

التشريعية         النصوص تعتري التي الفراغات من مجموعة في  الحترافية

هذا            في عليها الوقوف يمكن التي المور بين ومن الندية، لهذه  المنظمة

المادة             في المشرع ورائه من تركه الذي الفراغ في يظهر  من 44الطار،

نادي-                "   129 كل العام الجمع لحضور استثناء بدون الندية كل أمام المجال يفتح كان السابق النص أن  علما
القسمين     بطولة أندية من

مندوبان                      العام الجمع في يمثله والثاني الول بقسميها الهواة أندية من نادي وكل والثاني  الول
عضو     الرئيسوالخر أحدهما

." الغرض             الرئيسلهذا من منتدب
130 :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي .137منصف
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والرياضة    البدنية التربية يتخذ       131قانون شخصمعنوي كل بأن توضح التي ، 

الربح          على الحصول هدفه رئيسيا نشاطا الرياضية المنافسات تنظيم  من

الشركة          إلى للشارة القانون اقتصار لكن رياضية، شركة بمثابة  هو

من         (  المواد في لها تطرق بحيث مواد أربع في لم) 47إلى  44الرياضية ، 

رياضية،          شركات إلى الرياضية الفرق تحويل في للمساهمة كافيا  يكن

قانون        أعقبت التي التطبيقية المراسيم أن الكيفية    1989كما إلى تشر  لم

النتقال     هذا سيحصل بموجبها . 132التي

المادة            في الفرنسي المشرع كان إلى    11وإذا الفرق تحول  ربط

ذات           شركة إلى التحول يخولها معين معاملت رقم إلى بوصولها  شركات

لقانون          تخضع مختلطة ورياضية اقتصادية شركة إلى أو رياضي  هدف

في    الصادر خاصصادر     1966يوليو  24الشركات نظام إلى  إضافة

اكتفى         المغربي المشرع فإن الفرنسية، الدولة مجلس عن  بمرسوم

مالية،         مكاسب تحقيق غرضها يكون التي الرياضية للشركة  بالشارة

يمتلك            أن مساهم لي يجوز ل اسمية أسهم من وجوبا رأسمالها  يتكون

من    أكثر المائة  30منها مع       133في عمل لعقود الشركة إبرام ضرورة مع ، 

المرحلة           134مستخدميها إلى المواد هذه من أي في الشارة تجاهل أنه إل ، 

ما           هو المر وهذا ومستلزماتها، وشروطها شركة إلى فريق من  النتقالية

الموسم           في رياضية شركة إلى سطات نهضة تحول فشل وراء  كان

حالة       2004-2003الرياضي  عن تحدث المغربي القانون أن بحيث ، 
القانون   44المادة-   131 :"       06-87من أرباح     تحقيق إلى تهدف التي الرياضية للشركات يلي ما  تنصعلى

طبقا         ومسيرة مؤسسة وتكون
مكاسب                     تحقيق غرضها يكون رياضية وأنشطة تظاهرات تنظيم في الحق وحدها القانون هذا  لحكام

شركات.     وتعتبر مالية
رئيسيا                     نشاطا الرياضية المنافسات تنظيم من تتخذ التي الشخاصالمعنوية الربح إلى تهدف  رياضية

." أرباح    على الحصول هدفه
132  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي .138منصف
القانون   45المادة-   133 يمتلك       ".....       06-87من أن فيها مساهم لي يجوز ول أنه إلى الخيرة فقرتها في  تشير

من   رأس   %30أكثر من
." مالها       

المادة-      134 من الخيرة القانون   47الفقرة عقودا    "....      06-87من تبرم أن الشركة على ويجب أنه  تنصعلى
الفنيين    مستخدميها مع

وفقا                   وذلك تنظمها التي الرياضية المنافسات في للمشاركة المدعوين الرياضيين ومع  والداريين
." العمل   قانون لحكام
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وعن            أخرى إلى وضعية من النتقال عن يتحدث ولم مرة  التأسيسلول

لكرة         الوطنية بالمجموعة وعلقتها هاوية بطولة داخل الشركة  وضعية

النخبة  لهذا        135القدم يمكن وهل الفريق داخل المنخرط موقع  وعن

ناديين      في مساهما يكون أن .136المنخرط

القانون            تعتري التي الثغرات بين مادته     06.87ومن في جاء  التي 63ما

ذات   "         الرياضية الجماعات القانون هذا لحكام تخضع ل أن  تنصعلى

تمنح  ".          القانون هذا نهاية في وردت التي المادة فهذه العسكري  الطابع

اللتزامات،           كل من حل في وتجعله الملكي، الجيش لفريق مطلقا  امتياز

القوات           منظومة في العسكري الفريق وضعية أن تجاوزا افترضنا ما  وإذا

الرياضية          الشركة لنظام يخضع أن المستبعد من تجعل الملكية  المسلحة

العسكري           الفريق تحرير بتاتا المقبول غير من فإنه المثال، سبيل  على

جمهوره          عن تصدر قد التي الشغب حالت اتجاه التزاماته عدم  137من  أو

  . فإنه       وبالتالي القانون في الواردة المالية والغرامات للعقوبات  الخضوع

تبتدئ          التي العسكري للفريق الممنوحة الفضلية استمرار في غراب  ل

الدبية           تقاريره عن والعلن علنية العامة جموعه عقد من تنصله  من

للنخبة         138والمالية الوطنية البطولة في المشاركة شروط من أن  كما

من          يتكون النخبة القدم لكرة الوطنية للمجموعة إداري ملف  تقديم

وصل              ثم العام الجمع ومحضر المالي والتقرير الدبي  التقرير

هذا؟        139اليداع كل من الملكي الجيش فريق فأين

135  : ص-   /   /  سابق مرجع اليازغي .122منصف
136  / حوار-   /           الرياضي للتدبير الفريقية ورئيسالجمعية الرياضي القتصاد في مؤهل أستاذ قعاش  محمد

الربعاء    يوم  11أجري
.2009فبراير         بالرباط 

مباراة-                137 أثناء بالجديدة العبدي بملعب وتخريب شغب من الجيشالملكي فريق جمهور أحدثه ما  مثل
الجديدي     الحسني الدفاع فريق

الرياضي              الموسم برسم الجيشالملكي .2008-2007وفريق
138  :  / عدد-   /     المساء بجريدة منشور مقال اليازغي الثلثاء /   685منصف  2008دجنبر  02بتاريخ
شباب-   /             139 بفريق سابق ومسئول حلها قبل النخبة القدم لكرة الوطنية المجموعة مدير الناصري  محمد

يوم /     أجري حوار المحمدية
بالرباط 2009يناير  21الربعاء        
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قانون                ميزت التي الفراغات أهم تبقى بالتربية  06.87لكن  المتعلق

الحتضان،         خلل من المالية بالتغطية المتعلقة تلك والرياضة  البدنية

خاصة           مؤسسات طرف من الندية من مجموعة احتضان  فرغم

   : مع.      خريبكة وأولمبيك المواني استغلل مكتب مع كالرجاء  وعمومية

على          لكن وغيرها، الشعبي البنك مع والوداد للفوسفاط، الوطني  المكتب

المراقبون           يقوم حق وبأي التفاقيات؟ هذه إبرام تم قانوني أساس  أي

الول          الوزير كان وإذا الحتضان؟ اتفاقيات نفقات على بالتأشير  الماليون

وجود           يفرضهذا أل درهم، مليوني في الحتضان نفقات سقف  حدد

قانونية  ؟140اتفاقية

الحتضان                لمفهوم الشارة من لبد الشكاليات هذه الخوضفي  وقبل

المادة         إلى فبالرجوع المشابهة، المفاهيم بعض عن  من 29وتمييزه

بأنه          " الحتضان يعرف المشرع أن نجد والرياضة البدنية التربية  قانون

الرياضية        الحركة تنمية في والخاصة العامة المؤسسات  مساهمة

   ." بكونه،     أيضا ويعرف للرياضيين والمهني الجتماعي بالمستوى  والنهوض

صورة"           تلميع إلى أساسا ترمي مزدوج بعد ذات للتواصل  تقنية

دعم          أو مساعدة تقديم طريق عن سمعتها وتحسين المحتضنة  المؤسسة

الجمعية       أو الشخص لتشجيع أو التظاهرة الحتضان".   141لنجاز يعرف  كما

سمعة: "          طويل لمد تحسين لجل معين حدث بواسطة التواصل  بأنه

        . تحسين   إلى تهدف الداخلي للتواصل سياسة أنها كما مؤسسة أو  منتوج

المؤسسة     في الموظفين إدماج )142طرق  ) : سيلفربيكي.    يعرفه حين  في

sylvère Piquet"          يهدف مستشهر قبل من معتمدة خاصة، تواصل  بتقنية

140  : ص-    /   /  سابق مرجع المسيوي العزيز 33عبد
مداخلة-   /           /  141 بالمغرب الرياضية الحركة تدبير حسن أجل من وممارسة، قانون الحتضان الدقاق  الحبيب

 " مناظرة   أثناء قدمت
 /     / " للرياضيات           رشيد مولي بمعهد الرياضية والتنمية والستثمار .1992ماي  30.29الحتضان

142 -  Alain Ehrenberg/ les valeurs du sport au service de l’entreprise / Problèmes économiques 
n°2.171/ Avril 1990/ P :2
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رياضية           تظاهرة خلل المستهلكين أذهان في التجارية علمته ترسيخ  إلى

ثقافية  "143أو

التجارية                العلمة بين العلقة لنا تبرز التعاريف هذه خلل  من

حقوقا          ترتب تعاقدية طبيعة للحتضان فإن هذا إلى بالضافة  والتظاهرة

الرياضيين        بتوظيف المحتضنة المؤسسة فيها تلتزم بحيث  وواجبات

التأهيل          لهم تضمن كما عملهم، في استقرارهم وضمان للنادي  المنتمين

ممارستهم         أثناء المؤسسة في بالنذماج لهم يسمح الذي  المهني

أو           السن عامل بسبب الممارسة تلك عن النقطاع بعد أو  الرياضية

والتقني        والداري المالي الدعم كذلك وتضمن الضطراري،  النقطاع

بوسائل.        المحتضنة للمؤسسة بالدعاية فتلتزم الجمعية أما  للنادي

التجارية        وعلمتها منتوجها لشهار المؤسسة مأمورية وتسهيل  الشهار

اسم            في حتى أو الرياضية الملعب في أو اللعبين ملبس عبر  سواء

القانون.         144الجمعية سبقت الحتضان تجربة أن إلى الشارة تجدر  هنا

ونادي           الوفاء بنك مع البيضاوي للوداد بالنسبة الشأن هو كما  المنظم

سنة        الموانئ استغلل مكتب مع البيضاوي لها.   1987الرجاء كانت لكن  م

تقريبا   .145نفسالهداف

المفاهيم          من مجموعة عن يتميز فالحتضان سبق ما إلى  بالضافة

    "    . نشاط   خلل من الدعاية يعني الذي كالستشهار به المرتبطة  الخرى

بين           عليها متفق مالية مساهمة مقابل رياضي أو ترفيهي أو  ثقافي

143 -R.El otmani/ sponsoring et Mecenat : Essais de définition / Gestion et société / N°18/Ann2e 1992/ 
       P :14.

144  :  / ص-   /   سابق مرجع الدقاق  27الحبيب
وتوسيع- +      :        145 الرياضة، لتنمية الوطنية الستراتيجية في المشاركة إلى يهدف الموانئ استغلل  مكتب

القاعدة     عبر المؤسسة شعبية
عبر                   تجاريا المؤسسة وسمعة مكانة تدعيم ثم البيضاوي، الرجاء لفريق العريضة  الجماهيرية

مقاولة      وتسيير تحديث في المساهمة
. البيضاوي           كالرجاء ضخمة

في       +         :       الفريق للعبي المهني الدماج ضمان إلى يهدف كان فقد البيضاوي الرجاء فريق  أما
التحتية     لبنيات وتطويرا المؤسسة،

هيئات                     عبر الداخلي التسيير بيداغوجية وتحديث تقنين ثم للرياضيين، أكاديمي تكوين وتوفير  للنادي
=. مؤهلة  إدارية

Hassad Mohamed/ Etude de cas ODEP-RCA/ Gestion et société / N°18 /Année 1992 / P70
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المتعاقدين  ضمان"        146الطرفين فكرة خلل من عنه فيتميز الحتضان  أما

لعدم         حد وضع وبالتالي المؤسسة داخل للعب المهني  الندماج

المهنية     حياتهم في والتبات أو      147الستقرار عمدا تجاوزه يتم ما وهذا ، 

بكون          الرعاية، عن الحتضان يتميز كما الستشهار، اتفاقيات في  سهوا

أما           للحدث، العلمي الستغلل في مثل تتجسد تجارية غاية له  الحتضان

بعض           كمساندة تجاري أو مادي هدف بدون تكون أن فيمكن  الرعاية

تكون           أن يمكن وكما هوياتهم، عن الكشف دون للجمعيات العمال  رجال

السوق           في جدد زبائن عن البحث إلى تسعى اقتصادي هدف .148ذات

القانون               إلى فبالعودة التفاقية، هذه إبرام إشكالت عن  06.87أما

     ....": من        تستفيد أن يجوز ول يلي ما على الخيرة الفقرة ينصفي  فنجده

المنصوص        الحكام وفق المؤسسة الجمعيات سوى الحتضان  اتفاق

        ." في    لها التطرق تم التي هي الحكام وهذه القانون هذا في  عليها

الفقرة       10و 8المادتين  أن إذ نفسالقانون، المادة   3من :" 8من ل   تقول

إل         الدولة ومؤسسات المحلية والجماعات الدولة مساعدات من  تستفيد

المادة      في عليها المنصوص اشترط".    10الجمعيات القانون فإن  وبالتالي

الفراد          وهبات مساعدات على للحصول العتماد توفر المادة خلل  من

أن         يمكن ل والعتماد الخاص، للقانون الخاضعين المعنويين  والشخاص

الساسي          للنظام مطابقة الساسية الجمعية قوانين كانت إذا إل  يكون

الدارة    تضعه الذي .149النموذجي

يقدم          لم والرياضة، البدنية التربية لقانون التطبيقي المرسوم صدور  لكن

وزير         تأشيرة بالتنصيصعلى اكتفى بحيث الحتضان، لعقود  نموذجا

والتنمية-   /    /    "    146 والستشهار الحتضان مناظرة في مداخلة والستشهار الحتضان مفهوم العلمي  المنبه
مولي " /    بمعهد الرياضية

للرياضات          /  : 1992يونيو  30-29رشيد   5ص/ 
147  : ص-   /   /  سابق مرجع الدقاق .40الحبيب

148 - R. el otmani / Sponsoring et Mecenat / OP.Cit / P :15 
المادة-    149 القانون   10أنظر .06-87من والرياضة     البدنية بالتربية المتعلق

76



الحتضان    اتفاقيات على نظرا.        150المالية للشكالية حل يعط لم ذلك أن  إل

احتضان           اتفاقيات توجد ل أنه أي الحتضان، لتفاقية رسمي نموذج  لغياب

العمومية         المؤسسات وبعض الجمعيات بعض بين تعاون اتفاقية  بل

المراكشي.          الكوكب بين الشراكة لتفاق بالنسبة الشأن هو كما  والخاصة

للبريد   الوطني .151والمكتب

فبعد               بدايته، من أعرجا ولد الحتضان فمشروع آخر صعيد  على

إلى            تشير دورية إصدار إلى الول الوزير يبادر لم عليه، الدولة  موافقة

المؤسسات         في متجسدين محتضنين من الول القسم فرق  استفادة

وفق           محتضن عن البحث إلى فريق كل دفع الذي المر  العمومية،

النادي           فريق أن إذ والسلطوي، المالي النفوذ فيها تدخل خاصة  أساليب

   " من      "  يستفد لم دومو محمد مثل رياضية شخصية وجود رغم  القنيطري

احتضان   اتفاقية .152أي

كرة                 فروع سوى منه تستفد لم الحتضان فمشروع أخرى جهة  من

إلى            يهدف كان المشروع هذا من الساسي الهدف أن حين في  القدم،

الذي          العتماد لن المديرية، المكاتب فروع جميع على عائداته  تعميم

تعدد         باعتبار للجمعيات يمنح الحتضان اتفاقيات من الستفادة  يخول

أن          يجب الحتضان فاتفاقية هنا ومن فيها، المنخرطين وعدد  أنشطتها

الفرق          جميع على المالية عائداتها ويعمم المديري المكتب بها  يتكفل

كرة            فرق استحواذ هو الواقع أن إل تطويرها، في يساهم الذي  بالقدر

السنتيمات          من المليين ببعض تفضله مع الحتضان عائدات على  القدم

اسمه      تحمل التي الخرى الفروع حالة     153على ندرج السياق هذا وفي ، 

فقد           الشعبي البنك طرف من محتضنا كان عندما البيضاوي الوداد  فريق

قدره          مبلغ على المؤسسة هذه من يحصل النادي سنتيم،  500كان  مليون
مرسوم-          150 من الولى المادة من السادسة الفقرة البدنية     1993أنظر التربية قانون بتنظيم  المتعلق

والرياضة.
151  : ص-    /   /  سابق مرجع المسيوي العزيز .38عبد
152  :  / ص-   /   سابق مرجع اليازغي .132منصف
153   /   :  / الجمعة-    وتاريخ حدث برنامج المغربية الرياضية .2009يناير  23قناة مساءا/    العاشرة الساعة
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مبلغ         على لوحدة القدم كرة فرع فيها في   400يستحوذ سنتيم،  مليون

مبلغ        بينها فيما الفروع باقي تتقاسم سنتيم  100حين .154مليون

اتفاقيات               ميزت التي القانونية الفراغات أن إلى الشارة  وتجدر

آنذاك         " المالية وزير دفعت القتصادية والمؤسسات الفرق بين  الحتضان

        " تصحيح  مهمتها الثمانينات نهاية في لجنة تشكيل إلى القباج  محمد

أن         المقترح من وكان العمومية، وشبه العمومية المؤسسات  وضعية

يتم           أن قبل القدم، كرة ميدان من للدولة التابعة المؤسسات  تنسحب

وسط     حل إلى طرف         التوصل من موقعة دورية إصدار إثره على  تم

من           المقدم الدعم حجم تحدد الفيللي اللطيف عبد السابق الول  الوزير

في         الول القسم أندية إلى العمومية سنتيم،  200المؤسسات  مليون

في     الثاني القسم سنتيم  100وأندية .155مليون

من                المليير ضخ الحتضان مشروع أن إلى نخلص الخير  وفي

إضافة           أية تقديم دون سنوات عدة طيلة القدم كرة في  السنتيمات

بل             ، للتحملت دفتر إطار في دعمه يقدم يكن لم المحتضن ،لن  ظاهرة

. المسيرة      للمكاتب التصرف صلحية تمنح كانت

المغربي                 الجمعوي الوسط أن يتضح ذكره سبق ما كل خلل  ومن

من          العديد استعمل بحيث المصالح، عن الصراع من حالت  شهد

سياسيا،         مصعدا أو الجتماعي للرتقاء وسيلة الجمعية بنية  الشخاص

. العام       الصالح ولمفهوم الجمعوي للمنطق مناف بشكل

فعال                بحضور المصحوبة الديمقراطية غياب تسجيل يمكن  كما

لصالح          التعبوي عمقها من الجمعية مصطلح بدوره أفرغ الذي  للمنخرط

جمعيات         مصادفة النادر من أصبح بل والمصلحية، الضيقة  السلوكيات

الرياضيين        المسيرين من جديدة أجيال تكوين في الذي  156تستثمر المر ، 

154  : ص-   /   /  سابق مرجع اليازغي .132منصف
155 . السابق-    نفسالمرجع

156 Reda Lahbabi / Guide des association Sportives au Maroc / impression Afrique Orient a Casablanca 
  / 1999/P :11-12 
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منها          تعاني التي والبشرية المالية الكراهات عن الحديث إلى  يدفعنا

. بالمغرب   الرياضية الندية

   : والبشرية  المالية الكراهات الثاني   .  المطلب

الميدان                في لكنها المجالت، من العديد في التردد كثيرة قولة  هناك

  "    ": وعت     فلقد الحرب عماد المال فيها لجدال حقيقة تعتبر  الرياضي

الفرجة          صنع وبالتالي والنجازات البطولت تحقيق بأن الندية من  العديد

إلى         إضافة المعتمدة، المالية بالمكانيات شديدا ارتباطا يرتبط  لمناصريها

القدم          فكرة وممنهج، عقلني بشكل تدبيرها على القادر البشري  العنصر

الشركات           بين ضارية حرب رحى حوله تدور اقتصادي منتوج إلى  تحولت

للظفر          والبشرية المالية إمكانياتها كل استثمار على تعمل التي  العالمية،

          . للمال  استنزافا تعد لم خاصة القدم وكرة عامة الرياضة لن الحرب  بهذه

يتطلب            والبعيد، القريب المدى على استثمار هي ما بقدر الخاص أو  العام

قيمتها          وتأكيد زبنائها على للحفاظ المستوى في بشرية كفاءات  توفير

 . لكن         الخام الوطني الناتج في والمساهمة الثروة خلق في  المضافة

. هذا؟             كل من المغربية الرياضية الندية موقع ما هو هنا يثار الذي السؤال

المالية                للكراهات التطرق خلل من عنه الجابة سنحاول ما  هذا

فقرة)   ( 1فقرة(   البشرية ).2والكراهات

.  1  الفقرة - المالية-:     الكراهات

الولى              المادة في بالشارة المغربي المشرع اكتفى  من 157لقد

تضطلع         الدولة أن إلى والرياضة البدنية بالتربية المتعلق  القانون

إلى         أشار كما ومراقبتها، وتأطيرها الرياضية الحركة تنمية  بمسؤولية

وتضطلع  :"          1المادة-   157 الفراد، وتنمية تكوين في والرياضية البدنية النشطة ممارسة تساهم  تقول
الحركة     تنمية بمسؤولية الدولة

الخاضعون                 المعنويون والشخاص الطبيعيون الشخاص ويساهم ومراقبتها بتأطيرها وتقوم  الرياضية
بما    الخاص، للقانون

الدولة                       وسائل تعزيز وفي لذلك اللزم التجهيز في مبادرات من ويتخذونه أعمال من به  يقومون
في     الوطنية التوجيهات وتطبيق

" والرياضة           البدنية التربية مجال
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الخاصفي        للقانون الخاضعين والمعنويين الطبيعيين الشخاص  مساهمة

لم            أنه هو المغربي للمشرع بالنسبة هنا الملحظ أن إل اللزم  التجهيز

ما            كل عن تغاضيه نتيجة الفرنسي القانون من قليلة أجزاء سوى  يأخذ

تغافل            ثم كما كبيرة، مالية اعتمادات بضخ الدولة يكلف أن شأنه  من

فإن          وبالتالي المجال، هذا في المحلية الجماعات لدور كبير  بشكل

في          الرياضة يضع السياسية وهيآته وتكتلته فرقائه بكل المغربي  المجتمع

أي           من تخلو حزب لي الجتماعية المشاريع أن بدليل اهتماماته،  آخر

الرياضي   للقطاع الوزير       158تصور قدمه الذي الحكومي التصريح أن كما ، 

سنة         الحكومة تعيين بعد إدريسجطو السابق من   2002الول أكثر  كان

مجلس          أمام الحكومة لمشروع تقديمه أثناء الرياضة حق في  مقصر

ومؤهلت "         طاقات إبراز في أنواعها بجميع الرياضة لدور اعتبارا  النواب

ونظرا          لها يتعرض قد التي النحرافات من الحد وفي  الشباب

    . ذلك       من الهدف إن تدبيره أسلوب تغير فقد القطاع هذا  لخصوصيات

الممارسة          وتطوير القطاع هذا لتحفيز اللزمة الشروط توفير في  يتمثل

مختلف         في وعالميا جهويا المغاربة البطال مكانة وتعزيز  الرياضية

الفردية   الرياضية .159النواع

في           الرياضة دور على تنصيصواضح غياب الساسفإن هذا  وعلى

أن          تعدوا ل الحكومية الجهات مساهمة جعل للدولة، العامة  السياسة

. والمناسباتي        المؤقت الطابع عليها يغلب واجتهادات فلتات تكون

يونيو                في الثاني الحسن الراحل الملك خطاب ورغم  1986هذا

على          أكد الثالثة دورتها في المحلية للجماعات الوطنية المناظرة  بمناسبة

القطاعات         وكذا الملعب وبناء بإنشاء مطالبة المحلية الجماعات  أن

موسم-              158 نهاية مع الفريق رئاسة عن ملل بني رئيسالرجاء الفوز    1993-1992على في فشله  بمجرد
التشريعية  =  بالنتخابات

: ص           /   /  سابق مرجع اليازغي منصف عن .213مأخوذ
مجلس-              159 أمام الحكومي البرنامج لمشروع تقديمه أثناء جطو إدريس السابق الول الوزير  تصريح

بتاريخ    2002نونبر  7النواب
: /  / ص      =    /  سابق مرجع اليازغي منصف عن .213مأخوذ
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دورية         ورغم الرياضة، مزاولة قصد للشباب فضاءات وخلق  الرياضية

الخامسوالمسمى         البند وخصوصا المنتخبين إلى الموجهة الداخلية  وزير

الجماعات–     –     بأن تقضي والتي والرياضية الثقافية التجهيزات  برمجة

النشطة         مختلفة تنمية في بالمشاركة مطالبة دائما كانت  المحلية

الحكومية         المصالح مع الشراكة طريق عن إما والثقافية،  الرياضية

 . النشطة          هذه تنمية إلى يرمي دعم أي مع وإما المسئولة

الجماعي          الميثاق إلى بالرجوع الجماعات    160فإنه عمل ينظم  الذي

واحدة،          فقرة يتجاوز لم الرياضي المجال استحضار أن نلحظ  المحلية،

والشباب           كالثقافة أخرى مجالت مع مشتركة جاءت الفقرة تلك أن  كما

إلى         إضافة الطفال، وحضانة والمتاحف العجزة ومآوي الخيرية  والعمال

المادة        نص بها جاء التي الصيغة إذ     . 41أن الجماعي المجلس تلزم  ل

  ": المجلس       يقرر يقول وهو التخيير بصيغة الجماعي الميثاق  تحدث

الجتماعية         التجهيزات وتدبير وصيانة إنجاز في يساهم أو  الجماعي

والملعب       والميادين الرياضية المركبات خاصة والرياضية  والثقافية

سباق        وملعب والمسابح الرياضية والمعاهد المغطاة والقاعات  الرياضية

." والخيل  الدراجات

وسط               رغبة بوجود رهينة الجماعي المجلس مبادرة يجعل المر  هذا

الثانية           الفقرة أن كما بالمدينة، الرياضي القطاع تقوية أجل من  أعضائه

  ". أو         يتخذ الجماعي المجلس أن إلى بالشارة تكتفي المادة نفس  من

الجتماعية         النشطة لنعاش الضرورية العمال كل اتخاذ في  يساهم

: الغاية    ولهذه والرياضية، والثقافية

رقم-    160 رقم         78.00القانون الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الجماعي بالميثاق  بتاريخ 1-02-297المتعلق
 3 (1423رجب  25

رقم)       2002أكتوبر          بالقانون وتتميمه تغييره تم كما رقم      17.08، الشريف الظهير بتنفيذ -08-153الصادر
في         1 الصادر

عدد)     2009فبرابر 18 (1430صفر          الرسمية بالجريدة  صفحة 2009فبراير  23بتاريخ  5711المنشور
536.
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والرياضي     - والثقافي الجتماعي التنشيط في  يشارك

والرياضة       والشبيبة بالثقافة المكلفة العمومية الهيئات  بمساعدة

. الجتماعي  والعمل

الجتماعي      - الطابع ذات والجمعيات المنظمات ويساند  يشجع

." والرياضي  والثقافي

الحضرية                بالجماعات الخاصة المقتضيات فإن ذلك إلى  بالضافة

نجد         المقاطعة مجلس اختصاصات إطار في المقاطعات لنظام  الخاضعة

يمارسمجلس       "  101المادة  أنه إلـــى تشير الجماعي الميثاق  من

الجماعي       المجلس ومراقبة مسؤولية وتحت لحساب  المقاطعة

بصفته         الجماعي، المجلس من ودعم باتفاق يقوم التالية،  الختصاصات

شأنها             من التي العمال بكل المر، يعنيه طرف كل مع بتعاون أو  الخاصة

أو         والمعاقين والمرأة للطفولة الموجه والبرامج والثقافة الرياضة  إنعاش

." صعبة      وضعية في يوجدون الذين للشخاص

أو                 الجماعي المجلس تفرضعلى ملزمة للغة تام غياب هناك أن  أي

على         مادي كشريك الرياضي المجال في النخراط المقاطعة  مجلس

للشباب         حقيقي تنشيطي بدور تقوم الرياضة أن بما  الخصوص،

     . هذا     يقدمه ما إلى بإضافة بالمدينة السنة طيلة بالرياضة  والشغوفين

. للموال     وجلبه مداخيل من القطاع

في                 تدخلها لمجال مئوية تخصصنسبة الجماعات بعض نجد أننا  إل

توجد         كما للجمعيات، سنوية مساعدات تمنح وأخرى الرياضي  القطاع

كما          المحققة، النتائج حسب وذلك مساعدات منح على تعمل  جماعات

أن            لها يسبق لم الحضرية أو القروية منها سواء الجماعات أن  يلحظ

القطاع       هذا لتنمية كبيرة مالية مبالغ الجماعة.   161استثمرت أن  بحيث

بتدخل          التحسيس قصد الرياضية المعدات توفير على فقط دورها  يقتصر

161 - Zenboury Khalid/contribution des collectivités locales dans le développement  du sport : cas de la 
      municipalité de Rabat/ Mémoire du cycle supérieur institut national des sports My rachid /2006/P.
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الجمعيات          إلى الختصاص تفوضهذا فإنها تستطيع لم وإذا  الجماعة،

نفع          من وماله الخدمات بيع إمكانية متجاهلة المختصة المحلية  الرياضية

   . تمويل       ضعف لكن تنميتها في فعالة ومساهمة اقتصادها على  ومردودية

منظم          تشريع غياب بالساسعبر يمر الجماعات طرف من  الرياضة

. القطاع          هذا وتأطير تمويل في المساهمة الجماعات يفرضعلى  ومحكم

إلى          وجدة لمدينة الجديد الجماعي المجلس يسعى الطار هذا  وفي

كل           وجدة مولودية فريق إلى الجماعة تمنحها التي المالية المنحة  تقليص

من   إلى    100سنة سنتيم بسببسقوطه     60مليون وذلك سنتيم  مليون

الثاني        الوطني القسم إلى الول الوطني القسم . 162من

للندية             التحتية والبنيات المادية المكانيات ضمان فإن  وبالتالي

تميزت          التي الناجحة التجارب من الستفادة الدولة يفرضعلى  المغربية،

تشرف           مثل ألمانيا فدولة الرياضة، في السلطة طرف من إيجابي  بتدخل

الجماعات          إعداد خلل من الرياضي القطاع على الداخلية وزارة  بها

النجازات          وراء كان ما وهو المدى، بعيدة ومخططات لبرامج  المحلية

إلى          بالنسبة ونفسالمر وعالميا، قاريا اللمانية الرياضة حققتها  التي

بفضل          احترافي مستوى إلى الكروية الممارسة بها ارتقت التي  فرنسا

 . وكانت         الستينات عقد في الفرق تمويل في المحلية الجماعات  تدخل

  " منح      "   على ديفيري كاستون مارسيليا مدينة عمدة أقدم عندما  البداية

سنة     مارسيليا أولمبيك يلعبه      1960فريق الذي للدور مراعاة مالية  منحة

تقدمه            ما مجموع يبلغ أن قبل بها، والتعريف المدينة لهوية التأسيس  في

الول       القسم لندية الفرنسية المحلية أورو  25.904الجماعات  مليون

موسم   يمثل    2004-2003برسم ما الفرق     4وهو ميزانية من المائة  في

. 163مجتمعة

العدد-    /  :  162 اليوم أخبار . 2009شتنبر  2الربعاء /  128جريدة
163 - Sport stratégie / du 25 Avril au 21 mai 2005/N°16/ Paris /P.8. 
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السلطات           تدخل لول الحالي النجاح لتحقق تكن لم الفرنسية القدم  فكرة

فسنة   الول        1971المحلية، القسم لندية المقدم الدعم حجم  في 18بلغ

بلغ        الذي المالية معاملتها رقم من ارتفاع    5,7المائة ومع أورو،  مليون

إلى        الدعم نسبة تقلصت والشهار التلفزيون من   4عائدات المائة  في

موسم       بلغ الذي الندية معاملت قيمته   2004-2003رقم  مليون 689ما

أن            بما المحلية السلطات انسحاب نقاشحول خلق وراء كان ما  أورو،

المالية       شؤونها إدارة على قادرة غدت المساعدات. 164الفرق  وتتنوع

إلغاء          بين لتتأرجح الندية إلى بأوربا المحلية السلطات من  المقدمة

 ( وتحمل      (   وألمانيا إنجلترا والعمال الموظفين أجور بأداء والتكفل  الديون

الدعم         تعوض طريقة وهي الرياضية، الملعب وبناء صيانة  مصاريف

النهضة         في حقيقيا شريكا المحلية الجماعات وتجعل المباشر  المالي

خلل          المنقذ دور في مناسباتي بشكل يظهر وليسشريكا  الرياضية

من.          لها المقدم المباشر الدعم من الوربية الندية استفادت كما  الزمات

بإيطاليا    (  / طوطوكالشيووطوطوكول مثل الرياضي الرهان  شركات

      (   / مؤسسة  وضع فيه مازال حين في ، بالبرتغال طوطوبول بإسبانيا  كونييل

تذرها-   -        التي الهائلة المداخيل رغم إذ غامضا بالمغرب  طوطوفوت

سنة          الرياضي القطاع به توصل ما أقصى فإن الرهان،  مسابقات

يتعد       2004 لم الرياضية للتنمية الوطني الصندوق مع   80عبر درهم،  مليون

سنة    أن بضخ      1995العلم طوطوفوت شركة خللها  مليون 20اكتفت

         . رهاناتها  تجري التي المؤسسة ضخته ما مجموع إن بل فقط  درهم

سنتي        بين ما القدم كرة فرق يتجاوز   2004و 1995بأسماء  مليون 432لم

    . كرة        أن حين في الجامعات جل منها تستفيد التي المداخيل وهي  درهم،

   . في         الشارة وتجدر الفتات إل يصلها ل الرهان محور هي التي  القدم

يقدر           بالمغرب الرياضي المجال في العام الستهلك أن إلى ذاته  السياق

مقابل    1,2ب  درهم العمل      37مليار قيمة أما بفرنسا، درهم  مليار
164  : ص-   /   /  سابق مرجع اليازغي .271منصف
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فتبلغ   مقابل      60التطوعي المغرب في درهم درهم  12,5مليون  مليار

تتعدى           ل المغرب في الفرجة مداخيل أن حين في  مليين 8بفرنسا،

مقابل   تونسو     32درهم في درهم و      4,5مليون فرنسا في فرنك  3مليار

و      ألمانيا في مارك إيطاليا    180مليير في ليرة بفضل.   165مليار جاء هذا  كل

نمو           نسبة تحقق أنها بحيث الوربية، الندية تنهجها التي التسويق  سياسة

من    تصل إلى    15سنويا المائة على     25في تقتصر ول المائة،  في

مداخيل          على ترتكز أصبحت الندية مداخيل أن باعتبار المحلي  المستوى

تمثل           تعد لم التي التذاكر مداخيل حساب على التلفزي البث  حقوق

تمثل           كانت أن فبعد أوربا، في المحترفة للندية الرئيسية  في 80العائدات

إلى          تراجعت الثمانينات فترة خلل الندية مداخيل من  في 20المائة

      . الفرنسية    الندية حققت المثال سبيل فعلى الحالي الوقت في  المائة

إلى    وصلت حين        250مداخيل في التلفزي البث حقوق من أورو  مليون

إلى       منها النجليزية الندية مداخيل أورو  800وصلت أن  166مليون  كما

الفترة         خلل التلفزي النقل حقوق بفضل ستحصل النجليزية  الندية

من   تشمل        2013إلى  2010الممتدة أن دون أورو، ملياري من أكثر  على

المباريات          نقل مداخيل ثم النترنيت، على المباريات نقل حقوق  الصفقة

إلى      تصل التي آسيا بي      " 717في بي شبكة حافظت كما أورو،  مليون

مقابل"           انتهائها بعد المباريات من ألمثيرة اللقطات ببث حقها على  سي

أورو  192 .167مليون

 " يحصل             "  باريسسانجيرمان مثل فريقا أن نجد هذا إلى  بالضافة

الثاني            النصف أن حين في التلفزي النقل حقوق من موارده نصف  على

جذب      طريق عن تأتي المداخيل بلغو    من الذين ويدفعون  30العضاء  ألفا

مداخلة-   /           / 165 الرياضي للتدبير الفريقية الجمعية ورئيس الرياضي القتصاد في مؤهل أستاذ قعاش  محمد
الرياضي   /             القتصاد في

 / البيضاء         . 2003يوليو  5الدار
166 Mohammed Jawad Doukali et abdellatif benzarhounia / le mamagement Sport cas du foot ball / 
     Memoire Présente pour l’obtention du diplôme du cycle Sperieur. De Gestion / Institut Superieur 
    de Commerce et d’administration des entreprises / Avril 2004/P.164.
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إلى     تصل سنوية المكنة      1370انخراطات استغلل يتم كما للبطاقة،  أورو

خيلها          مدا من والرفع منتجاتها باريسلتسويق في العالمية  .168التجارية

الذي         وهذا  الرياضي المجال في للتسويق واضحة سياسة غياب عن  ناتج

المعوقات            بعض حل في تساهم أن يجب التي المهمة الوسائل احد  يعتبر

المادي          العبء وتخفيف الرياضية الهيئات لها تتعرض التي المادية  وخاصة

. الهيئات      لتلك الرسمية السلطات تقدمه 169الذي

ومزايا                فوائد يبين الذي الرياضي الستثمار قانون غياب إلى  بالضافة

وتبسيط         الضريبية العفاءات خلل من المجال هذا في  الستثمار

الشكارة           صاحب تجعل التي المور من ذلك غير إلى الدارية  المساطر

قانوني    إطار في .170يعمل

الجامعة                طرف من المغربي الكروي المنتوج تسويق يتم حين  في

الطار           هذا وفي الندية، طرف وليسمن القدم لكرة المغربية  الملكية

مقابل         المغرب اتصالت مع احتضان اتفاقية توقيع لمدة   6تم سنتيم  مليار

بمعدل   4 على        1,5سنوات الجامعة منها تحصل سنويا سنتيم  600مليار

على     والندية سنتيم، سنتيم  800مليون ببيع    171مليون الجامعة قامت  كما

المنتخب         ومباريات العرش كأس ومنافسات الوطنية البطولة نقل  حقوق

مقابل       والتلفزة، للذاعة الوطنية للشركة لمدة   225ِالوطني درهم  مليون

من   3 إلى      70سنوات الولى السنة في درهم في   75مليون درهم  مليون

ثم    الثانية الثالثة     80السنة السنة في درهم التي.   172مليون المداخيل  هذه

على           السنة هذه من ابتداء الندية منها تحصل ذكرها  مليون 240سبق

168 - Mohammed Jawad Doukali et Abdellatif Benzarhounia / op .cit/ P : 169.170.

169 Mohammed boufrioua /Le marketing sportif :Cas des clubs football/Memoire présenté pour        
      l’obtention du cycle supérieur de gestion/Institut supérieur de commerce et d’administration des 
      entreprises/avril2008/p :10-11.

170 .   /  / سابق-    مرجع حوار المسيوي العزيز عبد
المنتخب-     :  171169 جريدة .www.almountakhab.comموقع
172170  /   / الخميس-     /    المالي التقرير العادي العام الجمع القدم لكرة الملكية  مركز / 2009أبريل  16الجامعة

التجهيز   /  وزارة محاضرات
. الرباط      
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و      الول القسم لندية بالنسبة لندية    80سنتيم بالنسبة سنتيم  مليون

شكل           على أخرى مداخيل هناك ثم دفعتين، على مقسمة الثاني  القسم

على         البطل يحصل بحيث المتفوقة للفرق مالية  مليون 210تحفيزات

على    والثاني على    170سنتيم والثالث على    140مليون والرابع  120مليون

والخامسعلى    والسادسعلى   110مليون الصفوف  85مليين أما  مليون

على        فيحصلون عشر الثاني إلى السابع  10و 15و 25و 40و 60و 70من

العرشعلى         بكأس الفائز ويحصل بالترتيب، سنتيم  مليون 150مليين

على    والوصيف نصف      100سنتيم من المقصيان والفريقان سنتيم  مليون

على   القسم         50النهاية من الصاعد للفريق بالنسبة أما فريق لكل  مليون

على        الول فيحصل الول القسم إلى والثاني   60الثاني سنتيم  مليون

سنتيم  50على  .173مليون

المغربية           الحكومة سجلته الذي الدخول إلى الشارة تجدر الخير  وفي

يبلغ           مالي لدعم تقديمها خلل من الوطنية القدم كرة سنتيم  28في  مليار

مدى   خطوة         5على يعد الذي الحتراف مشروع مساندة إطار في  سنوات

وتنقيح         والتدبير للتسيير واضحة ميكانيزمات يتطلب ذلك لكن  تاريخية،

الطر         من جديدة بنخبة والستعانة القانونية الترسانة وتقوية  وتعديل

. لندية      اليومي التسيير مجال في الرياضية

:  2  لفقرة -  ا البشرية- :     الكراهات

عليها               تعتمد التي الساسية الروافد أحد البشري العنصر  يعتبر

التوفر         تتطلب التي الندية، بالساسمن المتشكلة الرياضية  المنظومة

ضمان          على والسهر والمالي الداري بالتدبير مهتمة بشرية موارد  على

تتحدد          منتخبة بشرية موارد على ثم الرياضي، للنادي العادي  السير

هناك          أن يعني هذا الستراتيجي، والتخطيط التوجيه في الساسية  مهمتها

يستدعي            فالمر وفاعل فعال رياضي تدبير أجل من أنه على إجماع  شبه

173171-: / العدد   المنتخب .2009نونبر 26الخميس/2379جريدة
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وقانونية          تقنية إدارة من الختصاصات ومتعددة عالية كفاءات على  التوفر

وإدارية  .174ومالية

هو                 المغربي الرياضي المشهد يميز الذي التناقض مظاهر أحد أن  إلى

الشباب          وقيم بصورة ارتباطا أكثر النظري المستوى على الرياضة  أن

المغامرة            لروح قوي تواجد مع التحدي لرفع ويرنوا الصعاب يأبه ل  الذي

المسيرة          النخبة بأن نجد المقال وفي الجديد، اكتشاف في  والرغبة

عن            تتخلى أن تريد ل السن في طاعنة المغربي الصعيد على  للرياضة

بسبب          فشلت الحتضان تجربة أن مع الرياضية، الندية تدبير  مسؤولية

مستوى           إلى الرقي المغربية القدم كرة على أضاع الذي الهاوي  التسيير

يضعوا          لم الذي المسؤولين كاهل على تقع ذلك فتبعات  الحتراف

كل          في المعينة، المواصفات بعض توفر تفرض للندية، قانونية  مرجعية

وذلك           القدم، كرة لندية الرياضي التسيير مسؤولية يتحمل أن أراد  من

خلق          إلى يؤدي مما الترشيح، في والديمقراطية الكفاءة على  بالعتماد

        . مطلع   في برزت التي الوجوه نفس تبقى وأل رياضية نخب  وإحداث

بعض            أن إذ الندية، شؤون تدبر الثالثة اللفية مطلع في حتى  الثمانينات

بل           سنين المستمر وتواجده نفسالسم تكرار فرط من أصبحت  الندية

والنادي          الشخصية بين التماهي من نوعا خلقت الزمن من  عقودا

قنطرة            بمثابة يعتبر النادي هل الخر يخدم من نعرف نعد ولم  الرياضي،

النادي           لخدمة المجند الشخصهو أن أم أهدافشخصية لتحقيق  عبور

.175وتطويره؟

الندية                لجل البشرية التركيبية على الطلع خلل من يلحظ  كما

وبكونها         المسير للشباب استقطابها بعدم تصورا تخلق أنها  المغربية،

     . المسيرين       هؤلء جل أن كما العمر في الضاربين قبل من محتكر  مجال

الولى-    /       /    /   174 الطبعة بالرباط المنية مطبعة جيدة حكامة أفق في بالمغرب الرياضة العكاري الرزاق  عبد
 /           2008سنة/  

.187-186ص         : 
175  :  / ص-    /   سابق مرجع العكاري الرزاق .130عبد
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في            الدخول إلى بهم أدى مما مناصبهم في للبقاء إمكانياتهم كل  يجندون

إلى         الحية قواها وفككت الندية طاقات استنزفت باردة  حروب

على         كان ولو المسير بالفريق الطاحة هدفها متعارضة  مجموعات

الفريق   تألق .176حساب

في                 الرياضية الندية كون هو الستغراب يثير ما أن إلى الشارة  وتجدر

التي         الشابة التدبيرية الكفاءات استقطاب تستطيع ل التدبيري  الشق

السائدة          العقلية ونوعية المقاومة لجيوب ذلك ومرد المغرب، بها  يزخر

من         والتخوف قبلهم من المحمولة والمبادرات القتراحات ترفض  التي

. السنين           ممر مع تجدرت بمصالح تعصف أن يمكن التي التجديد رياح

التدبير              علم على بارتكازها الجيد المسير قياسكفاءة  ويمكن

ومشاكل         بقوانين وإلمامه البشرية الموارد تدبير تقنيات وعلى  والتسيير

التي        المستجدات ومواكبة الرياضي مجال في الرياضية  التنظيمات

الكفاءة          مقياس هي النتائج تكون الخير في النادي،لنه تطوير  يفرضها

 . هذا       على والتسويقي المالي، القتصادي، الرياضي، المستوى على  سواء

للمسير          المجال لفتح ضوابط وضع الضروري من أصبح  الساسفقد

عبر           النادي، هيكلة إعادة في يساهم أن يمكنه الذي والكفء  الحقيقي

ومنهجية         والقتصاد المردودية على يقوم الذي العصري التدبير  اعتماد

تحكمهم          الذين المتعالية الفئة على الطريق منع وبالتالي المشاريع  تدبير

السياسية         السلطة بأصحاب علقات لديهم أغلبهم لن النانية  المصالح

ملكا           وممتلكاتها الجمعية أموال ويعتبرون منهم هم يكونوا لم إن  والمال

النادي      لشؤون العقلني للتسيير ويفتقدون . 177لهم

صلب                  إلى موجهة بشرية موارد إلى حاجة هناك سبق ما إلى  بالضافة

لكل          المدربين في المتمثل الرياضي التأطير أي تقدمها التي  الخدمة
176    /  / بالرسالة-   /       منشور مقال الثاني الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف أي قعاش  محمد

 : عدد /  بتاريخ /  31الرياضية
ماي         .2006فاتح

177  -ABDELLAH BOUDAHRAIN / le Droit du Sport au Maroc / Impression lino An-nakhla       /
       Année 1996/ P :74.75
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في          للمؤطرين البشرية التشكيلة فإن الطار هذا وفي العمرية،  الفئات

من     أساسا تتكون التكوين     178المغرب في دبلوم على المتوفرة  الطر

دبلوم          على حاصلة والرياضة الشباب لوزارة تابعة أطر وهي  الرياضي

رشيد      مولي الملكي المعهد من يشكلون.   179التدريب منها  والعديد

شتى         في الوطنية الرياضة تأطير مجال في الساسية  الدعامة

في          وتتشكل العصامي التكوين ذات الطر هناك ثم النوعية،  التخصصات

منظمة          المدى قصيرة تداريب من استفادوا سابقين أبطال من  غالبيتها

. والدولية     الوطنية الجامعات قبل من

نظريا،              الرياضية للتنظيمات الحقيقية الحاجيات رصد أجل  ومن

الرياضي            التنشيط من أدنى حد لضمان حاجة في نادي كل أن  فيفترض

يقارب            ما تواجد من بد ل أنه يعني ذلك أطراف مؤطرا  20لثلثة  ألف

لكل         واحد مؤطر تواجد ضرورة احتسبنا وإذا فذلك  50رياضيا،  منخرطا

. إطار       آلف سبعة على التوفر ضرورة يعني

وتقنين                 لتحديد قانوني إطار غياب في تتمثل التاطير مشكلة أن  كما

مراكز          غياب والندية، الجامعات داخل الوطني التقني المدير مهام  مثل

للمهن          عالي دبلوم إحداث عدم الجهوي، مستوى على المؤطرين  لتكوين

والتكوين        التكوين جودة لتقييم نظام وضع عدم  الرياضية،

له.         180المستمر خضع الذي التكوين جودة في تتمثل أساسية مسألة  وهناك

على          يتوفرون الذين المغاربة المدربين من قليلة قلة فباستثناء  المؤطر

وهنا            عال، مستوى من تكوين إلى بحاجة الباقي فإن بها معترف  دبلومات

أكاديمي         مؤطر على للحصول المستمر والتكوين التكوين دور  يبرز

         . التحاد  دبلوم على الحصول أن نجد مثل بلجيكا ففي عالمية  بمواصفات

       - اختير  -  قد المرشح يكون أن يتطلب أ درجة ضمن  40الوربي  مرة
178  : ص-    /   /  سابق مرجع العكاري الرزاق .188عبد
رقم-           179 بمرسوم والرياضة الشبيبة أطر لتكوين الملكي المعهد  26 (1400رجب  11بتاريخ  2-79-318أحدث

منشور)  1980مايو 
عدد            الرسمية .09/07/1980بتاريخ  3532بالجريدة

الصخيرات-     /  / 180 للرياضة الوطنية المناظرة .2008أكتوبر  25-24أشغال
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القل       وخاضعلى للكبار الوطني نهائي    5الفريق دوري في  مباريات

للسلك          بالنسبة سنتين التكوين ويتطلب العالم كأس أو أوربا  لبطولة

     . المؤطر      فإن فرنسا في أما الثاني للسلك بالنسبة الشأن وكذلك  الول

المرحلة           في يحصل حيث الدراسة من كافيا وقتا تتطلب لمراحل  يخضع

ممنوحة           منشط شهادة ثم وثانية، أولى درجة مكون شهادة على  الولى

إلى           إضافة القدم، كرة مكون الدولة دبلوم ثم الجهوية، العصب  من

كرة            مدرب دبلوم ثم ، ثانية ودرجة أولى درجة رياضي مربي  دبلوم

 . وفي         التكوين بمراكز بالشتغال تسمح ومدرب مكون شهادة ثم  القدم،

القدم       كرة في محترف مدرب الخيرة .181المرحلة

  : بالنسبـــة  التـــحــديــات الثاني  المبحث

. بالمــغـــرب   الريــاضيــة لنديـــة

وتسيير                تنظيم أساليب بتطوير إل يتأتى لن القدم كرة إصلح  إن

. الجيدة          الحكامة قواعد تقتضيه ما وفق الرياضية شؤونها وتدبير  الندية

181  : العدد-   /  النخبة .2009أبريل  9الخميس /  1305جريدة
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الهاوي           التسيير من سنة خمسين بعد القدم كرة جامعة قررت  لذلك

عليه           ركزت الذي المر الحتراف،وهو معانقة أفق في القدم فرق  تأهيل

المشهد          ينشدها التي الحترافية إلى الدعوة خلل من الملكية  الرسالة

في       فرنسا اعتمدته وقد الوطني، الدول   1932الرياضي من وغيرها  م

الوربية         182الوربية الفرق صيرورة على كبيرا تأثيرا النظام لهذا فكان ، 

والقتصادية        الرياضية المردودية التنظيمية الناحية وهو من  والجتماعية،

والقتصادي           القانوني محيطها مع موازاة والتأقلم التدرج إلى بها أدى  ما

تسوق         تجارية شركات إلى المطاف آخر في للوصول  والجتماعي

أصبحت         وقد الشهارية، والخدمات الفرجة في المتمثل الكروي  منتوجها

. القدم          لكرة التلفزيوني البث عبر العالمية الفرجة تحتكر الفرق هذه

التي                والشواط الحتراف مجال في الوربية التجربة هذه على  وبناءا

الن           تهييئها مسئولينا على يجب التي الصلبة السس وضع يمكن  قطعتها،

نمط            إيجاد من الممارسة واقع يتمكن حتى واقعنا من انطلقا النظام  لهذا

الخصوصية        مع وينسجم المتاحة والمكانيات القدرات يساير  للحتراف

الجيدة.         الحكامة مبادئ على الوقوف سنحاول فإننا لذلك  المغربية

    ( سنتطرق    (   ذلك بعد ثم الول مطلب الرياضي التسيير في  وتجلياتها

.( ثاني   /    (   مطلب المقاولة الشركة النادي لموضوع

    : وتفعيلها  الجيدة الحكامة مبادئ الول  المطلب

. الرياضي   التسيير في

المنظمات              بين محكم تنسيق بكونها وتحديدها الحكامة تعريف  يمكن

غير        والمنظمات والعام الخاص العمال قطاع وتنظيمات  الحكومية

من          كبير بقدر الشبكة هذه أعضاء مختلف احتفاظ مع  الحكومية،

182    /  / بالرسالة-   /       منشور مقال الول الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف أي قعاش محمد
: / عدد        .2006أبريل24بتاريخ/30الرياضية
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حول.       183الستقللية فيتمحور الحكامة لمفهوم الدولي البنك منظور  أما

والجتماعية         القتصادية الموارد إدارة في القوة لممارسة أسلوبا  كونها

التنمية    أجل من .184للبلد

أول                 نشأ قد الحكامة لمصطلح الفعلي التداول أن إلى الشارة  وتجدر

إلى           ذلك بعد انتقل ثم الخاصة المالية المؤسسات حضن في  المر

المغرب،          بينها ومن الرياضي، المجال يقتحم أن قبل العمومية،  الدارة

مجابهة          على الرياضية التنظيمات قدرة حول فيه التساؤل أصبح  الذي

يتميز        أصبح المغربي الرياضي فالمشهد الرياضية، العولمة  تحديات

إلى           النتقال ملف تدبير الرئيس، بيد القرار سلطة وتمركز بسيطة  بهيكلة

ثم          الرياضي الميدان في متكررة وإخفاقات هاوية بعقلية الحتراف  عالم

الماضي     بأمجاد التغني في يفرضعلينا     185الستمرار وغيره هذا كل ، 

فقرة       (  - الرياضي المجال في الجيدة الحكامة بمبادئ  ثم-)1الحاطة

فقرة    ( - التسيير في آلياتها -).2اعتماد

,  1  الفقرة - الرياضية-:    الحكامة   مبادئ

الرياضية               الندية مستوى على الجيدة الحكامة مبادئ تطبيق  إن

الخلقية        بمسؤوليته وتحسيسه المسير عقلية تغيير أول  يقتضي

يتساءل          أن له لبد حيث وقيمه، ومحيطه للنادي والرياضية  والقانونية

وعلى           نتائجه وعلى الخارجية وصورته ومستواه ، النادي حالة عن  يوميا

عن            يتساءل كما النادي، عليها يصبح أن المسير هذا يريد التي  الكيفية

المخططات           ويضع النادي، إلى جاء أجلها ومن عنها يدافع التي  القيم

منتوج          لها مقاولة إلى بالنادي الوصول من تمكنه التي  المستقبلية

وتربوية         تأطيرية رياضية ثقافة خلق وإلى ومريحة، جيدة  وخدمات

العدد-    /  :     ...  /   /   183 مسالك مجلة والسياق المفهوم في إستمولوجية مقاربة الحكامة الدين زين   /8محمد
:2008سنة  8ص /

184 - Deborah Brautigam / Governance Economy and for Gen Aid Studies in Comparative 
        inter national Development, vol. 27, n°3 P:3.

185  :  / ص-    /   سابق مرجع العكاري الرزاق .198، 197، 196عبد
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خلله.        186ناجحة من يطبق ديمقراطي تسيير اعتماد عليه يجب  كما

انتخاب          كيفية بخصوص الساسية النظمة تحدده بما يلتزم بحيث  القانون

تضم          التي العامة الجموع واحترام الخلفات، تدبير وطرق السلط  وتداول

الحساسة،          المسائل في والحسم للبث الرياضي النوع أسرة مكونات  كل

ذات           الفعاليات لكل حقيقي إشراك من فلبد التشاور مستوى على  أما

عقد           مع النادي تهم التي القرارات اتخاذ مسار في بالنوادي  الرتباط

مستوى          على الشراك يقتصر ل وأن مكوناته، لكافة منتظمة  اجتماعات

وضع           للولويات وتحديد للحاجيات حقيقي رصد من لبد بل فقط  الخبار

اللعبين         إشراك تناسي دون الفكار، وتلقح لتضارب فعالة  آليات

المجال    هذا في .187القدامى

قوانين                على التوفر ضرورة فنرى الشفافية مبدأ يخص فيما  أما

المهام        تمييز على تعمل ومنشورة واضحة ومساطر  وأنظمة

انتداب         مدة تحديد والحرصعلى الجهزة بين والتفريق  والمسؤوليات

التواصل         أشكال كل وتشجيع جدد مرشحين وتحفيز المسيرين  لتجديد

لحماية           قانون إيجاد حتمية تبرز الطار هذا وفي النادي، مستوى  على

والعنف         الشغب محاربة ينصعلى بحيث والزبناء، والمحبين  المنخرطين

حول           دراسة بإعداد إل يتأتى لن وهذا المنشطات، وتناول الملعب  في

وراء       الحقيقية والسباب توجهاتهم لمعرفة والمنخرطين  المحبين

والشغب       العنف إلى وجنوحهم الملعب عن على  .188عزوفهم يجب  كما

تغيير           عبر وذلك الجمهور في تستثمر أن الحتراف لنجاح المغربية  الندية

لهم،          العتبار ورد والتواصل الحوار قنوات وفتح المحبين مع  العلقة

في          جيد استقبال تنظيم ثم النادي، لمنتجات مستهلكين زبناء  واعتبارهم

186    /  / بالرسالة-   /       منشور مقال الثالث الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف أي قعاش محمد
: / عدد        .2006ماي8بتاريخ/32الرياضية

187  : ص-    /   /  سابق مرجع العكاري الرزاق  .2004-2003عبد
188  .   /  / سابق-   /       مرجع الثالث الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف أي قعاش محمد
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بكل          وإخبارهم الملعب، في احتفالي جو خلق والحرصعلى  الملعب

. العلم     وسائل عبر النادي مستجدات

للتدبير         صارمة بمراقبة القيام فيجب والمسؤولية المحاسبة مجال  وفي

الجهزة        واستقللية المسؤوليات تراكم عدم والحرصعلى  المالي

منتظم          بإخبار والقيام داخلي مراقبة نظام على التوفر إلى  والسعي

فسوء          وبالتالي العام، المال صرف بكيفية العام والرأي لجهزتها  سواء

 . كما         أخطائه على والقضاء القانون أمام مسؤول المسير سيجعل  تدبيره

المالي           التسيير مراقبة آليات تقنن أن المجال هذا في للجامعة  يمكن

     . النادي،     داخل المحاسبة أهمية وتبرز بفرنسا الحال هو كما  للندية

دراية         على ليكونوا للمنخرطين الحصيلة تقديم خلل من  ديمقراطيا

المستمرة       المحاسبة تمكن واقتصاديا للجمعية، المالية  بالوضعية

الحسابات         تقديم في وقانونيا جيدة، بأعمال القيام من  المسيرين

المر     يهمها التي للسلطات الزيارة.    189المدققة أهمية تبرز هنا  ومن

النواب         بمجلس الجتماعية القطاعات لجنة بها قامت التي  التفقدية

داخل          وكبيرة صغيرة كل على للوقوف القدم لكرة الملكية  للجامعة

نطالب          190الجامعة كما الندية، على تعميمها تم لو إيجابية أكثر  وستكون

الندية         مالية افتحاص وثيرة لتسريع للحسابات الجهوية المجالس  بتحرك

عند            تحول الذي العام، المال من تدعيمها يتم جمعيات أنها اعتبار  على

أو           رقيب ودون الطرق بأسهل ومغني مربح عمل إلى المسيرين  بعض

المناظرة.        191حسيب بها خرجت التي المقترحات ببعض نختم الخير  وفي

: كالتالي          وهي الحكامة تحديث ورش خلل من الرياضة حول الوطنية

والديمقراطية +         القانون طريق عن الجيدة الحكامة أسس  ترسيخ

  . والخلقية  والدينامية

189 -Fakhreddine Alali/Transformation des associations Sportives en Sociétés…/ Mémoire d’expertise 
      comptable / l’institution I.Q.C.A.E/27 MAI 2005 /P :55. 

العدد-   /  : 190 الصباح . 2008دجنبر  25الخميس/  2762جريدة
العدد-   /  :  191 المنتخب .2008دجنبر 25الخميس/  2283جريدة
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دور +         توضيح أجل من للرياضة القانوني الطار  تحسين

الهيئات   . مختلف ومسؤوليات

. الفعلية+        باستقلليتها والعتراف الرياضية الجمعيات هيكلة إعادة

وعلقتها+          الرياضة تنمية إطار في الرياضية الشركات دور  توضيح

. الرياضية  بالجمعيات

أفضل+      وشفافية احترافي تواصل .192ضمان

.  2  الفقرة - الحكامة- :    آليات   تفعيل

في                  الستمرار الوطنية، الندية بها تمر التي الزمة أسباب بين من  إن

ارتباطا         أكثر وارتجالي وتقليدي فرداني تدبير ونمط عقلية  اجترار

      . تحمل   أراد من على يجب لذلك المؤسسات عوض  بالشخصيات

الضرورية          المواصفات بعض فيه تتوفر أن الندية، في التسيير  مسؤولية

عمل         أرضية مشروع وتقديم الترشيح، في والديمقراطية الكفاءة  تعتمد

للقلع         والطويل المتوسط المدى على العامة الستراتيجية وشرح  للنادي

البشري    (    والعنصر والتكوين المنشآت المجالت جميع في  بالنادي

وكيف       النادي وآفاق والستثمارات والتواصل والستشهار  والتسويق

(... المشاريع   تمويل خلل       193سيتم من النادي هيكلة إعادة في يساهم  وأن

متكاملة          إدارة اعتماد عبر النادي بتدبير والرتقاء الحكامة آليات  تعزيز

 . وعلى         اللجان إطار في والعمل والمشاركة الختصاص عنصر فيها  يبرز

وأطر            وقارة دائمة إدارة على يتوفر أن يجب النادي فإن الساس  هذا

أن            يجب الدارة عمل لن النادي، مع عمل بعقود مرتبطة مؤهلة  إدارية

النادي          صالح في يعتبر فهذا المسير، المكتب تغيير رغم  ويجب. 194يستمر

في           خبير إشراف تحت وفعال عصري محاسباتي نظام على يعتمد  أن

مع         شراكة اتفاقية أبرمت الجامعة فإن الخصوص وبهذا  المحاسبة،
الصخيرات-    /   192 للرياضة الوطنية . 2008أكتوبر  25-24المناظرة
193   .   /  / سابق-   /       مرجع الثاني الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف أي قعاش محمد
الخميس-   /         /      194 يوم أجري حوار القدم كرة فرع وجدة مولودية لفريق العام المدير العبدي  يناير 15سميرة

الفريق /   / 2009 بمقر
 .16hالساعة        
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تكوينية         دورات تنظيم بهدف المقاولت وإدارة للتجارة العالي  المعهد

التكوين        برنامج ويتضمن والجامعة والعصب الندية وإداريين  لمدراء

كمدة            له حدد المقاولت وتسيير إدارة في عاما تكوينا الغاية، لهذه  المعد

والمحاسبة          المالي التدبير تقنيات يخص ميدانيا وتكوينا أشهر، ثلثة  زمنية

بالحسابات       المكلفة والطر المال أمناء لفائدة .195وذلك

الفتح           نادي طرف من المعتمد للتنظيم نموذجا نعطي الطار هذا  وفي

: الدارة        مستوى على القدم كرة فرع ألرباطي الرياضي

195   /   / الخميس-     /    الدبي التقرير العادي العام الجمع القدم لكرة الملكية  مركز / 2009أبريل  16الجامعة
التجهيز   /  وزارة محاضرات

. الرباط       
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على          الجيدة الحكامة أسس ترسيخ إطار وفي آخر مستوى  وعلى

متخصصة           لجان إطار في العمل على التركيز من لبد الندية،  مستوى

 : كالتالي   تصنيفها يمكن

الجيدة+       والممارسة والمراقبة الخلقيات لجنة

والستراتيجية+       والتنمية والتكوين التأهيل لجنة

. واللوجيستيكية+    التحتية البيانات لجنة

. المؤسساتية+      والعلقات والتواصل الستشهار لجنة

. والمالية+     القانونية الشؤون لجنة

رؤساء+          مع دورية اجتماعات عقد مهمتها والمتابعة التنسيق  لجنة

. الخرى  اللجان

القانونية                 النصوص بلورة إعادة على تشتغل أن الندية على يجب  كما

واضحة        منهجية واعتماد والداخلي، الساسي القانونين بتعديل  وذلك

المحترفة،        والرياضة الهاوية الرياضية الممارسة بين للتفريق  المعالم

مع          للتواصل شبكات وإنشاء خلق ثم الرياضي، للتكوين منهجية  واعتماد

عن           النادي مظهر وتقوية أجنبية، أندية مع اتفاقيات وإبرام النادي  محيط

مع          شراكة اتفاقيات وعقد بالنادي خاص إلكتروني موقع خلق  طريق

وإحداث         للنادي المختلفة المنتوجات من مجموعة وترويج العلم  وسائل

بالنادي         التعريف في تساهم التي المعروضات وتسويق توزيع  شبكات

جدد          شركاء على بالنفتاح المالية الموارد وضمان تنويع إلى  بالضافة

. المحتضنين      مع المدى طويلة اتفاقيات وتوقيع

الحقيقية               البوابة بمثابة تعتبر أساسية مسألة إلى الشارة  وتجدر

عليه           الحفاظ قصد اللعب، مع النادي يبرمه الذي العقد وهي  للحتراف،
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نتائج          على والحصول الفرجة مستوى من الرفع وبالتالي النادي،  داخل

العقد           طبيعة عن يطرح السؤال لكن عريض جمهوري واستقطاب  جيدة

يمكن          ل المنظمة القوانين إلى فبالرجوع واللعب؟ النادي بين  المبرم

تحكمه            خاص نوع من عقدا باعتباره إل العقد هذا طبيعة عن  الحديث

العقد          يعتبر العملي المستوى على لكن للعقد، العامة القواعد  وتنظمه

ببعض          تميزه مع شغل عقد بمثابة واللعب النادي بين  المبرم

   . تتوافر      العقد فهذا الرياضي النشاط طبيعة تقتضيها التي  الخصوصيات

بمقتضاه           يتعهد عقد فهو العمل عقود في اللزمة الثلثة العناصر  فيه

لقاء           النادي وتوجيه إشراف تحت القدم كرة لعبة يمارس بأن  اللعب

جهده           أقصى يبذل بأن يتعهد فاللعب وبالتالي مكافآت، أو مالية  مبالغ

يتوافر          ناديه لصالح فيها يشارك التي والمباريات التدريبات في  وإمكاناته

        . يلتزم    العمل هذا بأداء اللعب التزام مقابل وفي العمل عنصر جانبه  في

كل             الجر ويشمل العمل، مقابل هو فالجر معينا، أجرا له يدفع بأن  النادي

والمكافآت           الساسي الراتب يشمل أي عمله لقاء اللعب عليه يحصل  ما

أن           وقضاء، فقها عليه المستقر فإن التبعية بعنصر يتعلق وفيما  الخرى،

حصرها،           يمكن ل واللعب النادي بين التبعية عنصر توافر على  الدلة

لشراف          تنفيذها في يخضع عديدة التزامات عاتقه على تقع  فاللعب

أو           للتدريب سواء النادي يحددها التي بالمواعيد يلتزم فهو النادي،  وتوجيه

غير           إلى الفريق مدرب يضعها التي الفنية بالخطط يلتزم كما  للمباريات

المور   من خلل.       196ذلك من تداركه المغربي المشرع حاول ما  وهذا

رقم    القانون المادة      30.09مشروع في والرياضة البدنية بالتربية  المتعلق

196 / " نموذجا-   –   /         "    القدم كرة الفريق ونادي اللعب بين المبرم العقد طبيعة أحمد مساعد شهير  خديجة
في          الجازة لنيل تقرير

الجامعية         /       /   :  السنة بالمحمدية والجتماعية والقتصادية القانونية العلم كلية :2006-2005الحقوق  ص/ 
88-89-91  .
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جميع           .197 في الشغل قانون وضوابط لقوانين العقد هذا خضوع أن  كما

. مستقبله        على نفسيا مطمئنا اللعب يجعل والواجبات، الحقوق

إلى               اللعبين تصنيف قعاش محمد الستاذ يقترح السياق نفس  وفي

سلم      (  العمومية الدارة سلليم لمستويات مطابقة  -11-10-8مستويات

 :      ( التالي  الشكل على ذلك ويتم السلم خارج

1( أ-  ( السلم            مستوى )خارج أ    ( رسمي محترف لعب

2( ) ب-  ) 11سلم       مستوى ب    ( رسمي محترف لعب

3( ج-  ( محترف  10سلم       مستوى لعب

4( ) هـ-  المل  8سلم        مستوى لعب

التأمين                وواجبات الجور تحديد يتم التصنيفات هذه ضوء  وعلى

في          يؤديها أن اللعب على يتعين التي والتقاعد الجتماعي  والضمان

ميدان           في يقضيها أن اللعب يمكن مدة أطول وهي سنوات  عشر

مدة           خلل الموظف يؤديه ما الواجبات هذه تعادل أن ويجب  الممارسة،

معاش           على الحصول من اللعب يتمكن حتى سنة أربعين في  عمله

 .198التقاعد

والمدرب                  جهة من اللعب مع النادي يبرمه الذي الشغل عقد أن  أي

       . تواصله   وكيفية المستثمرين مع النادي استثمار وطرق أخرى جهة  من

تسييره          مناهج وتحديث العام، محيطه ومع العلم ووسائل الجمهور  مع

حيث          من متطورة قانونية لنماذج تدبيره خضوع مع والداري  المالي

الحتراف،         عالم إلى بالنادي بالسير الكفيلة الوسيلة هي المضامين،

وضعته                الذي القدم كرة تأهيل مشروع أن إلى الشارة تجدر  هنا

الحتراف           ولوج إلى يرمي كان مخطط عن عبارة وهو السابقة  الجامعة

المشروع          نصهذا حيث وتعاملي، وتجهيزي وقانوني هيكلي مستوى  على

أحكام- "             197 إلى الرياضية والطر والرياضيين الرياضية الجمعية بين المبرمة الرياضية العقود  تخضع
المتعلق  65.99القانون 

. " ... الشغل          بمدونة
198  .   /  / سابق-   /       مرجع الثاني الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف أي قعاش محمد
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الواجب           والتنظيم الهيكلة حيث من الندية على يطبق تحملت دفتر  على

ولجن          وإدارية ومالية تقنية إدارة خلل من تنفيذها وأساليب  اعتمادها

مع         احترامه يجب الذي المحاسباتي والدليل للتسيير، عصرية  وقوانين

وباقي         والمدربين اللعبين مع المبرمة والعقود للحسابات مراقب  تعيين

.199الموظفين

وثيرة                وبطء الفعالية غياب هو المشروع هذا على يعاب ما  لكن

لما          طبقا وذالك الضرورية، المادية المكانات غياب إلى بالضافة  النجاز،

اجتماعها          خلل من الجتماعية للقطاعات البرلمانية اللجنة تقرير في  جاء

السابق   الجامعي .200بالمكتب

هذا         /    في المقاولة الشركة النادي موقع عن السؤال نطرح هنا  ومن

الطار؟

. المقاولة  :   /  الشركة النادي الثاني المطلب

في               ستمكننا ، الشركة للنادي القانونية المرجعية على التوفر  إن

تكشف          اقتصادية ومقاولة رياضي نادي على الحصول من نفسه  الوقت

كل          وتجعل إتباعه، يجب الذي والتسيير التدبير نمط واضحة  بطريقة

المسير          الطاقم وفي النادي في يثقون معهم التعامل الممكن  الشركاء

لناصية           المالكة ، الناجحة للمقاولة حيا نموذجا الطاقم هذا وسيصبح  له،

الطرق    بأحدث والتسيير  .201الدارة

المشرع               باهتمام يحظى لم الشركة تعريف أن إلى الشارة  وتجدر

اكتفت           حيث ، الموضوع هذا تناولت التي القوانين معظم في  المغربي

كقانون     القوانين هذه المساهمة،   17.95202جل لشركات  المنظم

لكرة-                199 الملكية الجامعة طرف من الموضوع الوطنية القدم كرة تأهيل مشروع الطار هذا في  أنظر
. الحتراف    عالم بدخول القدم

بتاريخ-    /   200 المنتخب جريدة  www.almountakhab.com / 2009مارس  04موقع
قعاش -  201 . محمد   /  / سابق/       مرجع الثاني الجزء بالمغرب؟ كروي اقتصاد لتأسيس احتراف  أي
رقم -    202 شريف الولى      1.08.18ظهير جمادى في رقم)    2008مايو  23 (1429صادر القانون  20.05بتنفيذ

بتغيير   القاضي
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بالسهم       5.96203والقانون  البسيطة والتوصية التضامن لشركات  المنظم

طبيعة         بتحديد ، المحاصة وشركات المحدودة المسؤولية ذات  والشركة

إلى           رجعنا وإذا ، بها تنفرد التي خصائصها واستجلء المعنية  الشركة

والعقود   اللتزامات نص         204قانون إذ عاما تعريفا وضع المشرع أن  نجد

       " : أموالهم   أوأكثر شخصان يضع بمقتضاه عقد الشركة أن على  الفصل

قد           الذي الربح تقسيم بقصد بينهم مشتركة لتكون معا أوهما  أوعملهم

          ." عقد  عن عبارة الشركة أن الفصل هذا خلل من يتضح عنها  ، 205ينشأ

يقوم            ول ، الرادة سلطان عليه ويهيمن التعاقد لحرية تكوينه في  يخضع

من            الثاني الفصل في عليها المنصوص العامة الركان فيه توفرت إذا  إل

والعقود   اللتزامات كالضغط        206قانون الرضا عيوب من الرادة خلو مع ، 

تبقى            الرضائية هذه أن إل الرضائية العقود من فهو ، والتدليس  والكراه

القانون           يتطلب الشركات أنواع بعض في لنه ، خاصة بقواعد  محكومة

القانونية            المرجعية هي ما عن نتساءل هنا من الشركة لقيام خاصا  شكل

رقم             القانون عدد    .     17.95وتتميم الرسمية بالجريدة منشور المساهمة بشركات  بتاريخ 5639المتعلق
ص  : 2008يونيو  16

         1359          . 
رقم -    203 شريف في   1.97.49ظهير رقم)    1997فبراير  13 (1417شوال  5صادر القانون  المتعلق 5.96بتنفيذ

التضامن   بشركة
وشركة                     المحدودة المسؤولية ذات والشركة بالسهم التوصية وشركة البسيطة التوصية  وشركة

بالجريدة    منشور المحاصة
عدد            مايو    4478الرسمية فاتح  .1058ص   : 1997بتاريخ

رقم -    204 شريف في   1.07.129ظهير القعدة   19صادر رقم)    207نوفمبر  30 (1428ذي القانون  53.05بتنفيذ
بالتبادل   المتعلق

  .      . بالجريدة            منشور والعقود اللتزامات لقانون والمتمم المعدل القانونية للمعطيات  اللكتروني
عدد    6بتاريخ  5584الرسمية
 .3879ص /  : 7200دجنبر           

توافق -                " 205 ب يعرفه فإنه الفقه أما ، الحديثة التشريعات مثل مثله العقد المغربي المشرع يعرف  لم
أثر       إحداث على أكثر أو إرادتين

العبدلوي                       " .    / العلوي إدريس إنهاءه أو تعديله أو نقله أو التزام إنشاء هو الثر هذا كان سواء  قانوني
لللتزام   :  العامة النظرية

البيضاء           /      الدار الجديدة النجاح مطبعة العقد سنة/   /  7نظرية الولى  .109ص /  : 1996الطبعة
هي -                : 206 الرادة عن التعبير على الناشئة اللتزامات لصحة اللزمة الركان أن على الفصل   –1ينصهذا

لللتزام  .  - 2الهلية
 . لللتزام                  الساسية العناصر على يقع الرادة عن صريح محل-      3تعبير يكون لن يصلح محقق  شيء

سبب –  4لللتزام . 
لللتزام           . مشروع
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شريكا           تكون أن المحلية التنمية لشركات يمكن وهل ؟ الشركة  للنادي

؟     المشروع هذا في ومساهما

.1الفقرة  الشركة :     للنادي القانونية المرجعية

في                 كبيرا دورا تلعب ، ثقيلة صناعة اليوم الرياضة أصبحت  لقد

وحتى        والجتماعية والقتصادية السياسية المجالت في التنمية  تحقيق

على          قادرة وأندية مؤسسات إيجاد يفرض الذي المر ،  المقاولتية

الشركات            تقنين إلى المغربي المشرع دفع ما وهو ، الوضع هذا  مسايرة

القانون    بموجب واختللت      06.87الرياضية فراغات من يحمله ما  بكل

يضع            لم المغربي المشرع أن من الرغم وعلى ، المستوى هذا  على

المادة          خلل من أنه إل ، الرياضية للشركات التربية   44تعريفا قانون  من

إلى     : "      تهدف التي الرياضية للشركات فيها جاء التي والرياضة  البدنية

وحدها          القانون هذا لحكام طبقا ومسيرة مؤسسة وتكون أرباح  تحقيق

تحقيق         غرضها يكون رياضية وأنشطة تظاهرات تنظيم في  الحق

الشخاص          الربح إلى تهدف رياضية شركات وتعتبر ، مالية  مكاسب

هدفه          رئيسيا نشاطا الرياضية المنافسات تنظيم من تتخذ التي  المعنوية

أرباح   " .  على الحصول

: كالتي          وهي الشركات هذه بها تتميز خصائص عدة استجلء يمكن

بالشخص:       :   وتوصف معنوي شخص عن عبارة الرياضية الشركة  أول

بشكل           تنشأ فهي ، تحتها المنضويين الشركاء عن لها تمييزا  المعنوي

تجاري           واسم اجتماعي مقر لها فيكون ، الشركاء ذمة عن  مستقل

من            مجموعة يكسبها الذي المر ، التصرف بأهلية تتمتع كما ،  وجنسية

مدنيا           تسال أنها إلى بالضافة ، التزامات لعدة تحملها مقابل  الحقوق

 . 207وجنائيا

الول   /        (   ) / - 207 الجزء القتصادي النفع ذات والمجموعات الشركات في الوسيط السباعي شكري  أحمد
الجديدة     المعارف مطبعة

سنة        /   /  :  الولى الطبعة   23ص /  : 2003الرباط
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من :        :   يتضح رياضية وأنشطة تظاهرات تنظيم هو الشركة غرض  ثانيا

المادة   واسعا         44خلل مجال يترك لم المغربي المشرع أن إليها  المومأ

الشركات           به تقوم أن يمكن الذي للنشاط القانونية الطبيعة تحديد  في

وأنشطة          تظاهرات تنظيم في فقط حصره عندما وذلك ،  الرياضية

الشركات          . لهذه بالنسبة الوحيد الرئيسي النشاط يعد إذ ، رياضية

غرض :        :    جانب فإلى الربح على الحصول هو هدفها يكون أن  ثالثا

نجد          ، الرياضية المنافسات تنظيم على يقتصر الذي الرياضية  الشركات

هذه            تأسيس من الهدف يكون أن ضرورة على أكد المغربي المشرع  أن

المشرع            محاولة هو ذلك وراء السبب ولعل ، الربح تحقيق هو  الشركات

          ، جمعيات إطار في الممارس الرياضي المجال تطبع التي النظرة  تغيير

المستثمرين            انتباه لفت وبالتالي ، الربح إلى تهدف ل التي الخيرة  هذه

فرصة           يشكل ما وهو ، للستثمار آخر مجال وجود إلى  والمقاولين

وجود          تشهد التي الدول باقي غرار على الرياضية بالندية  للنهوض

بوجود           المغرب في يصطدم أنه ،إل الميدان هذا في عظمى  شركات

الرياضي       . الستثمار قانون غياب أبرزها صعوبات عدة

نجد                 ، الرياضية الشركات تتخذه أن يمكن الذي الشكل يخص فيما  أما

المادة             في اكتفى وإنما ، معينا شكل يحدد لم المغربي المشرع  45أن

القانون   : "    06.87من الرياضية    الشركات على يجب أنه إلى  بالشارة

عليها           المنصوص الشكال من شكل تتأسسوفق أن الربح إلى  الهادفة

الشركات   .... " . قانون في

مساهمة               شركة إطار في تتأسس أن الشركات لهذه يمكن  وبالتالي

يثار            الذي السؤال لكن ، غيرها أو المحدودة المسؤولية ذات الشركة  أو

؟       الرياضية للشركات المناسب الشكل هوما

البداية            في يمكننا فإنه معينا شكل يحدد لم المغربي المشرع أن  رغم

لوائها            تحت تنضوي أن يمكن ل التي الشركات من أنواع عدة  استبعاد
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البسيطة         التوصية وشركات التضامن شركات وهي ، الرياضية  الشركات

في          :  تتمثل أسباب لعدة وذلك ، المحدودة المسؤولية ذات والشركات

بالشخص –          وصفها الرياضية الشركات عن حديثه عند المشرع أن  أ

تتمتع              ل لنها ، محاصة شركة شكل تتخذ أن يمكن ل وبالتالي ،  المعنوي

التجاري         السجل في تسجيلها وقع ولو ، المعنوية المر  208بالشخصية ، 

المادة              من يستفاد وهوما ، الشريك باسم إل يقع أن يمكن ل  69الذي

التجارة   مدونة مؤسسة     : "     209من يستغل لمن يجوز ل فيها جاء  التي

كعنوان            العائلي اسمه إل يقيد أن بالمحاصة شريك مع أو بمفرده  تجارية

رابطة              يفيد شيء أي التجاري عنوانه إلى يضيف أن له يجوز ول ،  تجاري

. الشركاء ... " .        بين فيما إل توجد ل الشركة فهذه شركة

المادة -     في جاء ويجب      : " ..... 45ب والرياضة البدنية التربية قانون  من

أسهم           من أموال شركات صفة لها التي الشركات رأسمال يتكون  أن

عن  " .            فقط تكلم المشرع أن الفقرة هذه خلل من يلحظ ما  اسمية

التوصية         وشركات التضامن شركات نستبعد يجعلنا ما وهو  السهم

يتكون          ل رأسمالها لن ، المحدودة المسؤولية ذات والشركات  البسيطة

حصص     . من وإنما أسهم من

شركة –             في مساهم لي يمكن ل أنه على أيضا المادة نفس نصت  ج

من        أكثر يمتلك أن الرياضية الشركات رأسمالها    30من من المائة  210في

ذات           شركة شكل في الشركات هذه تنظيم استبعاد عنه يترتب  وهذا

مالكها           فيها يعتبر الخيرة هذه لن ، واحد بشريك المحدودة  المسؤولية

الصلحيات     .  بكافة المتمتع الوحيد الشريك

أنها          الشركة للنادي القانونية المرجعية بخصوص القول يمكن هنا  من

نظام             اعتماد يمكن ل وأنه خاصة ، مساهمة شركة شكل تتخذ أن  يجب
ص -     /   /  : 208 سابق مرجع السباعي شكري  .297أحمد
رقم -    209 شريف في   1.36.83ظهير الول   15صادر أغسطس (   1417ربيع رقم )   1996فاتح القانون  بتنفيذ

المتعلق  15.95
عدد            .      الرسمية بالجريدة منشور التجارة  .2187ص  : 1996أكتوبر  3بتاريخ  4418بمدونة

من - " ...........          210 أكثر يمتلك أن فيها مساهم لي يجوز رأسمالها    ".30ول من المائة في
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شركاء          ، الشركاء من نوعين تضم لنها بالسهم التوصية  شركات

عن         وتضامنية شخصية مسؤولية ويسألون تاجر صفة لهم  متضامنين

في             إل يسألون ل مساهمين صفة لهم موصين شركاء ثم ، الشركة  ديون

الشركة     رأسمال من حصتهم  .211حدود

المادة           إطار في المغربي المشرع البدنية    45بينما التربية قانون  من

مساهم             لي يمكن ل أنه على ذلك إلى الشارة سبقت كما نص  والرياضة

من    أكثر فإنه        30امتلك وبالتالي ، الشركة رأسمال من المائة  في

شركاء           وجود إمكانية إلى يشر ولم مساهمين شركاء عن فقط  تحدث

رقم             قانون مشروع إليه ذهب ما مع منسجم المر وهذا ،  30.09موصين

المادة          من الثالثة الفقرة في والرياضة البدنية بالتربية  التي 15المتعلق

رقم  : " ...        القانون لحكام الرياضية الشركة تخضع فيها  17.95جاء

رقم         الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المساهمة بشركات -124المتعلق

الخر   14بتاريخ  96-1 تغييره)    1996أغسطس  30 (1417ربيع وقع كما ، 

. القانون         هذا في عليها المنصوص الخاصة وللحكام ، وتتميمه

أسمية              أسهم من وجوبا رأسمالها يتكون مساهمة شركة شكل  وتتخذ

أسهمها           من القل على الثلث الرياضية الجمعية تتملك أن يجب  حيث

فيها       ... " . التصويت حقوق من القل على والثلث

شركة                المساهمة شركة أن إلى الشارة وجبت سبق ما كل على  وبناء

بين           تؤسس ، للتداول قابلة أسهم إلى رأسمالها يقسم بشكلها  تجارية

في           مساهمتهم بقدر إل يسألون ل ، القل على مساهمين  خمسة

أن .        212رأسمالها ضمنها خصائصمن بعدة المساهمة شركة  وتتميز

أسهم             من يملكه ما بقدر إل الشركة ديون عن يسأل ل فيها  المساهم

وإفلس            الشركة على لفلسه تأثير ول تاجر صفة يكتسب ل فهو  لذلك

مطبعة -   /      –   :   / 211 التجارية الشركات الثاني الجزء الجديد المغربي التجاري القانون شرح معلل  فؤاد
الطبعة  /   الرباط المنية

سنة          /    .239ص /  : 2009الثالثة
القانون-       212 من الولى المادة بالقانون       17.95أنظر والمتمم المعدل المساهمة لشركة  .20.05المنظم
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الشركة            رأسمال أن كما ، فيها المساهمين إفلس إلى يؤدي ل  الشركة

التجارية         بالطرق للتداول وقابلة القيمة متساوية أسهم إلى  يقسم

تجارية           تعتبر المساهمة شركة إن ثم ، العام للكتتاب طرحه  ويمكن

أو           كانت مدنية العمال كافة تزاول فهي لذلك بموضوعها ل  بشكلها

شركة             أن إلى بالضافة ، التجارية طبيعتها على ذلك يؤثر أن دون  تجارية

عادة          اسمها ويستمد تجاريا عنوان وليس تجارية تسمية تتخذ  المساهمة

يجوز            ول مبتكرة تسمية تكون أن ويمكن تزاوله الذي النشاط طبيعة  من

أو             مسبوقة الشركة تسمية تكون أن ويجب ، الشركاء أحد باسم تعين  أن

 " . ومبلغ   "     "  م ش حرفي أو مساهمة شركة بعبارة مباشرة  متبوعة

التجاري        السجل في قيدها ورقم الجتماعي ومقرها هذا  213رأسمالها ، 

أدنى          حدا فرض المغربي المشرع فإن الخرى التجارية للشركات  وخلفا

على         خمسة وهم المساهمة شركة في المساهمين الشركاء  لعدد

.214القل

التشريعية              النصوص أن إلى الشارة تجدر سبق ما إلى  بالضافة

غير            أو كافية غير تعتبر المجال هذا في العمل بها الجاري  والتنظيمية

الوقت          في أصبحت التي الرياضية الندية وتسيير لتنظيم بالنسبة  دقيقة

النظر            إعادة يقتضي ما وهو ، مستمر تطور وفي للعولمة خاضعة  الراهن

يتعلق          فيما خاصة ، الرياضية بالشركات المتعلق القانوني الطار  في

         ، رياضية شركات إلى رياضية جمعيات من التحول وإجراءات  بشروط

رقم           قانون مشروع خلل من تجاوزه المشرع يحاول ما  30.09وهو

التي          الرياضية الشركات تأسيس ربط الذي ، والرياضة بالتربية  المتعلق

رياضي   : فرع لديها

نسبة   • على المجازين     30يتوفر المحترفين من المائة  في

. الكبار    فئة إلى المنتمين

القانون -      213 من الرابعة المادة بالقانون       17.95أنظر والمتمم المعدل المساهمة لشركة  .20.05المنظم
ص -   /   /  : 214 سابق مرجع معلل  .150 – 149فؤاد
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معدل        • متتالية، رياضية مواسم ثلثة خلل للجمعية يحقق  أو

. تنظيمي       بنص المحدد المبلغ يفوق خيل مدا

رياضية        • مواسم ثلثة خلل أجوره، كتلة معدل يتجاوز  أو

. تنظيمي     بنص يحدد مبلغا متتالية،

الفرع،               لتسيير ضمانا الشركة في شريكة الرياضية الجمعية  وتظل

أسهم           من وجوبا يتكون، رأسمال ذات مساهمة شركة إطار في  وذلك

إحداث          عدم بشرط القل، على ثلثها الرياضية الجمعية تمتلك  أسمية

. واحدة      رياضية شركة من لكثر الجمعية

يكون                 أن رياضية شركة في لمساهم يمكن ل أنه على نص  كما

  , في        يساهم أو الرياضي النشاط بنفس أخرى رياضية شركة في  مساهما

. ضمانة        لها يقدم أو قرضا يمنحها أو إدارتها

التنظيم           تخص أخرى إجراءات بعدة اهتم أنه المشروع هذا يميز  وما

المحدثة        والشركة الجمعية بين العلقة وتحديد والجزاءات  والتسيير

فيها   المساهمة .215وقواعد

المغربية              الرياضية الجمعيات أو الندية أغلب أن هو المشكل  لكن

طريق            عن الدولة من جلها على تحصل التي المالية مواردها بقلة  تتميز

الذي         الريع اقتصاد ومن ، المحلية والجماعات العمومية  المؤسسات

على            تتوفر ل فهي وبالتالي ، لعبيها أجود بيع خلل من  تعتمده

تأسيس        يفرضه الذي التحملت لدفتر للستجابة الكافية  المكانيات

الكفيلة           السبل هي ما عن نتساءل يجعلنا المر هذا مساهمة  شركة

المر   . هذا بتجاوز

. 2الفقرة  المحلية :    التنمية شركات

من -       215 المواد الطار هذا في رقم     21إلى  15أنظر قانون مشروع البدنية   30.09من بالتربية  المتعلق
.والرياضة
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أغلب              عليها تتوفر التي واللوجيستيكية المالية المكانيات إلى  بالنظر

الذي          التحملت لدفتر الستجابة تستطيع لن فإنها ، المغربية  الندية

المغرب          واقع فإن الساس هذا وعلى مساهمة، تأسيسشركة  يتطلبه

التنمية        شركة تكون أن يقتضي والجتماعي والقتصادي  السياسي

المختلط –    القتصاد شركة امتلك .     216المحلية من الجمعية تمكن  التي

المنطقة         نفس في الموجودة المحلية الجماعات مع السهم  أغلبية

المغربية.        217الترابية بالندية للقلع الناجعة والوسيلة النسب الحل  هي

يمكن   .          ، الشراكة من النمط هذا ظل في إنه إذ الحتراف عالم  إلى

ما            لن ، الرياضة ميدان في الساسي دورها تلعب أن المحلية  للجماعة

ضمن             الرياضة تضع ل فهي ، المجال بهذا اهتمامها عدم هو عليها  يؤخذ

التدبير            مجال وتقوية تدعيم في يساهم أن يمكن ذلك أن مع  برامجها

الخروج         على ترابها فوق الموجودة الندية ويساعد الرياضي  والتسيير

وصيانتها         الرياضية المنشآت مشاكل من والتخلص المالية أزمتها  من

الصعيد           على القدم كرة وتنمية تطوير في فعال شريكا تصبح  وبالتالي

واجتماعية         اقتصادية انعكاسات من الشعبية الرياضة لهذه لما  المحلي

المدينة    على  .218وتربوية

فرنسا               في المحلية الجماعات لعبته الذي الدور يبرز السياق هذا  وفي

ب        مساهمتها خلل من السبعينات فترة ميزانية%   25إلى  15خلل  من

لقانون           بدورها تخضع التي المختلطة القتصاد شركات إطار في ،  الفرق

المشاكل          تخطي من الفرنسية الندية مكن الذي المر ،  الشركات

وشفاف       صارم تدبيري إطار في والعمل .219المالية

المادة   1الفقرة-   216 المحلية           140من الجماعات تحدثها شركات هي المحلية التنمية شركات أن  تنصعلى
في     تساهم أو ومجموعاتها

  . حلت                     وقد الخاص أو العام للقانون خاضعة أشخاصمعنوية عدة أو شخص مع باشتراك  رأسمالها
القتصاد    شركات محل

. المختلط       
217 - jean pierre Karaquillo / OP.CIT/ P : 30

218 .   /  /       / سابق -   مرجع الثاني الجزء بالمغرب؟ كروي لتأسيساقتصاد احتراف أي قعاش محمد
219 - jean pierre Karaquillo / OP.CIT/ P : 29
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المستثمر               هي تزال ول كانت الفرنسية المحلية الجماعات أن  كما

وتدبير         ترميم نفقات كذلك وتتحمل الرياضية المنشئات في  الول

الرياضية       الندية تستعملها التي الرياضية المركبات . 220وتسيير

أن          المحلية التنمية شركة إطار في بالمغرب المحلية للجماعات  ويمكن

والقطاع          الصلية الرياضية الجمعية جانب إلى النادي في مساهما  تكون

المادة        في جاء لما مطابق وهذا القانون   140الخاص، وما 17.08من ، 

مساهم           مجرد كونها رغم المحلية الجماعات أن هو الشركة هذه  يميز

الرقابة         بحق تتمتع فإنها الشركة، رأسمال في المساهمين  كباقي

تحقيق          أجل من العمومية المرافق جميع في لها المخول  والتوجيه

العامة  المادة.        221المصلحة من الرابعة الفقرة في جاء  من 140حيث

أو : " .......         17.08القانون  المحلية التنمية شركة حل أو إحداث يجوز  ل

أو           رأسمالها في الزيادة أو غرضها تغيير أو رأسمالها في  المساهمة

تصادق           المعنية الجماعية المجالس مداولة على بناءا إل تفويته أو  خفضه

البطلن      ...... " . طائلة تحت الوصاية سلطة عليها

رقم            القانون لمقتضيات المحلية التنمية شركات  17.95وتخضع

وكذا         إنشائها قانون إلى تخضع فهي المساهمة، بشركات  المتعلق

تحقيق          إلى تسعى باعتبارها أيضا تخضع كما التجاري القانون  لقواعد

العامة        المرافق تحكم التي الساسية للمبادئ العامة  كما. 222المصلحة

الطبيعة           ذات النشطة حدود في ينحصر غرضها بأن الشركة هذه  تتميز

. والتجارية  الصناعية

في           الجماعات مجموعة أو المحلية الجماعات مساهمة تقل أن يمكن  ول

نسبة       عن المحلية التنمية شركة أغلبية%    34رأسمال تكون أن  ويجب
220  .   /  /       / سابق -   مرجع الثاني الجزء بالمغرب؟ كروي لتأسيساقتصاد احتراف أي قعاش محمد
221/ نموذجا -   /     :       الغرب أربعاء بسوق المحلية الجماعات التنمية لتحقيق المحلية الجماعات الرازي  أحمد

في     الدكتوراه لنيل أطروحة
الجامعية            /     /   :  السنة أكدال الخامس محمد جامعة العام 138ص/  : 2002-2001القانون

السنة -   /    /     /   /  :222 الولى الطبعة مراكش الوطنية الوراقة مطبعة الكبرى العامة المرافق نشطاوي  محمد
 /             2002أكتوبر 

 .139ص          : 
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: مثل         (  العام للقانون خاضعة معنوية أشخاص ملك في الشركة  رأسمال

المحلية   الرياضية%   34الجماعات الخاص%   34الجمعيات   ).32القطاع

. أخرى           شركات رأسمال في تساهم أن المحلية التنمية لشركة يجوز ول

             ، مجانية الشركة لهذه المسيرة بالجهزة الجماعة ممثل مهمة  وتعتبر

بنص          صرفها وكيفيات مبلغها يحدد التي التعويضات بعض منحه  باستثناء

طائلة          تحت للشركة الداري بالمجلس الجماعة ممثل ويمنع ،  تنظيمي

هو           التي الشركة مع خاصة مصالح ربط من القضائية والمتابعة  العزل

. الداري    مجلس في عضو

الجماعة           ممثل يستمر حله، أو الجماعي المجلس توقيف حالة في  أما

يخلفه          من انتخاب حين إلى الداري المجلس داخل تمثيلها .223في

دعم               مرحلة من النتقال المحلية للجماعات يمكن سبق ما خلل  ومن

مقابل          فيها الستثمار مرحلة إلى الجمعيات، إطار في الرياضية  الندية

إليه          تصبوا الذي المقاولة الجماعة مشروع مع يتماشى وهذا  أرباح،

أفق    في .2015الدولة

لمدة          المحلية للجماعات بالنسبة مرحلية تعتبر الخطوة هذه أن  كما

في           العمل تستطيع ل التي المغربية الندية تأهيل إطار في  محدودة

. ذاتي     بشكل المساهمة شركة نطاق

طرأ                الذي التدريجي التحول يبين الذي الجدول بهذا نختم الخير  وفي

القدم       : كرة فرق وخاصة الفرنسية الندية على

               

المواد -      223 الطار هذا في القانون   142 – 141 – 140أنظر .17.08من الجماعي    بالميثاق المتعلق
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بفرنسا                            القدم كرة لندية القانونية  224الهيكلة

 )2001 / 1990بين                              ( 

Part 02 / 03 Part 99 / 00 Part 94 / 95Part 90 / 91             Saisons 
Structure 

0 %

12 %

88 %

0

5

35

21 %

24 %

55 %

8 

9

21

41 %

34 %

24 %

17

14

10

69 %

26 %

6 %

37 

14 

3

ASS. 1901 SR 

S.E.M

SAOS / SASP / Eurl 

40
+ 2SEM
En 
national 

384154 
TOTAL 
Source : L N F

سنة       لقانون       1985في خاضعة الفرنسية الندية جميع  1901كانت

بشكل          الشركات نظام إلى التحول في بدأت ثم بالجمعيات  المتعلق

موسم     من ابتداء تمثل      90/91تدريجي الجمعيات نسبة فيه كانت  الذي

ل%     69 وصلت أن موسم %   0إلى في    03/02في التحول تم  بحيث

نسبة           أعلى إلى وصلت التي مختلط اقتصاد شركات إلى أولى  فترة
224 - Christophe Durand – Emmanuel Balye / Soutien de la sphère publique locale aux clubs sportifs 
          professionnels : le retour du club citoyen ? / Management local : de la gestion à la gouvernance / 
         Année : 2004 / P : 216.
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موسم   ذات          95/94خلل مساهمة شركة إطار في ذلك بعد العمل بدأ  ثم

نسبة       من انتقلت التي رياضي موسم %   6هدف نسبة   90/91في  88إلى

موسم%    .02/03في

قوية             قانونية ترسانة وانعدام التمويل وضعف الهاوي التسيير  إن

إلى           خاصة القدم وكرة عامة المغربية الرياضة أوصل الذي هو  متطورة

الحقيقي          الحتراف عالم ولوج الضروري من أصبح لذلك المسدود،  الباب

تدعم           التي الضرورية القانونية الليات من جهة من النادي يمكن  الذي

       –  ، الصارمة المراقبة مع الحر الستثمار وتشجع شركة، كنادي  وجوده

قانون           إطار في عمل عقود إبرام من والمدرب اللعب يمكن  كما

كرهان       .     الحتراف أن كما وواجباته حقوقه طرف لكل يحدد الذي  الشغل

المدينة          في جديدة ديناميكية خلق في يساهم محلي واقتصادي  رياضي

أجل         من اليجابي للتدافع المحلية والجماعات السياسية القوى  بتجنيد

في          المتمثلة القتصادية القوى تجنيد وكذا محليا، الرياضة وتأطير  تنمية

طريق          عن الندية مع تشاركية علقات في للدخول المحلية  الشركات

والتوافق         التواصل يتحقق وعندما ، النادي صورة واستغلل  الستشهار

بأبعادها         التنمية معها تتحقق للمدينة، والقتصادية السياسية المصالح  بين

الصعيدية         على المدينة إشعاع في النادي سيساهم كما  المتعددة،

  . والدولي       القاري الصعيدين وعلى بل والوطني،  المحلي
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 الخاتمة:
بصفة               والندية عامة الرياضة منها تعاني التي الكثيرة للختللت  نظرا

الوطنية         المناظرة بانعقاد خيرا استبشروا المتتبعين كل فإن  خاصة،

هذه            تضمنته ما أبرز أن إلى الشارة تجدر وهنا الرياضة، حول  الثانية

وقفت          حينما التوقعات، كل خالفت التي الملكية الرسالة هو  المناظرة،

. والقصور        الضعف مكامن وحددت الرياضي، القطاع اختللت  على

من         حقا واعتبارها ومكانتها الرياضة بأهمية الرسالة ذكرت  فبعدما

لتشمل         ممارستها نطاق توسيع على ركزت للنسان، الساسية  الحقوق

رافعة          تشكل الرياضة أن واعتبرت مكوناته، بكل المجتمع شرائح  كافة

القصاء        ومحاربة الجتماعي والتلحم والندماج البشرية للتنمية  قوية

       . تعانيها  التي النتائج وغياب الجمود حالة ولتجاوز والتهميش  والحرمان

نظام          في النظر إعادة إلى الملكية الرسالة دعت الوطنية،  الرياضة

الطار         وملئمة والندية، الجامعات تسيير في به المعمول  الحكامة

علوة         التمويل، ومعضلة والتأطير التكوين مسألة إغفال دون  القانوني،

     . نظام      وضع على ألحت كما الرياضية التحتية البنيات تحسين ضرورة  على

وتأهيل          الوطني الرياضي المشهد هيكلة إعادة على يقوم وفعال  عصري

 . وقد       بالتسيير المكلفة الهيئات ودمقرطة للحترافية الرياضية  التنظيمات

التنظيمات          بعض وجمود الفاعلين بين التنسيق غياب إلى أيضا  أشارت

 . ولن         التسييرية هيآتها لها تخضع التي التجديد نسبة وانعدام  الرياضية

للمال         المخيبة نتائجها توالت مداه،حيث بلغ الوطنية الرياضة  جمود

على           البلد ملك شدد فقد التسيير، في والرتجالية التدبير سوء  بسبب
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حد         لوضع والمحاسبة، والفتحاص المراقبة آليات وتعزيز اعتماد  ضرورة

التبذير         ولنزعات الجمعيات، وميزانية الندية مالية تعرفه الذي  للتعتيم

دعا         كما للقانون، المخالفة الممارسات من وغيرها التدبير  وسوء

المندمج         المخطط في المشاركة إلى الخاص والقطاع المحلية  الجماعات

. المغربية    الرياضة لتنمية الجديد

: التالية         القتراحات إلى نخلص سبق ما خلل ومن

: المعنية         الحكامة+  الجهزة تسيير فعالية تحسين إلى الدعوة في  تتمثل

البشرية         الموارد كفاءات وتقوية التغيير سياسة نهج عبر  بالرياضة،

وتقوية        والمحاسبة، المراقبة آليات وتعزيز الرياضة بقطاع  العاملة

وخلق        للرياضيين، المهني التحول فرص وتطوير المدربين  كفاءات

 . العالي        المستوى ذوي بالرياضيين خاصة الحترافية التكوين مسالك

: مناهج         التكوين+ تطوير خلل من التكوين منظومة صياغة بإعادة  وذلك

الرياضية          للمهن خارطة ووضع الرياضة، مهن في بشهادات تتوج  دراسية

تكوينات         وخلق المتوفرة، التكوينات وتكييف التكوين، هذا مع  تتوافق

مع          بشراكة وذلك الشغل، سوق لحاجيات تستجيب أن يمكنها  جديدة

ذات         كفاءات خلق أجل من والتكوينية، التعليمية والمؤسسات  الجامعات

. والداري      القانوني التأطير في جيد تكوين

: الرياضي،         التمويل+  التمويل وتدعيم تنويع سبل عن البحث خلل  من

الرياضة،        لقطاع الممنوحة العمومية التمويلت في بالزيادة  وذلك

مع          اتفاقيات خلل من المبادرة هذه في القتصاديين الفاعلين  وإشراك

       . إطار  بمثابة يعتبر الرياضي للستثمار قانون وإعداد العقاريين  المنعشين

لدعم         صندوق خلق إلى بالضافة الرياضية، للشركات موجه  محفز

. الحترافية  الرياضة

: مجالس          الجهوية+  خلق في الجهة، تلعبه أن يمكن الذي الدور  يتجلى

الجماعات        ودفع الجهويين، الفاعلين مجموع تضم للرياضة  جهوية
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وإدراج         الرياضية، الممارسة تطوير في أكثر الستثمار إلى  المحلية

. المحلية     الجماعات أولويات ضمن الرياضة

: التنمية        التنمية+ مبادرات ضمن اندماج عامل الرياضة اعتبار  يمكن

وتنظيم          الفقيرة، المناطق في رياضية تحتية بنيات بإحداث وذلك  البشرية

التقليدية،       اللعاب لتشجيع وأخرى الجماعات، بمختلف  تظاهرات

بين          التعاون وتعزيز التاريخي، الطابع ذات التحية البنيات على  والحفاظ

المجال         هذا في العموميين الفاعلين ومختلف والرياضة الشباب  وزارة

   (... أجل(    –   –   من التجهيز وزارة الداخلية وزارة الوطنية التربية  وزارة

 . المنشودة   التنمية تحقيق

الملحق
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 لئحة

المراجع
1-. العربية   باللغة الكتب

      / النفع    ذات والمجموعات الشركات في الوسيط السباعي شكري أحمد  ـ

الجزء/   (1القتصادي الولى /  .2003الطبعة الجديدة)/    المعارف مطبعة

/"  :   "/ العقد    نظرية لللتزام العامة النظرية العبدلوي العلوي إدريس  ـ

الولى  ( -.1996الطبعة البيضاء)/     الجديدةـ النجاح مطبعة
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  /"    "/ طبعة   الجمعوي العمل الساسفي بايزو إبراهيم  منشورات/ 2009ـ

الصفاء.

"     "/ الجزء   الجديد المغربي التجاري القانون شرح معلل فؤاد  الشركات/ 2ـ

) الثالثة/   الطبعة -.2009التجارية - الرباط)/   المنية مطبعة

)  /   / اكتوبر   الولى الطبعة الكبرى العامة المرافق نشطاوي محمد  )/2002ـ

.- – مراكش   الوطنية والوراقة المطبعة

 /    / طبعة     بالمغرب العامة الحريات قانون المياج العزيز عبد  مطبعة/ 2006ـ

.- المحمدية             - فضالة

  :    / نقدية    دراسة بالمغرب للجمعيات القانوني النظام المياج العزيز عبد  ـ

ظهير   (1958نونبر 15في   / الثانية   الطبعة تعديله تم  مطبعة)/ 2003،كما

.- المحمدية- فضالة

)   /  :  / الولى   الطبعة وأسرار شواهد المغربية الرياضة الحياني الحسين ـ

1992. والنشر)/     للطباعة المغربية الشركة

 /   / الطبعة       الرياضة قانون جيللي لكحل ـ التيجاني احمد بلعروسي  ـ

سنة/   .2006الولى بالجزائر/    هومة دار

 :    / ومسار   تاريخ الرياضي الكوكب نادي سلم بلخير  الطبعة/ 2003ـ1947ـ

.2003الولى( مراكش)/   مطبعة

 /   / طبعة    والقانون الرياضة الشافعي احمد حسن المعارف/  1989ـ  منشاة

بالسكندرية.

)   /    / الولى    الطبعة النساني والمجتمع الرياضة الوكيلي عزيز محمد ـ

2004. ربانيت)/   مطبعة

/     / الطبعة   الجهوية والخصوصية بالمغرب القدم كرة مراشي محمد  ـ

بأسفي.MBHمطبعة)/ 2003الولى(
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:    / تاريخ       الرياضي الوداد نادي المهدي بن ومحمد الطيب بن محمد  ـ

) الولى/  الطبعة .1999وألقاب البيضاء)/     الدار الجديدةـ النجاح مطبعة

/(   :   / الطبعة   نموذجا القدم كرة بالمغرب الرياضة مخزنة اليازغي منصف  ـ

.2006الولى ـ/     البيضاء الجديدةـ النجاح مطبعة

  / عند    البدنية الرياضة سلمة الحميد عبد  ـ

.      / ـ: طرابلس ـ للكتاب العربية الدار تاريخها،أنواعها،آدابها العرب

 /  :  / طبعة   سيطرة محاولة والرياضة السياسة خليفة الرحمان  دار/ 1990عبد

. بالسكندرية   الجامعية المعرفة

/ / الجزء    الوسيط السنهوري الرزاق عبد .7ـ

/      / الطبعة    جيدة حكامة أفق في بالمغرب الرياضة العكاري الرزاق عبد  ـ

ـ)/    2008الولى( ـالرباط المنية مطبعة

 )/    / الهوية    بين بالمغرب الرياضية الصحافة العكاري الرزاق عبد  ـ

) الولى)  ،الطبعة .1998والحتراف ـ)/      الرباط ـ أمبريال مطابع

)    / بالمغرب    الرياضة تاريخ راشد الله عبد (1998ـ1918ـ الثالثة)/   الطبعة

1998. البيضاءـ)/       الدار ـ غرام سوما مطابع

     / للجمعيات    المنضمة الجديدة القوانين على أضواء المسيوي العزيز عبد  ـ

  / مارس  طبعة بالمغرب .1998الرياضية الجديدةـ/    ـ المعارف مطبعة

/   /  / عدد   المعرفة عالم سلسلة والمجتمع الرياضة أمين أنور  /216الخولي

.1996دجنبر

 /     / مجلة     ملحق القدم كرة لعب احتراف عقد ألحفني عثمان الحميد عبد  ـ

عدد/ /4الحقوق الطبعة/   عشر التاسعة .1995سنة/ 1السنة

/ الجزء     بالمغرب القدم كرة تاريخ "1ـ  " مجلة/   قديم كويري ب موقع  المقال

عدد/ .1981سنة/ 1الفنون ـ/    المحمدية فضالةـ مطبعة
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/ الجزء     بالمغرب القدم كرة تاريخ "2ـ  " مجلة/   قديم كويري ب موقع  مقال

عدد/  .1981سنة/2الفنون ـ/     المحمدية ـ فضالة مطبعة

/ عدد   المنتدى أسبوعية من/ 241ـ .2009غشت02يوليوالى26التاريخ

   / في    إستمولوجية مقاربة الحكامة الدين زين محمد  ـ

/  / عدد... مسالك مجلة والسياق .2008سنة/  8المفهوم

   / سنة   الرياضة حالة اليازغي منصف / 2008ـ العدد/    نظر وجهة  منشورات

. 2009سنة/  5

     / القدم   لكرة الرياضية الجمعيات ونشاط واقع الفريتي المصطفى  ـ

  /     / لتكوين  الملكي المعهد العالي السلك دبلوم لنيل بحث سل  بمدينة

 / يونيو/  الرياضة شعبة .2004الطر

 /   :   / لنيل   بحث نموذجا القدم كرة بالمغرب الرياضة مخزنة اليازغي منصف  ـ

 /     /   / السنة   البيضاء الدار الحقوق كلية عام قانون المعمقة الدراسات  دبلوم

.2002/2003الجامعية:

    /    - عهد   في بالمغرب الرياضة دور الخالق عبد أصروب احمد حمداوي  ـ

) الستقلل       اجل من الوطني للكفاح ومواكبتها  بحث)/ 1956-1912الحماية

:  / الدراسية      السنة والرياضة للشباب الملكي المعهد دبلوم ـ1985لنيل

1986.

     / ونادي     اللعب بين المبرم العقد طبيعة مساعد أحمد شهيرـ خديجة  ـ

 /      / العلوم:   كلية الحقوق في الجازة لنيل تقرير نموذجا القدم كرة  الفريق

الجامعية       /   : السنة ـ المحمدية ـ والجتماعية والقتصادية القانونية

2005/2006.
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  :    / سوق   المحلية الجماعة التنمية لتحقيق المحلية الجماعات الرازي احمد  ـ

/      / جامعة   العام القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة نموذجا الغرب  أربعاء

: الجامعية      /   السنة ـ الرباط ـ الخامسأكدال .2001/2002محمد

/ الرياضة         حول الوطنية المناظرة لشغال الموجهة الملكية الرسالة  ـ

.2008أكتوبر  25-24الصخيرات/ 

عدد     الول الوزير دورية .2003يونيو27بتاريخ/ 2003-7ـ

: رقم      قانون مشروع تقديم مذكرة البدنية.  30. 09ـ بالتربية  يتعلق

والرياضة.

لموسم       ( الرياضي الوداد لنادي المالي التقرير ).2007/2008ـ

) لموسم       الرياضي الرجاء لناي المالي التقرير ).2007/2008ـ

الملكية-           الجامعة طرف من الموضوع الوطنية القدم كرة تأهيل  مشروع

. الحتراف     عالم بدخول القدم لكرة

/    / التقرير      العادي العام الجمع القدم لكرة المغربية الملكية الجامعة  ـ

الخميس/ .2009ابريل 16الدبي  / الرباط/    التجهيز وزارة محاضرات مركز

/   / التقرير      العادي العام الجمع القدم لكرة المغربية الملكية الجامعة  ـ

الخميس/     /2009أبريل16المالي التجهيز/      وزارة محاضرات  مركز

الرباط.

   / الربعاء    يوم أجري حوار المسيوي العزيز عبد  /2009مارس4ـ

الدارالبيضاء.

   / الخميس   يوم أجري حوار اليازغي منصف .2009غشت27ـ الرباط/ 

   / الثلثاء   يوم أجري حوار الكرتيلي محمد .2009ابريل28ـ الرباط/ 
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     / الربعاء   يوم أجري حوار قعاش محمد .2009فبراير11ـ الرباط/ 

   / الربعاء   يوم أجري حوار الناصري محمد .2009يناير 21ـ الرباط/ 

    / الخميس   يوم أجري حوار العبدي سميرة فريق/  2009يناير 15ـ  بمقر

.  / وجدة    القدم كرة وجدة،فرع مولدية

     / والستشهار   الحتضان مناظرة أثناء قدمت مداخلة الدقاق الحبيب  ـ

للرياضات     رشيد مولي الرياضية،بمعهد  .1992ماي30و29والتنمية

  "   / والتنمية   والستشهار الحتضان مناضرة في مداخلة العلمي المنبه  ـ

للرياضات     رشيد مولي بمعهد .1992يونيو30و29الرياضية

/ الرياضي   /    القتصاد في مداخلة قعاش محمد .2003يوليو5ـ البيضاء/   الدار

/ عدد-   الرسمية .1958نونبر2404/27الجريدة

/ عدد   الرسمية الجريدة .1973ابريل 11/ 3154ـ

/ عدد   الرسمية الجريدة .2002اكتوبر5046/10ـ

/ عدد   الرسمية الجريدة .2009فبراير5712/26ـ

/ عدد-   الرسمية .1989يوليو4003/19الجريدة

/ عدد-   الرسمية .1993نونبر4229/17الجريدة

/ عدد-   الرسمية .1995يوليو4317/26الجريدة

/ عدد-   الرسمية .2004أبريل5206/22الجريدة

/ عدد-   الرسمية .1997شتنبر4510/21الجريدة

/ عدد   الرسمية الجريدة .2009فبراير5711/23ـ

/ عدد-   الرسمية .1980يوليو3532/09الجريدة

/ عدد-   الرسمية .2008يونيو5639/16الجريدة
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/ عدد-   الرسمية مايو/ 4478الجريدة .1997فاتح

/ عدد-   الرسمية .2007دجنبر5584/6الجريدة

/ عدد   الرسمية الجريدة .1996اكتوبر4418/3ـ

: عدد   الرياضية الرسالة .2006ابريل30/24ـ

: عدد   الرياضية الرسالة ماي/ 31ـ .2006فاتح

: عدد   الرياضية الرسالة .2006ماي32/8ـ

 : عدد- .25/10/2008الخميس 2283المنتخب

: عدد  الصباح .25/10/2008الخميس2762ـ

: عدد  النخبة .9/4/2009الخميس1305ـ

: عدد  المنتخب .2009يوليو30الخميس1245ـ

: عدد  المنتخب .2009غشت24الثنين/ 2352ـ

: عدد   اليوم أخبار .2009شتنبر2الربعاء/128ـ

: عدد  الصباح .2009شتنبر 14الثنين2933ـ

: عدد  المنتخب .2009نونبر26الخميس/2379ـ

  /   : / الجمعة    وتاريخ حدث برنامج المغربية الرياضية قناة  /2009يناير  23ـ

. مساءا   العاشرة الساعة

 /"  "/ الخميس    الرياضة أخبار الرياضية الجزيرة قناة  الساعة/ 2009يونيو25ـ

. زوال   عشر الثانية

 /"  :  "  / السبت    القدم كرة الرياضة تاريخ برنامج الرياضية الجزيرة قناة ـ

.2009شتنبر22 مساء/    التاسعة الساعة

 /  / الصخيرات    للرياضة الوطنية المناظرة .2008اكتوبر25ـ24ـ
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ا������ �����Aب

ا��39ا-	)	� 
������� �	
ا���

4`�aو Y	�$-: ة�'��������ت ا��1% ا������ ار�?� 0�1 ا�
  '( ا��*�ب

1

2 �:@و�	% �	��		%،: %G ا�^�+�	L ا���
		L *�ارات

6

������� �	
ا���

 %/�وع أو�:
Y�7ت ا��__���

 �:@و�	% �	��		%،: %G ا�^�+�	L ا���
		L *�ارات

�A�B �:	��% ر���		%،		'�BC ،%%	 ر���%		


, %L إ�Bاك : ;<��� %
�#��ت 6  +#4X% 1500 
Y+�?: ، ن�	�
G� 0ل، �?
�س، ��اآD، ا��.و��ة  ، 

3

:�#ى ا���Aر��ا������ -��رراL+ �3 د
��1	 � �ءا 14ا#��ز �� I� %	ر������ر�	% و  ا���	% وJ	� ا��
�ا�

9��51
	�ا�:��	�ا��KLت �?+   )
.ا���اب ا���

4

 ��آ	�، ��#M ، :���)�رب ا�)	#ة دو�	� درا�3ت %�4ر�� 3
�:#�'

5



ا���4ر�� ا����7#ة

<;�% =	�ا��/

?<�س
1

2

7

<;�% =	�ا��/



آ�� ���9 0�1 ذ�N  ه�%� ������� ا���
	� ذات ا��"��ى ا���7: %1ه'ت•
اQ#��زات ا���ر��	� �C�23 '( أ���ب ا� �ى

=	��Q h4�ة ا������ ا���
	�  :%�;> ���`g ا��/

8

ا����A: ا���ا�YPQ L% Lاه���م  %�>ا�# �������� •

)A�ر  ����� ر���	�،  44 ����د ا����ر�3 	�ا�����اj��اع -7#د •
��ي ��	�  0800 :,�ي ��
:	S ا����

�% أ�+ �W��� ا�B?��� ا�����	� و � �	�  ا�$��	� ا�#�
�%	� اU9'ح•
Lا�����5 '(ق ا��9��� واد��ج ا������ �ارا� �	�
��5درة ا��



 ،ا��ه�#�ت ا���B	� ��A��� Iب���ر ا��4���: ������� ا9+#م %'ء%� •
 ��� ��	' ��	�Q'ا��(Qا ���W��	

=	��F7� h4 ا������ ا���
	�  :%�;> ���`g ا��/

9

ا�� 
	� وا�دار�� :� F7��Eم -L��X اj�� ا�����	�•

• Y��ا��� F7ا�������،  ���:�ه�� ا� �Wع ا���ص�	

•�>

	�ت ا��$�	� ا�����	� و3�ء *��� ا����ا;# %Pا� �XPB F7�

• m>
��X-ا���اه( و L+ )	4
�C�23 دا3+ ا���ر��� F7��Eم ا��
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������� �	
ا��
���ة ا���
 ���� -$, ا��+��� ا�"�%	� ���*( ا�)'�� ا���& %$�# ا�"�دس ���..اا-$, ا��+��� ا�"�%	� ���*( ا�)'�� ا���& %$�# ا�"�دس �

	� ا���
	� ������� 	� ا���
	� ������� ا����ا�	�ا����ا�	�

+P# ا�
P: ا�����ي
LMS –CSA ��#%

 �	?�/X�3درا�3 ا

+L ا������ �#ى ا�)�<�ر ا�o��7 ?: ا���Aب

 ������� �	
ا����ا�	�	� ا���
	� ������� ا����ا�	�	� ا���
 �	?�/X�3درا�3 ا

+L ا������ �#ى ا�)�<�ر ا�o��7 ?: ا���Aب

11

– 2008أآ����  24/25 �	�ات� ا�

رؤ�� %���3�4 ، %"1و�	� %/��آ�

LMS –CSA ��#%



أه#اف و%
<)	� ا�#را�3

-"4	m��+ m ا������

1

2

12

F7pا� :*�
ا����ر و%

ا����4*�ت

3

4



الرياضة تجاه والتمثالت المنظور�

المغرب في بالرياضة الرقي يمكن وكيف المغرب في الرياضة موقع حول اآلراء�

.المغرب في بالرياضة النهوض حول مقترحات�

األهداف

13

.المغرب في بالرياضة النهوض حول مقترحات�

� M+#اد�Jا�#را�3 ه m- ا���4ر�� ا+���د �	+�
 ��)�	G ا��)��+�ت *�ار إ��ر ?: ا�
ا��7_	�ت

�14 �+��(% m- �>�	E
 *"( ا�V	�وا ������� ا����ر3	L وD	� ا����ر3	L ه�, -
q	��4% ،L"ا� ،q
 �XP��V ا����ط، ا�P	�pء، ا�#ار %YX� L وا�)<� ا9;���+	� ا�$��� ا�)

,�sور�� و.

�	(>
ا��



أه#اف و%
<)	� ا�#را�3

-"4	m��+ m ا������

1

2

14

F7pا� :*�
ا����ر و%

ا����4*�ت

3

4



���P�
ا������ت ا�

�M
ا��
ا�?��[�
ا��Lو�	��

ا���,( ا��,��

ا������ت ا�/P7	�ا�)��Pز

ا�?�ة ر����ت•
�	� ا������ت•�Bا�

-)> +��m ا������

15

ا��Lو�	��
ا�:�5)��
ا��را��ت�
ا��Wو�� آ�ة�
ا���ج رآ�ب�
ا���^( ا����5ز�

� ����U�رة +

و*�pر��


	�ت ��%#4�%�

-S�7 ا�^�ارق �

�	4P_ا�

;�<�ر %$��ر�

ا�M)��	�ت ا�"�P	�ت

 �U��V رس��-
%L ��ف ا�
"�ء

�N	�ا��8و

ا�� �1( ا����5ز�

�	� ا������ت•�Bا�
ا� �ى أ���ب•

��	P7/� G���-

-<m آY ا�^�uت  �

ا9;���+	�

ا�M)��	�ت ا�"�P	�ت


	�ت�Pا� F7�

� GP��% �	D ر�>�;

���Pدئ ا������



أه#اف و%
<)	� ا�#را�3

-"4	m��+ m ا������

1

2

16

F7pا� :*�
ا����ر و%

ا����4*�ت

3

4



%��: ر���: %_P�ع �
��`g ;	#ة

 �X	"X% m��7س ا�w86آ

+

 q��- �	4��?س أw2004آ

Yال ا����آ��
 q�(��1984�س أ

 2004-1994ه/�م ا��Xوج 

�>ه� �	#وان
1997-2001

?

��ر واGQ ا������ ا9*��ا?	� -
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1984 1986 1996 2004 2006 2007 2008

��رة ?: �o7 ا������ت$% LX�

آ�ة ا�4#م أ��7ب ا�4�ى q
ا��

S. Aouita

Années 80

1990ه/�م أرازي 3
�ات /آ��m ا���7:/آ��m ا�7	
�وي

-�ا;G %���س ?: ا�
��`g ا�����	�

D	�ب : أ��7ب ا�4�ى 
F��ا�

ا�^��S : آ�ة ا�4#م 
 �	{� #7� m� :
ا���

*��س ا�)��ه	�

-



أ�#�� ر���	�

ا�#و��

مكامن الضعف   

ا��"�/<�ون

18

وزارة ا�/�Pب  
وا������   

ا�)�%�7ت ا�����	�

ا��31"�ت 
ا���7	�	�

ا�)��+�ت  
ا��$�	� وY`�3 اM+'م

 F7pا� L%�X%
���4_�ع ا�����: 

:��Aا��



3	��3 أ;�ر �
ا�����: 
ا��$��ف

� �	��% �PQا�% ا�#و��

سياسة رياضية واضحة�
الميزانية المخصصة لوزارة الشباب والرياضة �

األمن بالمالعب العمومية ذات الصبغة الرياضية وبالمالعب�

) 1/3(مكامن الضعف 

19

وزارة ا�/�Pب  
وا������   

ا�)�%�7ت ا�����	�

أ�#�� 
ر���	�

� �	��% �PQا�%
ا�)�%�7ت  
ا�����	�

ا�#و��

ا��31"�ت 
ا���7	�	�

ا�)��+�ت  
ا��$�	�

وY`�3 اM+'م

 F7pا� L%�X%
���4_�ع ا�����: 

:��Aا��

� �u	>- �3�	3
?�pءات ا������


E	�E- mه�ات  �-
�
ر���	� ����#�

ا��"�/<�ون



وزارة ا�/�Pب  
وا������

� q	��4%
 �	+���%
V'ل ا���4ء 
 L	P+'ا�
L	`#�Pا��

أ�#��  
ر���	�

ا�#و��

ا��"�/<�ون

ا��31"�ت 

ا�7#ام ا����	� �
 m	�7ا�� :? �	�#Pا�
 ��Qا��9#ا`: و
%��ر�3<� ?: 
اM+#اد��ت  

  F7pا� S��
%
���4_�ع ا�����:  

:��Aا��

 F7pا� S��
%)2/3(

20

وا������

ا�)�%�7ت ا�����	�


�	� ا������ ا9*��ا?	���� m��7وا�$� ا�� �	)	ب إ��3ا-�	D

3�ء ا��#�	� ا����:�

�…….. …….. …….. …….. 

ا��31"�ت 
ا���7	�	� اM+#اد��ت  

وا�}�����ت
-)<	>ات ر���	� �

D	� آ�?	� و?: *��� 
%>ر��

اه���م D	� آ�?: �
%L �#ن أJ-�3ة 
  �	�#Pا� �	ا����

واا������

ا�)��+�ت  
ا��$�	�

وY`�3 اM+'م

:��Aا��



�F7 ا�$��س ����
ا-)�� -_��� ا������ 

�����Aب

 F7pا� L%�X%)3/3  (  F7pا� L%�X%)3/3  (

وزارة ا�/�Pب  

 ��#�jا
ا�����	�

ا�#و��

ا��"�/<�ون

%L%�X  ا�F7p ا��31"�ت 

21

� K�+ �3�3> ا9ه���م أ	آ�-
آ�ة ا�4#م

� L+ ا�"��ر F/X- 9
ا��/�آY ا��: -�7?<� 

ا��
E	��ت واj�#�� ا�����	�

وزارة ا�/�Pب  
وا������

ا�)�%�7ت ا�����	�

ا��31"�ت 
ا���7	�	�

ا�)��+�ت  
ا��$�	�

 Y`�3و
اM+'م

 F7pا�  L%�X%
?: ا�4_�ع 

ا�����	� ?: 
ا���Aب



أه#اف و%
<)	� ا�#را�3

-"4	m��+ m ا������

1

2

22

F7pا� :*�
ا����ر و%

ا����4*�ت

3

4




/~ت �% #		/-
ر���	� ;#�#ة

� ���	U ن���
 �		"- L"*و

ا��
/~ت ا����ا;#ة
إ*#اث �s	�ت  �

-/		# %'+( %1ه�� �
����31"�ت ا���7	�	�

ا�#و��
وزارة 

-$#�# 3	��3 ر���	� وا�$� %L أ;Y ا�
<�ض ���4_�ع ا�����:�


<� %L ���غ أه#ا?<��X�- �	?آ� �	�ا<	% L% ب وا�������P/وزارة ا� L	X�-

)1/3(ا��Q9ا*�ت 

23

وزارة ا�/�Pب  
وا������

ا�)�%�7ت،  
 ��#�jا
ا�����	�

إ*#اث �s	�ت  �
 �	��% �PQا���

ا�)�%�7ت
و�G إ��ر �

 ������� :����Q
ا9*��ا?	�  

وزارة ا����	� 
�	
ا���

����31"�ت ا���7	�	�
� L%jا �	ن %��7���

  YVدا �?�E
وا�
ا��"��د+�ت

و��p? Gءات  �
 �"?�
��� ����%

ا�����	� +�K %"��ى 
ا��31"�ت 

ا��
4	L+ ) ا���اه( �
ا�����	� ا�/���

وزارة 
�	�Vا�#ا

وزارة 
اjو�Qف 
وا�/1ون 
�	%'3Mا

 Y`�3و
اM+'م

ا�)��+�ت  
ا��$�	� ا��Qا*�ت



وزارة ا�/�Pب  
وا������

وزارة ا����	� 
�	
ا���

ا�#و��

�	�Vوزارة ا�#ا

�L%j4��� ا-
� :PX-�% ���*إ

ا�/K�+ )A ا�7#ا�� 
 S	P_- K�+ �>"وا�
 �	Pد�wا��4ارات ا��
وا�47���ت ا�>;��� 

وزارة اjو�Qف 
وا�/1ون 

�  K�+ �>"ا�

 �u	>ا�� �	��7% ا��Qا*�ت

)2/3(ا��Qا*�ت 

24

 ��#�jا�)�%�7ت، وا
ا�����	�

ا*��ام %�Pدئ ا�/^�?	� وا�#���4ا�	� داYV ا�<	�آY ا��"	�ة�
-/)	G +4�د ا�39/<�ر وا�p�*9ن�
�  L��X��� <ر���� ودرا�3(إ*#اث %�اآ(

E	m ��4ءات ر���	� �	L ?�ق اj*	�ء �-

وا�47���ت ا�>;��� 
m>4* :?

وا�/1ون 
�	%'3Mا

 Y`�3و
اM+'م

 �u	>ا�� �	��7%

ا���7ا�	�، وذ�&  

�	= %"�*�ت ���

�pVاء و?�pءات 

ر���	�


E	m ا���Eه�ات  �-

ا�����	� 

ا�)��+�ت  
ا��$�	�

ا��Qا*�ت



وزارة ا�/�Pب  
وا������

وزارة ا����	� 
�	
ا���

ا�#و��

�	�Vوزارة ا�#ا

وزارة اjو�Qف 
�	%'3Mوا�/1ون ا

� q	"$-
  K�+ ر���Aا��

%��ر�3 
 L% ا������ ا��Qا*�ت

)3/3(ا��Qا*�ت 

25

;�%�7ت، وأ�#�� 
ر���	�

 L% ا������
  )_V ل'V

ا�)��7

)%$�	� وو�
	�(إ�'ع ا��أي ا��7م +�K ا���Eه�ات ا�����	� �

�L		ا����� L	ا��"1و� G% �4ءات� m	E
-


E	m *�'ت -�ا�U	� L% أ;Y -�+	� ا���ا�
	w� Lه�	� ا�������-


�?"�ت ا�����	����� �B�Pا�� Y4
ا9ه���م أآ}� ���


E	m ��ا%g إذا+	� و-�^>�� 9آ�/�ف ا���اه( ا�����	� ا�/����-

وY`�3 اM+'م

ا�)��+�ت  
ا��$�	�
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������� �	
ا��
���ة ا���

– 2008أآ����  24/25 �	�ات� ا�

 ���� -$, ا��+��� ا�"�%	� ���*( ا�)'�� ا���& %$�# ا�"�دس ���..اا-$, ا��+��� ا�"�%	� ���*( ا�)'�� ا���& %$�# ا�"�دس �

 ������� �	
ا����ا�	�	� ا���
	� ������� ا����ا�	�	� ا���

+P# ا��*��ن ا��XPوي
ا������%#�� 

27

– 2008أآ����  24/25 �	�ات� ا�

رؤ�� %���3�4 ، %"1و�	� %/��آ�

ا������%#�� 

وزارة ا�/�Pب وا������



ا��ؤ�� واjه#اف

ا�#+�%�ت

1

2

28

ا��	>ا�	�

ا��aر

3

4



�	3�-�	3�-   :? �>�	Qر�3 ا������ و��% :? �>�	Qر�3 ا������ و��%

)YX�  �� Y7 %�ا�YX�L %�ا�L  ا�$	�ة ا�	�%	�ا�$	�ة ا�	�%	� Y7(


��ؤ�ا�

29


)YX�  �� Y7 %�ا�YX�L %�ا�L  ا�$	�ة ا�	�%	�ا�$	�ة ا�	�%	� Y7(

  %<#ا%<#ا������� و������� و  %L ا���Aب أر��%L ا���Aب أر��

��_�ل��_�ل��



� ا��ؤ�� 10J# ه	)"�� �	أه#اف أ3�3
" �>�	Qو �	ا����ر�3 ا����� �	3�-

L�ا���� �	%�	ة ا��	ا�$ :?"

�`آ	� ا������ آB_ أ���( �?+ •
��ا�% وآ���+ '( اQ#���ج 

)1����Qا

;Y7 ا���Aب أر�� �������"
"���_�ل و%<#ا 

ا��B:	% ا�
�1( �#��زات و •
 �	��*�
�':	� ا������ ا��

30

)1����Qا

• �K�
إر��ء ا� 	a ا������ '( ا��
�	1����Qا

 ��ى��B?��� ا��	�ة � اQر� �ء•
ا�9	�Kت ا������

���� و� ��� 5c?� ا���9	�ات •�
ا�����	� �� �ب

•&	�
�  N��:ا�� %��?�� �C9%  ا����
ا������

ا��ؤ��

�+ ا��*�ب ��� 0 ������� •�
�9��� ودو�	� 

���� ��ا�� ا��*�ب دا3+ •�
ا��Bآ� ا�����	� ا��و�	� 

ا��LBظ 0�1 ا���روث ا�����( •
 f�	�
ا���
( و�

�W��� ا,��2د ا������•



�Gر� �ء ا��p%،   0+^� +#د ا����ر3	L ا�����		L ا��
��E	a L'ث %�ات•
���	� ا��و�	��ا�

•� L	�Vا��� L		د ا�����#+ �^+�p%ات  #ى�% Gَ�ا�)�%�7ت أر� _��� +��

اjه#اف %L *	� ا�
�ع وا�4$�� mX	S ا�"	��3 ا�����	�
   S?2020?: أ

31

•� L	�Vا��� L		د ا�����#+ �^+�p%ات  #ى�% Gَ�ا�)�%�7ت أر� _��� +��
�5�
��W��� ر���� ا�

�	�p% a+^� و*#ات ا��)<	>ات ا�����	� أر�G %�ات•���ر�� ا�����	� ���ا�

�I اه���م ��آ� – %�p+^� +#د ا��1���L ا�����		L ا��1ه�	q�V L %�ات•
%	1�W����`ه	+ ا�

 L	�+�^ا� G	�; [	? ط��
� �	
� اjه#اف �p�4: %)<�دا و�Jغ ه��� L	�+�^ا� G	�; [	? ط��
� �	
� اjه#اف �p�4: %)<�دا و�Jغ ه���
و�"	g ;�7�يو�"	g ;�7�ي  ، +��%		L وV�اص، +��%		L وV�اص?: ا������?: ا������



ا��ؤ�� واjه#اف

ا�#+�%�ت

1

2

32

ا��	>ا�	�

ا��aر

3

4



ا��3ا-	)	� %$�را 30-$#�# -
�	� ا������ وا����ر�3 ا�����	� 

���G %$�را ر`	"	�  X%  L%30��� د+�%�ت أ3�3	�5
������� ���7? �	
إ��3ا-	)	� و�

1

33

�	
;Y7 ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا�����	� ا���

�%�X$ا� ��#$-


��G و -m+ا�����ا� د Y����:

L��Xم ا���E� �7;ا�%


]آY %$�ر + o���- �_V 
��^% Y�+�

�__�ت %)��ع %m��3 Y�7ا�  
  �>�/Q�

�ؤه� ?:وإ%D  

 ا��)��+�ت ا��39ا-	)	�

���ةا��
V ��E'ل ا��  

�	
ا���

����� ا�

�?"�ا�	�

ا������ 
G	�(��

2

3

4

5



ا��ؤ�� واjه#اف

ا�#+�%�ت

1

2
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ا��	>ا�	�

ا��aر

3

4



%�	�ر   12: ا��	>ا�	� ا��pور�� 9�)�ز ا��39ا-	)	� ا���
	� : آ�4#�� أو�:
 S?2020دره�� ?: أ �
3 Yر وا*# آ�	أي %�

• m	E
دون ا*�"�ب �^�4ت -
12,0

0,40,4

0,8
1,4

   ����G	� ا��راهa  2020  -   2009ا��	�ا#	� ا����اآ�
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• m	E
دون ا*�"�ب �^�4ت -
ا���Eه�ات ا�����	� ا�#و�	� 

ا��PXى

دون ا*�"�ب ا��	>ا�	� •
�/�ء أر�M )+'% �7ا���U�دة 

 Y	هw- g%��ى و���Pآ �	ر���
آ�ة ا�4#م وأ��7ب ا�4�ى

7,1

%)��ع ا��	>ا�	� ا����اآ�� 
  2009 -  2020

0,40,4

أ%�ر أ�Vى

0,4
1,0

1,4

L��Xا��

4,1

5,7

9,8


	�ت ا��$�	�Pا�
��ر#L �ت ا��:		�l��Qت ا� L#

4,9



30  %M ور���pا� �	�>ا	ا�� L%)�ز�  �	)	ا��39ا-
m- �	
 -$#�#ه� ا���

2,4

+�����2در ا��


#وق•�:ا������ ��
�	�ا���
:ا�

���دره��a	�ن 200�

%	>ا�	� ا��39ا-	)	�
 �	
)درهm%�	�ر( ا���

ا��39ا-	)	� %)��ع
)درهm%�	�ر(
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0,7

0,5

12 ا��)��ع

30%


���دره��a	�ن 200�

%	>ا�	� ا�39}��را�$��	� ��زارة ا�/�Pب  •
�:��ى  ،�و ا�������I ا�L�(Qظ  

 a�����ر l��Q2007ا


�)�ا��	�ا#	�•��وزارة��ف�%ا�

	�ت��_�ا���
	�ا����	���	�B� 

���ا^	�ا���ارس'(ر���	� Qا

3,6



��در -���Y أ�Vى ���	>ا�	� ا��pور�� %M)�ز�  �	)	ا��39ا-
	
 �ا���

•L	�{-�	ت ا�����~/
رU	# ا��

��U	�-���'ت•V�(�
���������
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��U	�-���'ت•V�(�
���������

ا��$�	�ا�)��+�ت%"�ه��•

)ا8ور�(ا�B�Qد�l+(أ;��(�Bآ�ء��7�Iونا�•

ا��و����ف�%�������ا���U�دةا��	>ا�	�?:>��دةا�•



ا��ؤ�� واjه#اف

ا�#+�%�ت

1

2
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ا��	>ا�	�

ا��aر

3

4



�?��9��Kرا��as ةه��B�Pا��K�+3،ا������	ن�X�	(	-��3ا'�
�	
+#�#ةو�
	�ره���ت+�D�B�P%K	�aw-	�ا���

�:�ه��ا�•  :?�	�
-  :
��د ا����Q9ا,��2د ا������ا �	�
.�% G3ل �

�	
�qrر J	� ��c�5ة ����pا�	�	� ا���

39

�:�ه��ا•�  ���_Pا� L% #$ع ?: ا��W,ع ا�����( و�W ا� )' +*c sC�
�% G3ل �3_ �
�	����اc8*�ل ا�

���:	�)� و  +'�Qت ا���Pدل ا���ر;: _���?: - �:�ه��ا�• �C�3 �1وض ���W� لG3 %�
��:�.ا����( ى ا�����		% اs#��8 ذوي ا�

�:�ه��ا�• :? mX$ا�?: ا�� �	P_�4ت ا�^
��ر�� ا�����	���� Iر ا��ا����#Qا +AL�

��I?�#�ت��	I �ا�P/���ا��
�	�?:وا9;���+:ا9�#%�ج'(�:�ه��ا�•���، ا�
�	� ا�����5
�� �	
.�C�23 '( إ��ر أه�اف اL�8	� وا���5درة ا���
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������� �	
ا��
���ة ا���

– 2008أآ����  24/25 �	�ات� ا�

 ���� -$, ا��+��� ا�"�%	� ���*( ا�)'�� ا���& %$�# ا�"�دس ���..اا-$, ا��+��� ا�"�%	� ���*( ا�)'�� ا���& %$�# ا�"�دس �

���ا�	�	����ا�	�	�ا���Bور ا�ا���Bور ا�

+P# ا��زاق ا��X7ري
S	"
��$� ا�#را�3ت وا��P%)� وا��% q	`ر

وزارة ا�/�Pب وا������
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– 2008أآ����  24/25 �	�ات� ا�

رؤ�� %���3�4 ، %"1و�	� %/��آ�

وزارة ا�/�Pب وا������



1

2


�	� ا������ وا����ر�3 ا�����	�-

�%�X$ا� ��#$-
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3

4

5

L��Xا�� �%�E
%�ا;�7 %

Y��ارد ا����% m+ود G��
-

������� �	
;Y7 ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا���



���ر�3 ا�����	� و ��� ا9ر-�4ء
ا����	� ا�P#�	� ?: إ��ر  

•Yُ7; Yَ%�+ ل  إد%�ج  ا������G3 %�
�	� ا�����5
��5درات ا��

ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

������� و ا����ر�3 ا�����	�� ا9ر-�4ء (6/1)

1
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ا����	� ا�P#�	� ?: إ��ر  
ا���Pدرات ا���
	� �'د%�ج  

ا9;���+:

�	� ا�����5
��5درات ا��


	�ت ا��$�	� ا�����	� ?:  –Pا� Y���-
ا��
��S ا�^4	�ة


E	�E- mه�ات ر���	� –-)  %	�� �ت �:�
� �ت '(  وم �ا�  ا�����1ت '( آ�ة�:�

)…ا���و



���� ��ا�� ا��*�ر�� '( ا�9	�Kت ا��و�	�•�

ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

-7>�> ا�#��P�%�3	� ا�����	�  2
�	��Aا��

(6/2)������� و ا����ر�3 ا�����	�� ا9ر-�4ء

44

�	% ا��*�ر��  إ)�اث• �?5c ء�A18ا  )'
.ا�9	�Kت ا�����	� ا��و�	�

•����    0�1 �	��*���ع ا������ ا�cا
.ا�2�	� ا��و�(

�	��Aا��



'(   �$�pةا�$# %L ا�"��آ�ت D	� ا��•
s1G�ا�

ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

 L%jا K�+ ظ�^$�� g%���� Gو�
YVدا �	ا��'+( ا�����

3

 (6/3)������� و ا����ر�3 ا�����	�� ا9ر-�4ء

45

s1G�ا�
•m`'% :����Q ر��ا Gأ�+ ردع   و� %�

  s1G�ا����وزات ا��( ��Bث '( ا�
ا�����	�

�% أ�+ ا��,��� و�w-  &5ه	Y ا��'+(•
ا����وزات

YVدا �	ا��'+( ا�����



�������و�
:%�$Fإ*#اث•

ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

:

�	� ا���روث ا�����: ا���- 4

 (6/4)������� و ا����ر�3 ا�����	�� ا9ر-�4ء

46

0�1 أهa   �'ق أ��3ء ا�����		L ا���Aر��إ•
�	�Bت ا��v�
�ا�



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

%3w"� ا���7ون �	L وزارة ا�/�Pب  
وا������ ووزارة ا����	�  

5•  :? ،L	-ارد ا��زار���� Y{%jل ا'A�39ا
%)�ل ا��w�	� و ا��)<	>ات ا�����	�

 (6/5)������� و ا����ر�3 ا�����	�� ا9ر-�4ء
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وا������ ووزارة ا����	�  
�	
ا���

%)�ل ا��w�	� و ا��)<	>ات ا�����	�

ا���?	� S	L ا�#را�3 و ا��L��X ا�����:  •
�^�`#ة ا���اه( ا�/���

-�X% <�<7�� ا������ ?: ��ا%g وزارة  •
 �	
ا����	� ا���



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

ا�Bاك و %��*�P وY`�3 ا9+'م 

�	� ا������ وا����ر�3 - :?

ا��"�ه�� ا�^�+�� ��Y`�3 ا9+'م ?: •6

E	m �#وات و��4ءات  ( ا��3Mا-	)	�-

 (6/6)������� و ا����ر�3 ا�����	�� ا9ر-�4ء
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�	� ا������ وا����ر�3 - :?
ا�����	�


E	m �#وات و��4ءات  ( ا��3Mا-	)	�-
... )*�ة

�= ا�)�زات ر����  •� ��	? YU7>�> ا���ا-
�P�
ا�

• L	%�pا�� G��
- )  L% �
+�وض �7	
)%��7)� إ��XB	�ت \ا������ت 

-�7	m و�/� Q	m ا������ �	L ا�/�Pب•



1

2


�	� ا������ وا����ر�3 ا�����	�-

�%�X$ا� ��#$-
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3

4

5

L��Xا�� �%�E
%�ا;�7 %

Y��ارد ا����% m+ود G��
-

������� �	
;Y7 ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا���



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

 �%�X$1/8(-$#�� ا�(

ا+�دة -$#�# أدوار و %"1و�	�ت  
�������� �	
ا�<	�uت ا��7

7•  �	
%<�م %$#دة ��)��ع ا�<	�uت ا��7
:
�������� +�K ا��7	# ا���
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�������� �	
�������� +�K ا��7	# ا���
:ا�<	�uت ا��7

%'ء%� ا��G% Y`�3 %<�م %���F ا�<	�uت    •
�������� �	
ا��7



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

%'ء%� -
E	m وزارة ا�/�Pب          
وا������ %G ا��39ا-	)	�   

%�ا;�7 ا�X^�ءات و -X		F ا��3ا-	)	�  •8
ا���ارد ا�P/��� ��زارة ا�/�Pب وا������

 �%�X$2/8(-$#�� ا�(
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وا������ %G ا��39ا-	)	�   
 G% ،�>	�+ دق��ا�����	� ا��

 �	3�3j7>�> %<�%<� ا-

ا���ارد ا�P/��� ��زارة ا�/�Pب وا������


E	�	� %'`�� ����3ا-	)	�  •- ��X	ه Gو�
ا�)#�#ة



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

إ*#اث ;<�ز ���GP إ+#اد
و%/�رآ� ا�����		L ?: ا�7�jب   

-$"	L أداء ا�����		L ا���Aر�� ?:  •9
ا�7�jب اjو��P	� وأ��p ?: ا��
�?"�ت  

 �%�X$3/8(-$#�� ا�(
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و%/�رآ� ا�����		L ?: ا�7�jب   
�	Pو��jا

ا�7�jب اjو��P	� وأ��p ?: ا��
�?"�ت  
ا�#و�	�

•  K�+ �U��V و L		إ+#اد ا����� GP�-
:P_ا��"��ى ا�

�hP ;	# ��/�رآ� ا�����		L ?: ا�7�jب  •
 �	Pو��jا)  �	X	�";�( ا9دار�� وا���ا�)�ا

)  وا����	�



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

  K�* :����4را���ا9 L		$- و F		X-
  �U��V ا��_�رات G% m`'��

-7>�> ا�/^�?	� و ا�BMاك و ا��"�ء�� ?: •10
-#�	� ا�<	�uت ا�����	�

 �%�X$4/8(-$#�� ا�(
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  �U��V ا��_�رات G% m`'��
?: ا��)�ل ا9*��ا?: 

-#�	� ا�<	�uت ا�����	�

• Y������ )�-4��� ;�ذ�	� اj�#�� و ا�7ُ
ا���ص 

• �;��
��د ر���� �4#م %�Q4: ا	4* ���_-
��"m ���)�دة

•�������� S�7ن ا�����ا;�7 ا��4�%



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

  )U�
���ن و��ج ا�
"�ء ��
ا��"1و�	� ?: ا�<	�uت  

11•  )U�
-L��X �"�ء %1ه'ت ����ج %
 L>�	���Q ���_- Y;أ L% �	ا��"1و�

 �%�X$5/8(-$#�� ا�(
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ا��"1و�	� ?: ا�<	�uت  
ا�����	�

 L>�	���Q ���_- Y;أ L% �	ا��"1و�
Y	A/���

• L		7- /  )U�
ا����ب ا�
"�ء ?: %
ا��"1و�	�



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

إ*#اث �)
� �4	�دة ا��39ا-	)	�    
:
ا���
	� +�K ا��7	# ا���

ا��
"	�  S	X% L���ت ا�$�آ�  •12
 Y	>"- S��� L+ �U��V،�	ا�����

 �%�X$6/8(-$#�� ا�(
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:
�� L+ �U���>"- S	Y ا���
	� +�K ا��7	# ا���V،�	ا�����
اM;�اءات �	L ا��زارات

•  YPQ L% �	
ا��^7	Y ا�)	# �'��3ا-	)	� ا���
ا��)
� و-$, %"1و�	� وزارة ا�/P	�P و  

ا������



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

������� :
U�% S�V# و� و�G ه	wة %�;7	� ?: %)�ل ا���7�%�ت  •13
ا�����	� رهL إ�Bرة ا�$�آ� ا�����	�  

 �%�X$7/8(-$#�� ا�(
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ا�����	� رهL إ�Bرة ا�$�آ� ا�����	�  
��د  (�Q9ا ،L��Xا�� ، �	�w>ات، ا��	ا��)<

#Uا�����: ،ا��(...

•�������� �_P-ا�#را�3ت ا��� �/�



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

         L	� Y+�^ت و ا���Q'74��� ا�-
ا�<	�uت ا�����	�

4
	�ت ا9+'م و ا���اYU داYV ا�<	�uت ا�����	�•14- �	?�-

��ع ا�9	�Kت ا�����	� �`��9ة –�� �	9��

 �%�X$8/8(-$#�� ا�(
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��ع ا�9	�Kت ا�����	� �`��9ة –ا�<	�uت ا�����	��� �	9��
ا�G1Q	�ت

�	% وزارة ا���5ب و – &���� w	#ا8#��ا Iو�
 �'��B�ا������ و ا������ت وا�ُ�s2 و ا8#��� ا�

+C+ ا���ا	أ�+ �:9 %�

اA�39'ل ا��/��ك �	L ا�)�%�7ت ?	�� ��= ا���ارد•

� �ات ا������ت–� I�إ)�اث ��

– %	�اG*��Qل ا�����ك و ��c	� ا��?�#	�ت 
ا������ت



1

2


�	� ا������ وا����ر�3 ا�����	�-

�%�X$ا� ��#$-

58

3

4

5

L��Xا�� �%�E
%�ا;�7 %

Y��ارد ا����% m+ود G��
-

������� �	
;Y7 ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا���



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا �$�ورا�

 L��Xم ا���E� �7;5/ (1%�ا (

-_��� ا��"�رات ا�#را3	�  
 L>%  :? ا����;<� �#���م

-$"	L ?��7	� ا��#�	� ��<	�uت ا�����	�  •15
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 L>%  :? ا����;<� �#���م
-_��� ?�ص ا��L��X ا��<
: ������		L  •ا������



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

-_��� %"��& -L��X ا*��ا?	�  
������� �U�V		L ذوي   

16• &�"% S�V“�3ب  ” ر���� ودرا�_Qأ YVدا
ا���	>

 L��Xم ا���E� �7;5/ (2%�ا (

60

������� �U�V		L ذوي   
ا��"��ى ا���7:

ا���	>

•L		������� �U�V �	3درا g%ا�� Gو�


�	� ?�ص ا��L��X ا��<
: ������		L ذوو  •-
ا��"��ى ا���7:



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

    L+ )	4

/	h +��	� ا��-
  [�	�
ا���اه( و -

17•  S�V S��� L+ L		������ �XPا�� #Uا��

�?"�ت ر���	� ��/�Pب  %

 L��Xم ا���E� �7;5/ (3%�ا (
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  [�	�
ا���اه( و -
��/�رك %G أ�� ا�����7  

���31"�ت ا���7	�	�  
-w�	�  داYV ا��#ر�3  

وا�)�%�7ت


�?"�ت ر���	� ��/�Pب  %

-$"	L إ�)�زات ا�����		L ا���Aر�� ?:  •
���P% :? �Uر��ت   - ا���Eه�ات ا�#و�	� V

ا�/�Pن 



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

  �	�w- ن��p� �	+�_ا�� G	(/-
4
: ;	# �����ر�3  -

-4��� %"�ه�� ا��1���L ا���_�+	L ذوي  •18
ا��1ه'ت

 L��Xم ا���E�  �7;5/ (4%�ا (
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4
: ;	# �����ر�3  -
ا�����	�

ا��1ه'ت

• L	+�_���� ����% �	
��X- دورات m	E
-

ا��F��7 ��>ا�� ا��_�+	� داYV ا�$�آ�  •
ا�����	�  



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

Q L3�ا�	L ���اآ> ا��L��X و  
و�G -�-	( ر�3: �<�

19•  �U�V �%'+ S�V ” L��X- <ن ” %�آ��p�
�P	�7 و;�دة ا��#%�ت ا���%#4

 L��Xم ا���E�  �7;5/ (5%�ا (

63

�P	�7 و;�دة ا��#%�ت ا��4#%�و�G -�-	( ر�3: �<�

• L��Xاآ> ا����� F	
�*"( %"��ى  (�/� -
)ا��w�	� و ا���دود�� 


�?"	� ا�����		L ا���Aر��  •- <�<7-

إ�pVع ;�دة ا��L��X �����7	� ا�#و�	�  •



1

2


�	� ا������ وا����ر�3 ا�����	�-

�%�X$ا� ��#$-

64

3

4

5

L��Xا�� �%�E
%�ا;�7 %

Y��ارد ا����% m+ود G��
-

������� �	
;Y7 ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا���



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�


��G و -m+ا�����ا� د Y����: )1/6  (

ز��دة و -$"	L %�ارد  
ا�����Y ا��7�%: 


^�4ت  •20�� :���;Mا ��P��� �4	Qد �_��V Gو�
ا��7�%	� ا���U�دة ������� 

65

ا�����Y ا��7�%: 
ا���
�ح �������  

  L"*أ K�+ �>�'A�3وا
و;]

ا��7�%	� ا���U�دة ������� 

�47
� ا9�^�ق ا��7�%:  •� g%���� 'ق�إ

•���در% G��
ز��دة ?: ا�����Y ا��7�%: و -



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

-}�	L و -4��� ا������Xت  
ا��#��ة %L ��ف وزارة  

21•  S��
	�ت ا��$�	� �P�� �	��$ا� �XP/7>�> ا�-
 L	u	>ا�� G% اآ�ت�B


��G و -m+ا�����ا� د Y����: )2/6  (

66

ا��#��ة %L ��ف وزارة  
ا�/�Pب و ا������

 L	u	>ا�� G% اآ�ت�B

و�G +��	�ت �'A�3'ل ا�X������ Y{%jت  •
ا�$��	� ��زارة ا�/�Pب  وا������



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

S�V د�
�%	X	� ?: ا�����'ت  
ا���
�*� %L ��ف  

22•  �	
�� ��<	�uت ا��7��ا��?L% G ا��Mادات ا��
�������� و ا�
�-)� +L *4�ق ا�
Y4 ا���^>ي و 


��G و -m+ا�����ا� د Y����: )3/6(

67

ا���
�*� %L ��ف  
ا���4و9ت ��<	�uت  

  L		������ و �	ا�����
ذوي ا��"��ى ا���7:

�������� و ا�
�-)� +L *4�ق ا�
Y4 ا���^>ي و 
...ا�39/<�ر 

ا��?G %#اV	Y ا�����		L ذوي ا��"��ى ا���7: •
ا�
�-)� +L ا�p�*9ن و اA�3'ل *4�ق  

ا���رة  



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

ا+#اد ا��ر %$^> ��/�آ�ت  
ا�����	�

-/)	G -$�ل �o7 اj�#�� ا���
�?"� �/�آ�ت •23
ر���	�  


��G و -m+ا�����ا� د Y����:)4/6  (

68

ر���	�  ا�����	�

ا��$^	�P+ L% F ا���ور إ�K ا9*��ا?	� ?:  •
�	P��� إ+^�ءات YXB

-$#�� ا��$	h ا��31"�-: ��
�ادي  •

��U	� ;#�#ة  •V ا4�3_�ب ا�3}��رات



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�


#وق �#+m ا������  U S�V
ا9*��ا?	�

�( ا*��ا?	�•24+ �	�
إ*#اث و -


��G و -m+ا�����ا� د Y����: )5/6  (

69

ا9*��ا?	�
ا��?L% G %"��ى ا��
�?"�ت ا�����	�•

•  #	7�
�?"	�  اj�#�� ا���
	� +�K ا�- L	"$-
ا��4ري و ا�)<�ي



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

 L	+�_4ا� L	� اآ�ت�B S�V
ا��7م و ا���ص �<#ف  

25•�	$U )�زات %#ارات�إ


��G و -m+ا�����ا� د Y����: )6/6  (

70

ا��7م و ا���ص �<#ف  
ا*��pن ا���Eه�ات  
و-���Y ا��)<	>ات  

ا�����	�

•  YPQ L% �
p�$% �	ه�ات ر����E- m	E
-

�+�ت ���د�� وا��Q9ا��31"�ت ا.



1

2


�	� ا������ وا����ر�3 ا�����	�-

�%�X$ا� ��#$-

71

3

4

5

L��Xا�� �%�E
%�ا;�7 %

Y��ارد ا����% m+ود G��
-

������� �	
;Y7 ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا���



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

�	
 Y7;(5/1) ا�)<� %$�آ� ����3ا-	)	� ا�����	� ا���

  ������� ���>; q��(% S�V
 L	�+�^ا� G	�; mp-

q�(% S�V ?: آY ;<� ادار�� �X�ن -$,  •26
و���U ر`	q ا�)<�  

72

 L	�+�^ا� G	�; mp-
L	��>(ا�

و���U ر`	q ا�)<�  

•  g%ر ��ا��ا :? �	
-_P	S ا��39ا-	)	� ا���
ا��
�	� ا�����	� ا�)<���  

ا��
"	S ا�)<�ي ��^�+�	L ا�%��7		L و  •
ا���اص ا���#�V	L ?: ا������  



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

-/)	G ا�)��+�ت ا��$�	�  
�'�3}��ر ?: -_���  

إدراج ا������ ��L أو����ت ا�)��+�ت  •27
ا��$�	�  

�	
 Y7;(5/2) ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا�����	� ا���

73

�'�3}��ر ?: -_���  
ا������ و ?: ا����ر�3

ا�����	� �����Aب

ا��$�	�  

ا��?L% G ا�$�� ا���U�د %L %	>ا�	�  •
  K�+ �U��V ،������� �	�$ا�)��+�ت ا��


	�ت ا��$�	�Pى ا���"%  

-�7	m ا����ر�3ت ا�)	#ة ?: -#�	� ا��
/�uت  •
ا�����	� +�K +��م ا�)<�ت  



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

  �(%#
S�V و -wه	Y أQ_�ب %
<	����

28•  K�+ ���و�j�� KE$- :ا������ت ا�� #Uر
  �	"?�
��� �	+���% q	��4% أ�3س

�	
 Y7;(5/3) ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا�����	� ا���

74

<	����  �	"?�
��� �	+���% q	��4% أ�3س

•  :
إ*#اث ��3 أQ_�ب ;<��� و Q_( و�

-$"	L %"��ى -w�	� ا�����		L ذوي  •
ا��"��ى ا���7: -$, إ�Bاف وزارة ا�/�Pب و 

ا������  



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

  �	7	P_ا��1ه'ت ا� L	�{-
��)<�ت


�?"�ت •29% m	E
- / G��� ذات �	ه�ات ر����E-
ر����ت ا�A�س،  ا�E���� <^4'ت،  (ا�"	�*:

�	
 Y7;(5/4) ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا�����	� ا���

75

ر����ت ا�A�س،  ا�E���� <^4'ت،  (ا�"	�*:��)<�ت
 ،F��Aا�...(


�	� ا��)<	>ات ا�����	� ا��7#ة 7�39#ادات  •-
  )��;jا L		ا�����



ا�
��`g ا3�3j	� ا��
��Eة ��3ا-	)	�9ا�$�ورا�

  ��
�� :
و��� G��g% و�
و-wه	Y ا��
/�uت  

�"<	w-  Yه	Y %)��ع �XPB ا��
/�uت ا�����	�•30
و��;<� ��X?� ا�/�ا`O ا9;���+	�

�	
 Y7;(5/5) ا�)<� %$�آ� �'��3ا-	)	� ا�����	� ا���

76

و-wه	Y ا��
/�uت  
  G% /�رك���� �	ا�����

  L		%��7ا� L	�+�^ا�
وا���اص

و��;<� ��X?� ا�/�ا`O ا9;���+	�

•  S��
���U ?: ا��V ت ;#�#ة�u/
ا�/�ء %
  �Xا���� L% �	`�
ا�

إ�)�ز %
/~ت ر���	� ���4ب %#%)� ?:  •
 :? �_	/
ا����%	m ا���7ا�	�، و ا��/�رآ� ا�

��ا%g  ا��
�	� ا�)��+	� �}'ث 3
�ات  



�L ���غ ���pْ_��� و اU9'ح 3َ�  30ا��$�ور ا�}'a�ن  
�	
آY ه#ف %L أه#اف ا��39ا-	)	� ا���

jه#اف ا�7/�ة ا �'��3ا-	)	�  10
�	
ا���

%$�را ا��: -m -$#�#ه�  30ا�}'a�ن  
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�#%�ج  �YX %�ا�L و آY%�7 ?: ا9 آ$S أw- :3�3آ	# ا������
ا9;���+: � � � � � � � � � � � � � � �

�	
�:�ه�� ��Bور ا��W��� و اGCQح '( أه�اف ا���Qا�	�	� ا���

1

77

ا9;���+: � � � � � � � � � � � � � � �

إر�3ء ا�4	m ا�����	� ?: ا��
/�u ا9;���+	� � � � � � � � � � �

ا�<	�uت ا�����	� �#ى��$�X%� ا�)	#ة � ا9ر-�4ء � � � � � � � � � � �

ا��)<	>ات ا�����	� ���4بو-��3& -7>�> و-4���   � � � � � � � �

h	/
-  L��Xا�� &��"%L>�� �U��ا������ ا� � � � � � � � � �

M :+�

�?"	� ا������ ا����A	��)�زات وا��$"	L ا�- � � � � � � � � � � � � � � � �

;Y7 ا���Aب K4��% ������� ;<��� و دو�	� � � � �

-7>�> -�ا;# ا���Aب داYV ا�$�آ� ا�����	� ا�#و�	� � � � � �

و-
�	�]  ا�����: ا���
: ا�$^�ظ +�K ا���روث � � � �

��د ا�������Qا ���_- � � � � � � � � �

 $�ر ا��39ا-	): ا��"�هm ?: ���غ ا�<#فا��� 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



��Pا���ا*Y ا��4

•�/Q�
داYV ا��)��+�ت  %$�را ا��3ا-	)	�  30 وإ�aاء %

ا��3Mا-	)	�  

78

ا��3Mا-	)	�  

%)��ع ا��/�رآ	m- L -�ز�q�V K�+ m>7 %)��+�ت  •

ا�7�3اض -�4ر�� ا��)��+�ت ��م ا�"P, �7# ا�>وال•



79



الجریدة الرسمیة عدد 5978 الصادرة بتاریخ 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)

 

 

ظھیر شریف رقم 1.09.45 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في
مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة"الیونسكو"الموقعة بباریس في

19 أكتوبر 2005 والمدونة العالمیة لمكافحة المنشطات.

 

 

الحمد هللا وحده؛

الطابع الشریف -بداخلھ:

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف اهللا ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه اهللا وأعز أمره أننا:
 

بناء على االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم
والثقافة "الیونسكو" الموقعة بباریس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات؛

 

وعلى القانون رقم 03.08 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.09.44  بتاریخ 22 من صفر 1430 (18 فبرایر 2009) الموافق

بموجبھ من حیث المبدأ على مصادقة المملكة المغربیة على االتفاقیة والمدونة المذكورتین؛

 

وعلى محضر إیداع وثائق مصادقة المملكة المغربیة على االتفاقیة والمدونة المذكورتین الموقع بباریس في 21 أبریل 2009؛

 
أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:

 

تنشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر

العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة " الیونسكو" الموقعة بباریس في 19 أكتوبر 2005 والمدونة العالمیة لمكافحة

المنشطات.
 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).

 

                                                                    وقعھ بالعطف:

 

                                                                   رئیس الحكومة،

                                                              االمضاء: عباس الفاسي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجااللریاضة

 
إن المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، المشار إلیھا فیما یلي باسم "الیونسكو" المنعقد في باریس من 3 إلى 21

تشرین األول / أكتوبر 2005، في دورتھ الثالثة والثالثین،

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/1159.htm


بالنظر إلى أن ھدف الیونسكو ھو المساھمة في صون السلم واألمن بالعمل، عن طریق التربیة والعلم والثقافة، على توثیق عرى التعاون
بین األمم،

وإذ یشیر إلى الصكوك الدولیة القائمة المتعلقة بحقوق اإلنسان،

ویضع في اعتباره القرار 58/5 الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 3 تشرین الثاني / نوفمبر 2003 بشأن الریاضة كوسیلة

لتعزیز التعلیم والصحة والتنمیة والسالم، وال سیما الفقرة 7 من ھذا القرار،

ویدرك أن الریاضة ینبغي أن تؤدي دورا ھاما في حمایة الصحة، وفي التربیة األخالقیة والثقافیة والبدنیة، وفي تعزیز التفاھم والسالم

على الصعید الدولي،

ویالحظ الحاجة إلى تشجیع وتنسیق التعاون الدولي في سبیل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الریاضة،

ویعرب عن قلقھ إزاء استخدام الالعبین للمنشطات في مجال الریاضة وعواقب ذلك على صحتھم، وعلى مبدأ الروح الریاضیة، والقضاء

على الغش، ومستقبل الریاضة،

ویدرك أن تعاطي المنشطات یھدد المبادئ األخالقیة والقیم التربویة المجسدة في میثاق الیونسكو الدولي للتربیة البدنیة والریاضة وفي

المیثاق األولمبي،
ویذكر بأن اتفاقیة مكافحة المنشطات وبروتوكولھا اإلضافي، المعتمدین في إطار مجلس أوروبا، ھما أداتا القانون الدولي العام اللتان

انبثقت عنھما السیاسات الوطنیة لمكافحة المنشطات واللتان یستند إلیھما التعاون الدولي الحكومي،

ویذكر بالتوصیات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولیة الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسئولین عن

التربیة البدنیة والریاضة، التي نظمتھا الیونسكو في موسكو (1988)، وبونتا دیل إیستي (1999)، وأثینا (2004)، وبالقرار 32م/9
الذي اعتمده المؤتمر العام للیونسكو في دورتھ الثانیة والثالثین (2003)،

ویضع في اعتباره المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات، التي اعتمدھتھا الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة

المنشطات في مجال الریاضة بكوبنھاغن، في 5 آذار / مارس 2003، و"إعالن كوبنھاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الریاضة"،
ویدرك أیضا ما لكبار الالعبین من تأثیر على النشء،

ویعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامیة إلى تحسین الكشف عن المنشطات، والتوصل إلى فھم أفضل للعوامل التي تدفع
إلى استخدامھا، من أجل تأمین أقصى قدر ممكن من الفعالیة لالستراتیجیات الوقائیة،

ویعي أیضا أھمیة التثقیف المستمر لالعبین واألطقم المعاونة لھم وللمجتمع بوجھ عام في الوقایة من المنشطات،
ویضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول األطراف على تنفیذ برامج لمكافحة المنشطات،

ویدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الریاضة تتحمل مسؤولیات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال
الریاضة، والسیما عن ضمان السیر السلیم لألحداث الریاضیة على أساس مبدأ الروح الریاضیة، وعن حمایة صحة المشاركین فیھا،

ویقر بأن ھذه السلطات والمنظمات یجب أن تعمل معا على تحقیق ھذه الغایات بما یكفل أكبر قدر ممكن من االستقالل والشفافیة على
كافة المستویات المناسبة،

وقد عقد العزم على مواصلة وتدعیم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الریاضة،

وإذ یسلم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الریاضة یرتھن جزئیا بالتنسیق التدرجي لمعاییر وممارسات مكافحة المنشطات
في مجال الریاضة، وبالتعاون على الصعیدین الوطني والعالمي،

یعتمد ھذه االتفاقیة في ھذا الیوم التاسع عشر من شھر تشرین األول/أكتوبر من عام 2005.
 

 
أوال - النطاق

 
المادة 1

الغرض من االتفاقیة
إن الغرض المنشود من ھذه االتفاقیة، في إطار إستراتیجیة الیونسكو وبرنامج أنشطتھا في مجال التربیة البدنیة والریاضة، ھو تعزیز

منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الریاضة بھدف القضاء علیھ.

 
المادة 2

التعاریف
یتعین فھم ھذه التعاریف ضمن سیاق المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات. وفي حالة نشوء خالف في تفسیر التعاریف، یؤخذ بأحكام

االتفاقیة.
 

وألغراض ھذه االتفاقیة:
1-     یقصد بعبارة "المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات" المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات.

2-     ویقصد بعبارة "منظمة مكافحة المنشطات" أي كیان مسؤول عن اعتماد قواعد الستھالل أي جزء من عملیة مراقبة المنشطات



أو تطبیقھ أو إنقاذه. ومن األمثلة على ذلك، اللجنة األولمبیة الدولیة، واللجنة األولمبیة الدولیة للمعوقین، والمنظمات األخرى التي
تشرف على أحداث ریاضیة كبرى وتقوم فیھا بإجراء اختبارات، والوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات، واالتحادات الدولیة،

والمنظمات الوطنیة لمكافحة المنشطات.
3-     ویقصد بعبارة "انتھاك قواعد مكافحة المنشطات" حالة أو أكثر من الحاالت التالیة:

 أ)        وجود عقار محظور أو عناصره األیضیة أو اآلثار الدالة علیھ في العینة التي تؤخذ من جسمالالعب؛
 ب)    استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسیلة محظورة؛

 ج)     رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملیة أخذ عینات دون عذر قاھر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا لما تقضي بھ
قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبیق، أو التھرب من عملیة أخذ العینات بأي طریقة أخرى؛

 د)       انتھاك الشروط الواجبة التطبیق فیما یتعلق باستعداد الالعب للخضوع إلجراء اختبار خارج إطار
المسابقة، ویشمل ذلك امتناع الالعب عن تقدیم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى االختبارات التي

یعتبر أنھا تستند إلى قواعد معقولة؛
 ه)       التالعب، أو محاولة التالعب، بأي جانب من جوانب عملیة مراقبة تعاطي المنشطات؛

 و)      حیازة عقاقیر أو وسائل محظورة؛

 ز)      االتجار بأي عقار محظور أو وسیلة محظورة؛
 ح)     إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسیلة محظورة ألي العب، أو مساعدتھ، أو تشجیعھ، أو إعانتھ،

أو تحریضھ أو التغطیة علیھ، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ینطوي على انتھاك أو محاولة انتھاك
لقواعد مكافحة المنشطات.

 
4-     ویقصد بكلمة "الالعب"، ألغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص یشارك في لعبة ریاضیة على المستوى الدولي أو

الوطني وفقا للتعریف الذي تضعھ كل منظمة وطنیة لمكافحة المنشطات وتقبلھ الدول األطراف، وأي شخص آخر یشارك في لعبة
ریاضیة أو حدث ریاضي على مستوى أدنى تقبلھ الدول األطراف. وألغراض برامج التربیة والتدریب، یقصد بكلمة "الالعب"

أي شخص یشارك في لعبة ریاضیة تحت سلطة منظمة ریاضیة.
4.                   یقصد بعبارة "الطاقم المعاون لالعب" أي مدرب،أو مدیر، أو وكیل، أو موظف من موظفي الفریق، أو
مسؤول، أو طبیب، أو مساعد طبي ممن یعملون مع الالعبین المشتركین في مسابقة ریاضیة أو الذین یستعدون لھا، أو ممن

یعالجون ھؤالء الالعبین.
5-     ویقصد بكلمة "المدونة" المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتھا الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات في 5 آذار/

مارس 2003 في كوبنھاغن، والتي ترد في الذیل 1 لھذه االتفاقیة.
6-     ویقصد بكلمة "المسابقة" سباق مفرد أو مبارة أو لعبة بعینھا أو منافسة ریاضیة محددة.

7-     ویقصد بعبارة "مراقبة تعاطي المنشطات" العملیة التي تشمل التخطیط لتوزیع االختبارات، وجمع العینات ومعالجتھا، والتحلیل
المختبري، وإدارة النتائج، والتحقیقات، والطعون.

8-     ویقصد بعبارة "تعاطي المنشطات في مجال الریاضة" وقوع أي انتھاك لقواعد مكافحة المنشطات.

9-     ویقصد بعبارة "األفرقة المفوضة رسمیا بمراقبة تعاطي المنشطات" أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة

منظمات دولیة أو وطنیة لمكافحة المنشطات.
10-  ویقصد بعبارة "داخل إطارالمسابقة"، ألغراض التفرقة بین إجراء االختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما،

وما لم ینص على خالف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، االختیار "داخل إطار المسابقة"

الذي یجرى لالعب یتم اختیاره فیما یتعلق بمسابقة معینة.

11-  ویقصد بعبارة "المعیار الدولیللمختبرات"المعیار الوارد في الذیل 2 لھذه االتفاقیة.
12-  ویقصد بعبارة "المعیار الدولي إلجراءاالختبارات" المعیار الوارد في الذیل 3 لھذه االتفاقیة.

13-  ویقصد بعبارة "عدم اإلخطارالمسبق" أي عملیة لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون سابق إنذار لالعب وتجري فیھا مرافقة

الالعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقدیم العینة.

14-  ویقصد بعبارة "الحركةاألولمبیة" كل اللذین یقبلون االسترشاد بالمیثاق األولمبي والذین یعترفون بسلطة اللجنة األولمبیة
الدولیة، وھم: االتحادات الدولیة لأللعاب الریاضیة المدرجة في برنامج األلعاب األولمبیة، واللجان األولمبیة الوطنیة، واللجان

المنظمة لأللعاب األولمبیة، والالعبون، والقضاة والحكام، والرابطات واألندیة، باإلضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف

بھا اللجنة األولمبیة الدولیة.
15-  ویقصد بعبارة "خارج إطارالمسابقة" أي عملیة لمراقبة تعاطي المنشطات ال تنفذ داخل إطار المسابقة.

16-ویقصد بعبارة "قائمةالمحظورات" القائمة الواردة في الملحق 1 لھذه االتفاقیة والتي تحدد العقاقیر و الوسائل المحظورة.

17-  ویقصد بعبارة "الوسیلةالمحظورة" أیة وسیلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لھذه االتفاقیة.

18-  ویقصد بعبارة "العقار المحظور" أي عقار من العقاقیر المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لھذه االتفاقیة.

19-  ویقصد بعبارة "المنظمةالریاضیة" أي منظمة تقوم بدور الھیئة المشرفة على حدث ریاضي للعبة ریاضیة واحدة أو أكثر.



20-  ویقصد بعبارة "معاییر منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة" المعاییر الواردة في الملحق 2 لھذه االتفاقیة.

21-  ویقصد بعبارة "إجراء االختبار" األجزاء التي تشتمل، في عملیة مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطیط توزیع االختبارات،

وجمع العینات، ومعالجتھا، ونقلھا إلى المختبر.
22-  ویقصد بعبارة "اإلعفاء ألغراضعالجیة" أي إعفاء یمنح وفقا لمعاییر منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة.

23-  ویقصد بكلمة "استخدام" وضع أو ابتالع أو حقن أو استھالك أي عقار محظور أو أي وسیلة محظورة بأي طریقة كانت.

24-  ویقصد بعبارة "الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات" المؤسسة التي أنشئت بھذا االسم بموجب القانون السویسري في 10
تشرین الثاني/نوفمبر 1999.

 

 

المادة 3
وسائل تحقیق غرض االتفاقیة

 

لتحقیق ھذه االتفاقیة ، تتعھد الدول األطراف بما یلي:

( أ)      اعتماد تدابیر مالئمة على مستویین الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدونة؛
( ب)  تشجیع جمیع أشكال التعاون الدولي الرامیة إلى حمایة الالعبین وأخالقیات الریاضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث؛

( ج)   تشجیع التعاون الدولي بین الدول األطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الریاضة، وال سیما مع الوكالة

العالمیة لمكافحة المنشطات.
 

المادة 4

عالقة االتفاقیة بالمدونة

1-     تنسیقا لتطبیق تدابیر مكافحة المنشطات في مجال الریاضة، على المستویین الوطني والدولي، تلتزم الدول األطراف بمبادئ
المدونة باعتبارھا األساس الذي تستند إلیھ التدابیر المنصوص علیھا في المادة 5 من ھذه االتفاقیة. وال یوجد في ھذه االتفاقیة ما

یمنع الدول األطراف من اعتماد تدابیر إضافیة مكملة للمدونة.

2-        تم استنساخ المدونة وأحدث صیغة للذیلین 2 و 3 ألغراض اإلعالم، وال تشكل المدونة والذیالن المذكوران جزءا أساسیا من

ھذه االتفاقیة. وال تفرض الذیول، في حد ذاتھا، على الدول األطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي.
3-        یشكل الملحقان جزءا ال یتجزأ من ھذه االتفاقیة.

 

المادة 5
تدابیر تحقیق أھداف االتفاقیة

تتعھد كل دولة طرف باعتماد تدابیر مالئمة، وفاء منھا بااللتزامات الواردة في ھذه االتفاقیة. وقد تشتمل ھذه التدابیر على تشریعات، أو

لوائح، أو سیاسیات، أو إجراءات إداریة.

 
المادة 6

العالقة مع الصكوك الدولیة األخرى

ال تعدل ھذه االتفاقیة حقوق الدول األطراف و التزاماتھا الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل و متماشیة مع موضوع ھذه االتفاقیة

و غرضھا. و ال یؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقھا أو على أدائھا لاللتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة.
 

ثانیا- أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني

 
المادة 7

التنسیق على المستوى الوطني

تكفل الدول األطراف تطبیق ھذه االتفاقیة، و خاصة من خالل تأمین التنسیق على المستوى الوطني. و یجوز للدول األطراف أن تعتمد

على منظمات مكافحة المنشطات و على الھیئات و المنظمات الریاضیة من أجل الوفاء بااللتزامات التي تقع على عاتقھا بموجب ھذه
االتفاقیة.

 

المادة 8

تقیید توافر و استخدام العقاقیر
 و الوسائل المحظورة في مجال الریاضة

1-تعتمد الدول األطراف، حیثما اقتضى األمر، تدابیر لتقیید توافر العقاقیر و الوسائل المحظورة بغیة تقیید استخدام الالعبین لھا في



مجال الریاضة، إال إذا استند استخدامھا إلى إعفاء ألغراض عالجیة. و یتضمن ذلك تدابیر لمكافحة االتجار الذي یستھدف
الالعبین، كما یتضمن، لتحقیق ھذه الغایة، تدابیر لمراقبة إنتاج ھذه العقاقیر و الوسائل و حركتھا و استیرادھا و توزیعھا و بیعھا.

2-        تعتمد الدول األطراف أو تشجع، عند االقتضاء، الكیانات المعنیة الخاضعة لوالیتھا على أن تعتمد تدابیر تمنع و تقید استخدام

الالعبین و حیازتھم للعقاقیر و الوسائل المحظورة في مجال الریاضة ما لم یستند استخدامھا إلى إعفاء ألغراض عالجیة.

3-        ال یجوز ألي تدابیر تتخذ عمال بھذه االتفاقیة أن تحول دون أن تتوافر لألغراض المشروعة العقاقیر و الوسائل التي تخضع
في غیر ھذه  األغراض للحظر أو المراقبة في مجال الریاضة.

 

المادة 9

اتخاذ تدابیر ضد األطقم المعاونة لالعبین
تتخذ الدول األطراف نفسھا تدابیر، أو تشجع المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابیر، تشمل توقیع

العقوبات أو الجزاءات، و تستھدف أفراد األطقم المعاونة لالعبین ممن ینتھكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو یرتكبون

مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الریاضة.
 

المادة 10

المكمالت الغذائیة

تشجع الدول األطراف، حیثما اقتضى األمر، منتجي و موزعي المكمالت الغذائیة على تحدید أفضل الممارسات فیما یتعلق بتسویق و
توزیع ھذه المكمالت، بما في ذلك المعلومات عن تركیبھا التحلیلي وضمان جودتھا.

 

المادة 11

التدابیر المالیة
على الدول األطراف أن تقوم، حیثما اقتضى األمر، بما یلي:

( أ)   توفیر تمویل في إطار میزانیاتھا لدعم برنامج وطني إلجراء االختبارات یشمل جمیع األلعاب الریاضیة، أو مساعدة

المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات على تمویل عملیات مراقبة تعاطي المنشطات، إما من خالل تقدیم
إعانات أو منح مباشرة، و إما من خالل مراعاة تكالیف أنشطة المراقبة ھذه لدى تحدید إجمالي اإلعانات أو المنح التي تقدم

لھذه المنظمات؛

( ب)  اتخاذ إجراءات لمنع أي العبین أو أي أفراد من األطقم المعاونة لھم یتم إیقافھم إثر انتھاك أي قاعدة من قواعد مكافحة

المنشطات في الریاضیة، من الحصول على دعم مالي لھ صلة بالریاضة خالل فترة إیقافھم؛
( ج) حجب الدعم المالي أو أي دعم آخر متعلق بالریاضة، حجبا كلیا أو جزئیا، عن أي منظمة ریاضیة أو منظمة لمكافحة

المنشطات ال تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبیق و المعتمدة عمال بالمدونة.

 
المادة 12

تدابیر لتیسیر مراقبة تعاطي المنشطات

على الدول األطراف أن تقوم، حیثما اقتضى األمر، بما یلي:

                   ( أ)         تشجیع و مساعدة المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لوالیتھا على تنفیذ عملیات
مراقبة تعاطي المنشطات، بطریقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أسالیب عدم اإلخطار المسبق و إجراء االختبارات

خارج إطار المسابقات و داخلھ؛

                 ( ب)       تشجیع و تیسیر المفاوضات التي تجریھا المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى

اتفاقات تجیز ألفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمیا بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات ألعضاء في ھذه
المنظمات؛

                 ( ج)       مساعدة المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لوالیتھا على االستعانة بمختبر معتمد

لمراقبة تعاطي المنشطات بغیة إجراء تحالیل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.
 

ثالثا- التعاون الدولي

 

المادة 13
التعاون بین منظمات مكافحة المنشطات و المنظمات الریاضیة

تعمل الدول األطراف على تشجیع التعاون بین منظمات مكافحة المنشطات، و السلطة المختصة، و المنظمات الریاضیة الخاضعة

لوالیتھا، و المنظمات المماثلة الخاضعة لوالیة الدول األطراف األخرى، من أجل تحقیق الغرض المنشود من ھذه االتفاقیة على الصعید

الدولي.



 

المادة 14

دعم رسالة الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات
تتعھد الدول األطراف بدعم الرسالة الھامة التي تؤدیھا  الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات.

 

المادة 15

التساوي في تمویل الوكالة العالمیة لمكافحةالمنشطات
تؤید الدول األطراف مبدأ تمویل المیزانیة األساسیة السنویة للوكالة العالمیة بالتساوي من قبل السلطات العامة و الحركة االولمبیة.

 

المادة 16

التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطیالمنشطات

اعترافا من الدول األطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الریاضة ال تكون فعالة إال عندما یتسنى إجراء اختبارات لالعبین بدون

إخطار مسبق، ثم نقل العینات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحلیلھا، فإن الدول األطراف تقوم، حیثما اقتضى األمر و وفقا
لإلجراءات و القوانین الوطنیة، بما یلي:

( أ)      تسھیل مھمة الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات و منظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملھا ألحكام المدونة في

أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضیفة، بعملیات مراقبة لالعبیھا داخل إطار المسابقات الریاضیة و

خارجھ، و سواء أكان ذلك على أراضیھا أم في أي مكانآخر؛

( ب)        تسھیل انتقال األفرقة المفوضة رسمیا بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قیامھا

بعملیات المراقبة ھذه؛

( ج)   التعاون من أجل التعجیل بشحن أو نقل العینات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنھا و سالمتھا؛
( د)     المساعدة في التنسیق الدولي لعملیات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بھا مختلف منظمات مكافحة المنشطات، و

التعاون في ھذا الصدد مع الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات؛

( ه)     تعزیز التعاون بین مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لوالیتھا و المختبرات الخاضعة  لوالیة دول أطراف

أخرى. و بوجھ خاص،  ینبغي للدول األطراف التي لدیھا مختبرات معتمدة  لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع

المختبرات الخاضعة لوالیتھا على مساعدة الدول األطراف األخرى و تمكینھا من اكتساب الخبرات و المھارات و التقنیات

الالزمة إلنشاء مختبراتھا الخاصة إن ھي رغبت في ذلك؛

( و)    تشجیع و مساندة الترتیبات المتصلة بتبادل إجراء االختبارات فیما بین المنظمات المعینة لمكافحة المنشطات، بما یتفق و
أحكام المدونة؛

( ز)   االعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات و إدارة نتائج االختبارات - بما في ذلك العقوبات المقررة على

المستوى الریاضي - التي تحددھا أي منظمة  لمكافحة المنشطات، و التي  تتفق مع أحكام المدونة.

 

المادة 17

صندوق التبرعات

1-                   ینشأ بموجب ھذه االتفاقیة " صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الریاضة"، الذي یشار إلیھ

فیما یلي باسم " صندوق التبرعات". ویتألف الصندوق من أموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالي للیونسكو. و تكون كافة
مساھمة الدول األطراف و غیرھا من الجھات المشاركة بمثابة تبرعات.

 

2-                  تتألف موارد صندوق التبرعات مما یلي:

                                 ( أ)         المساھمات التي تقدمھا الدول األطراف؛

                               ( ب)       المساھمات أو الھدایا أو الھبات التي یمكن أن تقدمھا الجھات التالیة:

(1)          الدوالألخرى؛

(2)         منظمات و برامج منظومة األمم المتحدة، و ال سیما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و كذلك
المنظمات الدولیة األخرى؛

(3)         الھیئات العامة أو الخاصة أو األفراد؛

                                ( ج)       أیة فوائد تدرھا موارد صندوق التبرعات؛

                                 ( د)        المبالغ المتأتیة من حمالت جمع األموال، و اإلیرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح

صندوقالتبرعات؛

                                 ( ه)        أي موارد أخرى یرخص بقبولھا نظام صندوق التبرعات الذي سیعده مؤتمر األطراف.

 



3-                  ال تعتبر المساھمات التي تقدمھا الدول األطراف لصندوق التبرعات بدیال عن التزامھا بدفع حصصھا في

المیزانیة السنویة للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات.

 

المادة 18

استخدام صندوق التبرعات وإدارتھ

یقوم مؤتمر األطراف بتخصیص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمویل األنشطة التي یوافق علیھا المؤتمر، وال سیما من أجل

مساعدة الدول األطراف على إعداد وتنفیذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقا ألحكام ھذه االتفاقیة، ومع مراعاة أھداف الوكالة العالمیة
لمكافحة المنشطات. ویجوز استخدام ھذه الموارد لتغطیة تكالیف تشغیل ھذه االتفاقیة. وال یجوزأن تقترن المساھمات التي تقدم إلى

صندوق التبرعات بأي شروط سیاسیة أو اقتصادیة أو شروط أخرى.

 

رابعا- التربیة و التدریب

 

المادة 19

المبادئ العامة للتربیة و التدریب

1-                   تتعھد الدول األطراف، في حدود إمكانیاتھا، بدعم أو تصمیم أو تنفیذ برامج تربویة و تدریبیة عن مكافحة
المنشطات. و فیما یخص األوساط الریاضیة بوجھ عام، ینبغي أن تستھدف ھذه البرامج توفیر معلومات مستوفاة و صحیحة

عن المسألتین التالیتین:

( أ)      إضرار المنشطات بالقیم األخالقیة للریاضة؛

( ب)     العواقب الصحیة للمنشطات.

 

2-                  وینبغي أن تستھدف البرامج التربویة و التدریبیة الموجھة إلى الالعبین و األطقم  المعاونة لھم، و ال سیما في

إطار تدریبھم األولي، باإلضافة إلى ما سبق ذكره، توفیر معلومات مستوفاة و صحیحة عن المسائل التالیة:
( أ)    إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛

( ب)     حقوق الالعبین و مسؤولیاتھم فیما یخص مكافحة المنشطات بما في ذلك معلومات عن المدونة و عن سیاسات

مكافحة المنشطات التي تتبعھا المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات المعنیة. و تشمل ھذه المعلومات

بیان عواقب ارتكاب انتھاك لقواعد مكافحة المنشطات؛

( ج)                     قائمة العقاقیر و الوسائل المحظورة، و اإلعفاءات ألغراض عالجیة؛

( د)  المكمالت الغذائیة.

 
المادة 20

مدونات السلوك المھني

تشجع الدول األطراف الرابطات و المؤسسات المھنیة المختصة على إعداد و تطبیق مدونات مالئمة للممارسات  و األخالقیات تتعلق

بمكافحة المنشطات في مجال الریاضة، و تكون متوافقة مع المدونة.

 

المادة 21

مشاركة الالعبین و األطقم المعاونة لھم

تشجع الدول األطراف،  و تدعم في حدود إمكاناتھا، مشاركة الالعبین و األطقم المعاونة لھم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات 
التي تضطلع بھا المنظمات الریاضیة و سائر المنظمات المعنیة، و تشجع المنظمات الریاضیة الخاضعة لوالیتھا على أن تحذوا حذوھا

في ھذا الصدد.

 

المادة 22

دور المنظمات الریاضیة في مجال التربیة

 و التدریب المستمرین بشأن مكافحة المنشطات

 تشجع الدول األطراف المنظمات الریاضیة و منظمات مكافحة المنشطات على تنفیذ برامج للتربیة والتدریب المستمرین لصالح جمیع
الالعبین و األطقم المعاونة لھم، عن الموضوعات المحددة في المادة 19.

 

المادة 23

التعاون في مجالي التربیة و التدریب

تتعاون الدول األطراف فیما بینھا  و مع المنظمات المعنیة كي تتشاطر، حیثما اقتضى األمر، المعلومات و الخبرات و التجارب بشأن



البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات . 

 
خامسا - البحوث

 

المادة 24

تعزیز البحوث في مجال مكافحة المنشطات

تتعھد الدول األطراف باالضطالع، في حدود إمكاناتھا، بتشجیع و تعزیز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات  بالتعاون مع المنظمات

الریاضیة و سائر المنظمات المعنیة، بشأن المسائل التالیة:

                 ( أ)        الوقایة من المنشطات، و أسالیب الكشف عنھا، و جوانبھا السلوكیة و االجتماعیة، و عواقبھاالصحیة؛

               ( ب)      سبل و وسائل تصمیم برامج للتدریب البدني و النفسي ترتكز على أسس عملیة و تحترم سالمةالشخص؛
                ( ج)      استخدام كافة العقاقیر و الوسائل المستجدة التي تسفر عنھا التطورات العلمیة.

 

المادة 25

طبیعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

یجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات و المذكورة في المادة 24، بالشروط التالیة:

                 ( أ)        االمتثال للممارسات األخالقیة المعترف بھا دولیا؛

               ( ب)      تجنب إعطاء الالعبین عقاقیر محظورة أو إخضاعھم لوسائل محظورة؛
                ( ج)      إجراء البحوث مع اتخاذ االحتیاطات الالزمة لمنع سوء استخدام نتائجھا أو استغاللھا ألغراض تعاطي المنشطات.

 

المادة 26

تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحةالمنشطات

تتشاطر الدول األطراف، حیثما اقتضى األمر، نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول األطراف و مع الوكالة

العالمیة لمكافحة المنشطات، و ذلك شریطة احترام القوانین الوطنیة و الدولیة الساریة.

 
المادة 27

البحوث العلمیة في مجال الریاضة

تشجع الدول األطراف الجھات التالیة:

                 ( أ)        العاملین في األوساط العلمیة و الطبیة، على إجراء البحوث العلمیة في مجال الریاضة طبقا لمبادئ المدونة؛

               ( ب)      المنظمات الریاضیة و األطقم المعاونة لالعبین الخاضعة لوالیتھا، على تطبیق نتائج البحوث العلمیة في مجال

الریاضة التي تتفق و مبادئ المدونة.

 

سادسا- مراقبة تنفیذ االتفاقیة
 

المادة 28

مؤتمر األطراف

1-     ینشأ بموجب ھذه االتفاقیة مؤتمر لألطراف. و مؤتمر األطراف ھو الھیئة العلیا لھذه االتفاقیة.

2-                        یجتمع مؤتمر األطراف في دورة عادیة مرة كل سنتین من حیث المبدأ. و یجوز لھ أن یجتمع في دورة استثنائیة

إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول األطراف على األقل.

3-  تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر األطراف.
4-    یعتمد مؤتمر األطراف نظامھ الداخلي.

 

المادة 29

المنظمة االستشاریة والمراقبون في مؤتمراألطراف

تدعى الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر األطراف بصفة منظمة استشاریة . كما یدعى للحضور بصفة مراقب كل

من اللجنة األولمبیة الدولیة، واللجنة األولمبیة الدولیة للمعوقین، ومجلس أوروبا،واللجنة الدولیة الحكومیة للتربیة البدنیة والریاضة.

ویجوز لمؤتمر األطراف أن یقرر دعوة منظمات معنیة أخرى إلى إیفاد مراقبین.
 

المادة 30

مھام مؤتمر األطراف



1 -     إضافة إلى المھام المنصوص علیھا في األحكام األخرى من ھذه االتفاقیة، یقوم مؤتمر األطراف بالمھام التالیة:

                 ( أ)        الترویج للغرض المنشود من ھذه االتفاقیة؛

               ( ب)      مناقشة العالقة مع الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات ودراسة آلیات تمویل المیزانیة األساسیة السنویة للوكالة.

ویجوز دعوة دول غیر أطراف للمشاركة في المناقشة؛

                ( ج)      اعتماد خطة الستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقا ألحكام المادة 18؛
                 ( د)       دراسة التقاریر التي تقدمھا الدول األطراف وفقا ألحكام المادة 31؛

                 ( ه)       االضطالع،على أساس مستمر، بدراسة عملیة مراقبة االمتثال لھذه االتفاقیة وفقا لتطور نظم مكافحة المنشطات،

وذلك طبقا للمادة 31 وإن أیة آلیة أو تدبیر للمراقبة یتجاوز أحكام المادة 31 یمول من صندوق التبرعات المنشأ بموجب

المادة 17؛

                ( و)       دراسة أي مشروع تعدیل یقترح إدخالھ على ھذه االتفاقیة، بغیة اعتماده؛

                ( ز)      دراسة التعدیالت على قائمة المحظورات وعلى معاییر منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة التي اعتمدتھا الوكالة

العالمیة لمكافحة المنشطات، بغیة إقرارھا على النحو المبین في المادة 34؛
                ( ح)      تحدید وتنفیذ أسالیب التعاون في إطار ھذه االتفاقیة بین الدول األطراف والوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات؛

                ( ط)      دعوة الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إلیھ في كل دورة من دوراتھ تقریرا عن تنفیذ المدونة بغیة

دراستھ.

 

2 -    یجوز لمؤتمر األطراف أن یتعاون مع ھیئات دولیة حكومیة أخرى لدى االضطالع بمھامھ.

 

المادة 31
تقدیم التقاریر الوطنیة إلى مؤتمر األطراف

تقدم الدول األطراف مرة كل سنتین إلى مؤتمر األطراف عن طریق األمانة، بإحدى اللغات الرسمیة للیونسكو، جمیع المعلومات ذات

الصلة عن التدابیر التي اتخذتھا ألغراض االمتثال ألحكام ھذه االتفاقیة .

 

المادة 32

أمانة مؤتمر األطراف

1 -   یؤمن المدیر العام للیونسكو خدمات األمانة لمؤتمر األطراف.
2 -                      بناء على طلب مؤتمر األطراف، یستعین المدیر العام للیونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمیة

لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي یقرھا مؤتمر األطراف.

3 -                       تمول تكالیف التشغیل ذات الصلة باالتفاقیة من المیزانیة العادیة للیونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى

مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17، أو من تولیفة من المصدرین تحدد كل عامین وتمویل األمانة من المیزانیة

العادیة ینبغي أن یبقى في أدنى الحدود، علما بأنھ ینبغي تقدیم مساھمات طوعیة لدعم االتفاقیة.

4 -  تعد األمانة وثائق مؤتمر األطراف، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاتھ، وتكفل تنفیذ قراراتھ.

 

المادة 33
تعدیل االتفاقیة

1 -     یجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعدیالت على ھذه االتفاقیة عن طریق بالغ كتابي توجھھ إلى المدیر العام للیونسكو. ویعمم

المدیر العام ھذا البالغ على جمیع الدول األطراف.وإذا حظي االقتراح، في غضون ستة أشھر من تاریخ توزیع البالغ، بموافقة نصف

الدول األطراف على األقل، یتولى المدیر العام عرضھ على الدورة التالیة لمؤتمر األطراف.

 

2 -    یعتمد مؤتمر األطراف التعدیالت بأغلبیة ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة.

 
3 -     تعرض التعدیالت حال اعتمادھا على الدول األطراف للحصول على تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا.

 

4 -    یبدأ نفاذ التعدیالت على ھذه االتفاقیة بالنسبة للدول األطراف التي صدقت علیھا أو قبلتھا أو وافقت علیھا أو انضمت إلیھا، بعد

انقضاء ثالثة أشھر على تاریخ إیداع ثلثي الدول األطراف الوثائق المنصوص علیھا في الفقرة 3 من ھذه المادة. أما بعد ھذا التاریخ،

فإن التعدیل یصبح نافذا بالنسبة ألي دولة طرف تصدق علیھ أو تقبلھ أو توافق علیھ أو تنضم إلیھ، بعد انقضاء ثالثة أشھر على تاریخ

إیداعھا لوثیقة التصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.

 
5 -     تعتبر أي دولة تصبح طرفا في ھذه االتفاقیة بعد نفاذ التعدیالت وفقا ألحكام الفقرة 4 من ھذه المادة، وما لم تعرب عن نیة



مخالفة؛

                       ( أ)        طرفا في االتفاقیة المعدلة؛

                     ( ب)      طرفا في االتفاقیة الحالیة غیر المعدلة بالنسبة للعالقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بھذه التعدیالت.

 

 

المادة 34

إجراءات محددة لتعدیل ملحقي االتفاقیة
1 -                                      إذا عدلت الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معاییر منح اإلعفاءات ألغراض

عالجیة، جاز لھا ، أن تخطر المدیر العام بھذه التغییرات، عن طریق بالغ كتابي توجھھ إلیھ.

ویخطر المدیر العام جمیع الدول األطراف على وجھ السرعة بالتغییرات باعتبارھا تعدیالت مقترحة على ملحقي ھذه االتفاقیة. ویوافق

مؤتمر األطراف على التعدیالت المقترح إدخالھا على الملحقین إما خالل إحدى دوراتھ أو بواسطة مشاورة كتابیة.

 

2 -                                      یجوز للدول األطراف في غضون فترة 45 یوما من إخطار المدیر العام أن تبدي اعتراضھا على

التعدیل المقترح، إما كتابة إلى المدیر العام، في حال إجراء مشاورة كتابیة، أو خالل دورة من دورات مؤتمر األطراف، ویعتبر
التعدیل المقترح مقبوال من مؤتمر األطراف ما لم یعترض علیھ ثلثا الدول األطراف.

 

3 -                                      یقوم المدیر العام بإخطار الدول األطراف بالتعدیالت التي وافق علیھا مؤتمر األطراف. ویبدأ نفاذ

ھذه التعدیالت بعد انقضاء 45 یوما على تاریخ اإلخطار، إال بالنسبة ألي دولة طرف یكون قد سبق لھا إبالغ المدیر العام بأنھا ال

تقبل ھذه التعدیالت.

 

4 -                                      تظل أي دولة طرف تخطر المدیر العام بعدم قبولھا تعدیال تتم الموافقة علیھ وفقا ألحكام الفقرات
السابقة، ملتزمة بالملحقین في صیغتھما غیر المعدلة.

 

سابعا- أحكام ختامیة

 

المادة 35

النظم الدستوریة االتحادیة أو غیر المركزیة

تنطبق األحكام التالیة على الدول األطراف ذات النظام الدستوري االتحادي أو غیر المركزي:

                                 ( أ)         فیما یتعلق بأحكام ھذه االتفاقیة، التي یخضع تنفیذھا للوالیة القانونیة للسلطة التشریعیة االتحادیة أو
المركزیة، تكون التزامات الحكومة االتحادیة أو المركزیة ھي نفس التزامات الدول األطراف التي لیست دوال

اتحادیة؛

                               ( ب)       فیما یتعلق بأحكام ھذه االتفاقیة، التي یخضع تنفیذھا لسلطة كل من الوالیات أو األقطار أو

المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منھا الدولة االتحادیة والتي ال یلزمھا النظام الدستوري لالتحاد بأن تتخذ تدابیر

تشریعیة، تقوم الحكومة االتحادیة بإبالغ السلطات المختصة في ھذه الوالیات أو األقطار أو المحافظات أو

المقاطعات باألحكام المذكورة، مع توصیتھا باعتمادھا.

 
المادة 36

التصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

تخضع ھذه االتفاقیة لتصدیق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول األعضاء في الیونسكو، وفقا لإلجراءات الدستوریة لكل منھا. وتودع

وثائق التصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى المدیر العام للیونسكو.

 

المادة 37

بدء النفاذ
1 -      یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة في الیوم األول من الشھر التالي النقضاء مدة شھر على تاریخ إیداع الوثیقة الثالثین من وثائق التصدیق

أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.

2 -     فیما یخص أیة دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتھا على االلتزام بھذه االتفاقیة، یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة في الیوم األول من الشھر

التالي النقضاء مدة شھر على تاریخ إیداع وثیقتھا الخاصة بالتصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.

 

المادة 38



مد نطاق سریان االتفاقیة

1 -     یجوز ألي دولة أن تحدد، لدى إیداع وثیقتھا الخاصة بالتصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، اإلقلیم أو األقالیم التي تتولى
ھذه الدولة مسؤولیة عالقاتھا الدولیة وتسري علیھا أحكام ھذه االتفاقیة.

2 -    یجوز ألي دولة أن تمد، في أي تاریخ الحق، وعن طریق إعالن توجھھ إلى الیونسكو، نطاق تطبیق ھذه االتفاقیة لیشمل أي إقلیم

آخر تحدده في اإلعالن. ویبدأ نفاذ االتفاقیة، فیما یخص ھذا اإلقلیم، في الیوم األول من الشھر التالي النقضاء مدة شھر على تاریخ تسلم

جھة اإلیداع لھذا اإلعالن.

3 -     یجوز سحب أي إعالن یصدر بموجب الفقرتین السابقتین ویخص أي إقلیم یذكر فیھ، وذلك عن طریق إخطار یوجھ إلى

الیونسكو، ویصبح ھذا السحب نافذا في الیوم األول من الشھر التالي النقضاء مدة شھر على تاریخ تسلم جھة اإلیداع لھذا اإلخطار.

المادة 39
االنسحاب

یجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من ھذه االتفاقیة. ویتم اإلخطار باالنسحاب عن طریق إیداع وثیقة كتابیة لدى المدیر العام للیونسكو.

ویبدأ نفاذ االنسحاب في الیوم األول من الشھر التالي النقضاء مدة ستة أشھر على تسلم وثیقة االنسحاب. وال یؤثر ھذا االنسحاب بأي

حال من األحوال على االلتزامات المالیة للدولة الطرف المعنیة، حتى التاریخ الذي یصبح فیھ االنسحاب نافذا.

 

المادة 40

جھة اإلیداع
المدیر العام للیونسكو ھو جھة اإلیداع لھذه االتفاقیة وما یدخل علیھا من تعدیالت. ویبلغ المدیر العام للیونسكو، بوصفھ جھة اإلیداع

لھذه االتفاقیة، الدول األطراف فیھا، وسائر الدول األعضاء في المنظمة، بمایلي:

                                     ( أ)         إیداع أي وثیقة للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام؛

                                   ( ب)       تاریخ بدء نفاذ ھذه االتفاقیة وفقا للمادة 37؛

                                   ( ج)       أي تقریر یعد عمال بأحكام المادة 31؛
                                    ( د)        أي تعدیل لالتفاقیة أو لملحقیھا یعتمد وفقا ألحكام المادتین 33 و 34، وتاریخ بدء نفاذ ھذاالتعدیل؛

                                    ( ه)        أي إعالن أو إخطار یوجھ بموجب أحكام المادة 38؛
                                    ( و)        أي إخطار یوجھ بموجب المادة 39 وتاریخ نفاذ االنسحاب؛

                                   ( ز)        أي تصرف أو إخطار أو بالغ آخر یتعلق بھذه االتفاقیة.
 

المادة 41
التسجیل

وفقا للمادة 102من میثاق األمم المتحدة، تسجل ھذه االتفاقیة لدى أمانة األمم المتحدة بناء على طلب من المدیر العام للیونسكو.

 
المادة 42

النصوص ذات الحجیة
1 -   حررت ھذه االتفاقیة وملحقاھا باللغات االسبانیة واإلنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة، وتعد نصوصھا الستة

متساویة في الحجیة.
2 -                      حررت نیول ھذه االتفاقیة باللغات اإلسبانیة واإلنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیةوالفرنسیة

 

المادة 43
التحفظات

ال یسمح بأي تحفظات ال تتفق مع موضوع ھذه االتفاقیة وغرضھا.
حررت في باریس في ھذا الیوم الثامن عشر من شھر تشرین الثاني/ نوفمبر من عام 2005، في نسختین أصلیتن تحمالن توقیعي رئیس

الدورة الثالثة والثالثین للمؤتمر العام، والمدیر العام للیونسكو. وستودع ھاتان النسختان في محفوظات الیونسكو.
 

الملحق 1

 
الوكالة العالمیة

لمكافحة المنشطات
 

المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات
 



المعیار الدولي

لقائمة المحظورات لعام 2005
تتولى الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات(WADA)  استیفاء النص الرسمي لقائمة المحظورات، وینشر النص باللغتین اإلنجلیزیة

والفرنسیة. وفي حالة وجود تعارض بین النصین اإلنجلیزي والفرنسي، یؤخذ بالنص اإلنجلیزي.
 

أصبحت القائمة نافذة في 1 كانون الثاني / ینایر 2005
 

قائمة المحظورات لعام 2005

 
المدونة العالمیة لمكافحةالمنشطات

تاریخ النفاذ: 1 كانون الثاني/ ینایر 2005
ینبغي عدم استعمال أي عقار إال لدواع طبیة مبررة

 
 

 

العقاقیر والوسائل المحظورة في جمیع األوقات

(داخل إطار المسابقات وخارجھ)

 
العقاقیر المحظورة

 
ع 1- المواد البنائیة

المواد البنائیة محظورة.
 

(AAS) 1 - الستیرویدات األندروجینیة البنائیة
 

                                     ( أ)        الستیرویدات األندروجینیة البنائیة الخارجیة المنشأ، بما في ذلك ما یلي:
 

18a-homo-17B-hydroxyestre-4-en-3-one; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone
;clostebol; danazol; dehydrochloromenthyl-testosterone; -delta1-androstenediol;3,17-
dione ; delta1 dihydro-testosterone;drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone;
formebolone; fuazabol; gestrione; 4-hydroxytestosterone; 4- hydroxy-19-
nortestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone; methandriol;
methyldienolone; mestrolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-
norandrostenediol; 19- norandrostenediol; norbolethone; norclostebol; norethandrolone;
oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone ;quinbolone; stanozolol;
stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone;

 

 
والعقاقیر األخرى ذات التركیب الكیمیائي المماثل أو األثر أو اآلثار البیولوجیة المماثلة .

 
                                   ( ب)       الستیرویدات األندروجینیة البنائیة الداخلیة المنشأ:

 

androstenediol (androst-5-ene-3B;17b-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-
dione); dehydroepiandrosterone (DHEA); dihydrostestosterone; testosterone
 

باإلضافة إلى المواد األیضیة واألسومرات التالیة:

 



5a-androstane-3a,17a-diol; 5a-androstane-3a,17B-diol; 5a-androst-3B,17a-diol; 5a-
androstane-3b,17b-diol;androst-4ene-3a,17a-diol;androst-4-ene-3a,17b-diol ; androst-4-
ene-3B,17a-diol;androst-5ene-3a,17a-diol,androst-5-ene-3a,17b-diol;androst-5ene-
3b,17a-diol ;4-androstenediol(androst-4-ene-3b,17b-diol) ;5androstenedione(androst-5-
ene-3,17-dione) epidihydrostestosterone; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one; 3B-
hydroxy-5a-androstan-17-one; 19- norandrosterone; 19-noretiocholanolone.
 

 

إذا كان الجسم قادرا على إنتاج (مادة) عقار محظور ( من العقاقیر المبینة أعاله) بصورة طبیعیة، فإنھ ینظر إلى العینة المأخوذة من
جسم الالعب المعني على أنھا تحتوي على ذلك العقار إذا كان مستوى تركیزه أو تركیز عناصره األیضیة أو اآلثار الدالة علیھ، و/أو
نسبة (نسب) أخرى ذات صلة بھ، في تلك العینة بتحید عن نطاق القیم التي توجد عادة في الجسم البشري بقدر یستبعد معھ احتمال أن

یكون العقار قد تم إنتاجھ بشكل طبیعي داخل الجسم. وال ینظر إلى العینة المأخوذة من جسم الالعب المعني على أنھا تحتوي على عقار
محظور إذا قدم  ذلك الالعب دلیال یثبت أن تركیز ذلك العقار أو تركیز عناصره األیضیة أو اآلثار الدالة علیھ، و/ أو النسب ذات

الصلة، في العینة یعزى إلى حالة فیزیولوجیة أو مرضیة.  وفي جمیع األحوال، و مھما یكن مستوى تركیز العقار المحظور في العینة،
فإن المختبر یعلن أن نتیجة التحلیل غیر طبیعیة إذا ما كان من الممكن، باستخدام أي وسیلة موثوقة للتحلیل، إثبات أن العقاقیر المحظور

المعني ذو منشأ خارجي.
إذا لم تكن نتیجة التحلیل المختبري حاسمة، و لم یتم العثور في العینة على تركیز لعقار محظور على النحو المشار إلیھ في الفقرة الواردة
أعاله، فإنھ یتعین على منظمة مكافحة المنشطات المعنیة أن تجري تحقیقا آخر إذا كانت ھناك دالئل جدیة، كوجود سمات مماثلة

للخصائص الستیرویدیة المرجعیة، على استخدام محتمل لعقار محظور.
و إذا أعلن المختبر عن وجود نسبة E/T تزید على (4) إلى (1)  في البول، فإنھ یتعین إجراء تحقیق آخر لتحدید ما إذا كانت ھذه النسبة

تعزى إلى حالة فیزیولوجیة أو مرضیة، و ذلك ما لم یتوصل المختبر، باستخدام أي طریقة موثوقة، إلى نتیجة تحلیل غیر طبیعیة تشیر
إلى أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي.

و في حالة إجراء تحقیق، فإنھ سیشمل مراجعة أي اختبارات سابقة و / أو الحقة. و في حالة عدم توافر اختبارات سابقة فإنھ تجرى على
الالعب المعني، و دون إخطار مسبق، ثالثة اختبارات على األقل خالل فترة  ثالثة أشھر.

و إذا امتنع الالعب المعني عن التعاون في إجراء التحقیقات، فإنھ یجري النظر إلى عینتھ على أنھا تحتوي على عقار محظور.

 
2-          مواد بنائیة أخرى تشمل المواد التالیة، و لكن ال تقتصر علیھا:

كلینبوتیرول، زیرانول، زیلباتیرول
 

 

ألغراض ھذا القسم:

عبارة "خارجیة المنشأ" تشیر على مادة ال یمكن أن ینتجھا الجسم بصورة طبیعیة.
عبارة "داخلیة المنشأ" تشیر على مادة یمكن أن ینتجھا الجسم بصورة طبیعیة.

 
ع 2 -            الھرمونات و العقاقیر المتصلة بھا

یحظر استخدام العقاقیر المدرجة أدناه، بما في ذلك العقاقیر األخرى ذات التركیب الكیمیائي المماثل أو األثر أو اآلثار المماثلة، و العوامل

المفرزة لھا:
Eryhropoetin (EPO     -1)؛

Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth Factors (IGF-1), Mechano Growth     -2
Factors ;(MGFs)؛

Gonadotrophins (LH, HCG     -3)؛
Insulin                     -4؛

Corticotrophins                    -5؛

 
و ما لم یثبت الالعب أن تركیز العقار المحظور یعزي إلى حالة فیزیولوجیة أو مرضیة، فإنھ ینظر إلى العینة على أنھا تحتوي على

عقار محظور (كما ھو مبین أعاله(، و ذلك إذا ما كان مستوى تركیز العقار المحظور یتجاوز نطاق القیم التي توجد عادة في الجسم
البشري، بحیث یكون من المستبعد أن یتمشى مع فكرة اإلنتاج الداخلي الطبیعي للعقار المعني.

و ینظر إلى وجود عقاقیر أخرى ذات تركیب كیمیائي مماثل أو أثر أو آثار بیولوجیة مماثلة، وعالمة  (عالمات) تشخیصیة أو عوامل



مفرزة ألحد الھرمونات المدرجة أعاله، أو إلى التوصل إلى أي استنتاج آخر مفاده أن العقار المكتشف ذو منشأ خارجي، على أنھ یمثل
نتیجة تحلیل غیر طبیعیة.

 
ع 3 -            نواھض البیتا- 2

تعتبر جمیع نواھض البیتا -2 ، بما في ذلك أیسومراتھا  "D-" و "L- "عقاقیر محظورة. و یتطلب استخدام ھذه العقاقیر الحصول على
إعفاء ألغراض عالجیة.

و على سبیل االستثناء، فإن استخدام عقاقیر الفورموتیرول  و السالبوتامول و السالمیتیرول و التیربوتالین، عندما تعطى عن طریق

االستنشاق لمنع و/ أو معالجة الربو و أزمات الربو/ التضیق القصبي الناجم عن التمارین، یتطلب إصدار/ إعفاء مختصر ألغراض
عالجیة.

و على الرغم من منح إعفاء ألغراض عالجیة، و إذا ما أعلن المختبر عن وجود تركیز للسالبوتامول ( في حالة صرفة و في شكل
غلوكورونید) یزید على 1000 نغ/مل، فإن ھذا یعتبر بمثابة نتیجة تحلیل غیر طبیعیة ما لم یثبت الالعب المعني أن النتیجة غیر الطبیعیة

ھذه تعزى إلى االستخدام العالجي للسالبوتامول المستنشق.
 

ع 4 -            المواد ذات النشاط المضاد لالستروجین

تعتبر الفئات التالیة من العقاقیر المضادة لالستروجینمحظورة:
1- مثبطات العطریات التي تشمل، و لكن لیس على سبیل الحصر، األناستروزول و اللیتروزول و األمینوغلوثیتیمید و

اإلكزیمیستان و الفورمیستان و التیستوالكتون.
2-                    المضمنات االنتقائیة لمستقبالت االستروجین (SERM)  التي تشمل، و لكن لیس على سبیل الحصر،

الرالوكسیفین و التاموكسیفین و التوریمیفین.
3-                  عقاقیر أخرى مضادة لالستروجین تشمل، ولكن لیس على سبیل الحصر، الكلومیفین والسیكلوفینیل

والفولفیسترانت.

 
ع 5- مدرات البول وغیرھا من المواد الحاجبة 

یحظر استخدام مدرات البول وغیرھا من المواد الحاجبة.
وتشمل المواد الحاجبة العقاقیر التالیة، ولكن ال تقتصرعلیھا:

مدرات البول، ااإلیبیتستیرون، البروبینیسید، مثبطات ردكتاز ألفا (مثل الفیناستیرید والدوتاستیرید)، موسعات البالزما (مثل
األلبومین والدیكستران ونشاء الھیدروكسیثیل).

 

وتشمل مدرات البول مایلي:
األسیتازوالمید واألمیلورید والبومیتانید والكارینون والكلورتالیدون وحمض اإلیتاكرینیك والفوروسیمید واإلندابامید والمیتوالزون

والسبیرونوالكتون ومركبات التیازید (مثل البندروفلومتیازید والكلوروتیازید والھیدروكلوروتیازید) والتریامتیرین، والعقاقیر األخرى
ذات التركیب الكیمیائي المماثل أو األثر أو اآلثار البیولوجیة المماثلة.

 
الیعتبر"اإلعفاء ألغراض عالجیة" مقبوال إذا كان بول الالعب المعني یحتوي على مدر للبول یرتبط بمستوى العتبة لعقار أو عقاقیر

محظورة، أو بما ھو أدنى بقلیل من ھذا المستوى.

 
الوسائل المحظورة

و1- تعزیز نقالألكسجین
 

یحظر ما یلي:
( أ)   تنشیط الدم، بما في ذلك استخدام دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغایر أو منتجات خالیا الدم الحمراء أیا كان مصدرھا،

لغرض آخر غیر المعالجة الطبیة.

( ب)  التقویة االصطناعیة لعملیات امتصاص األكسجین ونقلھ وإیصالھ، باستعمال وسائل تشمل، ولكن لیس على سبیل
الحصر، مركبات البیرفلیور الكیمیائیة واإلیفابروكسیرال (RSR13) ومنتجات الھیموغلوبین المعدلة (مثل بدائل الدم

القائمة على الھیموغلوبین، ومنتجات الھیموغلوبین المغلقة في كبسوالت دقیقة).
 

 
و2- المعالجة الكیمیائیة والفیزیائیة

 



یحظر ما یلي:
التالعب، أو محاولة التالعب، بھدف إدخال تغییر على كمال وصحة العینات التي تم جمعھا خالل عملیات مراقبة تعاطي المنشطات.

وھذه الوسائل تشمل، ولكن لیس على سبیل الحصر، عملیات التشریب الوریدي، والقسطرة، واستبدال البول.
 

و3- التنشیطالجیني
یحظر االستعمال غیر العالجي للخالیا والجینات والعناصر الجینیة، أو لتعدیل التعبیر الجیني، الذي من شأنھ أن یعزز األداء الریاضي.

یحظر اللجوء إلى عملیات التشریب الوریدي إال للمعالجة الطبیة في الحاالت الحادة المشروعة.
 

العقاقیر والوسائل المحظورة
داخل إطار المسابقات

 

باالضافة إلى الفئات "ع 1" إلى"ع5" و "و1" إلى "و3"
یحظر استعمال الفئات التالیة داخل إطارالمسابقات:

 
العقاقیر المحظورة

 
ع 6- المنبھات

یحظر استعمال المنبھات التالیة، بما في ذلك إیسومراتھا البصریة"-""-  D  و L"، حسب االقتضاء:
 

Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphitaminil,benzphetamine,
bromantan, carphedon, cathine*, clobenzorex, cocaine, dimethylamphetamine,
ephedrine** etilamphetamine, etilefrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine,
fenetylline, fenfluramine,fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb,
methamphetamine, methylamphetamine, methylenedioxyamphetamine,
methylenedioxymethamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate, modafinil,
nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendimetrazine,
phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine,
 

والعقاقیر األخرى ذات التركیب الكیمیائي المماثل أو األثر أو اآلثار البیولوجیة المماثلة***.

 
* یعتبر الكاتین (cathine ) محظورا إذا زاد تركیزه في البول على 5 میكروغرامات في المیلیلتر.

** یعتبر كل من اإلیغیدرین (ephedrine)   والمبثینیفیدرین(methylephadrine ) محظورا إذا زاد تركیزه في البول على 10
میكروغرامات في المیلیلتر.

*** العقاقیر المدرجة في برنامج الرصد لعام 2005 (البوبروبیون والكافیین والفینیلییرین والفینیلبروبانوالمین والبیبرادرول
والببسودوإیفیدرین والسینیفرین) ال تعتبر عقاقیر محظورة.

 

مالحظة :
ال یعتر األدرینالین عقارا محظورا إذا كان مرتبطا بمواد التخدیر الموضعي أو كان استعمالھ موضعیا ( عن طریق األنف أو العینین ).

 
ع 7- المخدرات

تعتبر المخدرات التالیة محظورة :
البوبرینورفین، والدیكسترومورامید، والدیامورفین ( الھیروین )، والفینتانیل و مشتقاتھ، و الھیدرومورفین، والمیثادون،

والمورفین، واالوكسیكودون، واالوكسیمورفون، والبنتازوسین، والبیثیدین.

 
ع 8- القنبیات

تعتبر القنبیات ( مثل الحشیش والماریجوانا ) محظورة.
 

ع 9- الغلوكوكورتیكوستیرویدات



تعتبر جمیع الغلوكوكورتیكوستیرویدات محظورة إذا كان إعطاؤھا عن طریق الفم أو المعي المستقیم أو الحقن الوریدي أو العضلي.

ویتطلب استعمالھا الموافقة على منح إعفاء ألغراض عالجیة.
وجمیع السبل األخرى لتناول ھذه العقاقیر تتطلب منح إعفاء مختصر ألغراض عالجیة.

والمستحضرات الخاصة بمعالجة األمراض الجلدیة ال تعتبر عقاقیر محظورة.

 

العقاقیرالمحظورة في أنواع خاصة من الریاضة

 
 

خ-1 الكحول
یعتبر الكحول ( اإلیثانول) عقارا محظورا داخل إطار المسابقة فقط في أنواع الریاضة المذكورة أدناه. وتجرى عملیة الكشف عن وجود

ھذا العقار عن طریق تحلیل النفس و/ أو الدم. وقد وضعت القیمة التي تشكل عتبة االنتھاك بالنسبة لكل اتحاد بین قوسین.
·         الطیران (0,20 (FAI)   غ/ل)

·         الرمایة بالسھام 0,10 (     (FITA)   غ/ل)
·         السیارات  ( 0,10   (FIA)   غ/ل)

·         البلیارد      (0,20) ( WCBSغ/ل )

·         رمي الكرات المعدنیة(0,10    ( CMSB)   غ/ل)
·         الكاراتیھ ( 0,10  ( W KF)   غ/ل)

·         الخماسي الحدیث  ( 0,10  ( UIPM)   غ/ل)
·         بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي 

·         الدراجات الناریة  ( 0,00   ( FIM)   غ/ل)
·         التزحلق على الثلج( 0,10     ( FIS)   غ/ل)

 

خ-2  محصرات البیتا
تعتبر محصرات البیتا محظورة داخل إطار المسابقات في األلعاب الریاضیة التالیة، ما لم ینص على خالف ذلك

( FAI)   الطیران         ·
(FITA )  الرمایة بالسھام         ·

( محظورة أیضا خارج إطار المسابقات )
(FIA )    السیارات         ·
(  WCBS) البلیارد         ·

  ( FIBT)البویسلیھ         ·
  ( CMSB)رمي الكرات المعدنیة         ·

 ( FMB )البریدج         ·
  ( FIDE )الشطرنج         ·

    ( WCF )الكیرلینغ         ·
    ( FIG ) الجمباز         ·

  ( FIM )الدراجات الناریة         ·

(UIPM)           الخماسي الحدیث         ·
 

بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي
( FIQ )   البولینغ ذو األوتاد التسعة         ·

( ISAF )  الزوارق الشراعیة         ·
 

match race helmsفقط في إطار

( ISSF )  الرمایة         ·
( محظورة أیضا خارج إطار المسابقات )

( FIS )   التزحلق على الثلج         ·
 

في القفز مع التزحلق وفي التزحلق الحر علىاأللواح



  ( FINA )  السباحة         ·

 
في الغطس والسباحة المتزامنة

( FILA )   المصارعة         ·
 

وتشمل محصرات البیتا العقاقیر التالیة، ولكن ال تقتصر علیھا :

أسیبوتولول، ألبرینولول، أتینولول، بیتاكسولول، بیزوبرولول، بونولول، كارتیولول، كارفیدیلول، سیلیبرولول، إسمولول، البیتالول،
لیفوبونولول، میتیبرانولول، میتوبرولول، نادولول، أوكسبرینولول، بیندولول، بروبرانولول، سوتالول، تیمولول.

 
 

عقاقیر محددة

 

 
یرد أدناه بیان "العقاقیر المحددة"

إیفیدرین، 1- میثیالمفیتامین، میثیلیفیدرین ؛
القنبیات ؛

 

جمیع نوامض البیتا - 2 المستنشقة - باستثناء كلینبوتیرول؛
بروبینبسید ؛

جمیع الغلوكوكورتیكوستیرویدات ؛
جمیع محصرات البیتا ؛

الكحول.
 

·      "یمكن أن تعین قائمة المحظورات عقاقیر محددة یحتمل بوجھ خاص أن تكون موضع انتھاكات لقواعد المنشطات نظرا

لكثرة وجودھا في المنتجات الدوائیة، أو أن یكون من غیر المرجح التوصل إلى إساءة استخدامھا كمواد منشطة. ویمكن أن
یؤدي االنتھاك الناجم عن استخدام ھذه العقاقیر إلى تخفیف العقوبة شریطة أن یكون الالعب قادرا على إثبات أن استخدامھ

لعقار من ھذه العقاقیر لم یكن یھدف إلى تعزیز أدائھ الریاضي...."
 

الملحق 2
معاییر منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة

مقتطف من " المعیار الدولي لمنح اإلعفاءات ألغراض عالجیة"

للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات؛ تاریخ النفاذ: 1 كانون الثاني / ینایر 2005
 

 
معیار منح إعفاء ألغراض عالجیة

یجوز منح إعفاء ألغراض عالجیة لالعب معین یسمح لھ باستخدام عقار محظور أو وسیلة محظورة من العقاقیر والوسائل المدرجة في
قائمة المحظورات. وتقوم لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة بالنظر في طلب یقدم إلیھا بھذا الشأن. وتتولى منظمة لمكافحة

المنشطات تعیین أعضاء ھذه اللجنة. وال یمنح اإلعفاء إال في إطار التقید الصارم بالمعاییر التالیة :

 
[ تعلیق:  ینطبق ھذا المعیار على جمیع الالعبین الذین جرى تعریفھم في المدونة والخاضعین ألحكامھا، وھم الالعبون ذووا األجسام

السلیمة والالعبون المعوقون. وسیطبق ھذا المعیار تبعا لظروف الشخص المعني. فعلى سبیل المثال، یمكن أن یكون اإلعفاء المالئم
بالنسبة لالعب معوق بعینھ غیر مالئم بالنسبة لالعبین آخرین.]

 
1،4              ینبغي أن یقدم الالعب المعني طلبا لإلعفاء ألغراض عالجیة ضمن مھلة ال تقل عن 21 یوما قبل المشاركة في

الحدیث الریاضي المعني.

2،4         یواجھ الالعب اعتالال صحیا ھاما إذا ما امتنع عن تعاطي عقار محظور أو وسیلة محظورة في سیاق عالج حالة طبیة
حادة أو مزمنة.

3،4  ال یؤدي استخدام العقارالمحظور أو الوسیلة المحظورة ألغراض عالجیة إلى تعزیز إضافي ألداء الالعب یرفعھ إلى



مستوى أعلى من المستوى الذي یمكن توقع بلوغھ من خالل العودة إلى حالة صحیة عادیة بعد معالجة حالة طبیة مشروعة،

وان استخدام أي عقار محظور أو وسیلة محظورة لزیادة المستویات"المنخفضة-العادیة" ألي ھرمون داخلي المنشأ ال
یعتبر إجراء عالجیا مقبوال.

4،4  ال یوجد بدیل عالجي معقول الستخدام ما یعتبر في الحاالت العادیة عقارا محظورا أو وسیلة محظورة.
5،4 یجب أال تكون الحاجة الستخدام ما یعتبر في الحاالت العادیة عقارا محظورا أو وسیلة محظورة ناجمة، كلیا أو جزئیا، عن

استخدام غیر عالجي سابق ألي عقار من العقاقیر المدرجة في قائمة المحظورات.
6،4           تقوم الھیئة التي منحت اإلعفاء ألغراض عالجیة  بإلغاء ھذا اإلعفاء في الحاالت التالیة :

( أ)      عدم مسارعة الالعب إلى االمتثال ألي متطلبات أو شروط تفرضھا منظمة مكافحة المنشطات التي منحت

اإلعفاء.
( ب)                    انقضاء المدة التي یشملھا منح اإلعفاء  ألغراض عالجیة.

( ج)   إخطار الالعب بأن منظمة مكافحة المنشطات قد سحبت اإلعفاء ألغراض عالجیة.
 

[ تعلیق : سیكون لكل إعفاء ألغراض عالجیة مدة محددة تقررھا لجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة. ویمكن أن تكون ھناك
حاالت یكون فیھا اإلعفاء ألغراض عالجیة قد انتھى اجلھ أو انھ قد سحب ولكن العقار المحظور موضع اإلعفاء ما زال موجودا في
جسم الالعب المعني. وفي مثل ھذه الحاالت فان منظمة مكافحة المنشطات، التي تتولى المراجعة األولیة لنتیجة تحلیل غیر طبیعیة،

ستنظر في ما إذا كانت نتیجة التحلیل متسقة مع انتھاء أجل اإلعفاء ألغراض عالجیة أو مع سحب ھذا اإلعفاء.]
 

7،4              لن ینظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب إعفاء  ألغراض عالجیة إال في إحدى الحالتین التالیتین:
( أ)                      إذا تبین انھ كانت ھناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبیة حادة ؛

( ب)                   إذا تبین أن ظروفا استثنائیة حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقدیم طلب، أو لدراستھ من
جانب لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة ، قبل عملیة مراقبة تعاطي المنشطات.

 

[ تعلیق:  إن حاالت الطوارئ الطبیة أو الحاالت الطبیة الحادة التي تتطلب استخدام ما یعتبر في الحاالت العادیة عقارا محظورا أو
وسیلة محظورة، قبل التمكن من تقدیم طلب لمنح إعفاء ألغراض عالجیة ، ھي حاالت استثنائیة. وبالمثل فان الظروف التي تتطلب

التعجیل بالنظر في طلب لإلعفاء ألغراض عالجیة، بھدف المشاركة في مسابقة وشیكة - تعتبر ظروفا نادرة. وینبغي أن تكون لدى
منظمات مكافحة المنشطات، التي تمنح إعفاءات ألغراض عالجیة، إجراءات داخلیة تسمح بمعالجة مثل ھذه األوضاع.]

 
0،5          سریةالمعلومات

1،5  ینبغي أن یقدم صاحب الطلب موافقة كتابیة على إبالغ جمیع المعلومات المتعلقة بالطلب إلى أعضاء لجنة منح اإلعفاءات 

ألغراض عالجیة، وعند االقتضاء إلى خبراء طبیین وعلمیین مستقلین آخرین، أو لجمیع العاملین الالزمین المشاركین في
إدارة اإلعفاءات ألغراض عالجیة وفي مراجعتھا واستئناف النظر فیھا.

وإذا كانت ھناك حاجة لالستعانة بخبراء خارجیین مستقلین فسوف توزع علیھم كافة المعلومات المتعلقة بالطلب بدون تحدید ھویة
الالعب المعني، وینبغي أن یقدم صاحب  الطلب أیضا موافقة كتابیة على توزیع قرارات لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة

على المنظمات األخرى ذات الصلة من بین منظمات مكافحة المنشطات، وذلك وفقا ألحكام المدونة.
2،5  یقوم أعضاء لجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة، وإدارة منظمة مكافحة المنشطات المعنیة بتأدیة جمیع مھامھم في إطار
السریة الصارمة. وسیقوم جمیع أعضاء اللجنة المذكورة وجمیع الموظفین المعنیین بالتوقیع على تعھد بالمحافظة على

السریة. وسیحافظون بوجھ خاص على سریة المعلومات التالیة :
( أ)      جمیع المعلومات والبیانات الطبیة التي یقدمھا الالعب المعني والطبیب أو األطباء المشاركون في رعایة ھذا

الالعب.
( ب)                    جمیع المعلومات المتعلقة بالطلب، بما في ذلك اسم الطبیب أو أسماء األطباء المشاركین في ھذه

العملیة.
وإذا ما رغب الالعب المعني في إلغاء حق لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة، أو لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة التابعة

للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات، في الحصول على المعلومات الصحیة المتعلقة بھ، فان علیھ أن یخطر طبیبھ كتابة بھذا األمر.
ویترتب على ھذا القرار أن الالعب المعني سیحرم من الموافقة على أي طلب یقدمھ لإلعفاء   ألغراض عالجیة  أو على تجدید أي

إعفاء قائم بھذا الشأن.

 
0،6         لجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة

تنشا لجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة وتضطلع بأنشطتھا وفقا للمبادئ التوجیھیة التالیة :
1،6     ینبغي أن تضم لجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة ثالثة أطباء على األقل یملكون خبرة في مجال رعایة الالعبین



ومعالجتھم، ومعرفة راسخة وممارسة عملیة في مجال الطب السریري والریاضي. ومن اجل تامین استقاللیة القرارات،
ینبغي أال یتولى معظم أعضاء  لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة أي مسؤولیات رسمیة في منظمة مكافحة
المنشطات. ویتعین على جمیع أعضاء اللجنة المعنیة أن یوقعوا على تصریح بشان عدم تعارض المصالح. وفي حالة

الطلبات المتعلقة بالعبین معوقین، ینبغي أن تتوافر لدى عضو واحد على األقل من أعضاء لجنة منح اإلعفاءات ألغراض
عالجیة خبرة محددة في مجال رعایة الالعبین المعوقین ومعالجتھم.

2،6  یجوز للجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة أن تستعین بما تراه مالئما من خدمات الخبراء الطبیین أو العلمیین لدى
استعراض الظروف المتعلقة بأي طلب یرمي إلى الحصول على إعفاء ألغراض عالجیة.  

3،6         تشكل  لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة التابعة للمنظمة العالمیة لمكافحة المنشطات وفقا للمعاییر المبینة في
المادة 1،6 وتنشا ھذه اللجنة لكي تقوم، بمبادرة منھا، بمراجعة قرارات اإلعفاء ألغراض عالجیة التي تمنحھا منظمات
مكافحة المنشطات. وكما ھو مبین في الماد 4،4 من المدونة، فان لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة، التابعة للمنظمة

العالمیة لمكافحة المنشطات، ستقوم، بناء على طلب أي العبین تكون إحدى منظمات مكافحة المنشطات قد رفضت منحھم
إعفاءات ألغراض عالجیة، بمراجعة مثل ھذه القرارات، مع التمتع بصالحیة نقضھا.

 
0،7          عملیة تقدیم طلبات اإلعفاء ألغراض عالجیة

1،7     ال ینظر في أي طلب إعفاء ألغراض عالجیة إال بعد تسلم استمارة طلب مستكملة حسب األصول، ویجب أن تتضمن ھذه
االستمارة كافة الوثائق ذات الصلة ( انظرالذیل 1 - استمارة طلب اإلعفاء ألغراض عالجیة ). وینبغي معالجة عملیة تقدیم

الطلب مع التقید الصارم بمبادئ السریة الطبیة.

2،7یمكن لمنظمات مكافحة المنشطات أن تدخل تعدیالت على استمارة ( استمارات ) طلب اإلعفاء ألغراض عالجیة، المعروضة
في الذیل 1، بھدف تضمینھا مطالبات بتقدیم معلومات إضافیة، ولكن بدون حذف أي أقسام أو بنود منھا.

3،7یجوز لمنظمات مكافحة المنشطات أن تقوم بترجمة استمارة  (استمارات) طلب اإلعفاء ألغراض عالجیة إلى لغة (لغات)
أخرى، بید أن االستمارة یجب أن تظل تحمل إحدى اللغتین االنجلیزیة أو الفرنسیة.

4،7 ال یجوز لالعب المعني أن یقدم طلبا للحصول على إعفاء ألغراض عالجیة إلى أكثر من منظمة واحدة لمكافحة المنشطات. و
یجب أن یتضمن الطلب تحدیدا لریاضة الالعب، و عند االقتضاء تحدید تخصصھ و موقعھ أو دوره المحدد.

5،7          یجب أن یتضمن الطلب بیانا ألي طلب سابق و / أو حالي للترخیص باستخدام ما یعتبر في الحاالت العادیة عقارا

محظورا أو وسیلة محظورة، و اسم الھیئة التي قدم إلیھا الطلب، و القرار الذي اتخذتھ بشأنھ.
6،7یجب أن یتضمن الطلب عرضا شامال للخلفیة الطبیة و نتائج جمیع الفحوصات و التحریات المختبریة و الدراسات التصویریة

ذات الصلة بالطلب.
7،7 یتم إجراء أي تحریات أو فحوص أو دراسات تصویریة إضافیة مناسبة تطلبھا لجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة

التابعة لمنظمة مكافحة المنشطات، على نفقة مقدم الطلب أو الھیئة الریاضیة الرئاسیة الوطنیة المشرفة علیھ.
8،7          یجب أن یتضمن الطلب بیانا من طبیب مؤھل حسب األصول یشھد فیھ على ضرورة استخدام ما یعتبر في الحاالت
العادیة عقارا محظورا أو وسیلة محظورة في معالجة الالعب المعني و یشرح السبب في أنھ لیس من الممكن اآلن، أو لم

یكن من الممكن في السابق، استخدام دواء بدیل مسموح بھ في معالجة ھذه الحالة.
9،7یجب تحدید الجرعة للعقار المحظور المعني أو الوسیلة المحظورة المعنیة و طریقة االستعمال و مدتھ.

10،7    ینبغي أن تصدر لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجیة قرارھا في غضون 30 یوما بعد تسلم كافة الوثائق المتعلقة
بالموضوع، و تتولى منظمة مكافحة المنشطات ذات الصلة إبالغ القرار كتابة إلى الالعب المعني. و في حالة منح إعفاء

ألغراض عالجیة لالعب من المجموعة الخاضعة لالختبار و المسجلة لدى منظمة مكافحة المنشطات، فسیجري تزوید
الالعب المعني و الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات بشھادة موافقة تتضمن معلومات عن مدة اإلعفاء و عن أي شروط

تتعلق بھذا اإلعفاء ألغراض عالجیة.
  11،7

( أ) عندما تتلقى لجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة التابعة للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات، من أحد الالعبین طلبا

للمراجعة یجوز لھا، وفقا للمادة 4،4 من المدونة، أن تنقض قرارا بمنح إعفاء ألغراض عالجیة صادرا عن إحدى
منظمات مكافحة المنشطات. و یقدم الالعب المعني إلى ھذه اللجنة جمیع المعلومات المرفقة بطلب اإلعفاء ألغراض

عالجیة الذي كان قد قدمھ أصال إلى منظمة مكافحة المنشطات، و ذلك مع تسدید مبلغ الرسم الالزم. و یظل القرار األصلي
نافذا إلى أن یتم االنتھاء من عملیة المراجعة. و ینبغي أال تستغرق ھذه العملیة أكثر من 30 یوما بعد تسلم الوكالة العالمیة

لمكافحة المنشطات للمعلومات المطلوبة.
( ب)          یمكن للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات أن تقوم بعملیة مراجعة في أي وقت. و یتعین على لجنتھا المختصة

منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة أن تنجز عملیتھا الخاصة بالمراجعة في غضون 30 یوما.

12،7  إذا أسفرت عملیة المراجعة لقرار خاص بمنح إعفاء ألغراض عالجیة عن نقض ھذا القرار، فإن ھذا التغییر ال یطبق بأثر
رجعي و ال یترتب علیھ إلغاء النتائج التي أحرزھا الالعب المعني خالل الفترة التي كان فیھا اإلعفاء  ألغراض عالجیة



ممنوحا لھ، و یصبح قرار النقض نافذا في أجل ال یتعدى 14 یوما بعد إبالغھ إلى الالعب المعني.
 

0،8        اإلجراء المختصر لطلب  إعفاء ألغراض عالجیة
1،8   من المسلم بھ أن بعض العقاقیر المدرجة في قائمة العقاقیر المحظورة تستخدم لمعالجة حاالت طبیة شائعة في األوساط
الریاضیة. و في مثل ھذه الحاالت ال یكون من الضروري تقدیم طلب مفصل على النحو المبین في القسمین 4 و 7. و

لذلك یعتمد إجراء مختصر لطلب اإلعفاء ألغراض عالجیة.
2،8  إن العقاقیر المحظورة أو الوسائل المحظورة التي یمكن الترخیص باستخدامھا بموجب ھذا اإلجراء المختصر تقتصر حصرا

على ما یلي: نواھض البیتا - 2 (فورموتیرول و سالبوتامول و سالمیتیرول و تیربوتالین) عن طریق االستنشاق، و
غلوكوكورتیكوستیرویذز بطرق غیر جھازیة.

3،8  لكي یتمكن الالعب من استخدام أحد العقاقیر المذكورة أعاله فإن علیھ أن یقدم إلى منظمة مكافحة المنشطات إخطارا طبیا
یبرر الحاجة العالجیة. و یجب أن یتضمن ھذا اإلخطار الطبي، المبین في الذیل 2، عرضا لتشخیص الحالة، واسم
الدواء، ومقدار الجرعة، و طریقة االستعمال، و مدة العالج. و ینبغي أن یقدم، عند االقتضاء، بیان االختبارات التي

أجریت لتشخیص الحالة (بدون ذكر نتائج ھذه االختبارات و تفاصیلھا).
4،8     یشمل اإلجراء المختصر ما یلي :

( أ)      تصبح الموافقة على استخدام العقاقیر المحظورة، الخاضعة لإلجراء المختصر، نافذة لدى تسلم    منظمة مكافحة
المنشطات إلخطار كامل لھذا الغرض، و یجب أن تعاد اإلخطارات الناقصة إلى مقدمي الطلبات.

                  ( ب)   لدى تسلم منظمة مكافحة المنشطات إلخطار كامل، فإن علیھا أن تسارع إلى إبالغ الالعب المعني. و یجب أن
یجري أیضا، عند االقتضاء، إبالغ االتحاد الدولي و االتحاد الوطني لالعب و كذلك المنظمة الوطنیة لمكافحة
المنشطات. و تقوم منظمة مكافحة المنشطات بإبالغ الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات فقط تلقیھا إلخطار من

العب من المستوى الدولي.
                   ( ج)   ال ینظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب منح إعفاء مختصر ألغراض عالجیة إال في إحدى الحالتین التالیتین:

-         إذا تبین أنھ كانت ھناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبیة حادة؛
-    إذا تبین أن ظروفا استثنائیة حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقدیم طلب، أو لدراستھ من

جانب لجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة ، قبل عملیة مراقبة تعاطي المنشطات.
             5،8

( أ)        یمكن للجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة المعنیة، أو للجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة التابعة

للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات، أن تقوم بعملیة مراجعة في أي وقت خالل فترة اإلعفاء  ألغراض عالجیة.
( ب) إذا طلب أحد الالعبین إعادة النظر في رفض طلب  إعفاء مختصر  ألغراض عالجیة، فإنھ یمكن للجنة منح

اإلعفاءات  ألغراض عالجیة التابعة للوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات أن تطلب منھ تقدیم ما تراه ضروریا من
معلومات طبیة إضافیة، على أن یتحمل الالعب المعني المصروفات المترتبة على ھذه العملیة.

6،8      یجوز للجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة أو للجنة منح اإلعفاءات  ألغراض عالجیة التابعة للوكالة العالمیة
لمكافحة المنشطات أن تلغي في أي وقت إعفاء مختصرا ألغراض عالجیة. و یجري إبالغ ھذا القرار فورا إلى الالعب

المعني و إلى اتحاده الدولي و جمیع منظمات مكافحة المنشطات المعنیة.

7،8      یصبح اإللغاء نافذا فور إبالغ القرار إلى الالعب المعني. بید أنھ سیكون بإمكان الالعب المعني أن یطلب إعفاء ألغراض
عالجیة. في إطار القسم 7.

 
0،9                       مركز تبادل المعلومات

1،9          یتعین على منظمات مكافحة المنشطات أن تقدم إلى الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات جمیع اإلعفاءات الممنوحة
ألغراض عالجیة بموجب أحكام القسم 7 ، باإلضافة إلى جمیع المستندات المتعلقة بھا.

2،9          بالنسبة لإلعفاءات المختصرة ألغراض عالجیة، تقوم منظمات مكافحة المنشطات بتزوید الوكالة العالمیة لمكافحة
المنشطات بالطلبات الطبیة التي یقدمھا الالعبون من المستوى الدولي بموجب القسم 8،4.

3،9                       یكفل مركز تبادل المعلومات السریة الكاملة لجمیع المعلومات الطبیة.
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الجریدة الرسمیة عدد 5718 الصادر في 21 ربیع األول 1430 (19 مارس 2009 )

 

ظھیر شریف رقم 1.09.44 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبرایر 2009 )بتنفیذ القانون رقم 03.08
الموافق بموجبھ من حیث المبدأ على مصادقة المملكة المغربیة على االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات

في مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم
والثقافة"الیونسكو" الموقعة بباریس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات.

 

 

 

الحمد هللا وحده                                 

                                               الطابع الشریف – بداخلھ :

                                         (محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف اهللا ولیھ)

                                   یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا ، اسماه اهللا واعز أمره أننا :

 بناء على الدستور والسیما الفصل 26 والفقرة الثانیة من الفصل 31 منھ،

 أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة،عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 03.08  كما وافق علیھ مجلس المستشارین
ومجلس النواب والموافق بموجبھ من حیث المبدأ على مصادقة المملكة المغربیة على االتفاقیة الدولیة لمكافحة
المنشطات في مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة "

الیونسكو" الموقعة بباریس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات.

 

 

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبرایر 2009 )

وقعھ بالعطف :

الوزیر األول،
اإلمضاء : عباس الفاسي .

 

 

قانون رقم 03.08 الموافق بموجبھ من حیث المبدأ على مصادقة المملكة المغربیة على االتفاقیة الدولیة



لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم
والثقافة " الیونسكو" الموقعة بباریس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات.

 

مادة فریدة

یوافق من حیث المبدأ على مصادقة المملكة المغربیة على االتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة
المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة " الیونسكو" الموقعة بباریس في

19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات.

 

 

 

 



الجريدة الرسمیة عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى األولى 1434 (4 أبريل 2013)

 

قرار لوزير الشباب و الرياضة رقم 2647.12 صادر في 6 جمادى األولى 1434 (18
مارس 2013)

بسن النظام األساسي النموذجي للجامعات الرياضیة.

 
 

وزير الشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة البدنیة والرياضة الصادر بتنفیذه الظھیر
الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) وال سیما المادة

23 منه؛
 

وعلى المرسوم رقم 2.10.628  الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبیق

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة البدنیة والرياضة وال سیما المادة األولى منه ،

قرر ما يلي :
 

المادة 1
 

يحدد النظام األساسي النموذجي للجامعات الرياضیة، كما ھو ملحق بھذا القرار.
 

المادة 2
 

تنسخ جمیع المقتضیات المخالفة لھذا القرار.
المادة 3

 
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمیة.

 
 

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1434 (18 مارس 2013).
 

اإلمضاء : محمد أوزين.
 

 
النظام األساسي النموذجي للجامعات الرياضیة

 
الباب االول

مقتضیات عامة
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/167497.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/183569.htm


المادة 1
التأسیس و التسمیة

 
 

الجامعة الملكیة المغربیة ...........، المشار إلیھا اختصارا ب"ج.م.م .........."، المحدثة
في............، ھي جمعیة رياضیة تسري علیھا أحكام :

-   الظھیر الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 (15 نوفمبر

1958) المتعلق بحق تأسیس الجمعیات، كما وقع تغییره وتتمیمه ؛
-    القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة البدنیة والرياضة الصادر بتنفیذه الظھیر

الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان1431 (24 أغسطس 2010 )؛

-    المرسوم رقم 2.10.628  الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبیق

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة البدنیة والرياضة ؛
-   ھذا النظام األساسي وأنظمتھا العامة.

 
المادة 2
المدة

 
تؤسس الجامعة الملكیة المغربیة................................. لمدة غیر محدودة، عدا في
حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 52 من ھذا النظام

األساسي.
 

المادة 3
المقر االجتماعي

 
يوجد المقر االجتماعي للجامعة الملكیة المغربیة ..........................ب.......................
(المدينة) ويمكن تحويله إلى أي مكان أخر في نفس المدينة بقرار من المكتب المديري

وإلى أية مدينة أخرى داخل المملكة بقرار من الجمع العام غیر العادي.
المادة 4

الشعار، الرمز
 

 
شعار الجامعة الملكیة المغربیة ل........................................... ھو:...............................

رمز الجامعة الملكیة المغربیة ل............................................ ھو : .............................
يتم تسجیل الشعار والرمز باسم الجامعة الملكیة المغربیة......................... لدى المكتب

المغربي للملكیة الصناعیة والتجارية.
المادة 5
الھدف

 
تھدف الجامعة الملكیة المغربیة ل............................ إلى استفادة الجمیع من ممارسة

رياضة .......بجمیع أشكالھا.
وتسھر على احترام مبدأ عدم التمییز المنصوص علیه في المادة 6 أدناه، من طرف
أعضائھا وكذا احترام قواعد األخالقیات المقررة من لدن الحركة الرياضیة الدولیة وخاصة

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm
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الجامعة الدولیة ل....................والكنفدرالیة اإلفريقیة ل.................................
 

)  و لھذه الغايات ،تناط بالجامعة الملكیة                    أ
المغربیة.........................المھام العامة التالیة:

1.     تنظیم ممارسة رياضة...................... بجمیع أشكالھا وتشجیعھا وتطويرھا
وتعمیمھا ، في مجموع تراب المملكة وبواسطة جمیع الوسائل المناسبة ؛

2.      تنظیم وتدبیر منافسات في جمیع التراب الوطني بغرض تعیین عصبة أو
جمعیة رياضیة أو شركة رياضیة أو رياضي فائزا بلقب وطني أو جھوي، وذلك

طبقا للقواعد والمعايیر التي تحددھا الجامعة الدولیة ل.........................؛
3.     تحصیل وتدبیر واجب االنخراط الجامعي الذي يؤديه أعضاؤھا والذي يتضمن
وجوبا حصة تخصص للتغطیة االجتماعیة للرياضیین وكذا للتأمین اإلجباري
لھؤالء الرياضیین ضد المخاطر التي قد يتعرضون لھا خالل التظاھرات

والمنافسات التي تنظمھا الجامعة؛
4.                  االنخراط في الجامعة الدولیة ل............................؛
5.                  االنخراط في الكنفدرالیة اإلفريقیة ل.....................

 
                ب)  في إطار التأھیل الممنوح لھا من طرف السلطات العمومیة،

تضطلع الجامعة بالمھام التالیة:
1.      تنظیم ممارسة.................. وخاصة تحديد القواعد التقنیة المطبقة على

ممارسة.................. والسھر على احترامھا؛
2.                       السھر على تقید أعضائھا بالنصوص التشريعیة والتنظیمیة الجاري
العمل بھا المتعلقة بالتربیة البدنیة والرياضة وكذا تلك المتعلقة بمكافحة
تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحة العنف أثناء المنافسات والتظاھرات

الرياضیة أو بمناسبتھا؛
3.     السھر على تقید أعضائھا بالقوانین واألنظمة المطبقة على
ممارسة...................على الصعیدين الوطني والدولي، والسیما النظام
األساسي واألنظمة والتوجیھات والقرارات وقواعد اللعب ومدونة أخالقیات

الجامعة الملكیة المغربیة ل............... والجامعة الدولیة التي تنضوي إلیھا؛
4.     الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية ل.....................(النشاط الرياضي
المعني)، وذلك بالحفاظ على المصالح المشتركة ألعضائھا وتمثیلھم لدى
السلطات العمومیة واللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة / واللجنة الوطنیة
البارلمبیة المغربیة وكذا الجامعة الدولیة ل............. والكنفدرالیة اإلفريقیة

ل................واالتحادات الجھوية ل.............................؛
5.     منع الطرق والممارسات التي من شأنھا أن تلحق ضررا بنزاھة اللعب أو
المنافسات أو التي تتسبب في إحداث تجاوزات في رياضة................
(النشاط الرياضي المعني) وكذا اتخاذ التدابیر الالزمة للوقاية من تعاطي
المنشطات ومكافحته التي تعتمدھا الھیئات الرياضیة الدولیة التي تنضوي

إلیھا الجامعة ؛
6.     اختیار الجمعیات الرياضیة والشركات الرياضیة والرياضیین لتمثیل المغرب
في المنافسات والتظاھرات الرياضیة الدولیة، وذلك دون اإلخالل
باالختصاصات التي تضطلع بھا في ھذا الشأن اللجنة الوطنیة األولمبیة
المغربیة / اللجنة الوطنیة البارلمبیة المغربیة، وكذا تكوين وتدبیر الفرق



الوطنیة ل......................................(النشاط الرياضي المعني)؛
7.                       تسلیم اإلجازات والرخص إلى الرياضیین واألطر الرياضیة
المنتسبین للجمعیات والشركات الرياضة المنضوية إلیھا قصد المشاركة في

المنافسات والتظاھرات الرياضیة ل......................................؛
8.                       اعتماد الوكالء الرياضیین ونشر الئحتھم كل سنة؛

9.                       مراقبة أنشطة الوكالء الرياضیین والحرص على أن تضمن العقود
واالتفاقیات التي يبرمونھا مع الرياضیین واألطر الرياضیة والجمعیات والشركات
الرياضیة أو كل منظم لتظاھرات رياضیة مصالح الرياضیین

ورياضة..................................؛
10.                   تنظیم المنافسات من المستوى الدولي وغیرھا على التراب

الوطني ؛
11.                   مراقبة اللقاءات الودية ل.............................. بجمیع أشكالھا التي

تجري على صعید مجموع التراب الوطني واإلشراف علیھا؛
12.                   ممارسة سلطة تأديبیة على الرياضیین المجازين واألطر الرياضیة
المجازة والمسییرين والحكام والوكالء الرياضیین وكذا على العصب والجمعیات
والشركات الرياضیة المنضوية إلیھا وبصفة عامة على أي شخص أخر ينخرط

في النظام األساسي للجامعة؛
13.                   تطبیق البرنامج الوطني لرياضة..............................المحدد من

طرف السلطات العمومیة ؛
14.                   المساھمة في تنظیم التكوين الرياضي في

رياضة...................................؛
15.                    تنظیم التكوين في نشاط التحكیم في رياضة.............................

وضمان ممارسته ؛
16.                   االعتراف والمصادقة على األرقام القیاسیة واأللقاب الرياضیة

الوطنیة ؛
17.                   سن أنظمتھا العامة ؛

18.                   مساعدة ودعم العصب الجھوية والعصبة االحترافیة، عند االقتضاء،
والجمعیات الرياضیة ال سیما عن طريق مدھا باإلعانات العمومیة التي تمنحھا
السلطات العمومیة طبقا للمادة 82 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر،

وذلك من أجل إنجاز برامجھا؛
19.  إعداد جدول سنوي للمنافسات الوطنیة واللقاءات الدولیة وتنسیقه والحرص

على احترامه؛
20. العمل على تطوير البنیات التحتیة الستقبال الجمھور ولممارسة

رياضة.................(النشاط الرياضي المعني).
المادة 6

عدم التمییز
 

تكون الجامعة الملكیة المغربیة............................. وأعضاؤھا محايدين من الناحیة
السیاسیة والدينیة.

يحظر صراحة على كل عضو من أعضاء الجامعة الملكیة المغربیة..................،تحت طائلة
التوقیف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمییز أو على الكراھیة ضد أي بلد، أو
شخص أو مجموعة أشخاص بسبب األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اللون أو



الجنس أو الوضعیة العائلیة أو الحالة الصحیة أو اإلعاقة أو الرأي السیاسي أو االنتماء
النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقیقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو

لدين معین.
 

الباب الثاني
تكوين الجامعة الملكیة المغربیة..........................

 
المادة 7
التكوين

 
تتكور الجامعة الملكیة المغربیة.......................... من أعضاء نشیطین وأعضاء شرفیین.

                   أ)  االعضاء النشیطون:
·        العصب الجھوية والجمعیات الرياضیة والشركات الرياضیة، المشار إلیھا
جمیعا في ھذا النظام األساسي بالھیئات الرياضیة، المنخرطة صراحة
في ھذا النظام األساسي واألنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة

................................؛
·        األشخاص الذاتیون الذين تسلمھم الجامعة مباشرة إجازات وفقا

للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل (عند االقتضاء( ؛
 

                ب)   االعضاء الشرفیون:
·        األشخاص الذاتیون أو المعنويون الذين يقدمون أو قدموا خدمات لفائدة
رياضة................(النشاط الرياضي المعني). تمنح ھذه الصفة من طرف
الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للجامعة الملكیة

المغربیة ل...............
·         األعضاء المغاربة بالجامعة الدولیة ل..................(النشاط الرياضي
المعني)، وكذا الكونفدرالیة  االفريقیة ل.........................(النشاط الرياضي

المعني) واالتحادات الجھوية ل....................(النشاط الرياضي المعني).
 

ال يمكن لألعضاء الشرفیین أن يشاركوا في الجمع العام إال بصوت استشاري.
 

المادة 8
شروط القبول

 
يجب على الھیئات الرياضیة ألجل قبول عضويتھا بالجامعة أن :

-         تكون مؤسسة ومسیرة بصفة قانونیة طبقا ألحكام النصوص التشريعیة
والتنظیمیة المعمول بھا وخاصة أحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة

البدنیة والرياضة ؛
-          تكون مستوفیة ألداء واجب انخراطھا السنوي؛

-          بالنسبة للجمعیات الرياضیة، أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومیة
المكلفة بالرياضة.

 
يجب على األشخاص الذاتیین ألجل قبول عضويتھم بالجامعة أن تتوفر فیھم الشروط



التالیة:
-         أن يكونوا بالغین من السن 20 سنة على األقل؛

-         أن يكونوا من جنسیة مغربیة؛
-          أن يتمتعوا بحقوقھم المدنیة والسیاسیة ؛

-          أن تكون بطاقة سوابقھم خالیة من كل سابقة ؛
-         أن يكونوا مستوفین ألداء واجب انخراطھم السنوي.

 
تحدد في األنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة ل................... مسطرة وكیفیات

قبول األعضاء.
يكتسب العضو الجديد في الجامعة حقوقه ويخضع لاللتزامات المترتبة عن عضويته بمجرد

ما يصبح قبوله فعلیا.
 

المادة 9
حقوق االعضاء

 
يتمتع أعضاء الجامعة الملكیة المغربیة ل.................... بالحقوق التالیة :

-          المشاركة في الجمع العام للجامعة، واالطالع مسبقا على جدول األعمال
وتلقي الدعوة إلى حضوره داخل اآلجال وممارسة حق التصويت ؛

-         إبداء مالحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام وتقديم
اقتراحات بغرض إغنائه؛

-          اإلطالع على قضايا الجامعة عن طريق أجھزتھا وھیاكلھا المخصصة لھذا
الغرض ؛

-         المشاركة، عند االقتضاء، في المنافسات والتظاھرات الرياضیة التي تنظمھا أو
ترخص لھا الجامعة؛

-          ممارسة باقي الحقوق األخرى المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي
واألنظمة العامة للجامعة.

 
المادة 10

التزامات األعضاء
 

يجب على كل عضو من أعضاء الجامعة الملكیة المغربیة ل..........................أن :
-         يتقید بصرامة بمقتضیات ھذا النظام األساسي واألنظمة العامة للجامعة وكذا

بالتوجیھات والقرارات المتخذة من طرف أجھزتھا ؛
-          يحترم األخالق الرياضیة وقواعد اللعب كما ھي مقررة من طرف الجامعة،

وعند االقتضاء فرض احترامھا من طرف أعضائه ؛
-          يلجأ إلى مسطرة التحكیم وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 44 من

القانون السالف الذكر رقم 30.09؛
-          ال يربط أية عالقة ذات طابع رياضي مع ھیئات لیست لھا صفة عضو في
الجامعة الملكیة المغربیة ...................... أو مع أعضاء سبق توقیفھم أو الشطب

علیھم ؛
-          بالنسبة للجمعیات أو الشركات الرياضیة، أن تخبر الجامعة بكل تغییر يطرأ

على نظامھا األساسي وأنظمتھا .



المادة 11
فقدان العضوية

 
تفقد صفة عضو بالجامعة الملكیة المغربیة................................... بما يلي :

1.     بالنسبة للجمعیات و الشركات الرياضیة:
-          الحل أو االستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمیة

خالل سنتین متتالیتین؛
-         الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري
لسبب خطیر يلحق ضررا على ممارسة..................... أو يتناقض مع
أھداف الجامعة المحددة في المادة 5 من ھذا النظام األساسي. وفي
ھذه الحالة، ال يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إال بعد دعوة الجمعیة

أو الشركة الرياضیة المعنیة لتقديم توضیحاتھا ؛
-          مقرر نھائي صادر عن الھیئات القضائیة المختصة.

 
2.      بالنسبة للعصب:

-         الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري
لسبب خطیر يلحق ضررا على ممارسة..................... أو يتناقض مع
أھداف الجامعة المحددة في المادة 5 من ھذا النظام األساسي. وفي
ھذه الحالة، ال يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إال بعد دعوة العصبة

المعنیة لتقديم توضیحاتھا؛
-          مقرر نھائي صادر عن الھیئات القضائیة المختصة.

 
3.     بالنسبة لألشخاص الذاتیین:

-          الوفاة ؛
-         االستقالة؛

-         الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري
في حق كل شخص ذاتي عضو بالجامعة ارتكب خطأ جسیما أو يتناقض
مع أھداف الجامعة المحددة في المادة 5 من ھذا النظام األساسي.
وفي ھذه الحالة، ال يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إال بعد دعوة

المعني باألمر لتقديم توضیحاته؛
-         مقرر نھائي صادر عن الھیئات القضائیة المختصة.

 
الباب الثالث

أجھزة الجامعة الملكیة المغربیة......................
 

المادة 12
أجھزة الجامعة الملكیة المغربیة......................

 
تتكون أجھزة الجامعة الملكیة المغربیة.............................. من :

-          الجمع العام؛
-          المكتب المديري؛
-          الھیئات التأديبیة؛



-         األجھزة المركزية.
 

الفرع ا ألول
الجمع العام

 
المادة 13

تكوين الجمع العام
 

الجمع العام ھو أعلى جھاز في الجامعة الملكیة المغربیة..............................
يتكون الجمع العام من األشخاص المعنوية واألشخاص الذاتیین الذين لھم صفة عضو

نشیط بالجامعة.
يحضر في الجمع العام، بصفة استشارية، األعضاء الشرفیون بالجامعة وممثل السلطة
الحكومیة المكلفة بالرياضة وممثل اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة / اللجنة الوطنیة
البارلمبیة المغربیة (بالنسبة للجامعات المكلفة باألنشطة الرياضیة الواردة في برنامج
األلعاب األولمبیة / البارلمبیة) وكذا أي شخص يعتبر حضوره ضروريا أو مفیدا من قبل رئیس

الجامعة.
 يمكن أيضا أن يحضر في الجمع العام، بصفة مالحظین، الصحافیون الرياضیون المعتمدون
لھذا الغرض والمدعوون من قبل رئیس الجامعة، ما لم يتقرر عقد الجمع العام بصفة غیر

علنیة.
 

المادة 14
التمثیل

 
تمثل كل جمعیة وكل شركة رياضیة في الجمع العام من قبل رئیس جھازھا المديري أو إذا
عاقه عائق مبرر بصفة قانونیة، من قبل الشخص المفوض من طرفه لھذا الغرض، وتتوفر

على صوت واحد.
 

عالوة على ذالك، تتوفر على صوت إضافي :
-         الجمعیة أو الشركة الرياضیة عن كل مجموعة 50 رياضي مجاز ينتمون
إلیھا ويشاركون على األقل في 25 % من المنافسات والتظاھرات

الرياضیة التي تنظمھا الجامعة؛
-          الجمعیة أو الشركة الرياضیة التي فازت بلقب كأس العرش برسم

الموسم الرياضي السابق ؛
-         الجمعیة أو الشركة الرياضیة التي فازت بلقب بطولة المغرب برسم

الموسم الرياضي السابق؛
-         الجمعیة أو الشركة الرياضیة المرتبة في المجموعة األولى من
المنافسة (بالنسبة للجامعات التي تتوفر على عدة مستويات في

المنافسة(.
 

تمثل كل عصبة جھوية في الجمع العام من قبل رئیسھا أو إذا عاقه عائق مبرر بصفة
قانونیة، من قبل الشخص المفوض من طرفه لھذا الغرض، وتتوفر على صوت واحد.

 



يمثل األشخاص الذاتیون المشار إلیھم في المادة 7 أعاله في الجمع العام وفقا للمسطرة
والكیفیات المنصوص علیھا في األنظمة العامة للجامعة. (عند االقتضاء(

 
تبلغ أسماء ممثلي الھیئات الرياضیة المتوفرة على حق التصويت إلى الجامعة الملكیة
المغربیة ...... بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل خمسة أيام على األقل قبل

افتتاح أشغال الجمع العام.
 

ال يرخص للممثلین إال بتمثیل ھیئاتھم الرياضیة. ولھذه الغاية، عندما يكون لرئیس الجھاز
المديري إلحدى الجمعیات الرياضیة أو الشركات الرياضیة صفة رئیس عصبة جھوية وجب
علیه أن يفوض شخصا أخرا ألجل تمثیل الجمعیة الرياضیة أو الشركة الرياضیة التي

يرأسھا .
 

ال يجوز أن يعین كممثلین عن الھیئات الرياضیة التي ينتمون إلیھا أعضاء المكتب المديري
بالجامعة خالل مدة واليتھم وكذا األشخاص الذاتیین الممثلین للھیئات الرياضیة الذين
صدرت في حقھم عقوبة الطرد من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري بسبب
ارتكابھم خطأ جسیما أو يتناقض مع أھداف الجامعة المحددة في المادة 5 من ھذا النظام
األساسي. وفي ھذه الحالة، يجب على الجھاز المديري للھیئة الرياضیة المعنیة أن

يفوض من بین أعضائه شخصا آخرا ألجل تمثیلھا لدى الجامعة.

المادة 15
أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام إما عاديا أو غیر عادي.
الجزء الفرعي االولى
الجمع العام العادي

 
المادة 16

الصالحیات
يعھد إلى الجمع العام العادي بما يلي :

-         التداول في التقريرين األدبي والمالي للسنة المالیة المنصرمة؛
-         التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي؛

-         المصادقة على میزانیة السنة المالیة الموالیة؛
-          تحديد السیاسة العامة الجامعة الملكیة المغربیة.......................

وتوجیھھا ومراقبتھا؛
-         البت في كل قضیة تدخل ضمن اختصاصاته وتتعلق

برياضة........................؛
-         انتخاب أعضاء المكتب المديري؛

-         إصدار كل مقترح أو توصیة قصد عرضھا على األجھزة الرياضیة
المختصة؛

-          انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب
المديري وبالنسبة لكل سنة مالیة،قصد دراسة حسابات الجامعة

والتصديق علیھا؛
-          تحديد مبلغ واجب االنخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب



المديري ؛
-          تعیین رؤساء وأعضاء األجھزة التأديبیة من بین أعضائه وبناء على

اقتراح من المكتب المديري؛
-         ممارسة الصالحیات المخولة له صراحة بمقتضى ھذا النظام

األساسي.
 

المادة 17
انعقاد الجمع العام العادي

 
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة. وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام العادي بواسطة
البريد أو عبر الصحافة إلى األعضاء واألشخاص اآلخرين المرخص لھم حضوره 15 يوما على

األقل قبل التاريخ المحدد النعقاده.
 

يجب أن ينعقد الجمع العام العادي 15 يوما على األقل قبل موعد انطالق الموسم
الرياضي.

 
ال تتم الدعوة إلى انعقاد الجمع العام إال بمبادرة من رئیس الجامعة أو بطلب ثلث 3/1

األعضاء الذين يمثلون نصف األصوات المكونة له زائد صوت واحد.

ال يمكن للجمع العام أن يتداول بصفة صحیحة إال بحضور نصف األعضاء المكونة له زائد عضو
واحد أومن يمثلھم حسب مدلول المادة 14 أعاله.

 
وفي حالة عدم توفر ھذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام العادي بعد أجل 15
يوما على األقل. ويمكن له في ھذه الحالة، أن يتداول بصفة صحیحة، مھما كان عدد

األعضاء الحاضرين أو الممثلین حسب مدلول المادة 14 أعاله.
 

يرأس الجمع العام العادي رئیس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب
الرئیس.

 
تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلین حسب
مدلول المادة 14 أعاله زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت برفع

الید. وفي حالة عدم االتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري.
ال يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.

المادة 18
جدول األعمال

 
يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب المديري. ويجب أن يتضمن

على األقل النقط التالیة: 
-          التحقق من الصالحیات ومن توفر النصاب؛

-          كلمة الرئیس االفتتاحیة ؛
-          االطالع على محضر الجمع العام السابق؛

-         التداول في التقريرين األدبي والمالي؛



-         االطالع على تقرير مراقب الحسابات؛
-          التداول في مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة؛

-         تعیین فاحصي األصوات ومراقبي المحاضر؛
-          انتخاب أعضاء المكتب المديري عند حلول االستحقاق، طبقا للمادة

22 بعده؛
-          الشطب على أحد األعضاء أو طرد أحد الممثلین ، عند االقتضاء ؛

-         قبول أعضاء جدد، عند االقتضاء؛
-          دراسة االقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف
أعضائه. ويجب أن يتوصل المكتب المديري بھذه االقتراحات والرغبات 5

أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.
 

يجب توجیه جدول األعمال والتقريرين األدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي10
أيام على األقل قبل تاريخ انعقاده. كما يمكن سحب ھذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع

العام العادي مباشرة من مقر الجامعة.
ال يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غیر مدرجة في جدول األعمال.

 يمكن للرئیس عقب الجمع العام أن يعقد مؤتمرا صحفیا حول محتوى أشغاله.
 

الجزء الفرعي الثاني
الجمع العام غیر العادي

 
المادة 19

الصالحیات
 

يمكن أن ينعقد الجمع العام غیر العادي في أي وقت وال سیما من أجل :
-          المصادقة على النظام األساسي واألنظمة العامة للجامعة؛

-         التداول في التعديالت المراد إدخالھا على النظام األساسي واألنظمة
العامة للجامعة المقترحة إما من طرف رئیس الجامعة أو من طرف عضو
أو عدة أعضاء، وفي ھذه الحالة األخیرة، يجب أن يتوصل المكتب
المديري باقتراح التعديل في أجل 5 أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد

الجمع العام غیر العادي؛
-         دراسة كل قضیة مستعجلة يقترحھا رئیس الجامعة؛

-         إقالة المكتب المديري، عند االقتضاء ؛
-          حل الجامعة،

 
ال يجوز التداول إال في القضايا المدرجة في جدول األعمال.

 
المادة 20

انعقاد الجمع العام غیر العادي
ال تتم الدعوة النعقاد الجمع العام غیر العادي إال بمبادرة من رئیس الجامعة أو بطلب من
نصف أعضائه الذين يمثلون على األقل ثلثي األصوات المكونة له. ويجب أن ينعقد عندئذ

الجمع العام غیر العادي في أجل أقصاه شھرين.
 



توجه الدعوة لحضور الجمع العام غیر العادي عن طريق البريد والصحافة إلى األعضاء
واألشخاص اآلخرين المرخص لھم حضوره 15 يوما على األقل قبل التاريخ المحدد النعقاده.

 
يوجه جدول األعمال، إلى األعضاء 15 أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غیر

العادي.
ال يمكن للجمع العام غیر العادي أن يتداول بصفة صحیحة إال بحضور ثلثي األعضاء على

األقل أو من يمثلھم حسب مدلول المادة 14 أعاله.
 

وفي حالة عدم توفر ھذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غیر العادي بعد أجل
15 أيام على األقل، وفي ھذه الحالة، يمكن للجمع العام غیر العادي أن يتداول بصفة

صحیحة، مھما كان عدد األعضاء الحاضرين أو الممثلین حسب مدلول المادة 14 أعاله.
 

تتخذ قرارات الجمع العام غیر العادي بأغلبیة ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلین
حسب مدلول المادة 15 أعاله.

يرأس الجمع العام غیر العادي رئیس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب
الرئیس.

يعتمد التصويت السري.  ال يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.
 

في حالة التصويت على إقالة المكتب المديري، يعین الجمع العام غیر العادي لجنة تكلف
بتصريف األمور الجارية إلى حین انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.

 
الفرع الثاني

المكتب المديري
 

الجزء الفرعي األول
قواعد التنظیم و التسییر

 
المادة 21

االختصاصات
 

المكتب المديري ھو جھاز إدارة وتسییر الجامعة الملكیة المغربیة....................ولھذا
الغرض يتولى :

1.     تنفیذ القرارات التي يتخذھا الجمع العام ؛
2.            إعداد مشروع برنامج العمل واإلصالحات من أجل عرضھا على مصادقة

الجمع العام ؛
3.            التداول في مشروع میزانیة الجامعة وعرضه على مصادقة الجمع العام ؛

4.            السھر على إعداد الفرق الوطنیة للمشاركة في المنافسات الدولیة
والقارية والجھوية؛

5.            تتبع ومراقبة المنافسات الوطنیة؛
6.            اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالتسییر الجید للجامعة في إطار االحترام التام

لنظامھا األساسي وأنظمتھا العامة؛



7.            توظیف المدير العام للجامعة والمدير التقني الوطني،باقتراح من الرئیس؛
8.             وضع النظام األساسي لمستخدمي الجامعة وعرضه على مصادقة الجمع

العام ؛
9.            إعداد مشاريع األنظمة العامة للجامعة وعرضھا على مصادقة الجمع العام ؛

10.       إحداث األجھزة المركزية والحرص على حسن سیرھا ؛
11.       فرض احترام ھذا النظام األساسي وكذا أنظمة الجامعة الدولیة
ل........................ التي تنضوي إلیھا الجامعة وتوجیھاتھا وقراراتھا ومدونة

أخالقیاتھا، من قبل أجھزتھا ومستخدمیھا؛
12. اقتراح الشطب على أحد أعضاء الجامعة أو طرد أحد األشخاص يمثل ھیئة

رياضیة لدى الجامعة، على الجمع العام ؛
13. تعیین أعضاء األجھزة المركزية من بین أعضاء الجمع العام؛

14.   اقتراح تعیین رؤساء وأعضاء األجھزة التأديبیة.
 

عالوة على ذلك، يبت المكتب المديري في كل القضايا المترتبة عن حالة قوة قاھرة أو
الحاالت غیر المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي واألنظمة العامة للجامعة أو

للجامعة الدولیة التي تنضوي إلیھا.
 

المادة 22
التكوين- االنتخابات- التداول- الشغور

1.     التكوين:
عالوة على الرئیس، يتكون المكتب المديري من 14 عضوا .

ينتخب المكتب المديري من بین أعضائه :
·        نائب أول للرئیس؛
·         نائب ثان للرئیس؛

·         كاتب عام؛
·         كاتب عام مساعد؛

·        أمین مال؛
·        أمین مال مساعد؛

·        ثمانیة مستشارين.
 

يشارك، بحكم القانون، في المكتب المديري ممثل السلطة الحكومیة المكلفة بالرياضة،
بصفة استشارية، طبقا ألحكام المادة 27 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

ويجوز للمكتب المديري أن يضم إلیه، بصفة استشارية، أي شخص يمكن له إفادته حول
قضیة أو عدة قضايا مدرجة في جدول األعمال.

ال يمكن ألعضاء المكتب المديري تلقي أي أجر مقابل القیام بمھامھم.
يساعد المكتب المديري مدير عام أجیر، يشارك المدير العام في أشغال المكتب المديري

دون حق التصويت.
 

2.     االنتخابات:
ينتخب رئیس المكتب المديري وأعضاؤه عن طريق االقتراع بالالئحة لمدة 4 سنوات قابلة

للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة وفق الشروط المنصوص علیھا بعده.
 



يجب على كل مترشح لمنصب الرئیس أن يقدم الئحة بالترشیحات، يكون وكیلھا، تتضمن
عددا من األسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلھا وتمثل الفئات التالیة :

·         8 أعضاء يمثلون الجمعیات والشركات الرياضیة؛
·        4 أعضاء يمثلون العصب الجھوية؛

·        عضوان يمثالن األشخاص الذاتیین الذين تسلمھم الجامعة مباشرة إجازات وال
سیما الحكام واألطر الرياضیة. (في حالة عدم وجود فئة األشخاص الذاتیین الذين
تسلمھم الجامعة مباشرة إجازات، تقسم بالتساوي المقاعد الممنوحة إلیھم

على الفئتین األولیین(.
 

يجب أن تتضمن وجوبا كل الئحة بالترشیحات تمثیلیة نسائیة.
يجب أن تحمل كل الئحة بالترشیحات إمضاءات المترشحین مصادق علیھا وأن تبین فیھا

أسماء المترشحین الشخصیة والعائلیة وجنسھم وكذا الفئة التي ينتمون إلیھا .
 

يجب على وكیل الالئحة أن يوجه الئحة الترشیحات إلى كتابة الجامعة بواسطة رسالة
مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو يودعھا لديھا ،مقابل وصل، 8 أيام على األقل قبل تاريخ

انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري.
 

تنتخب في الدور األول الالئحة التي حصلت على األغلبیة المطلقة من األصوات المعبر
عنھا . في حالة تعذر ذلك، يتم تنظیم دور ثاني داخل أجل 15 يوما الموالیة والذي تقدم فیه
لالنتخاب الالئحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من األصوات في الدور األول. وفي ھذه

الحالة يتم انتخاب الالئحة التي حصلت على أكبر عدد من األصوات.
 

إذا حصلت الالئحتان على نفس عدد األصوات في الدور الثاني، يتم انتخاب الالئحة التي
يكون وكیلھا أصغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعیین الالئحة الفائزة

باالنتخاب.
 

في الحاالت المنصوص علیھا في البند األخیر من الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون
رقم 30.09 السالف ذكره، يعین رئیس المكتب المديري، من بین األعضاء المستشارين

بالمكتب، رئیسا منتدبا يكلف بممارسة المھام المخولة إلى الرئیس.
 

3.     التداول:
ال يمكن للمكتب المديري أن يتداول بصفة صحیحة إال بحضور ثمانیة أعضاء على األقل من

األعضاء المكونین له.
تتخذ القرارات بأغلبیة األصوات، وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فیه

الرئیس.
يعتبر مستقیال من المكتب المديري، كل عضو تغیب خالل ثالث اجتماعات متوالیة بدون

عذر مقبول.
 

4.     الشغور:
في حالة شغور منصب الرئیس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب األول للرئیس أو، عند
االقتضاء، النائب الثاني للرئیس إلى حین انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب

مكتب مديري جديد لوالية جديدة.



وفي حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحیحة، تتم الدعوة إلى عقد
جمع عام غیر عادي من أجل تعیین لجنة تكلف بتصريف األمور الجارية إلى حین انتخاب

مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي،
المادة 23

االجتماعات- جدول األعمال
 

يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شھر على األقل بدعوة من رئیسه،
يجب توجیه الدعوة ألعضاء المكتب المديري مرفوقة بجدول األعمال 10 أيام على األقل

قبل تاريخ االجتماع.
يتولى الكاتب العام إعداد جدول األعمال. ولكل عضو من أعضاء المكتب المديري الحق في
اقتراح النقط التي يرغب في إدراجھا ضمن جدول األعمال على أن يوجھھا إلى الكاتب

العام 5 أيام على األقل قبل تاريخ االجتماع.
 

الجزء الفرعي الثاني
مھام المسؤولین الرئیسیین

 
المادة 24
الرئیس

 
يكون رئیس المكتب المديري، بحكم القانون، رئیس الجامعة الملكیة المغربیة.................

وبھذه الصفة :
-         يمثل الجامعة الملكیة المغربیة................ في جمیع التصرفات ألمرتبطة

بالحیاة المدنیة ولذى السلطات العمومیة؛
-         يقوم بتنفیذ قرارات الجمع العام والمكتب المديري؛

-         يسھر على التسییر المنتظم للجامعة؛
-         يعد منظام إدارة الجامعة ويعرضه على مصادقة المكتب المديري؛

-         يسھر على التسییر الجید للجموع العامة والجتماعات المكتب المديري؛
-         يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثیقة ملزمة للجامعة؛

-         يأمر بصرف النفقات، وذلك في حدود المیزانیة المصادق علیھا من طرف
الجمع العام؛

-         يفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصیر مع المؤسسات
البنكیة؛

-         يبرم، بترخیص من الجمع العام، القروض البنكیة متوسطة أو طويلة األمد؛
-         يدبر حقوق االستغالل التجاري للمنافسات والتظاھرات الرياضیة التي

للجامعة الحق في استغاللھا؛
-         يقوم بتدبیر ممتلكات الجامعة بترخیص من الجمع العام؛

-         يوظف ويعزل مستخدمي الجامعة.
-         يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد نواب الرئیس الذي يساعده في

مزاولة مھامه ويقوم مقامه في حالة غیابه أو إذا عاقه عائق.

المادة 25
الكاتب العام



 
يعھد إلى الكاتب العام القیام بما يلي :

-         تنسیق أنشطة األجھزة المركزية بالجامعة وتتبع العالقات مع العصبة
االحترافیة، عند االقتضاء، والعصب الجھوية والجمعیات والشركات الرياضیة؛

-         تحضیر االنتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المديري؛
-         إعداد التقرير األدبي للجامعة لعرضه على مصادقة الجمع العام ونشره بعد
المصادقة علیه على الموقع اإللكتروني للجامعة أو في إحدى جرائد اإلعالنات

القانونیة؛
-         إعداد محاضر مداوالت الجموع العامة والمكتب المديري.

-         يساعد الكاتب العام في ممارسة مھامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه
في حالة غیابه أو إذا عاقه عائق.
 

المادة 26
أمین المال

 
يعھد إلى أمین المال القیام بما يلي :

-         تدبیر موارد الجامعة. وبھذه الصفة، يقوم بتحصیل المداخیل وتصفیة
النفقات التي يأمر الرئیس بصرفھا ومسك محاسبة الجامعة التي يجب أن

تكون مصادقا علیھا من طرف مراقب الحسابات؛
-         التوقیع مع الرئیس على الشیكات وسندات األداء الصادرة باسم الجامعة؛

-         إعداد مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة وعرضه للتداول على المكتب
المديري؛

-         إعداد التقرير المالي للجامعة لعرضه على الجمع العام؛
-         يساعد أمین المال في مزاولة مھامه أمین مال مساعد الذي ينوب عنه في

حالة غیابه أو إذا عاقه عائق،
 

المادة 27
المدير العام

يقوم المدير العام بمساعدة الرئیس وأعضاء المكتب المديري في مزاولة مھامھم وخاصة
تلك المتعلقة بتسییر وإدارة الجامعة.

 
الفرع الثالث

االجھزة التأديبیة
 

المادة 28
األجھزة التأديبیة للجامعة الملكیة المغربیة.......

 
األجھزة التأديبیة للجامعة ھي :

·    اللجنة الجامعیة التأديبیة؛
·    لجنة االستئناف الجامعیة.

المادة 29
اللجنة الجامعیة التأديبیة



 
تتكون اللجنة الجامعیة التأديبیة من 3 أعضاء من بینھم رئیس يساعدھم كاتب للضبط،
معینین جمیعا من قبل الجمع العام العادي باقتراح من المكتب المديري مع األخذ بعین

االعتبار كفاءاتھم القانونیة.
 

في حالة اإلخالل باألحكام التشريعیة والتنظیمیة المنظمة للرياضة وخاصة أحكام القانون
رقم 30.09 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبیقه أو بأحكام ھذا النظام األساسي
والقواعد التقنیة واألخالقیة المطبقة على رياضة........، تصدر اللجنة الجامعیة التأديبیة
العقوبات التأديبیة المنصوص علیھا في النظام التأديبي للجامعة في حق األشخاص
الذاتیین والمعنوية الذين تكون للجامعة سلطة تأديبیة علیھم وفق المادة 24 من القانون

رقم 30.09 السالف الذكر،
تسیر اللجنة الجامعیة التأديبیة وتبت وفق النظام التأديبي للجامعة كما ھو محدد في

أنظمتھا العامة،
 

المادة 30
لجنة االستئناف الجامعیة

 
تختص لجنة االستئناف الجامعیة بالنظر استئنافیا في الطعون المقدمة ضد القرارات
الصادرة عن اللجنة الجامعیة التأديبیة. وتتكون من 3 أعضاء من بینھم رئیس يساعدھم
كاتب للضبط، معینین جمیعا من قبل الجمع العام العادي باقتراح من المكتب المديري مع

األخذ بعین االعتبار كفاءاتھم القانونیة،
تسیر لجنة االستئناف الجامعیة وتبت وفق النظام التأديبي للجامعة كما ھو محدد في

أنظمتھا العامة.
 

الفرع الرابع
األجھزة المركزية للجامعة الملكیة المغربیة.........

 
المادة 31

 
األجھزة المركزية للجامعة الملكیة المغربیة................ المنصوص علیھا في المادة 12
أعاله ھي اللجان الدائمة أو المختصة التي يمكن للمكتب المديري أن يفوض لھا بعضا من

سلطه.
يكون التفويض المشار إلیه أعاله محل اتفاقیة توقع بین المكتب المديري واللجنة المعنیة،

وذلك طبقا للمادة 30 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.
يصادق المكتب المديري، باقتراح من رئیسه، على بنود ھذه االتفاقیة التي تحدد عالوة

على ذلك شروط و كیفیات مراقبة اللجنة من قبل المكتب المديري
تتكون كل لجنة من 5 أعضاء، ويعھد برئاستھا إلى أحد أعضاء المكتب المديري من قبل

رئیس ھذا المكتب.
يقوم رئیس كل لجنة بضمان حسن سیرھا ويحدد الجدول الزمني الجتماعاتھا التي يجب

أن تنعقد بمقر الجامعة ويقدم تقريرا عن حصیلة أشغالھا إلى المكتب المديري.
 في حالة غیاب رئیس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعین رئیس المكتب المديري عضوا من

أعضاء ھذا المكتب خلفا له.



ال تؤھل اللجان أن تبت إال في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتھا.
 

1.     اللجان الدائمة:
اللجن الدائمة لجامعة الملكیة المغربیة..................... ھي:

-     لجنة وضعیة الرياضي واعتماد الوكالء الرياضیین وتأھیل األطر الرياضیة؛
-     لجنة التحكیم؛

-     اللجنة النسوية لرياضة....................؛
-     لجنة الطب الرياضي؛

-     لجنة تنظیم المنافسات؛
-     لجنة الدراسات واإلصالحات؛

-     لجنة األنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة...........................؛
-     لجنة المالیة والتسويق واالتصال؛

-     لجنة تكوين الرياضیین الصغار؛
-     لجنة البنیات التحتیة؛

-     لجنة فض النزاعات.
 

2.     اللجان المختصة:
مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، يمكن للمكتب المديري إحداث لجان مختصة كلما
ارتأى الرئیس ذلك ضروريا، وتكلیفھا بمھام محددة ألجل تحقیق ھدف محدد داخل مدة

محدودة.
يعین المكتب المديري أعضاء اللجنة المختصة من بین أعضاء الجمع العام. ويعھد برئاستھا

إلى أحد أعضاء المكتب المديري من قبل رئیس ھذا المكتب.
 

المادة 32
لجنة وضعیة الرياضي واعتماد الوكالء الرياضیین

وتأھیل األطر الرياضیة
 

تدرس ھذه اللجنة طبقا لألنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة........ جمیع القضايا
المتعلقة بوضعیة الرياضیین وانتقاالتھم داخل المغرب أو خارجه. وتبت في طلبات إجازة
الرياضیین واألطر الرياضیة، واعتماد الوكالء الرياضیین وفي كل حاالت تأھیل األطر

الرياضیة، وذلك طبقا لألنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة ........
 

المادة 33
لجنة التحكیم

 
تسھر ھذه اللجنة على احترام قواعد اللعب وتعین الحكام في المنافسات التي تنظمھا

الجامعة وتتولى تتبع ومراقبة وتكوين ھیئة الحكام المنضوين إلى الجامعة.
 وتبت في كل القضايا المتعلقة بالتحكیم داخل الجامعة.

 
المادة 34

اللجنة النسوية لرياضة.................
 



تتولى ھذه اللجنة تشجیع المرأة على ممارسة رياضة..................(النشاط الرياضي
المعني) وتنظیم بطولة وطنیة نسوية في رياضة ............................(النشاط الرياضي

المعني).
 

المادة 35
لجنة الطب الرياضي

 
تدرس ھذه اللجنة كل القضايا المتعلقة بالمراقبة والتتبع الطبیین للرياضیین المجازين كما
تسھر على الیقظة الطبیة أثناء تنظیم المنافسات والتظاھرات الرياضیة، وكذا اتخاذ تدابیر

الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته طبقا للنصوص التشريعیة الجاري بھا العمل.
 

المادة 36
لجنة تنظیم المنافسات الرياضیة

 
تسھر ھذه اللجنة على تنظیم المنافسات الرياضیة للجامعة طبقا لمقتضیات ھذا النظام
األساسي واألنظمة العامة للجامعة، وتؤكد نتائج المباريات وتمنح التراخیص لألشخاص
الذاتیین والمعنوية من أجل تنظیم تظاھرة رياضة طبقا للمادة 71 من القانون رقم 30.09

السالف الذكر.
 

المادة 37
لجنة الدراسات واإلصالحات

 
تتولى ھذه اللجنة وضع استراتیجیات تنمیة ممارسة رياضة......................(النشاط
الرياضي المعني) على الصعید الوطني و الجھوي والمحلي كما تسھر على إنجاز

الدراسات وتتبع اإلصالحات المعتمدة من قبل المكتب المديري.
المادة 38

لجنة األنظمة العامة للجامعة الملكیة المغربیة......
 

يعھد إلى ھذه اللجنة وضع األنظمة العامة للجامعة وإعداد اقتراحات التعديالت المراد
إدخالھا على ھذه األنظمة من قبل الجمع العام غیر العادي، وذلك وفق أنظمة الجامعة

الدولیة ل.............. التي تنضوي إلیھا الجامعة.
 

المادة 39
لجنة المالیة والتسويق واالتصال

 
تتولى ھذه اللجنة وضع وتنفیذ برنامج عمل الجامعة في مجال البحث عن المستشھرين
والمحتضنین من أجل تنمیة مواردھا المالیة وكذا تحسین صورة الجامعة والنطق باسمھا

عبر كل وسائل االتصال المتاحة.

المادة 40
لجنة تكوين الرياضیین الصغار

 



تتولى ھذه اللجنة تنمیة تكوين الرياضیین الصغار في رياضة................... بتقديم اقتراح
للجامعة من أجل إحداث الھیاكل الضرورية لھذه الغاية وتشجیع الجمعیات والشركات

الرياضیة المنضوية إلى الجامعة على إحداث ھذه الھیاكل.
 

المادة 41
لجنة البنیات التحتیة

تتولى ھذه اللجنة إعداد برنامج إنجاز وصیانة المنشآت والتجھیزات الرياضیة التي تمارس
بھا رياضة ................وذلك طبقا للمعايیر الدولیة في ھذا المجال. كما تقترح على المكتب
المديري القواعد التقنیة المطبقة على التجھیزات الرياضیة ل...............(للنشاط الرياضي

المعني) من أجل ضمان سالمة الرياضیین والمنافسات والتظاھرات الرياضیة.
المادة 42

لجنة فض النزاعات
 

تتولى ھذه اللجنة، مع مراعاة اختصاصات اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة، البت، بطلب
من األطراف المعنیة، من خالل التوفیق أو الوساطة في النزاعات التي تنشأ بین أعضاء

الجامعة،
 

الباب الرابع
العصبة االحترافیة

 
المادة 43

العصبة االحترافیة
 

تحدث الجامعة الملكیة المغربیة...................... على شكل جمعیة تخضع ألحكام الظھیر
الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظیم حق

تأسیس الجمعیات، كما وقع تغییره وتتمیمه، وكذا أحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر
عصبة احترافیة بمجرد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة 36 من القانون

المذكور.
 

يعھد إلى العصبة االحترافیة بتفويض من الجامعة الملكیة المغربیة...............بتنظیم
المنافسات والتظاھرات الرياضیة ذات الطابع االحترافي وتسییرھا وتنسیقھا والتي
تشارك فیھا الجمعیات الرياضیة والشركات الرياضیة األعضاء بالجامعة وكذلك بتدبیر حقوق

االستغالل التجاري لھذه المنافسات والتظاھرات.
 

يكون التفويض المشار إلیه أعاله موضوع اتفاقیة تبرم بین الجامعة الملكیة
المغربیة............... والعصبة االحترافیة والتي تحدد، عالوة على ذلك، العالقة التي تربط

ھاذين الطرفین، وذلك طبقا للمادة 38 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.
 

يصادق على بنود ھذه االتفاقیة من قبل الجمع العام للجامعة الملكیة المغربیة..............
بناء على اقتراح من المكتب المديري.

الباب الخامس
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مقتضیات مالیة و محاسباتیة
 

المادة 44
السنة المحاسبیة

 
تمتد السنة المحاسبیة للجامعة الملكیة المغربیة.................... على مدى 12 شھرا .

وتبتدئ في............. وتنتھي في .................(يجب أن يصادف افتتاح السنة المحاسبیة
افتتاح الموسم الرياضي المعني).

 
المادة 45
المیزانیة

 
میزانیة الجامعة ھي الوثیقة التوقعیة لمجموع الموارد التي يمكن أن تحصل علیھا
الجامعة ومجموع النفقات الممكن تخصیصھا لمواجھة احتیاجاتھا خالل السنة

المحاسبیة.
 

يتم إعداد المیزانیة من قبل أمین المال ويتم التداول بشأنھا من قبل المكتب المديري
ويصادق علیھا الجمع العام.

يجب أن تكون موارد ونفقات الجامعة متوازنة خالل السنة المحاسبیة.
 

يتولى الرئیس وأمین المال تنفیذ المیزانیة حسب المساطر المحاسباتیة المحددة من
طرف المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات المكلف بالتصديق على حسابات

الجامعة واالفتحاص المالي لسیرھا .
 

المادة 46
الموارد

 
تتكون موارد الجامعة الملكیة المغربیة...................... من :

-         واجبات االنخراط السنوي التي يؤديھا أعضاء الجامعة؛
-         مداخیل اللقاءات الدولیة للفرق الوطنیة ومداخیل التظاھرات الرياضیة الدولیة

التي تنظمھا الجامعة؛
-         عائدات تسويق حقوق البث التلفزي أو متعدد الوسائط للمنافسات والتظاھرات

المنظمة من طرف الجامعة أو تحت إشرافھا؛
-         النسبة المئوية واالقتطاعات المحصل علیھا من مداخیل المنافسات الرياضیة
الرسمیة أو الودية التي تنظمھا الجمعیات والشركات الرياضیة أو العصب الجھوية أو

العصبة االحترافیة، عند االقتضاء؛
-         حقوق الطعن والغرامات والعقوبات المطبقة على أعضاء الجامعة؛

-         اإلعانات المالیة للدولة والجماعات الترابیة أو ألية ھیئة أخرى عمومیة أو خاصة؛
-         مداخیل توظیف أموال الجامعة؛

-         مداخیل االستشھار واإلشھار واالحتضان؛
-         مداخیل الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكھا الجامعة؛

-         مداخیل بیع المطبوعات أو تسويق البضائع التجارية التي تنتجھا الجامعة؛



-         الھبات والوصايا؛
-         أية موارد أخرى تسمح بھا القوانین الجاري بھا العمل.

 
المادة 47
النفقات

 
يخصص استعمال الموارد لتسییر الجامعة وتحقیق أھدافھا.

ولھذه الغاية، تحدد نفقات الجامعة في المخطط المحاسبي الذي يبین نفقات التسییر
ونفقات االستثمار ونفقات التھیئة أو التجھیز.

 
ال يمكن سحب األموال إال بعد التوقیع المشترك :

-         إما للرئیس وأمین المال؛
-         إما للرئیس وأمین المال المساعد في حالة غیاب أمین المال أو إذا عاقه عائق؛

في حالة غیاب الرئیس، يمكن لنائب الرئیس المعین بصفة قانونیة لھذا الغرض أن يوقع
محله.

 
المادة 48
المحاسبة

 
يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبیر المالي للجامعة.

يتم التدقیق في حسابات وأنشطة الجامعة سنويا من قبل مراقب الحسابات مسجل في
ھیئة الخبراء المحاسبیین والذي يجب أال يكون منخرطا في الجامعة.

يھدف التدقیق إلى اإلشھاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتیة التي
تطبق علیھا، وعلى أنھا تعكس صورة حقیقیة للعملیات المالیة المنجزة من قبل الجامعة
ولذمتھا المالیة وعلى مطابقة تسییر الجامعة للقواعد وااللتزامات المنصوص علیھا في

ھذا النظام األساسي.
يقدم تقرير تدقیق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب

المديري.
ويكون مرفقا بالتقرير المالي الذي يعده أمین المال والذي يبین العملیات المنجزة داخل

المیزانیة في السنة وكذا وضعیة الذمة المالیة للجامعة.
يجب كل سنة نشر تقرير تدقیق الحسابات والتقرير المالي للجامعة في موقعھا

اإللكتروني أو في جريدة لإلعالنات القانونیة.
المادة 49

واجب االنخراط السنوي
 

يستحق واجب االنخراط السنوي في ................من كل سنة، ويحدد مبلغ واجب االنخراط
السنوي بالنسبة لكل فئة من أعضاء الجامعة كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من

المكتب المديري،
 يجب أداء واجب انخراط األعضاء الجدد خالل السنة الجارية داخل أجل 30 يوما بعد تاريخ

انعقاد الجمع العام الذي قبل عضويتھم.
 

المادة 50



النسبة المئوية و االقتطاعات (عند االقتضاء)
 

تحدد كل سنة النسبة المئوية واالقتطاعات المحصل علیھا من مداخیل المنافسات
الرياضیة الرسمیة أو الودية التي تنظمھا الجمعیات والشركات الرياضیة أو العصب الجھوية

أو العصبة االحترافیة، عند االقتضاء، من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري.
 

الباب السادس
مقتضیات مختلفة

 
المادة 51

األنظمة العامة
 

تحدد كیفیات تسییر وتنظیم أجھزة الجامعة في أنظمتھا العامة.
يترتب على (النخراط في الجامعة بحكم القانون وبصفة إلزامیة االنخراط في نظامھا

األساسي وأنظمتھا العامة.
ترجع الجامعة، في إطار النصوص التشريعیة الجاري بھا العمل، إلى األنظمة األساسیة
للجامعة الدولیة المنضوية إلیھا وأنظمتھا العامة بخصوص أية مسألة لم يعالجھا ھذا النظام

األساسي.
 

المادة 52
الحل

 
ال يمكن حل الجامعة إال من طرف جمع عام غیر عادي تتم الدعوة إلیه خصیصا لھذا الغرض.
ينعقد ويتداول الجمع العام غیر العادي إلصدار قرار الحل وفق شروط النصاب واألغلبیة

والتصويت المنصوص علیھا في المادة 20 من ھذا النظام األساسي.
في حالة الحل، يعین الجمع العام المدعو لھذه الغاية خبیرا أو عدة خبراء يكلفون بتصفیة

ممتلكات الجامعة.
تمنح األصول الصافیة إلى جمعیة أو عدة جمعیات مماثلة أو معترف لھا بصفة المنفعة

العامة طبقا للقوانین الجاري بھا العمل.
المادة 53

الدخول حیز التنفیذ
 

يدخل ھذا النظام األساسي حیز التنفیذ بمجرد المصادقة علیه من طرف الجمع العام غیر
العادي. وينسخ ويحل محل النظام األساسي المصادق علیه في الجمع العام غیر العادي

للجامعة الملكیة المغربیة...........المنعقد بتاريخ..................
 



الجریدة الرسمیة عدد 5956 الصادرة بتاریخ 27 رجب 1432 ( 30 یونیو 2011 )

 

 

 

ظھیر شریف رقم 1.11.38 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1432

( 2   یونیو 2011  ) بتنفیذ القانون  رقم 09.09 المتعلق

بتتمیم مجموعة القانون الجنائي.

 

 

 

الحمد هللا وحده،

                             الطابع الشریف - بداخلھ :

 

               (محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف اهللا ولیھ)

 

         یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا،  أسماه اهللا وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور وال سیما الفصلین 26  و 58   منھ،

 

 أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

 ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 09.09   المتعلق بتتمیم مجموعة
القانون الجنائي، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 

 

 

 

 وحرر بوجدة في 29  من جمادى اآلخرة 432 1 ( 2   یونیو 2011 ).

وقعھ بالعطف:

الوزیر األول،

اإلمضاء : عباس الفاسي.



 

 

 

 

 

 

 قانون رقم 09.09

یتعلق بتتمیم مجموعة القانون الجنائي

 

المادة 1

 یتمم الباب الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون ألجنائي ألمصادق علیھا بالظھیر
الشریف رقم 1.59.413 بتاریخ 28   من جمادى اآلخرة 1382 (  26   نوفمبر 1962  ) بالفرع 2  مكرر

 التالي:

 

الفرع 2 مكرر

في العنف المرتكب أثناء المباریات

أو التظاھرات الریاضیة أو بمناسبتھا

 

الفصل 308 -1.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درھم  كل من ساھم في أعمال عنف أثناء مباریات أو تظاھرات ریاضیة
 أو بمناسبتھا أو أثناء بث ھذه المباریات أو التظاھرات في أماكن عمومیة أو بمناسبة ھذا البث، ارتكبت

خاللھا أفعال ترتب عنھا موت  طبقا للشروط المنصوص علیھا في الفصل 403   من ھذا القانون.
غیر أن المدبرین والمحرضین على األفعال المذكورة في الفقرة السابقة، یعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل

403   من ھذا القانون.

 الفصل 308 -2.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتین و
بغرامة من 200 .1  إلى 10.000   درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من ساھم في أعمال عنف
أثناء مباریات أو تظاھرات ریاضیة أو بمناسبتھا أو أثناء بث ھذه التظاھرات أو المباریات في أماكن عمومیة

أو بمناسبة ھذا البث، ارتكب خاللھا ضرب أو جرح أو أي نوع أخر من أنواع العنف أو اإلیذاء. 

غیر أن المدبرین والمحرضین على األفعال المذكورة في الفقرة السابقة یعاقبون بالعقوبات المقررة في ھذا
القانون للغیر عن أفعال الضرب أو الجرح أو أي نوع أخر من أنواع العنف أو اإلیذاء.

 الفصل 308-3.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة
من 1.200   إلى 10.000   درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من ساھم في أعمال عنف أثناء
  مباریات أو تظاھرات ریاضیة أو بمناسبتھا أو أثناء بث تلك التظاھرات أو المباریات في أماكن عمومیة أو

بمناسبة ھذا البث وقع خاللھا إلحاق أضرار مادیة بأمالك عقاریة أو منقولة مملوكة للغیر.

غیر أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرین والمحرضین على األفعال المذكورة في الفقرة السابقة.
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الفصل 308 -4.- تطبق أحكام الفصول 308-1 و 308 -2 و 308-3 على أعمال العنف  المرتكبة أثناء
مباریات أو تظاھرات ریاضیة آو بمناسبتھا أو أثناء بث تلك المباریات أو التظاھرات أو بمناسبة ھذا البث في
الطرق العمومیة أو الساحات العمومیة أو في وسائل النقل الجماعي أو محطات نقل المسافرین أو غیرھا من

األماكن العمومیة، سواء ارتكبت قبل المباراة أو التظاھرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معھ.

  الفصل 308-5.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة
من 1.200   إلى 10.000  درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من حرض على التمییز العنصري، أو
على الكراھیة أثناء مباریات أو تظاھرات ریاضیة أو بمناسبتھا أو أثناء، بث تلك التظاھرات أو المباریات في
أماكن عمومیة أو بمناسبة ھذا البث، بواسطة خطب أو  صراخ أو نداءات أو شعارات أو الفتات أو صور أو
تماثیل أو منحوتات أو بأیة وسیلة أخرى، ضد شخص  أو عدة أشخاص بسبب األصل الوطني أو األصل
االجتماعي آو اللون  أو الجنس أو الوضعیة العائلیة أو الحالة الصحیة أو اإلعاقة أو الرأي السیاسي أو
االنتماء النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقیقي  أو المفترض لعرق  أو ألمة أو لساللة أو لدین

معین.                          

یعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا ، بمفھوم الفصلین 442   و 443   من ھذا القانون بواسطة
إحدى الوسائل المشار إلیھا في الفقرة السابقة،  أو تفوه بعبارات منافیة لآلداب واألخالق العامة في حق

شخص أو مجموعة أشخاص أو ھیئة أو عدة ھیئات.

الفصل 308-6.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة
من 200 .1 إلى 20.000   درھم  أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباریات أو
تظاھرات ریاضیة على شخص أخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمھور أو الالعبین، أو داخل
الملعب أو الحلبة أو المضمار الریاضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أیة
أداة أو مادة أخرى من شأنھا إلحاق ضرر بالغیر أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنھا اإلخالل بسیر

مباراة أو تظاھرة ریاضیة، أو منع أو عرقل إجراءھا بأیة وسیلة كانت.

الفصل 308-7.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد< یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر
وبغرامة من 200 .1 إلى 10.000   درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من عیب أو أتلف، بأیة

وسیلة كانت، تجھیزات المالعب أو المنشآت  الریاضیة.

الفصل308-8.- دون اإلخالل بالمقتضیات لجنائیة األشد، یعاقب بغرامة من5.000   إلى 50.000 درھم ،
المسؤولون عن تنظیم األنشطة الریاضیة الذین لم یتخذوا التدابیر المنصوص علیھا في القانون أو في
النصوص التنظیمیة أو في أنظمة الھیئات الریاضیة، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباریات والتظاھرات

الریاضیة إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.

یعاقب بنفس العقوبة األشخاص الموكول إلیھم تنفیذ التدابیر المشار إلیھا في الفقرة السابقة إذا ترتب عن
إھمالھم أو تھاونھم في القیام بھا أعمال عنف.

الفصل 308-9 .- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحبس من شھر إلى ثالثة أشھر و
بغرامة من 1.200  إلى 5.000   درھم  أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،  كل من دخل أو حاول الدخول إلى
ملعب أو مكان عمومي تجري بھ أو تبث فیھ مباراة أو تظاھرة ریاضیة وھو یحمل،  دون سبب مشروع،
 سالحا بمفھوم الفصل 303  من ھذا القانون أو شیئا بھ أشعة الزر أو مادة حارقة أو قابلة لالشتعال أو أیة
 أداة أو مادة أخرى یمكن استعمالھا في ارتكاب العنف أو اإلیذاء أو في تعییب  أو إتالف منشآت أو أداة تحظر

حیازتھا بمقتضى القانون أو األنظمة الریاضیة.

 الفصل 308-10.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بغرامة من 1.200   إلى 10.000
درھم  كل من دخل أو حاول الدخول وھو في حالة سكر أو تحت تأثیر مخدر أو مؤثرات عقلیة أو یحمل مواد
،،مسكرة أو مؤثرات عقلیة إلى ملعب أو قاعة للریاضة أو إلى أي مكان عمومي تجري بھ أو تبث فیھ مباراة



أو تظاھرة ریاضیة.

الفصل 308-11.- دون اإلخالل بالمقتضیات لجنائیة األشد، یعاقب بغرامة من 1.200   إلى 5.000   درھم،
كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدلیس  إلي ملعب أو قاعة للریاضة أو أي مكان تجري فیھ

مباراة أو تظاھرة ریاضیة.

دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضیة ملعب
أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جریان مباراة أو تظاھرة ریاضیة.

  الفصل 308-12.- دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد،  یعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000
 درھم، كل من قام ببیع تذاكر المباریات أو التظاھرات الریاضیة بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبیعھا من

طرف الھیئات التي لھا حق تحدید أسعارھا أو بدون ترخیص منھا.

الفصل 308-13.- ترفع الغرامات المحددة في الفصول 308-1 إلى 308-12  أعاله إلى مبلغ یتراوح بین
ضعف الغرامة وخمسة أضعافھا إذا كان مرتكب الجریمة شخصا معنویا.

 الفصل 308-14.- تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في الفصول
308-1 إلى 308-12 أعاله.

  یوجد في حالة عود كل من سبق ألحكم علیھ من أجل إحدى األفعال المنصوص علیھا في الفصول  1-308
الى 308-12 أعاله،  بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات

من تمام تنفیذ تلك العقوبة أو تقادمھا.

تعتبر جنحا متماثلة لتطبیق ھذا المقتضى جمیع الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفرع.

  الفصل 308-15.- یجوز للمحكمة أن تحكم في حالة اإلدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص علیھا في
الفصول 308 -1  إلى 308 -12  أعاله بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغیر حسن النیة، األدوات
واألشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجریمة أو التي تحصلت منھا ، وكذلك المنح وغیرھا

من الفوائد التي كوفئ بھا مرتكب الجریمة أو كانت معدة لمكافأتھ.

  الفصل 308-16.- یجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر باإلدانة طبقا ألحكام الفصل 48  من ھذا
القانون أو بثھ بمختلف الوسائل السمعیة البصریة أو بتعلیقھ.

الفصل 308-17.- یجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانتھ من أجل
إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفرع.

  الفصل 308-18.- یجوز للمحكمة أن تحكم، عالوة على العقوبات المنصوص علیھا في الفصول 1-308
إلى 308-12   من ھذا القانون،  على الشخص المدان بالمنع من حضور المباریات والتظاھرات الریاضیة

لمدة ال یمكن أن تتجاوز سنتین مع إمكانیة شمول ھذا التدبیر بالنفاذ  المعجل.

یجوز للمحكمة أیضا إلزام المعني باألمر بمالزمة محل إقامتھ أو مكان آخر، أو تكلیفھ بالتردد على مركز األمن
أو السلطة المحلیة، وذلك خالل وقت إجراء المباریات أو التظاھرات الریاضیة التي منع من حضورھا.

یعاقب على مخالفة أحكام الفقرتین األولى والثانیة بالعقوبة المقررة في الفصل 318   من ھذا القانون.

 تبلغ النیابة العامة مقرر المنع من حضور المباریات أو التظاھرات الریاضیة إلى السلطات والھیئات المشار
إلیھا في الفصل 308- 19 أدناه قصد العمل على تنفیذه.

الفصل 308-19.- یعھد إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالریاضة والجامعات و األندیة الریاضیة واللجنة
المحلیة لمكافحة العنف بالمالعب الریاضیة المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومیة وضباط الشرطة
القضائیة - كل فیما یخصھ - بتنفیذ المقررات الصادرة عن  المحكمة بالمنع من حضور المباریات أو التظاھرات

الریاضیة.



 

المادة 2

یدخل ھذا القانون حیز التنفیذ بعد ثالثة أشھر من نشره  بالجریدة الرسمیة.

 



الجریدة الرسمیة عدد 5885 الصادرة بتاریخ 16 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)

 

 

 

ظھیر شریف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)

بتنفیذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة

 

 

 

الحمد هللا وحده،

 

الطابع الشریف – بداخلھ:

( محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف اهللا ولیھ)

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه اهللا وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور وال سیما الفصلین 26 و 58 منھ،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:

 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربیة البدنیة
والریاضة،كما وافق علیھ مجلس المستشارین ومجلس النواب.

 

 

 

 

وحرر بالدار البیضاء في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).

 

 

وقعھ بالعطف:

 

الوزیر األول،

اإلمضاء: عباس الفاسي

 



 

قانون رقم 30.09
یتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة

 
دیباجة

تعتبر تنمیة الریاضة اللبنة الجوھریة في مسلسل بناء مجتمع دیمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاریع
المجتمعیة الكبرى التي باشرھا صاحب الجاللة الملك محمد السادس منذ اعتالئھ عرش أسالفھ المیامین.

 

وتكتسي الریاضة في الواقع أھمیة بالغة بالنسبة لكل مجتمع یصبو إلى إشاعة قیم الوطنیة والمواطنة والتضامن
والتسامح، وعلیھ تشكل الریاضة رافعة للتنمیة البشریة ولتفتح كل شخص ال سیما األشخاص المعاقین،وعنصرا

مھما في التربیة والثقافة وعامال أساسیا في الصحة العمومیة.

 

ونظرا للدور االجتماعي واالقتصادي للریاضة الذي وإن بدا بدیھیا فإنھ األكثر إقناعا لتدخل الدولة في ھذا
القطاع،فإن التربیة البدنیة وممارسة األنشطة الریاضیة تدخل في إطار الصالح العام وتنمیتھما تشكل مھمة من
مھام المرفق العام التي ینبغي على الدولة مع األشخاص اآلخرین الخاضعین للقانون العام أو القانون الخاص

القیام بھا، وعلیھ:

 

*       تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمیة الحركة الریاضیة حیث تقوم بتأطیرھا ومراقبتھا؛

*       یساھم األشخاص الذاتیون واألشخاص المعنویون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص،
بما یقومون بھ من أعمال ویتخذونھ من مبادرات، في تنمیة الحركة الریاضیة والبنیات التحتیة
لممارسة األنشطة الریاضیة وتدعیم وسائل الدولة وتطبق التوجیھات الوطنیة في مجال التربیة البدنیة

والریاضة.

 

عالوة على ذلك، إذا كانت ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة تمكن من تحقیق الرفاه ووسیلة لمحاربة الفقر
والتھمیش، فإن ریاضة النخبة تتیح فرجة یشغف بھا المغاربة للغایة. وفي ھذا الصدد ومن أجل النھوض بریاضة

المستوى العالي وتأكید المغرب كبلد ریاضي كبیر، فإن دور الدولة یعتبر جوھریا ویتمثل ال سیما في:

 

*       مساھمة الدولة في تكوین النخب الریاضیة وإعداد المنتخبات الریاضیة الوطنیة ومشاركتھا في
المنافسات الریاضیة الدولیة وسھرھا على ذلك بتنسیق مع اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة

والجامعات الریاضیة المعنیة؛

*       ضمان الدولة للریاضیین من المستوى العالي االندماج في المجتمع والتدریب على ممارسة
مھنة من المھن، وذلك بواسطة وسائل تتیح لھم تحصیل تكوین مھني وتنمیتھ والعمل على تكییف

كفاءاتھم مع متطلبات المجتمع.

 

ومن جھة أخرى، عانت الریاضة الوطنیة منذ عدة سنوات من العدید من االختالالت شكلت، مع األسف، عائقا
لمسلسل تعزیز الدیمقراطیة والتنمیة االجتماعیة والبشریة. وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشریعیة
والتنظیمیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال غیر كافیة أو غیر دقیقة بالنسبة لتنظیم وتسییر الشأن الریاضي الذي
أصبح في الوقت الراھن خاضعا للعولمة وفي تطور سریع، مما یقتضي إعادة النظر في اإلطار القانوني المنظم



للریاضة، والتي تتجسد في إعداد ھذا القانون الذي یرمي إلى جعل الریاضة ركیزة من ركائز النموذج االجتماعي
المغربي وعامال إلشعاع المغرب على المستوى العالمي.

 

باب تمھیدي
تعاریف

 

المادة 1

یراد في مدلول ھذا القانون بما یلي:

 

-   األنشطة البدنیة والریاضیة: األنشطة الریاضیة أو ریاضة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة
المدرجة أو غیر المدرجة ضمن الریاضات األولمبیة أو البارالمبیة؛

-   الوكیل الریاضي(ة): كل شخص طبیعي یمارس، بصفة اعتیادیة،مقابل أجر، نشاطا یتمثل في ما
یلي:

 

*       ربط العالقة بین جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة وبین ریاضي قصد إبرام عقد ریاضي كما
ھو منصوص علیھ في المادة 14 من ھذا القانون؛

*       ربط العالقة بین جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة وبین إطار ریاضي قصد إبرام عقد تأطیر
نشاط ریاضي مقابل أجر؛

*       ربط العالقة بین منظم منافسة أو تظاھرة ریاضیة وبین ریاضي أو جمعیة ریاضیة أو شركة
ریاضیة قصد إبرام عقد مشاركة في منافسة أو تظاھرة ریاضیة؛

*       ربط العالقة بین جامعة أو جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة وبین جامعة أو جمعیة ریاضیة
أو شركة ریاضیة قصد تنظیم منافسة أو تظاھرة ریاضیة؛

 

-   مركز التكوین الریاضي : كل مؤسسة تكوینیة تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعیة ریاضیة أو
شركة ریاضیة أو محدثة في شكل جمعیة ریاضیة تمكن ریاضیین ال یقل عمرھم عن 12 سنة من

الحصول على تكوین ریاضي من جھة وعلى تعلیم مدرسي عام أو تكوین مھني من جھة أخرى؛

-   المنافسات أو التظاھرات الریاضیة: كل منافسة أو تظاھرة ریاضیة:

 

*       تمنح لقبا كیفما كانت طبیعتھ؛

*       یترتب عنھا الحصول على جائزة نقدیة أو عینیة؛

*       یشارك فیھا منتخب وطني مغربي أو أجنبي؛

*       تشارك فیھا جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة أو ریاضي مغربي أو أجنبي سواء كان ھاویا أو
محترفا؛

 

-   المؤسسة الخاصة للریاضة وللتربیة البدنیة: كل مؤسسة خاصة یكون غرضھا تعلیم أو ممارسة
نشاط ریاضي أو القیام بتعلیمھ وممارستھ معا؛



-   إحداث مؤسسة خاصة للریاضة أو للتربیة البدنیة: بناء أو تجھیز مؤسسة مخصصة لتعلیم أو
ممارسة نشاط أو عدة أنشطة ریاضیة أو القیام ببنائھا وتجھیزھا معا؛

-   توسیع مؤسسة خاصة للریاضة أو للتربیة البدنیة: إما إضافة محل آخر إلى المحل األول
المصرح بھ عند إحداث المؤسسة وإما إضافة أنشطة أخرى إلى األنشطة المصرح بھا في أول

األمر؛

-   تفویت مؤسسة خاصة للریاضة أو للتربیة البدنیة: التفویت الكلي أو الجزئي للمؤسسة المذكورة
كیفما كانت كیفیات ھذا التفویت وطبیعتھ القانونیة؛

-   الصورة الجماعیة المقترنة: نقل صورة أو إسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطریقة
مطابقة أو مماثلة لثالثة (3) ریاضیین أو أطر ریاضیة على األقل یمارسون نفس النشاط الریاضي
داخل الجمعیة الریاضیة أو الشركة الریاضیة التي تشغلھم، مقترنة باسم الجمعیة أو الشركة
الریاضیة المذكورة أو ألوانھا أو رموزھا أو عالماتھا الممیزة األخرى أو كل ذلك معا وذلك خالل

اللقاءات الریاضیة أو بمناسبة عملیات إشھار السلع أو الخدمات؛

-   الصورة الفردیة المقترنة: نقل صورة أو إسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطریقة
مطابقة أو مماثلة لریاضي أو إطار ریاضي، مقترنة باسم الجمعیة أو الشركة الریاضیة التي تشغلھ
أو ألوانھا أو رموزھا أو عالماتھا الممیزة األخرى أو كل ذلك معا والمستغلة خصیصا لغرض

الدعایة لھا؛

-   األطر الریاضیة: ھم المدربون أو المربون أو المدرسون أو المعدون البدنیون الذین یؤطرون
ریاضیا أو عدة ریاضیین أو نشاطا ریاضیا؛

-   الریاضي (ة): ھو كل العب (ة) أو ممارس ریاضي(ة) یزاول نشاطا ریاضیا أو بدنیا أو ذھنیا؛

-   الریاضي (ة) أو اإلطار الریاضي الھاوي (ة): ھو كل ریاضي (ة) أو كل إطار ریاضي غیر
محترف (ة)؛

-   الریاضي (ة) أو اإلطار الریاضي المحترف (ة) : ھو كل ریاضي (ة) أو كل إطار ریاضي (ة)
یمارس أو یؤطر مقابل أجر بصفة رئیسیة أو حصریة نشاطا ریاضیا ألجل المشاركة في منافسات

أو تظاھرات ریاضیة؛

-   الجمعیة الریاضیة ھي كل جمعیة تحدث أساسا لغایة ممارسة نشاط أو عدة أنشطة ریاضیة؛

-   المساند(ة) : ھو الشخص أو األشخاص الذین ترتبط معھم الجمعیات الریاضیة أو الشركات
الریاضیة باتفاقیة احتضان كما ھو منصوص علیھا في المادة 90 من ھذا القانون.

 

الباب األول
في األنشطة البدنیة والریاضیة المدرسیة والجامعیة

 

المادة 2

تلقن إجباریا مواد التربیة البدنیة والریاضة في جمیع مؤسسات التربیة والتعلیم المدرسي العمومي أو الخصوصي
ومؤسسات التكوین المھني العمومي أو الخصوصي واإلصالحیات السجنیة وكذا في جمیع  المؤسسات الجامعیة

ومعاھد التعلیم العالي العمومي أو الخصوصي.

 

المادة 3

تحدث وجوبا بكل مؤسسة للتربیة والتعلیم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو للتكوین المھني العمومي أو



الخصوصي جمعیة ریاضیة طبقا ألحكام المادة 4 بعده.

 

المادة 4

تتأسس الجمعیة وفق أحكام الظھیر الشریف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 (15 نوفمبر
1958) بتنظیم حق تأسیس الجمعیات، كما وقع تغییره وتتمیمھ عدا االستثناءات اآلتیة:

 

-   یرأس الجمعیة مدیر المؤسسة وتتألف وجوبا من التالمیذ المسجلین بھا الذین یمارسون التربیة
البدنیة واألنشطة الریاضیة ومن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة؛

-   یتكون ثلثا أعضاء المكتب التنفیذي للجمعیة الذي یرأسھ مدیر المؤسسة، من أساتذة التربیة
البدنیة والریاضة الذین ینتخبون من لدن زمالئھم وعند االقتضاء یعینھم مدیر المؤسسة، وثلثھم

اآلخر من تالمیذ المؤسسة المنتخبین من قبل زمالئھم أیضا؛

 

یشارك رئیس جمعیة أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ أو من ینوب عنھ والمسؤول عن األنشطة الموازیة بالمؤسسة
وكذا ممثل مجلس تدبیر  المؤسسة في المكتب التنفیذي للجمعیة، بصفة استشاریة.

 

ویحدد بنص تنظیمي النظام األساسي النموذجي للجمعیات الریاضیة بمؤسسات التربیة والتعلیم المدرسي العمومي
والتعلیم المدرسي الخصوصي والتكوین المھني العمومي أو الخصوصي.

 

المادة 5

تنتظم الجمعیات الریاضیة المحدثة بمؤسسات التربیة والتعلیم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو مؤسسات
التكوین المھني العمومي أو الخصوصي في الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة تناط بھا مھمة تنمیة
الریاضة المدرسیة والنھوض بھا وتسري علیھا أحكام الظھیر الشریف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في
3 جمادى األولى 1378 (15 نوفمبر 1958) كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام الخاصة المنصوص علیھا في ھذا

القانون . ویجب أن یصادق على نظامھا األساسي من طرف اإلدارة.

 

وال یجوز للجمعیات المشار إلیھا في الفقرة السابقة أن تشارك إال في المنافسات التي تنظمھا الجامعة الملكیة
المغربیة للریاضة المدرسیة أو تنظم تحت إشرافھا.

 

المادة 6

تحدث بالمؤسسات الجامعیة ومعاھد التعلیم العالي العمومي والخصوصي جمعیات ریاضیة تؤسس وتسیر طبقا
للقوانین الجاري بھا العمل.

 

ویحدد بنص تنظیمي النظام األساسي النموذجي للجمعیات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة ومعاھد التعلیم العالي
العمومي والخصوصي.

 

المادة 7
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تنتظم الجمعیات الریاضیة المحدثة بالمؤسسات الجامعیة ومعاھد التعلیم العالي العمومي والخصوصي المشار إلیھا
في المادة 6 أعاله في الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة الجامعیة تناط بھا مھمة تنمیة الریاضة الجامعیة تناط بھا
مھمة تنمیة الریاضة الجامعیة والنھوض بھا وتسري علیھا أحكام الظھیر الشریف السالف الذكر رقم 1.58.376
الصادر في 3 جمادى األولى 1378 (15 نوفمبر 1958) كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام الخاصة المنصوص

علیھا في ھذا القانون. ویجب أن یصادق على نظامھا األساسي من طرف اإلدارة.

 

وال یجوز للجمعیات الریاضیة المحدثة بالمؤسسات الجامعیة ومعاھد التعلیم العالي العمومي والخصوصي أن
تشارك إال في المنافسات التي تنظمھا الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة الجامعیة أو تنظم تحت إشرافھا.

 

الباب الثاني
في تنظیم األنشطة البدنیة والریاضیة

 
الفرع األول

في حركة الجمعیات والشركات الریاضیة
 

القسم األول
في الجمعیات الریاضیة

 

المادة 8

تسري على تأسیس وإدارة الجمعیات الریاضیة أحكام الظھیر الشریف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى
األولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظیم حق تأسیس الجمعیات، كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام الخاصة

المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

یجوز للجمعیات الریاضیة أن تحدث لممارسة نشاطا ریاضي أو أكثر.

تحدث الجمعیة الریاضیة عدة فروع یتعلق كل فرع منھا بنشاط ریاضي واحد. وال یجوز أن یحدث أي فرع من
فروعھا في شكل جمعیة ریاضیة مستقلة.

 

ویعین رئیس الجمعیة الریاضیة متعددة الفروع رئیسا منتدبا لكل فرع من فروعھا تناط بھ مھمة التسییر. ویجوز
لھذا األخیر أن یكون أجیرا لدى الجمعیة الریاضیة المعنیة.

 

المادة 9

یجب أن تصادق اإلدارة على األنظمة األساسیة للجمعیات الریاضیة. ولھذه الغایة، یجب أن تتضمن بنودا تھدف
على الخصوص إلى تحقیق ما یلي:

-   ضمان سیر عمل الجمعیة بطریقة دیمقراطیة؛

-   الشفافیة في التدبیر اإلداري والمالي؛

-   تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجھزة إدارتھا.

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm


وتحدد بنص تنظیمي األنظمة األساسیة النموذجیة للجمعیات الریاضیة.

 

 

المادة 10

الجمع العام ھو أعلى جھاز تقریري في الجمعیة الریاضیة. ویحدد النظام األساسي للجمعیة الریاضیة تألیفھ وكذا
كیفیات استدعاء أعضائھ وسیر عملھ.

ال یجوز أن یحضر في الجمع العام لجمعیة ریاضیة إال األشخاص الذاتیون أو المعنویون األعضاء في الجمعیة
المذكورة واألشخاص المأذون لھم بموجب نظامھا األساسي لحضور الجمع العام المذكور.

ال یجوز ألي شخص أن یكون ناخبا أو منتخبا في المكتب المدیري لجمعیة ریاضیة إذا كانت لھ صفة ریاضي (ة)
أو إطار ریاضي (ة) في الجمعیة المذكورة أو یزاول بھا مھام التسییر أو التأطیر التقني، سواء مقابل أجر أو

بصفة تطوعیة.

ال یجوز ألي عضو من أعضاء المكتب المدیري لجمعیة ریاضیة أن یكون عضوا في المكتب المدیري لجمعیة
ریاضیة أخرى أو لھ صفة ریاضي (ة) أو إطار ریاضي (ة) أن یزاول مھام التسییر أو التأطیر التقني بجمعیة

ریاضیة أخرى.

 

المادة 11

یجب أن تكون الجمعیات الریاضیة معتمدة من قبل اإلدارة.

تمنح اإلدارة االعتماد للجمعیات الریاضیة بعد البث في طلبھا باإلیجاب أو الرفض في أجل ال یتعدى شھرین من
وضع طلبھا باعتبار بنود أنظمتھا األساسیة. و باإلضافة إلى ذلك، یجب على الجمعیات الریاضیة، للحصول على

االعتماد أن:

-   تكتتب وثیقة لتأمین ریاضییھا و أطرھا الریاضیة من الحوادث التي قد یتعرضون لھا بمناسبة
ممارسة نشاط بدني أو ریاضي أو خالل اإلعداد للمنافسات الریاضیة أو جریانھا و كذا من مخاطر

األضرار التي قد تلحق بالغیر؛

-   تكتتب، عند االقتضاء، وثیقة تأمین عن المسؤولیة المدنیة التي تغطي األموال المنقولة و
العقارات التي تمتلكھا الجمعیة الریاضیة، و ال سیما التجھیزات و المنشآت الریاضیة للجمعیة

الریاضیة من مخاطر األضرار المادیة.

 

و یجب على الجمعیات الریاضیة، تحت طائلة سحب االعتماد، أن تثبت سنویا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي
إلیھا، تجدید وثائق التأمین المذكورة.

تحدد بنص تنظیمي شروط منح االعتماد و تجدیده و سحبھ.

 

المادة 12

ألجل التمكن من المشاركة في المنافسات و التظاھرات الریاضیة، یجب على الجمعیات الریاضیة المعتمدة أن
تنخرط في عصب جھویة و جامعات، و عند االقتضاء، في عصب احترافیة.

 

المادة 13



یجوز للجمعیات الریاضیة إحداث أو المساھمة في إحداث جمعیات أخرى غیر ریاضیة أو االنضمام إلى
عضویتھا. و یجوز لھا كذلك إحداث أو المساھمة في إحداث شركات غیر ریاضیة أو المساھمة في رأسمال ھذه

األخیرة.

 

المادة 14

یجب على الجمعیة الریاضیة أن تبرم عقود شغل مع الریاضیین المحترفین و األطر الریاضیة المحترفة تسمى
"عقودا ریاضیة"، وفق عقود نموذجیة تحددھا اإلدارة حسب خصائص الریاضیین أو األطر الریاضیة و

خصائص كل نشاط ریاضي.

یرخص لجمعیات الریاضیة بإبرام عقود ریاضیة مع الریاضیین الذین یتراوح عمرھم بین 15 سنة و 18 سنة
كاملة، شریطة الحصول على إذن من أولیائھم و اإلدالء بما یثبت استعدادھم الصحي.

 

تخضع العقود الریاضیة المبرمة بین الجمعیة الریاضیة و الریاضیین أو األطر الریاضیة إلى أحكام القانون رقم
65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ما عدا االستثناءات اآلتیة:

 

-   یكون العقد الریاضي عقدا محدد المدة یبرم لمدة دنیا تبتدئ من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ إلى حین
نھایة الموسم الریاضي الذي تم خاللھ توقیع العقد و لمدة أقصاھا خمس سنوات؛

-   یجب على األطراف المتعاقدة التقید بمدة العقد الریاضي ما لم یتم االتفاق بینھم على فسخھ مبكرا
أو ما لم یتم  فسخھ من جانب واحد لألسباب التي تحددھا الجامعة الدولیة المعنیة؛

-   ال یجوز للریاضي (ة) أو اإلطار الریاضي (ة) أن یوقع أكثر من عقد ریاضي أن یوقع أكثر من
عقد ریاضي واحد عن نفس الفترة.

 

یجب الترخیص لألطراف المتعاقدة باالنضمام إلى أي نظام للتغطیة الصحیة و االجتماعیة یرونھ مناسبا لضمان
مستقبل یحقق العیش الكریم لالعب (ة) أو الریاضي المحترف (ة).

        
القسم الثاني

في الشركات الریاضیة

 

المادة 15

یجب على كل جمعیة ریاضیة لدیھا فرع ریاضي:

-   یتوفر على نسبة تفوق 50 % من المحترفین المجازین البالغین سن الرشد؛

-   أو یحقق للجمعیة، خالل ثالثة مواسم ریاضیة متتالیة، معدل مداخیل یفوق المبلغ المحدد بنص
تنظیمي؛

-   أو یتجاوز معدل كتلة أجوره، خالل ثالثة مواسم ریاضیة متتالیة، مبلغا یحدد بنص تنظیمي.

 

أن تحدث شركة ریاضیة و أن تظل شریكة فیھا ألجل ضمان تسییر الفرع المذكور.



تخضع الشركة الریاضیة ألحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساھمة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف
رقم 1.96.124 بتاریخ 14 من ربیع اآلخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغییره و تتمیمھ، و لألحكام

الخاصة المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

و تتخذ شكل شركة مساھمة یتكون رأسمالھا وجوبا من أسھم إسمیة حیث یجب أن تتملك الجمعیة الریاضیة 30%
على األقل من أسھمھا و% 30 على األقل من حقوق التصویت.

و یجب أن تصادق اإلدارة على األنظمة األساسیة للشركات التي تحدثھا الجمعیات الریاضیة.

 

المادة 16

ال یجوز أن تحدث الجمعیة الریاضیة أكثر من شركة ریاضیة واحدة.

كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعاییر المحددة في الفقرة األولى من المادة 15 أعاله، وجب على الجمعیة
الریاضیة أن تعھد بتسییره إلى الشركة الریاضیة المحدثة من لدنھا. غیر أنھ عندما تتكون الجمعیة الریاضیة من
فروع ریاضیة یسیر نصفھا من قبل الشركة الریاضیة التي أحدثتھا، یجب أن تعھد إلى ھذه األخیرة بتسییر

مجموع فروعھا.

وعالوة على ذلك، یجوز للجمعیة الریاضیة التي ال تتوفر في واحد أو أكثر من فروعھا المعاییر المحددة في الفقرة
األولى من المادة 15 أعاله، أن تحدث شركة ریاضیة ألجل التسییر أنشطتھا وفقا ألحكام ھذا القانون.

 

المادة 17

تقصى من المنافسات والتظاھرات الریاضیة التي تنظمھا الجامعات الریاضیة كل جمعیة ریاضیة یتوفر فیھا على
األقل احد المعاییر المنصوص علیھا في الفقرة األولى من المادة 15 أعاله والتي ال تمثل ألحكام المادتین 15 و

16 أعاله داخل أجل سنة یحتسب من التاریخ الذي أصبحت فیھ مستوفیة للشرط المذكور.

 

المادة 18

تستفید الشركة الریاضیة المحدثة من طرف الجمعیة الریاضیة لتسییر فرع من فروعھا أو أكثر من أرقام
االنخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعیة الریاضیة وكذا من حق استغالل اسم الجمعیة الریاضیة

المذكورة وألوانھا ورموزھا وعالماتھا الممیزة األخرى.

 

المادة 19

تحدد العالقة بین الجمعیة الریاضیة والشركة الریاضیة التي تحدثھا بموجب اتفاقیة تصادق علیھا اإلدارة. ویجب
أن تتضمن االتفاقیة المذكورة على الخصوص ما یلي:

         تحدید األنشطة المرتبطة بقطاع ریاضة الھواة واألنشطة المرتبطة بقطاع الریاضة االحترافیة التي
تتحمل الجمعیة والشركة على التوالي مسؤولیتھا ؛

         تحویل العقود التي لھا عالقة باألنشطة المرتبطة بالریاضة االحترافیة التي أبرمتھا الجمعیة إلى
الشركة، بشرط الموافقة المسبقة لألطراف المتعاقدة المعنیة بالتحویل المذكور؛

         توزیع األنشطة المرتبطة بتكوین الریاضیین بین الجمعیة والشركة ؛

         الكیفیة التي یتم وفقھا استعمال المنشآت الریاضیة من لدن الطرفین ؛
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         شروط استعمال الشركة السم الجمعیة الریاضیة وألوانھا ورموزھا وعالماتھا الممیزة األخرى ؛

         مدة االتفاقیة التي یجب أن تنتھي عند نھایة موسم ریاضي دون أن تتجاوز 10 سنوات ؛

         كیفیة تجدید االتفاقیة التي یجب أال تنص على التجدید الضمني؛

         كیفیة الفسخ المبكر لالتفاقیة الذي ال یجوز أن یعمل بھ إال عند نھایة موسم ریاضي وعن طریق
إشعار مسبق داخل أجل ثالثة (3) أشھر.

 

المادة 20

ال یجوز لمساھم في شركة ریاضیة أن یكون مساھما، بشكل مباشر أو غیر مباشر. في شركة ریاضیة أخرى
مادام غرضھا االجتماعي یتعلق بنفس النشاط الریاضي أو أن یشغل منصبا في إدارة أو تسییر جمعیة ریاضیة
أخرى أو شركة ریاضیة أخرى مادام غرضھا االجتماعي یتعلق بنفس النشاط الریاضي. وال یجوز لھ، من جھة

أخرى، أن یمنح قرضا لمثل ھذه الشركة أو یكفل التزاماتھا أو یقدم لھا ضمانة.

 

المادة 21

یجب على الشركة الریاضیة أن تبرم مع الریاضیین المحترفین واألطر الریاضیة المحترفة التي تشغلھم عقودا
ریاضیة، كما ھو منصوص علیھا في المادة 14 من ھذا القانون. ویجب علیھا كذلك اكتتاب عقود التامین، كما ھو

منصوص علیھا في المادة 11 أعاله.

 

الفرع الثاني
في الحركة الجامعیة

 
القسم األول

في الجامعات الریاضیة
 

المادة 22

تساھم الجامعات الریاضیة في تنفیذ مھمة المرفق العام، وتساھم كذلك في تنظیم التكوین الریاضي وتنظیم أنشطة
التحكیم في الریاضة التي تشرف علیھا وفق أنظمتھا األساسیة، كما تشارك في تحدید مضمون ھذا التكوین

ومناھجھ البیداغوجیة.

 

المادة 23

تضم الجامعات الریاضیة العصب الجھویة والجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة وعند االقتضاء األشخاص
الذاتیین الذین تسلم إلیھم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد بنص تنظیمي.

 

وتسري على تأسیسھا وإدارتھا أحكام الظھیر الشریف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى
1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام الخاصة المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

یجب أن یتضمن النظام األساسي بنودا تھدف على الخصوص إلى تحقیق ما یأتي:
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         ضمان سیر عمل الجامعة بطریقة دیمقراطیة؛

         تنظیم مسك المحاسبة المالیة ؛

         نشر التقاریر األدبیة والمالیة السنویة ؛

         النھوض بالتربیة عن طریق األنشطة البدنیة والریاضیة ؛

         استفادة الجمیع من ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة ؛

         تكوین األطر الریاضیة الجامعیة واستكمال خبرتھا ؛

         تنظیم أنشطة التحكیم في النوع الریاضي المعني وضمان ممارستھ ؛

         احترام القواعد التقنیة وقواعد السالمة وأخالقیات النشاط الریاضي المعني؛

         تنظیم المراقبة الطبیة التي تجرى على الریاضیین المجازین من طرفھا ؛

         عدم استمرار الرئیس في منصبھ أكثر من والیتین متتالیتین عدا في الحاالت االستثنائیة التالیة:

 

·        عندما یكون منصبھ في إحدى األجھزة التنفیذیة لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبھ في
الجامعة الریاضیة المعنیة؛

·        عندما یكون تواجده برئاسة الجامعة المعنیة مرتبطا بمصلحة وطنیة علیا.

 

وفي ھاتین الحالتین یجب أن تتضمن األنظمة األساسیة المذكورة منصب رئیس منتدب تناط بھ مأموریة القیام
بجمیع المھام الموكولة عادة للرئیس.

یجب تبلیغ النظام األساسي المذكور إلى اإلدارة التي تتحقق من مطابقتھ ألحكام ھذا لقانون والنصوص المتخذة
لتطبیقھ.

وتحدد بنص تنظیمي األنظمة األساسیة النموذجیة للجامعات الریاضیة.

 

المادة 24

تمارس الجامعات الریاضیة سلطة تأدیبیة على الریاضیین المجازین واألطر الریاضیة المجازة والمسیرین
والحكام والوكالء الریاضیین والعصب المنضویة تحت لوائھا والجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة

المنضمة إلیھا وكذا على أي شخص آخر ینخرط في النظام األساسي للجامعة.

وتسھر على إلزام كافة األشخاص الذاتیین والمعنویین المشار إلیھم في الفقرة أعاله باحترام أحكام ھذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبیقھ وأنظمتھا األساسیة والقواعد التقنیة واألخالقیة للنشاط الریاضي الذي یمارسونھ.

ولھذه الغایة، یجب على الجامعات الریاضیة أن تنص في نظامھا األساسي على جھاز یعھد إلیھ بالتأدیب على
أساس أن یكون ھذا التأدیب على شاكلة النظام التأدیبي للجامعات الریاضیة الدولیة التي لھا عضویة بھا .

 

المادة 25

یجب على الجامعات الریاضیة أن تحصل على تأھیل من اإلدارة ألجل ممارسة صالحیتھا والتمتع بالمزایا
المقررة لفائدتھا.

الجامعات الریاضیة التي تكون مؤسسة وفق أحكام ھذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسیة مصادق علیھا من
طرف اإلدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الریاضة، ھي وحدھا التي تحصل على تأھیل من اإلدارة.



وال یجوز أن تؤھل إال جامعة ریاضیة واحدة عن كل نشاط ریاضي.

 

 

المادة 26

یمكن سحب التأھیل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسییر المحددة في نظامھا األساسي أو اإلخالل
بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تسري علیھا.

 

المادة 27

الجمع العام ھو أعلى جھاز تقریري في الجامعة الریاضیة. ویحدد النظام األساسي للجامعة الریاضیة تألیفھ وكذا
كیفیة استدعاء أعضائھ وسیر عملھ.

ال یجوز أن یحضر في الجمع العام لجامعة ریاضیة إال األشخاص الذاتیون أو المعنویون األعضاء في الجامعة
المذكورة واألشخاص المأذون لھم بموجب نظامھا األساسي لحضور الجمع العام المذكور.

یتألف المكتب المدیري للجامعة من أعضاء ینتخبھم الجمع العام، ویجب أن یكونوا كلھم مغاربة.

یشارك ممثل لإلدارة بحكم القانون في المكتب المدیري للجامعة بصفة استشاریة.

 

المادة 28

تسلم الجامعات الریاضیة للریاضیین واألطر الریاضیة بالجمعیات والشركات الریاضیة التابعة لھا إجازات
ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاھرات الریاضیة التي تھم الریاضات التي تتولى الجامعة مسؤولیة

تنظیمھا.

ولھذا الغرض، یجب على الجمعیات والشركات الریاضیة أن تودع طلبات اإلجازات والرخص لدى الجامعة أو
العصبة المعنیة باسم ریاضییھا الراغبین في المشاركة في المنافسات والتظاھرات الریاضیة.

تدوم مدة صالحیة الرخصة سنة واحدة.

یخضع منح اإلجازة للریاضي وكذا تجدیدھا لنتائج المراقبة الطبیة التي یجب أن یخضع لھا.

وتسلم الجامعات الریاضیة أیضا للریاضیین المغاربة الرخص المنصوص علیھا في األنظمة الدولیة للمشاركة في
المنافسات والتظاھرات الریاضیة.

ویكون الحصول على اإلجازات والرخص المشار إلیھا بالفقرتین السابقتین شرطا الزما للمشاركة في جمیع
المنافسات والتظاھرات الریاضیة .

 

المادة 29

تضطلع الجامعات بصالحیة اختیار الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة والریاضیین لتمثیل المغرب في
المنافسات والتظاھرات الریاضیة الدولیة، دون اإلخالل باختصاصات اللجنة الوطنیة االولمبیة المغربیة واللجنة

الوطنیة البارالمبیة المغربیة.

ویجب إطالع اإلدارة على االختیار المذكور.

 

المادة 30



یجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن ھیاكلھا، أجھزة مركزیة أو جھویة یمكن أن تفوض إلیھا جزءا من صالحیاتھا
باستثناء مھام المرفق العام المعھود بھا إلیھا.

وتحدد باتفاقیة شروط وكیفیة مراقبة الجھاز المعني من طرف المكتب المدیري للجامعة.

 

المادة 31

في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطیرا ألنظمتھا األساسیة أو إخاللھا بالتشریعات أو بالنظم التي تسري علیھا أو
إذا أصبح سیر الجامعة أو نشاطھا مضرا بالنشاط الریاضي المعني، یوجھ إعذار إلى الجھاز اإلداري المعني،

لتصحیح الوضعیة موضوع اإلعذار في أجل ال یتعدى ثالثة أسابیع.

وفي حالة عدم االستجابة یجوز لإلدارة حل جھاز إدارة الجامعة المعنیة أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمصلحة
النشاط الریاضي المعني  وال سیما تعیین لجنة مؤقتة تناط بھا مأموریة تولي إدارة الجامعة إلى حین انعقاد الجمع

العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاریخھ في أجل أقصاه ثالثة أشھر من تاریخ حل جھاز إدارة الجامعة المعنیة.

 

القسم الثاني
في العصب الجھویة الھاویة

 
المادة 32

یجب على الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة التي تشارك في المنافسات والتظاھرات الریاضیة التي لھا
صبغة الھوایة أن تنضم إلى عصبة جھویة تؤسس في كل جھة من الجھات المحدثة بموجب القانون رقم 47.96
المتعلق بتنظیم الجھات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.84 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبریل

.( 1997

وال یجوز أن تؤسس إال عصبة واحدة في كل جھة وبالنسبة لكل نشاط ریاضي.

تسري على العصب الجھویة أحكام الظھیر الشریف المشار إلیھ أعاله رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى
األولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 )، كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

یجب أن یتضمن نظامھا األساسي بنودا تسعى إلى تحقیق على الخصوص ما یلي:

         التقید باألنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الریاضیة التي لھا عضویة بھا ؛

         النھوض باألنشطة الریاضیة البدنیة والذھنیة التي لھا صبغة الھوایة وتنمیتھا ؛

         التنقیب عن المواھب الریاضیة وتكوین الحكام داخل العصب ؛

         استفادة األشخاص األقل حظا من ممارسة الریاضة؛

         المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجھزة إدارتھا .

 

یجب تبلیغ النظام األساسي المذكور إلى اإلدارة التي تتحقق من مطابقتھ ألحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبیقھ.

المادة 33

یجوز لإلدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعاله إذا كان تطبیق قاعدة تأسیس عصبة واحدة  في كل
جھة من شأنھ أن یلحق ضررا بتنمیة النشاط الریاضي المعني، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبیعتھ أو عدم

كفایة عدد الجمعیات أو اتساع رقعة الجھة.
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المادة 34

تسھر العصب الجھویة، على المستوى الجھوي، على تنفیذ برامج عمل الجامعات الریاضیة الھادفة إلى النھوض
باألنشطة الریاضیة التي تدخل ضمن اختصاصھا وتنمیتھا وتعمیمھا.

 

وفي ھذا الصدد، تضطلع العصب المذكورة ، طبقا لألنظمة التي تحددھا الجامعات الریاضیة، بمسؤولیة تنظیم
المنافسات والتظاھرات الریاضیة التي لھا صبغة الھوایة بین الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة التي
تتألف منھا، وتساھم في دراسة وانجاز مشاریع التھیئة الریاضیة الجھویة  وفي تكوین األطر التقنیة في مجال

تخصصھا.

 

المادة 35

الجمع العام ھو أعلى جھاز تقریري في العصبة الجھویة. ویحدد النظام األساسي للعصبة الجھویة تألیفھ وكذا
كیفیة استدعاء أعضائھ وسیر عملھ.

ال یجوز أن یحضر في الجمع العام لعصبة جھویة إال األشخاص الذاتیون أو المعنویون األعضاء في العصبة
المذكورة واألشخاص المأذون لھم بموجب نظامھا األساسي لحضور الجمع العام المذكور.

یتألف المكتب المدیري للعصبة الجھویة من أعضاء ینتخبھم الجمع العام، ویجب أن یكون كلھم مغاربة.

یشارك ممثل لإلدارة بحكم القانون في المكتب المدیري للعصبة الجھویة بصفة استشاریة.

 

القسم الثالث
في العصب االحترافیة

 
المادة 36

یجب على كل جامعة ریاضیة أن تفوض إلى عصبة احترافیة تحدثھا لھذه الغایة تنظیم المنافسات والتظاھرات
الریاضیة ذات الصبغة االحترافیة التي تدخل ضمن اختصاصھا وتسییرھا وتنسیقھا وكذا حق االستغالل التجاري

للمنافسات والتظاھرات المذكورة إذا:

 

         كان الریاضیون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنیة للنخبة البالغین سن الرشد، یمثلون
50% على األقل من الریاضیین المحترفین ؛

         أو كانت نسبة 50% على األقل من المشاركین في المنافسات الوطنیة للنخبة البالغین سن الرشد
شركات ریاضیة ؛

 
المادة 37

تحدث العصب االحترافیة من طرف الجامعات الریاضیة المعنیة في شكل جمعیات خاضعة ألحكام الظھیر
الشریف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 )، كما وقع

تغییره و تتمیمھ ولألحكام الخاصة المنصوص علیھا في ھذا القانون.
وتتكون العصب المذكورة من الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة التي تشارك في المنافسات والتظاھرات

الریاضیة ذات الصبغة االحترافیة.
یجب أن یصادق على األنظمة األساسیة للعصب االحترافیة من طرف اإلدارة.

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm


 
المادة 38

یجب أن یكون التفویض المنصوص علیھ في المادة 36 من ھذا القانون محل اتفاقیة تبرم بین الجامعة الریاضیة
والعصبة االحترافیة المعنیتین والتي یجب أن یصادق علیھا من قبل اإلدارة. ویجب أن تتضمن االتفاقیة المذكورة

على الخصوص ما یلي :
 

         الصالحیات الخاصة بالجامعة والصالحیات المفوضة إلى العصبة االحترافیة وكذا الصالحیات
الممارسة بكیفیة مشتركة، عند االقتضاء ؛

         كیفیة إجراء المراقبة المالیة واإلداریة على العصبة االحترافیة من طرف الجامعة الریاضیة ؛

         الكیفیة التي یتم وفقھا استعمال البنیات التحتیة الریاضیة من لدن الطرفین ؛

         مدة االتفاقیة التي یجب أن تنتھي عند نھایة موسم ریاضي دون أن تتجاوز 5 سنوات ؛

         كفیة تجدید االتفاقیة التي یجب أال تنص على التجدید الضمني ؛

         كیفیة الفسخ المبكر التفاقیة الذي ال یجوز أن یعمل بھ إال عند نھایة موسم ریاضي وعن طریق
إخطار مسبق اجلھ ثالثة (3) أشھر.

 

المادة 39
یدیر كل عصبة احترافیة مكتب مدیري یتألف من أعضاء ینتخب الجمع العام ثلثیھ ویعین رئیس الجامعة

المفوضة ثلثھ اآلخر من بین أعضاء الجمع العام.
یشارك ممثل لإلدارة بحكم القانون في المكتب المدیري للعصبة االحترافیة بصفة استشاریة.

ال یجوز أن یحضر في الجمع العام لعصبة احترافیة إال األشخاص الذاتیون  أو المعنویون األعضاء في العصبة
المذكورة واألشخاص المأذون لھم بموجب نظامھا األساسي لحضور الجمع العام المذكور.

 

الفرع الثالث
في الحركة االولمبیة

 
القسم األول

في اللجنة الوطنیة االولمبیة المغربیة
 

المادة 40
تتمتع اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة بالشخصیة المعنویة وتسري علیھا أحكام الظھیر الشریف المشار إلیھ
أعاله رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378( 15 نوفمبر1958 )، كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام
المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبیقھ ونظامھا األساسي المصادق علیھ من طرف

اإلدارة.

تكتسب اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة االعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ویتم االعتراف المذكور
بمرسوم.

المادة 41

تتألف اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة من أعضاء تنتخبھم المكاتب المدیریة بالجامعات الریاضیة الوطنیة من
بین أعضائھا. ویجب أن یكونوا كلھم مغاربة.

ویكون كل مغربي عضو في اللجنة األولمبیة الدولیة عضوا بحكم القانون في المكتب التنفیذي للجنة الوطنیة
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األولمبیة المغربیة.

یشارك ممثل اإلدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة بصفة استشاریة.

ویجوز للجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة أن تمثل لدى العصب الجھویة بلجان اولمبیة جھویة.

یشارك ممثل اإلدارة بحكم القانون في المكتب المدیري لكل لجنة اولمبیة جھویة بصفة استشاریة.

 

المادة 42

یفقد عضویة اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة كل عضو من أعضائھا فقد عضویتھ في المكتب المدیري لجامعة
ریاضیة وطنیة.

وفي حالة شغور منصب عضو من األعضاء، یجب على اللجنة الوطنیة االولمبیة المغربیة العمل على أن یتم
انتخاب عضو یحل محلھ في أجل ال یتعدى ثالثة أشھر.

 

المادة 43

تناط باللجة الوطنیة األولمبیة المغربیة المھام اآلتیة:

 

         السھر على النھوض بالریاضة ؛

         تنمیة الحركة األولمبیة وحمایتھا وكذا السھر على احترام مبادئ الحركة األولمبیة والمیثاق األولمبي ؛

         تمثیل المغرب في األلعاب األولمبیة وفي المنافسات والتظاھرات الریاضیة اإلقلیمیة أو القاریة أو
العالمیة التي تنظم تحت إشراف اللجنة األولمبیة الدولیة وتقوم بإعداد تقریر أدبي ومالي عن كل مشاركة؛

         القیام، باتفاق مع اإلدارة وباقتراح من الجامعات الریاضیة المعنیة، بإعداد الریاضیین المشاركین في
المنافسات والتظاھرات الریاضیة المذكورة وكذا بتشكیل الوفد الریاضي المغربي المشارك في ھذه

المنافسات والتظاھرات الریاضیة وبتنظیمھ وإدارتھ ؛

         العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمییز في المجال الریاضي والمساھمة في نشر القیم
األولمبیة النبیلة ؛

         المشاركة في األعمال الھادفة إلى الوقایة من تعاطي المنشطات ومحاربتھا ؛

         المساھمة في إنجاز البنیات التحتیة والتجھیزات الریاضیة الالزمة لممارسة األنشطة البدنیة
والریاضیة ؛

         حمایة الرموز األولمبیة واستغاللھا وفقا للقواعد التي تقرھا اللجنة األولمبیة الدولیة والتوجیھات
الصادرة عنھا ؛

         ضمان احترام قرارات الجنة األولمبیة الدولیة؛

         القیام، بطلب من أحد األطراف المعنیة وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكیم،
بمساعي التوفیق عند نشوب نزاع بین الریاضیین واألطر الریاضیة المجازین والجمعیات الریاضیة
والشركات الریاضیة والجامعات الریاضیة والعصب الجھویة والعصب االحترافیة باستثناء النزاعات
المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق ال یجوز لألطراف التنازل عنھا . ولھذا الغرض، تعتمد في

نظامھا األساسي مسطرة للتوفیق وتؤسس جھازا للتوفیق تتولى تعیین أعضائھ ؛

         القیام بطلب من األطراف المعنیة، بالتحكیم في أي نزاع ناتج عن تنظیم األنشطة البدنیة والریاضیة
أو ممارستھا وذلك في الحاالت ووفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 44 بعده.



 

المادة 44

تحدث لدى اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة غرفة للتحكیم الریاضي یحدد تكوینھا وتنظیمھا والقواعد المسطریة
المطبقة أمامھا بنص تنظیمي.

 

تختص ھذه الھیئة بالبت، بطلب من األطراف المعنیة وبموجب شرط تحكیم أو اتفاق یبرم بین األطراف بعد
نشوب النزاع، في أي خالف ناتج عن تنظیم األنشطة البدنیة والریاضیة أو ممارستھا، یحصل بین الریاضیین
واألطر الریاضیة المجازین والجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة والجامعات الریاضیة والعصب الجھویة
والعصب االحترافیة باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق ال یجوز لألطراف التنازل

عنھا.

تكون مقررات غرفة التحكیم الریاضي واجبة النفاذ وملزمة لجمیع األطراف المتنازعة.

 

القسم الثاني
في اللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة

 
المادة 45

تحدث لجنة وطنیة بارالمبیة مغربیة تسري علیھا أحكام الظھیر الشریف المشار إلیھ أعاله رقم 1.58.376
الصادر في 3 جمادى األولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 )، كما وقع تغییره وتتمیمھ واألحكام المنصوص علیھا

في ھذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبیقھ ونظامھا األساسي المصادق علیھ من طرف اإلدارة.

تكتسب اللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة االعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ویتم االعتراف المذكور
بمرسوم.

 

المادة 46

تتألف اللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة من أعضاء تنتخبھم المكاتب المدیریة بالجامعات الریاضیة الوطنیة
المعنیة بالریاضات المدرجة في البرنامج الرسمي لأللعاب البارالمابیة، من بین أعضائھا. ویجب أن یكونوا كلھم

مغاربة.

ویكون كل مغربي عضو في اللجنة البارالمبیة الدولیة عضوا بحكم القانون في المكتب التنفیذي للجنة الوطنیة
البارالمبیة المغربیة.

یشارك ممثل اإلدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة، بصفة استشاریة.

 

المادة 47

یفقد عضویة اللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة كل عضو من أعضائھا فقد عضویة في المكتب المدیري لجامعة
ریاضة بارالمبیة وطنیة.

وفي حالة شغور منصب عضو من األعضاء، یجب على اللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة العمل على أن یتم
انتخاب عضو یحل محلھ في أجل ال یتعدى ثالثة أشھر.

 

المادة 48
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تناط باللجنة الوطنیة البارالمبیة المغربیة المھام اآلتیة :

 

-   تمثیل المغرب في األلعاب البارالمبیة وفي المنافسات والتظاھرات البارالمبیة اإلقلیمیة أو القاریة أو
العالمیة التي تنظم تحت إشراف اللجنة البارالمبیة الدولیة؛

-   القیام بتشكیل الوفد الریاضي المغربي المشارك في المنافسات والتظاھرات الریاضیة المذكورة
وبتنظیمھ وإدارتھ وإعداد تقریر أدبي ومالي عن كل مشاركة مغربیة في ھذه المنافسات؛

-   القیام، باتفاق مع اإلدارة وباقتراح من الجامعات الریاضیة المعنیة، بإعداد الریاضیین المشاركین في
المنافسات والتظاھرات الریاضیة البارالمبیة الدولیة؛

-   تأطیر الریاضات البارالمبیة على المستوى الوطني.

 

الباب الثالث
في التعلیم والتكوین الریاضیین

 
الفرع األول

في المؤسسات الخاصة للریاضة والتربیة البدنیة
 

المادة 49
یجب على كل شخص ذاتي أو معنوي یعتزم استغالل مؤسسة خاصة للریاضة وللتربیة البدنیة أو االستثمار فیھا

أن یدلي بتصریح مسبق إلى اإلدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسالمة ومؤھالت العاملین بھا.

 

في حالة توسیع مؤسسة خاصة للریاضة وللتربیة البدنیة أو تفویتھا، یجب على من یستغلھا أن یقدم إلى اإلدارة
تصریحا بتعدیل التصریح المسبق. كما یجب اإلدالء بھذا التصریح في حالة:

-   إحداث ملحقة للمؤسسة؛

-   إجراء تغییرات من شأنھا أن تمس بتنظیم وتسییر المؤسسة أو ینشأ عنھا تغییر النشاط الریاضي
الذي تتولى تعلیمھ أو الذي یمارس بھا؛

-   تغییر المسیرین.

 

یحدد بنص تنظیمي شكل التصریح المسبق والتصریح المعدل لھ واآلجال التي یجب أن یودع داخلھا ھذان
التصریحان وكذا الوثائق التي یجب أن ترفق بھما.

وتخضع المؤسسات الخاصة للریاضة وللتربیة البدنیة إلجباریة إبرام عقود التأمین المشار إلیھا في المادة 11 من
ھذا القانون.

 

المادة 50

عندما یتبین من التصریح المسبق المنصوص علیھ في المادة 49 من ھذا القانون أن المؤسسة ال تتوفر فیھا
شروط الصحة و السالمة ومؤھالت العاملین، یمكن لإلدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح ھذه
المؤسسة، إذا قامت بتوجیھ إعذار إلى المصرح بالتقید بتلك الشروط داخل أجل ثالثة (3) أشھر، وعاینت بأن ھذا

األخیر لم یمتثل لإلعذار المذكور.



 

المادة 51

تخضع المؤسسات الخاصة للریاضة وللتربیة البدنیة لمراقبة مفتشین تعتمدھم اإلدارة لھذا الغرض بصفة قانونیة.
وتشمل ھذه المراقبة :

-   التحقق من مطابقة التعلیم الملقن للقواعد التقنیة لألنشطة الریاضیة كما تقرھا الجامعات الریاضیة
المعنیة؛

-   التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسالمة وللمعاییر التقنیة الخاصة باألنشطة الریاضیة
الملقنة؛

-   قواعد التسییر اإلداري و التربوي والبیداغوجي للمؤسسة، كما یتم تحدیدھا بنص تنظیمي؛

-   كل مسألة متعلقة بأدبیات النشاط الریاضي الملقن ومراعاة اآلداب العامة.

 

الفرع الثاني
في مراكز التكوین الریاضي

 
المادة 52

یتوقف إحداث مركز للتكوین الریاضي على اعتماد تسلمھ اإلدارة مع مراعاة الرخص و الشواھد المنصوص
علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل. وتحدد بنص تنظیمي شروط منح االعتماد المذكور

وتجدیده وسحبھ.

یمنح االعتماد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجدید، ویجب على مراكز التكوین الریاضي اكتتاب وثائق التامین
المشار إلیھا في المادة 11 من ھذا القانون.

 

المادة 53

یجب على مراكز التكوین الریاضي أن تسجل الریاضیین الصغار الذین تستقبلھم لدى الجامعات والعصب المعنیة
وأن توفر لھم تعلیما دراسیا عاما أو تعلیما مھنیا إلى حین بلوغھم السن الذي ال یصبح فیھ التمدرس إجباریا

حسب  القوانین الجاري بھا العمل.

 

المادة 54

یجب على مراكز التكوین الریاضي أن ترتبط مع الریاضیین الصغار المشار إلیھم في المادة 53 أعاله باتفاقیة
تكوین مطابقة التفاقیة نموذجیة تحدد بنص تنظیمي.

یرخص لمراكز التكوین الریاضي بإبرام العقود الریاضیة المشار إلیھا في المادة 14 من ھذا القانون مع
الریاضیین الذین یتراوح عمرھم بین 15 سنة و18 سنة كاملة، شریطة الحصول على إذن من أولیائھم واإلدالء

بما یثبت استعدادھم الصحي.

 

المادة 55

یحدد بنص تنظیمي البرنامج البیداغوجي للتعلیم المدرسي والبرنامج البیداغوجي للتعلیم المھني الملقن بمراكز
التكوین الریاضي وكذا تنظیم مراكز التكوین المذكورة وكیفیة تسییرھا من طرف اإلدارة المختصة.



 

الباب الرابع
في الفاعلین الریاضیین

 
الفرع األول

في الریاضیین
 
 

القسم األول
في صفة الریاضي

 
المادة 56

تمنح صفة ریاضي ھاوي (ة) أو ریاضي محترف (ة) للریاضیین الممارسین لألنشطة البدنیة والریاضیة من لدن
الجامعة المعنیة، وفقا للتعاریف المنصوص علیھا في المادة األولى من ھذا  القانون ولألنظمة العامة للجامعات

الریاضیة.

 

المادة 57

تحدد صفة ریاضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنیة لریاضة المستوى العالي، باقتراح من الجامعة
الریاضیة المعنیة وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة، للریاضیین الذین یحملون ألقاب وطنیة
أو عالمیة. ولكل ریاضي (ة) معني بمنح ھذه الصفة أو سحبھا الحق في الطعن لدى غرفة التحكیم الریاضي

المنصوص علیھا في المادة 44 من ھذا القانون.

یحدد بنص تنظیمي تكوین اللجنة الوطنیة لریاضة المستوى العالي وقواعد تنظیمھا وتسییرھا وكذا شروط منح
صفة ریاضي (ة) من المستوى العالي وشروط سحبھا.

 

القسم الثاني
في استغالل صورة الریاضیین

 
المادة 58

یرخص للجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة باالستغالل التجاري لفائدتھا أو لفائدة مساندیھا، للصورة
الجماعیة لفرقھا أو للصورة الجماعیة المقترنة للریاضیین الذین ترتبط معھم الجمعیات أو الشركات المذكورة بعقد

ریاضي.

یجب على الجمعیة الریاضیة أو الشركة الریاضیة أن تدفع جزءا من مداخیل االستغالل التجاري للصورة
الجماعیة للفریق أو للصورة الجماعیة المقترنة إلى كل ریاضي (ة) أو إطار ریاضي (ة) معني.

 

المادة 59

یجب أن تحدد شروط االستغالل التجاري للصورة الفردیة المقترنة للریاضیین الذي تقوم بھ الجمعیة الریاضیة أو
الشركة الریاضیة التي تشغلھم، في العقد الریاضي المبرم بین الطرفین المنصوص علیھ في المادة 14 من ھذا

القانون.

غیر أنھ، یجب على الریاضیین أال یقوموا بأي حال من األحوال بتفویت حقھم في االستغالل التجاري لصورتھم



الفردیة إلى منافسي مساندي الجمعیة الریاضیة أو الشركة الریاضیة التي تشغلھم.

 

القسم الثالث
في المراقبة الطبیة

 
المادة 60

یجب على كل ریاضي یرغب في المشاركة في منافسات أو تظاھرات ریاضیة تنظم في إطار ھذا القانون أن
یخضع لمراقبة طبیة.

 

یتوفر كل العب (ة) أو ریاضي مجاز (ة) على دفتر طبي تدون فیھ جمیع البیانات الریاضیة للمعني باألمر وكذا
المعلومات الشخصیة الضروریة ویتم تقدیمھ أثناء كل مراقبة طبیة للطبیب الذي یقوم بالمراقبة والتتبع الطبي.

ولھذه الغایة، تبرم الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة ومراكز التكوین الریاضي والمؤسسات الخاصة
للریاضة وللتربیة البدنیة وفقا ألحكام القانون رقم 94. 10 المتعلق بمزاولة الطب الصادر لتنفیذه الظھیر الشریف
رقم 1.96.123 بتاریخ 5 ربیع اآلخر 1417 (21 أغسطس 1966) مع طبیب أو عدة أطباء مرخص لھم في
مزاولة مھنتھم بصفة قانونیة وبإعطاء األولویة لألطباء االختصاصیین في الطب الریاضي اتفاقیات تتیح بموجبھا
لریاضییھا إجراء مراقبة طبیة تھدف إلى إشھاد األطباء على توفرھم على اللیاقة البدنیة وعلى غیاب أي مانع

یحول دون مشاركتھم في المنافسات والتظاھرات الریاضیة المعنیة أو ممارستھم للریاضة.

یجب أال تنال االتفاقیات المذكورة من حریة الریاضي (ة) في اختیار الطبیب الذي یریده إلثبات قدراتھ البدنیة،
وال یمكن أن تدخل حیز التنفیذ إال بعد أن یؤشر علیھا رئیس المجلس الوطني لھیئة األطباء الوطنیة.

 

المادة 61

ال یمكن ألي طبیب أبرم اتفاقیة مع جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة أن یكون منخرطا في الجمعیة المذكورة أو
مساھما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجھزتھما المسیرة وذلك تحت طائلة بطالن االتفاقیة المذكورة.

وتكون باطلة كل اتفاقیة أبرمت بین جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة و طبیب تنص على منح ھذا األخیر حافزا
على النتائج الریاضیة التي تحققھا الجمعیة أو الشركة المذكورة.

 

المادة 62

یجب على اإلدارة، في حالة اإلخالل باألحكام المنصوص علیھا في المادة 60 أعاله، أن تمنع بصفة نھائیة أو
مؤقتة المخالفین من المشاركة في منافسات أو تظاھرات ریاضیة وكذا الجمعیة الریاضیة أو الشركة الریاضیة أو
العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاھرة من تنظیم منافسات أو تظاھرات ریاضیة أو المشاركة فیھا.

 

الفرع الثاني
في األطر الریاضیة

 
المادة 63

ال یجوز ألي شخص أن یقوم مقابل أجر كیفما كان نوعھ بتعلیم التربیة البدنیة أو تعلیم ممارسة ریاضة أو مزاولة
التدریب أو التكوین أو التحكیم داخل المؤسسات أو أن یحمل صفة مدرس للتربیة البدنیة والریاضیة أو صفة

مدرب أو حكم إن لم یكن:
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-   حائزا على شھادة أو دبلوم الدولة یسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظیمي أو دبلوم معترف
بمعادلتھ؛

-   أو حائزا على شھادة تأھیل مھنیة مسلمة من جامعة ریاضیة وطنیة مؤھلة، أو عند االقتضاء، من
العصبة  االحترافیة المعنیة.

المادة 64

یمكن استغالل الصورة الجماعیة المقترنة لألطر الریاضیة أو صورتھم الفردیة المقترنة أو صورتھم الفردیة
وفقا ألحكام المادتین 58 و59 أعاله.

 

المادة 65

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظھیر الشریف رقم 1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبرایر
1958) بمثابة النظام األساسي العام للوظیفة العمومیة، یجوز الترخیص للمدرسین واألطر التابعین للسلطات
الحكومیة المكلفة بالتربیة الوطنیة أو بالتعلیم العالي أو بالریاضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلیة لممارسة
إحدى المھام المشار إلیھا في المادة 63 أعاله، بالجمعیات الریاضیة أو الشركات الریاضیة أو مراكز التكوین

الریاضي طبقا للشروط المحددة بنص تنظیمي.

 

الفرع الثالث
في الوكالء الریاضیین

 
المادة 66

یشترط لممارسة مھنة الوكیل الریاضي (ة)، كما ھي معرفة في المادة األولى من ھذا القانون، التوفر على اعتماد
من الجامعة الریاضیة المعنیة یسلم وفق الشروط المنصوص علیھا في األنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم

الجامعة بنشر لوائح الوكالء الریاضیین المعتمدین لدیھا كل سنة.

تتولى الجامعات الریاضیة مھام مراقبة الوكالء الریاضیین وتحرص على أن تضمن العقود واالتفاقیات المشار
إلیھا في المادة 69 أدناه مصالح الریاضیین والنشاط الریاضي المعنیین ومالءمتھا ألحكام ھذا القانون. ولھذه
الغایة، توجھ العقود الریاضیة واالتفاقیات المذكورة إلى الجامعات الریاضیة التي تصدر، في حالة عدم توجیھھا،

العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في أنظمتھا العامة في حق الوكالء الریاضیین.

 

المادة 67

یمنع من ممارسة مھنة الوكیل الریاضي كل شخص صدرت في حقھ عقوبة جنائیة من أجل ارتكابھ جنایات أو
جنح باستثناء الجرائم غیر العمدیة.

 

المادة 68

مع مراعاة حاالت التنافي الواردة في أحكام تشریعیة أو تنظیمیة خاصة، ال یجوز ألي شخص أن یمارس مھنة
الوكیل الریاضي إذا كان:

 

-   عضوا في مكتب مدیري لعصبة جھویة أو عصبة احترافیة أو جامعة ریاضیة، أو أجیرا لدى ھذه
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العصب أو الجامعات أو یتقاضى منھا أجرا كیفما كان نوعھ؛

-   عضوا في جمعیة ریاضیة أو مساھما في شركة ریاضیة؛

-   أجیرا لدى جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة أو یتقاضى منھا أجرا كیفما كان نوعھ؛

-   عضوا في أحد أجھزة تسییر أو إدارة جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة أو ممارسا، بصفة قانونیة أو
فعلیة،إلحدى مھام التسییر أو اإلدارة داخلھا؛

-   مسیرا أو أجیرا بمركز للتكوین الریاضي أو یتقاضى من ھذا األخیر أجرا كیفما كان نوعھ؛

-   طبیبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبھ الطبي لجمعیة ریاضیة أو لشركة ریاضیة؛

-   مدربا أو مكونا في جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة أو مركزا للتكوین الریاضي؛

-   حكما خالل المنافسات والتظاھرات الریاضیة؛

-   عضوا في اللجنة الوطنیة األولمبیة أو اللجنة الوطنیة البارالمبیة .

 

المادة 69

یجب على الوكالء الریاضیین أن یبرموا مع كل ریاضي (ة) أوإطار ریاضي (ة) أو جمعیة  ریاضیة أو شركة
ریاضیة أو منظم منافسة ریاضیة كما جاء في المادة 1 من ھذا القانون، اتفاقیات طبقا التفاقیة نموذجیة تقرھا

اإلدارة.

ال یجوز لوكیل ریاضي أن یعمل، خالل كل عملیة، إال لحساب أحد الطرفین في نفس العقد الذي یوكلھ. وال یمكن
أن یتقاضى أجره إال من ھذا األخیر ما لم تتفق جمیع األطراف في العقد المتعلق بنفس العملیة على خالف ذلك.

یجب أن یتضمن كل عقد ریاضي أبرم بفضل تدخل وكیل ریاضي اسم ھذا الوكیل الریاضي وكذا مبلغ أجرتھ.

وال یجوز، تحت طائلة بطالن االتفاقیة المبرمة بین الوكیل الریاضي و الطرف الذي یعمل لحسابھ، أن یفوق مبلغ
األجر الممنوح للوكیل الریاضي نسبة  10%  من األجرة القارة دون المكافآت غیر الثابتة التي یتقاضاھا الطرف

الذي وكلھ في إطار العقد المبرم بین األطراف.

 

الباب الخامس
في المنافسات والتظاھرات الریاضیة

 
الفرع األول

في تنظیم المنافسات والتظاھرات الریاضیة
 

المادة 70
للجامعات الریاضیة المؤھلة وحدھا صالحیة تنظیم المنافسات بین العصب والجمعیات الریاضیة والشركات
الریاضیة والریاضیین لغرض تعیین عصبة أو جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة أو ریاضي فائزا بأحد األلقاب

الوطنیة أو الجھویة.

 

المادة 71

یجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غیر الجامعات الریاضیة یرید تنظیم تظاھرة ریاضیة داخل المملكة
المغربیة، تكون مفتوحة للریاضیین المجازین من قبل العصب أو الجامعات ویترتب علیھا منح لقب من األلقاب

أن یطلب سلفا ترخیص العصبة أو الجامعة المعنیة.



ویتوقف منح ھذا الترخیص على التقید باألنظمة والقواعد التقنیة التي تقرھا الجامعة الریاضیة وعلى قیام المنظم
باكتتاب وثائق التأمین المحددة في المادة 11 من ھذا القانون.

وعالوة على ذلك، عندما یكون المنظم جمعیة ریاضیة أو شركة ریاضیة، فال یمنح الترخیص إال بعد أن تتحقق
الجامعة الریاضیة أو العصبة االحترافیة من تأسیس الجمعیة أو الشركة المذكورة طبقا ألحكام ھذا القانون ومن

تالؤم برنامج أنشطتھا الریاضیة مع أنشطة الجامعة أو العصبة االحترافیة المعنیة.

و ال یجوز ألي ریاضي(ة) مجاز(ة) أن یشارك في مثل ھذه التظاھرات إال إذا حصل على إذن من الجامعة التي
ینتمي إلیھا وإال تعرض للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في أنظمة الجامعة المذكورة.

 

 
 
 

الفرع الثاني
في استغالل المنافسات و التظاھرات الریاضیة

 
القسم األول

في حق االستغالل
 

المادة 72
للجامعات وللعصب االحترافیة عند االقتضاء، وحدھا الحق في استغالل المنافسات والتظاھرات الریاضیة التي

تنظمھا.

للجمعیات الریاضیة وللشركات الریاضیة وكذا لألشخاص المشار إلیھم في المادة 71 أعاله وحدھم الحق في
استغالل التظاھرات الریاضیة التي ینظمونھا.

 

المادة 73

یجوز لكل جامعة ریاضیة و كل عصبة احترافیة عند االقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعیات الریاضیة وللشركات
الریاضیة كال أو جزءا من حقوق االستغالل السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاھرات
الریاضیة  المنظمة من طرفھا خالل كل موسم ریاضي، كلما كانت ھذه الجمعیات الریاضیة أو الشركات
الریاضیة مشاركة في المنافسات أو التظاھرات الریاضیة المذكورة. وتستفید بالتالي من ھذا التفویت كل جمعیة

ریاضیة وكل شركة ریاضیة مشاركة في المنافسات أو التظاھرات الریاضیة المذكورة.

تحدد كیفیة ھذا التفویت في األنظمة العامة للجامعة أو للعصبة االحترافیة المعنیة.

إذا لم تقم الجامعة بتفویت حقوق االستغالل السمعي البصري والمتعدد الوسائط أو قامت بتفویت جزء منھا فقط،
وجب توزیع مداخیل الحقوق غیر المفوتة وفقا ألحكام المادة 74 بعده.

 

المادة 74

ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بین األنشطة الریاضیة ذات الصبغة االحترافیة واألنشطة
الریاضیة التي لھا صبغة الھوایة، یتم توزیع مداخیل حقوق االستغالل السمعي البصري للمنافسات والتظاھرات
الریاضیة المنظمة من قبل جامعة ریاضیة أو عصبة احترافیة عند االقتضاء والتي قامت بتسویقھا، بین كل من

الجامعة والجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة وعند االقتضاء العصبة االحترافیة.



وتحدد االتفاقیة المبرمة بین الجامعة الریاضیة والعصبة االحترافیة التابعة لھا، المنصوص علیھا في المادة 38
من ھذا القانون، الحصة المخصصة من ھذه المداخیل للجامعة وتلك المخصصة للعصبة االحترافیة.

ویتم توزیع حصة الجمعیات الریاضیة والشركات الریاضیة من ھذه المداخیل بنسبة 50% حسب مبدأ التضامن
وبنسبة 50%  حسب المعاییر التي تحددھا الجامعة أو، عند االقتضاء، العصبة االحترافیة، والتي ترتكز خاصة

على النتائج الریاضیة التي تحققھا ھذه الجمعیات والشركات الریاضیة وعلى شھرتھا.

 

المادة 75

ال یجوز للجامعات الریاضیة ولمنظمي التظاھرات الریاضیة اآلخرین بصفتھم أصحاب حقوق االستغالل، أن
یفرضوا على الریاضیین المشاركین في منافسة أو تظاھرة ریاضیة أي التزام یمس بحریتھم في التعبیر.

 

القسم الثاني
في الحق في اإلعالم

 
المادة 76

یسمح بالولوج مجانا إلى المالعب الریاضیة للصحافیین الریاضیین المعتمدین من لدن اإلدارة العاملین بمؤسسات
اإلعالم المكتوب أو السمعي البصري مع مراعاة اإلكراھات المرتبطة بسالمة الجمھور والریاضیین وبالطاقة

االستیعابیة لھذه المالعب.

 

المادة 77

ال یمكن أن یحول تفویت حق استغالل منافسة أو تظاھرة ریاضیة إلى مصلحة لالتصال السمعي البصري دون
إعالم الجمھور عن طریق مصالح االتصال السمعي البصري األخرى.

ال یجوز لبائع ھذا الحق أو لمقتنیھ أن یعترض على قیام مصالح االتصال السمعي البصري األخرى ببث لقطات
موجزة تؤخذ مجانا من بین صور المصلحة أو المصالح المفوت لھا وتنتقي بكل حریة من قبل المصلحة غیر

المفوت لھا حق االستغالل التي تقوم ببثھا.

تبث ھذه اللقطات مجانا خالل البرامج اإلخباریة ویرفق بثھا في جمیع الحاالت بالتعریف بشكل كاف بمصالح
االتصال السمعي البصري المفوت لھا حق استغالل المنافسة أو التظاھرة الریاضیة.

ال یحول تفویت حق استغالل منافسة أو تظاھرة ریاضیة إلى مصلحة لالتصال السمعي البصري دون إنجاز
تعلیق شفھي على ھذه المنافسة أو التظاھرة الریاضیة وبثھا مجانا من طرف أي مصلحة لإلذاعة المسموعة بشكل

مباشر أو مؤجل في جمیع أو بعض أنحاء التراب الوطني.

وتحدد كیفیة تطبیق ھذه المادة بنص تنظیمي، بعد استطالع رأي الھیئة العلیا لالتصال السمعي البصري.

 

الفرع الثالث
في سالمة المنافسات والتظاھرات الریاضیة

 
المادة 78

تحدد بنص تنظمي القواعد الخاصة بسالمة المنافسات والتظاھرات الریاضیة وكذا اإلجراءات الواجب اتخاذھا
من أجل تنظیمھا.

ویجب على الجامعات الریاضیة أن تحدد القواعد التقنیة المطبقة على التجھیزات الریاضیة، السیما من أجل



ضمان سالمة الریاضیین وسالمة المنافسات والتظاھرات الریاضیة بصفة عامة.

 

المادة 79

یجب أن تكون المنشآت الریاضیة  مطابقة للمعاییر التقنیة الخاصة بالنشاط الریاضي المعني ولقواعد الصحة
والسالمة الالزمة لممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة والستقبال الجمھور.

وتخضع المنشآت الریاضیة إلى مصادقة اإلدارة بعد استطالع رأي لجنة یحدد تكوینھا وصالحیاتھا بنص تنظیمي
ومع مراعاة التراخیص المفروضة بمقتضى القوانین المعمول بھا في مجال التعمیر.

كما یراعى في تصمیم وتھیئة المنشآت الریاضیة، ومصادقة اإلدارة علیھا، مقتضیات القانون رقم 10.03 المتعلق
بالولوجیات.

المادة 80

تتوقف تصامیم إنجاز التجھیزات الریاضیة وتوسیعھا وإصالحھا قبل تنفیذھا على مصادقة اإلدارة، مع مراعاة
التراخیص والشھادات المفروضة بمقتضى القوانین المعمول بھا في مجال التعمیر.

 

تحدد بنص تنظیمي شروط منح المصادقة وسحبھا.

 

الباب السادس
في دور الدولة و أشخاص القانون العام أو القانون الخاص

 في تنمیة الحركة الریاضیة
 

الفرع األول
في مساھمة الدولة في تكوین النخب

و ضمان اندماج الریاضیین من المستوى  العالي
 

المادة 81
تساھم الدولة في تكوین النخب الریاضیة وإعداد المنتخبات الریاضیة الوطنیة ومشاركتھا في المنافسات الریاضیة

الدولیة وتسھر على ذلك بتنسیق مع اللجنة الوطنیة األولمبیة المغربیة والجامعات الریاضیة المعنیة.

وتضمن الدولة والجماعات المحلیة للریاضیین من المستوى العالي االندماج في المجتمع والتدریب على ممارسة
مھنة من المھن، وذلك بواسطة وسائل تتیح لھم تحصیل تكوین مھني وتنمیتھ والعمل على تكییف كفاءاتھم مع

متطلبات المجتمع.

 

الفرع الثاني
في إعانات الدولة و أشخاص القانون العام

 أو القانون الخاص
 

المادة 82
یمكن للجامعات الریاضیة وللعصب االحترافیة وللعصب الجھویة وللجمعیات الریاضیة أن تستفید من إعانات
الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة. ویجب أن تخضع ھذه اإلعانات إلطار تعاقدي وفق األنظمة
الجاري بھا العمل. كما تلتزم الجامعات الریاضیة والعصب االحترافیة والعصب الجھویة والجمعیات الریاضیة



المستفیدة من ھذه اإلعانات بتقدیم تقاریر مالیة سنویة لألطراف المانحة.

وتتمثل اإلعانات المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله في تقدیم منح للجامعات والعصب وللجمعیات المعنیة
ووضع مؤطرین رھن إشارتھا وتمكینھا من استخدام منشات تابعة ألمالك الدولة أو الجماعات المحلیة أو

المؤسسات العمومیة.

وعالوة على ذلك، یمكن للجامعات الریاضیة وللعصب االحترافیة وللعصب الجھویة وللجمعیات الریاضیة أن
تتلقى من األشخاص الذاتیین ومن األشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الخاص مساعدات وھبات السیما على

شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة واالفتحاص.

 

المادة 83

یمكن للشركات الریاضیة المحدثة والمسیرة وفقا ألحكام ھذا القانون أن تستفید من إعانات الدولة والجماعات
المحلیة والمؤسسات العمومیة، كلما استجابت لدفتر للتحمالت تعده اإلدارة وكلما كانت اإلعانة المذكورة :

-     مخصصة حصریا إلنجاز المھام التي تدخل في إطار الصالح العام والسیما تكوین الریاضیین
الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربیة واإلدماج ؛

-   خاضعة لنظام محاسبي یمكن من مراقبة تخصیصھا.

 

الفرع الثاني المكرر
في تخصیص فضاءات لممارسة الریاضة

 
المادة 84

تتمیما ألحكام الفصل 2 من الظھیر الشریف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 ( 25 یونیو
1960) بشأن توسیع نطاق العمارات القرویة، یجب أن تخصص في كل تصمیم خاص بتوسیع نطاق العمارات
القرویة، مساحات أرضیة لممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة كما ھو معمول بھ في القانون 12.90 المتعلق

بالتعمیر.

 

المادة 85

یجب أن تخصص في كل تجزئة عقاریة خاضعة للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات
السكنیة وتقسیم العقارات، مساحات معدة للنشاطات الریاضیة تتناسب وأھمیة التجزئات.

وتحدد كیفیة تمویل وتجھیز المساحات المخصصة لألنشطة الریاضیة المشار إلیھا في الفقرة السابقة وشروط
استخدامھا بموجب اتفاقیات خاصة بین األطراف المعنیة.

 

الفرع الثالث
في التسھیالت الممنوحة للریاضیین

 
المادة 86

یجب على المشغل تعدیل توقیت العمل ومنح رخص للتغیب فیما یخص المستخدمین بمقاولتھ المدعوین للقیام
بتداریب إعدادیة أو للمشاركة في منافسات ریاضیة وطنیة أو دولیة دون أن یترتب عن ذلك إجحاف بحقوقھم

المھنیة.



 

المادة 87

تتمیما ألحكام الفصل 41 من الظھیر الشریف رقم 1.58.008 بتاریخ 4 شعبان 1377(24 فبرایر 1958) بمثابة
النظام األساسي العام للوظیفة العمومیة، یستفید الموظفون المدعوون للقیام بتداریب إعدادیة أو للمشاركة في

منافسات ریاضیة وطنیة أو دولیة من رخص التغیب وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 88 بعده.

 

المادة 88

تصرف األجور عن ساعات أو أیام التغیب كما لو كان المتغیب قضاھا في العمل إذا كان الغیاب مبررا بمشاركة
األجیر في تداریب إعدادیة أو منافسات ریاضیة دعي إلیھا طبقا لتعلیمات اإلدارة أو تنفیذا التفاقیة االحتضان

المشار إلیھا في المادة 90 أدناه.

 

المادة 89

یستفید مستخدمو الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات المنجمیة والمؤسسات الخاضعة لنظام
أساسي خاص من تعدیل توقیت العمل ومن رخص التغیب في الحاالت ووفق الشروط المنصوص علیھا في

المادة 88 أعاله.

 

الفرع الرابع
في اتفاقیات االحتضان

 
المادة 90

تساھم المؤسسات العامة والخاصة في تنمیة الحركة الریاضیة والنھوض بالمستوى االجتماعي والمھني
للریاضیین وذلك بإبرام اتفاقیات مع الریاضیین أو مع الھیئات الریاضیة المعنیة تسمى "اتفاقیات االحتضان".

یصدر نص تنظیمي یحدد شروط وشكلیات، ھذه االتفاقیات ومسطرة البت في النزاعات بین األطراف المتعاقدة.

 

المادة 91

یراد في مدلول ھذا القانون باتفاقیات االحتضان، العقود المبرمة بین المؤسسات المعنیة والریاضیین أو الھیئات
الریاضیة وتضمن المؤسسات بموجبھا التأھیل المھني واستقرار التشغیل للریاضیین ودعم الوسائل المالیة

واإلداریة والتقنیة للھیئة الریاضیة مقابل القیام بالدعایة للمؤسسة المعنیة بمختلف األسالیب المشروعة.

ویجب أن تحافظ اتفاقیة االحتضان على ھویة واستقالل الھیئة الریاضیة المحتضنة أو الریاضي المحتضن. وال
یجوز أن تستفید من اتفاقیة االحتضان سوى الھیئات المؤسسة وفق األحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

الباب السابع
في البحث عن الجرائم و معاینتھا و في العقوبات الجنائیة

 
الفرع األول

في البحث عن الجرائم و معاینتھا
 



المادة 92

عالوة على ضباط الشرطة القضائیة العاملین وفقا ألحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة، یؤھل لمعاینة
األفعال المخالفة ألحكام ھذا القانون بواسطة محضر األعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونیة لھذا الغرض من

لدن اإلدارة.

 

المادة 93

یمكن لألعوان المشار إلیھم في المادة 92 أعاله الولوج إلى األماكن التي تمارس فیھا األنشطة البدنیة والریاضیة
قصد البحث عن الجرائم ومعاینتھا، وطلب موافاتھم بأي وثیقة مھنیة وأخذ نسخة منھا وجمع المعلومات
واإلثباتات عن طریق االستدعاء أو بعین المكان. وال یجوز لھؤالء األعوان الولوج إلى ھذه األماكن إال خالل
ساعات فتحھا للعموم وما بین الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم. كما ال یجوز لھم

الولوج إلى أجزاء األماكن التي تستعمل كمسكن للمعنیین باألمر.

یخبر األعوان المشار إلیھم في الفقرة األولى أعاله مسبقا وكیل الملك المختص بالعملیات المراد إنجازھا قصد
البحث عن األفعال المخالفة ألحكام ھذا القانون.

یوثق بمضمون المحاضر إلى أن یثبت العكس و توجھ إلى وكیل الملك داخل الخمسة أیام الموالیة لتحریرھا. تسلم
نسخة منھا إلى المعني باألمر.

 

الفرع الثاني
في العقوبات الجنائیة

 
المادة 94

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم الجمعیات الریاضیة أو الشركات الریاضیة أو المؤسسات
الخاصة للریاضة وللتربیة البدنیة أو مراكز التكوین الریاضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمین المشار إلیھا في

المادة 11 من ھذا القانون.

وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغیل ریاضیین محترفین أو أطر ریاضیة محترفة دون أن تبرم مع كل واحد
منھم عقدا ریاضیا، كما ھو منصوص علیھ في المادة 14 من ھذا القانون.

 

المادة 95

یعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درھم وبالحبس من ستة أشھر إلى سنتین أو بإحدى ھاتین العقوبتین
فقط، كل شخص ذاتي مساھم في شركة ریاضیة خالف أحكام المادة 20 من ھذا القانون.

المادة 96

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل ھیئة ریاضیة غیر مؤھلة استعملت أو أدمجت خصوصا في
أنظمتھا األساسیة أو عقودھا أو وثائقھا أو دعائمھا لالتصال كیفما كان شكلھا ، تسمیة "جامعة" أو "عصبة" أو
ادعت ، داخل المغرب أو خارجھ، إحدى التسمیتین السالف ذكرھما السیما إزاء السلطات الحكومیة أو السلطات
المحلیة أو الجامعات الریاضیة الدولیة أو الوطنیة أو العصب الریاضیة الوطنیة أو الجھویة أو الجمعیات
الریاضیة أو الشركات الریاضیة أو الریاضیین، مھما كانت وضعیتھم، أو منظمي التظاھرات الریاضیة أو

العموم.

 



المادة 97

یعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درھم كل من یقوم باستغالل مؤسسة خاصة للریاضة وللتربیة البدنیة دون
أن یدلي بتصریح مسبق بذلك أو بتصریح معدل لھ إلى اإلدارة، طبقا ألحكام المادة 49 من ھذا القانون.

 

المادة 98

یعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درھم كل من یقوم باستغالل مؤسسة خاصة للریاضة وللتربیة البدنیة
بكیفیة مخالفة للتصریح المسبق أو للتصریح المعدل لھ أو ھما معا ، كما ھو مشار إلیھما في المادة 49 من ھذا

القانون.

المادة 99

یعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل من یقوم باستغالل مؤسسة خاصة للریاضة وللتربیة البدنیة
ال تتوفر فیھا شروط الصحة والسالمة المنصوص علیھا في المادة 49 من ھذا القانون.

 

المادة 100

یعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درھم كل من یقوم باستغالل مركز للتكوین الریاضي دون الحصول على
االعتماد المنصوص علیھ في المادة 52 من ھذا القانون.

 

المادة 101

یعاقب بغرامة مالیة من 30.000 إلى 50.000 درھم كل مسؤول عن مركز تكوین یسجل الریاضیین الصغار
دون أن یوفر لھم تعلیما دراسیا عاما أو تعلیما مھنیا كما ھو منصوص علیھ في المادة 53 من ھذا القانون.

المادة 102

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل من یقوم مقابل أجر كیفما
كان نوعھ، بتعلیم التربیة البدنیة أو تعلیم ممارسة ریاضة أو مزاولة التدریب أو التكوین أو التحكیم داخل
المؤسسات أو في الھواء الطلق أو یدعي صفة مدرس للتربیة البدنیة والریاضیة أو صفة مدرب أو حكم دون أن

تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في المادة 63 من ھذا القانون.

 

المادة 103

یعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درھم كل من یقوم بتشغیل أطر ریاضیة ال تتوفر فیھا الشروط
المنصوص علیھا في المادة 63 من ھذا القانون.

 

المادة 104

یعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص ادعى مھنة وكیل ریاضي (ة) داخل المغرب أو
خارجھ إزاء السلطات الحكومیة أو السلطات المحلیة أو الجامعات الریاضیة الدولیة أو العصب الریاضیة الوطنیة
أو الجھویة أو الجمعیات الریاضیة أو الشركات الریاضیة أو الریاضیین مھما كانت وضعیتھم، أو منظمي

التظاھرات الریاضیة أو العموم دون الحصول على االعتماد المنصوص علیھ في المادة 66 .

 



المادة 105

یعاقب بغرامة من 30.000 درھم إلى 50.000 درھم، كل من یقوم، خرقا ألحكام المادة 70 من ھذا القانون،
بتنظیم منافسة ریاضیة تتوج بمنح لقب مھما كان نوعھ.

 

المادة 106

یعاقب بغرامة من 50.000 درھم إلى 100.000 درھم، كل من یقوم بتنظیم تظاھرة ریاضیة، خرقا ألحكام المادة
71 من ھذا القانون.

 

المادة 107

یعاقب على األفعال التي تخل بسالمة المنافسات والتظاھرات الریاضیة وفقا ألحكام الفرع الثالث مكرر من الباب
الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق بمكافحة العنف أثناء المباریات

أو التظاھرات الریاضیة أو بمناسبتھا.

 

المادة 108

یعاقب بغرامة من 1.000 درھم إلى 3.000 درھم كل مشغل خالف مقتضیات المادة 86 من ھذا القانون.

 

المادة 109

ترفع الغرامات المنصوص علیھا في المواد 95 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعاله
من ضعفھا إلى خمسة أضعافھا إذا كان مرتكب الجریمة شخصا معنویا .

 

المادة 110

في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفرع إلى الضعف.

یوجد في حالة عود كل من سبق الحكم علیھ من أجل إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد 94 و 95 و 96
و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعاله بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي بھ ثم ارتكب

جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفیذ تلك العقوبة أو تقادمھا.

تعتبر جنحا متماثلة لتطبیق ھذه المادة جمیع الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفرع.

 

المادة 111

زیادة على عقوبات الغرامة المنصوص علیھا في المواد 97 و 98 و 99 و 100 و 101 أعاله، یجوز للمحكمة
تطبیقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغالق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نھائیة. ویصدر

األمر باإلغالق النھائي وجوبا في حالة العود.

ال یمكن الحكم إال باإلغالق النھائي على المؤسسة التي سبق لإلدارة األمر بإغالقھا بصفة مؤقتة بموجب المادة 50
من ھذا القانون.

یجب على المستغل أن یستمر طوال مدة اإلغالق المؤقت في منح األجور للمستخدمین وخاصة التي كانوا
یقبضونھا في تاریخ إغالق المؤسسة أو المركز وبصفة عامة احترام المقتضیات التشریعیة الجاري بھا العمل في



میدان الشغل.

 

الباب الثامن
أحكام انتقالیة و ختامیة

 
المادة 112

تتوفر الجمعیات والجامعات والعصب الریاضیة والشركات الریاضیة الموجودة عند تاریخ دخول ھذا القانون
حیز التنفیذ على أجل 12 شھرا یحتسب ابتداء من التاریخ المذكور لكي تتالءم مع أحكام ھذا القانون وأحكام

النصوص المتخذة لتطبیقھ.

المادة 113

یتوفر مستغلو ومسیرو المؤسسات الخاصة للریاضة وللتربیة البدنیة أو مراكز التكوین الریاضي الموجودة عند
تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ على أجل 12 شھرا یحتسب ابتداء من التاریخ المذكور لكي یتالءموا مع

أحكام ھذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبیقھ.

 

المادة 114

یتوفي الوكالء الریاضیون المعتمدون من قبل الجامعات الریاضیة الوطنیة عند تاریخ دخول ھذا القانون حیز
التنفیذ على أجل 12 شھرا یحتسب ابتداء من التاریخ المذكور لكي یتالءموا مع أحكام ھذا القانون وأحكام

النصوص المتخذة لتطبیقھ.

 

المادة 115

ال تخضع ألحكام ھذا القانون الھیئات الریاضیة ذات الطابع العسكري.

 

المادة 116

تنسخ اإلحاالت على القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة وتعوض باإلحاالت المطابقة لھا
الواردة في ھذا القانون.

 

المادة 117

تنسخ أحكام القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم
1.88.172 بتاریخ 13 من شوال 1409 ( 19 ماي 1989).

 

المادة 118

تدخل أحكام ھذا القانون حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ نشر النصوص التنظیمیة الالزمة لتطبیقھ الكامل في الجریدة
الرسمیة.
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