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دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

تقديم
فييإطارييلجطود اييي طودلييإطديييةدالطتقاءاييلطو جد ييل ط لدءالضييلطودرقج ي لط
لعلونطتعطود لتعلطودرلك يلطودررء يلطدلءالضيلطودرقج ي لطدلعااياطود كلتيلط
ود يييقاطوودفيييولف لطوودءفيييعطتييي طترلج يييلطعيييي طو فييي لطود رع يييل ط
ودءالض ي لطودرقج ي لطواعييسطودرا تييل طودلعل ر ييلطتوعرييلط لد ييلاطوودعرييسط
علييتطدعري دطاعييقواطجييةاطود رع ييل ط ر ييعطودرا تييل طودلعل ر ييلطودعريت ييلط
وودخييص ي لفطف ييقطاييل طفكييءاطاعييقو طجييةوطودييقد سطد نضييلإطادييتط لتييللط
وألعرييل طووإلصييقوجو طودلييإطدييدطا ل جييلفطووديية طا ييق طدكلفييلطودوييلعل طف يإط
ود يييسطودلء يييي طودءالضيييإطودرقج يييإط واطتتييي ءالطوتنا يييلطدلأ ييي ط
ود رع يييل طودءالضيييي لطودرقج ييي لط لديييييولطود ل ي يييلفطو جييييدطوإلاييييءو و ط
وودلقو ءطودرلعل لط لدلت ءطوإل وج طوودلق ءطودرلدإطدفاو ال.ط
ط
ط

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

4

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

5

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مدخل
دكلتإطودءالضيلطودرقج ي لط جر يلطت يجايلطو ل ي لطفيإطدنر يلطودعنييءطوديفيء ودكييا ط
شخي لطودللر ةو طوودلالت ةطدكيانلطتلكيلتالطوتليو يلفطوذدي طتي طاليال طو يلول اطتي طعيي ط
و ف ي لطود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لط لدرا تييل طودلعل ر ييلفطوت ي طودرفييلجعل طعلييتطتتييلي ط
ودي ي طوإلقل ر لطوود ايالطووديرن لطوودقود ل.ط
وقييقط ييلجرتطتخللي طجييةاطوأل في لطودلييإطدتيياءطعلييتطدنو ييةجلطتقاءاييلطو جد ييل ط لدءالض يلط
ودرقج لط لعلونطتعطود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لطفإطد قطوألجيقوإطوودرلايل ط
ودرءاياطفإطو ت ل طتعطت لض ل طودءؤالطو لءود لط2015ـ.2030ط
وتييلطعييلنطداييةاطودنلييلققط نطد ييقط ييقونطودعرييسطود لعييق طود ييل طوودرتييلرءطوديية طان يياطعلييتط
صييع قطود رع يييل طودءالضييي لطودرقج ييي لط لدرا تيييل طودلعل ر يييلفطوفيييءولطود لتعيييلط لدريييقاءال ط
وإلقل ر لطووألعل ار ل طود ايالطدللء لطوودلكيا طوود ضييجطودرلر ياطوو خيءورطودوعليإطووديقوقدط
ألرييءطتييل اطودلء ييلطوديق ييلطوودءالض ي لفطودييةا طال لييينط لدلوييل إطوودل ييق طوود رييي طفييإط و ط
ج لدلادطودلء يالفطواتعينط وقرلطدل ت طووقعطودءالضلطودرقج لطووديرن لط يال ل.طط
و القلطتي طذدي فطدتيعتطعيسطتي طتقاءايلطو جد يل ط لدءالضيلطودرقج ي لطوود لتعيلطودرلك يلط
ودررء لطدلءالضلطودرقج لطت طالال طجةوطودقد سفطادتطداواقطعلفلطوألرءوإطودرعن لطوودرليقالل ط
فيييإطود يييسطودلء يييي فط يييأ واطدنو ر يييلطوتءاع يييلفطوذدييي طدلركييي طتا تيييل طودلعلييي دطودرقج يييإط
وتا تل طودلكيا طودرانإطتي طاعيقواطود قايقطتكلدي طارع لدايلطودءالضي لطودرقج ي لطوتاووديلط
وظلقوالطفإطارلجطتي طود كلتيلطود يقافطضيرل لطديقووتالطوو يلرءوجالالطفيإط و طوأل ووجطوودرايل ط
ودرنيرلط الطعلتطودياهطودر ليبفطاللصلطف رلطالعلقطبط:ط
ودنايضط لدلء لطوديق لطوودءالضلط والسطودرا تل؛ط
ودعرسطعلتطد ياءطودءالضلطودرقج لطودعر دطترلج لال؛ط
دعر دطودريل ئطودلء يالطووألالالق لطع طرءاقطودررلج لطودءالض لطووعلءو طقيوعقجل؛ط
 فءطودءو طودءالض لطودنر لالطفإط ويسطودررلج ل طوودررلج ؛ط
دنو دطودلقوجا طوودرنلفتل طودءالض لطودرقج ل؛ط
ودرفلجعلطفإطودرنلفتل طودءالض لطودر ل لطووإلقل ر لطوود ايالطووديرن لطوودقود ل؛ط
دف عطودلالت ةطودريجي طودنر لطققجودادطودءالض ل؛ط
و لثرلج طودلء ل طوديق ل طوودءالضل طدلتا س طودل لجب طوودلآالإ ط طودلالت ة طوتنلجضل طظلجءاط
ودعن .ط
طعرلطايضحطجةوطودقد سطار عطوإلاءو و طوودلقو ءطودرلعل لط ك و لطو لخالصطووايل طو خءورط
لد رع ل طودءالض لطودرقج لف طوت ل طصءإطتيوج جلطودرلد لفطورءا لطدي اعطود ي ط
ودرخييلطدوءولطود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج ل.ط
علنل ط تس ط ن طايفء طجةو طودقد س طدكلفل طودرعن طتل طجد طفإ طعلال طاد ه طت ط ييص طقل ي لط
ودنو ر لفطووثلققطعرل لطت طشأ الط نطدتلعقجدطفإطدق ءطشاونطارع لدادطودءالض لطودرقج ل.طط
ط
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ط

ط
 .Iاإلطار العام القانوني المنظم لعمل الجمعيات الرياضية المدرسية
اءدكا طعرس طود رع ل طودءالض ل طودرقج ل طعلت طتءاع ل طقل ي ل طدلفكس طت طعقا ط ييصط
قل ي ل طودنو ر ل طدرثس طوإلرلج طودعل ط شلرلدالف طودلي ل طجةا طودرءاع ل ط طودنييص طود ل ي لط
ودعلتلطوودنييصطود ل ي لطودخلصل.ط
 .1النصوص القانونية العامة:
طود رع ل طودءالض لطودرقج لطعتلقءطود رع ل ط نل طعلت:ط
طالدطدأ
ودوا ءطودفءا طجقدط1.58.376طوديل جطفإط3طارل طوألودتط1378طودريوفقطدـط15ط ي يءط1958ط
طود رع ل فطعرلطددطدر ءاطودلر ره؛ط
ودرلعلقط لأ
ودوا ء طودفءا طجقد ط 1.09.39طوديل جطفإ ط 22طت طصوء ط 1430طودريوفق طدـ ط 18طفيءواء ط2009ط
لنو ة طود ل ين طجقد ط 07-09طودءوتإ طادت طدعقاس طودويس ط 5طت طودوا ء طودفءا طجقد ط376.1.58ط
ودرةعيجط عالا.
ود ل ين طجقد ط 06-87طودرلعلق ط لدلء ل طوديق ل طوودءالضل طوديل ج ط لنو ةا طودوا ء طودفءا طجقدط
1.88.172ط للجاخط13طت طشيو ط1409ط(19طتل ط)1989؛
ودرء ي طجقدط 2.93.764طوديل جطفإط 13طت طارل طوألودتط 1414طودريوفقطدـط 29ط علي ء ط1993ط
ل ي قطود ل ينطجقدط06-87طودرلعلقط لدلء لطوديق لطوودءالضل.
ود ل ين طجقد ط 30-09طوديل ج ط لنو ةا طودوا ء طودفءا طجقد ط 150ط 10.ط 1.طفإ ط 13طجتضلن ط1431ط
تيوفقطدـط24طغفتط2010طودرعق طدل ل ينطجقدط06-87ط؛
ودرء ي طجقد ط .628ط 10ط 2.طوديل ج طفإ ط 7طذ طود ل ط1432جـ طودريوفق طدـ ط 4ط ي يء ط 2011طودرلعلقط
ل ي قطود ل ينطجقدط30-09طودرفلجطاد هط عالا.ط
ود ل ين طجقد ط 06-00ط رثل لطودنول طوأل ل إطدللعل دطودرقج إطودخييصإطوديل جط لنو ةاطودوا ءط
ودفءا طجقدط.202ط1.00ط للجاخط15طصوءط1421جـطودريوفقطدـط19طتل ط2000؛ط
ود ييل ينطجقييدط07-00طوديييل جط لنو ييةاطودوا ييءطودفييءا طجقييدط1.00.203طوديييل جطفييإط15طت ي ط
صوءطط19(1421طتيل ط)2000طود لضيإط حعيقواطوألعل ار يل طود ايايلطدللء يلطوودلكييا فطعريلط
وقييعطدر ييءاطودلر رييهط لد ييل ينطجقييدط71.15وديييل جط لنو ييةاطودوا ييءطودفييءا طجقييدط1.16.04ط
وديل جطفإط15طت طج عطوآلالءط1437ط(26طفيءواءط)2016ط(ص رلطت نل)؛
ودرء ي طجقدط382ط2.02.طوديل جطفإط6طاريل طوألوديتط1423طودريوفيقطديـط17طايد ييط2002ط فيأنط
والليلصل طودنو دطو وجاطودلء لطعرلطديدطدر يءاطودلر ريهط(ودرل ديلنط16طو17طتي طودرء يي طعيي ط
والليلصل طتقاءالطو جد ل ط لدءالضلطودرقج ل)؛ط
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ودرء ييي طجقييدط376ط.ط02ط.ط2طوديييل جطفييإط6طارييل طوألودييتط1423طودريوفييقطدييـط17طايد يييط2002ط
رثل لطودنول طوأل ل إطودخلصط را تل طودلء لطوودلعل دطودعريتإفطعرلطوقعطدر ءاطودلر ره؛ط
 .2النصوص القانونية الخاصة
دلفكسطودنييصطود ل ي لطودخلصلطت :ط
النظام األساسي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية طوديل ج طفإ ط 2طارل طوألودتط
1437طودريوفقطدـط11طفيءواءط2016؛ط
ودرةعءاطودي وجالطجقدط54طوديل جاطفإط16طشيو ط1415طودريوفقطدـط17طتلجسط1995طوودلإطدن ط
علتطاعقواطود رع ل طودءالض لطودرقج لط لدرا تل طودلعل ر لطودعريت لطوودخلصل؛
ودرةعءا طودي وجال طجقد ط 92طوديل جا ط للجاخ ط 23طايد ي ط 2003طفإطشأن طدنو د طو لخالص طووايل ط
ودلت سطوو خءورل ط لد رع ل طودءالض لطودرقج ل؛ط
ودرةعءاطودي وجالطجقدط 66طوديل جاطفإط 22طاي يط 2004طعي طدنو دطو لخالصطووايل طودلت سط
وو خءورل ط لد رع ل طودءالض لطودرقج ل؛
ودرةعءاطجقد 094x16طفإطشأنطدليعطوديضع لطوإل وجالطوودرلد لطدل رع ل طودءالض لطودرقج ل؛ط
الدورية رقم  1ط وديل جاطع طود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لطفإ طططط 10طاي ي ط1997ط
وودلإ طدلعلق ط ل لكرل طدفك لل طود لتعل طودرلك ل طودررء ل طدلءالضل طودرقج ل طود قاق طووا ط
و خءورطف ال؛
الدورية رقم  2طوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لطفإ طط ط 7ط علي ءط1997ط
د ت طجقد ط 006/97طوودلإ طد ق طع و ل طدي اع طووا طو شلءوك طفإ طود لتعل طودرلك ل طودررء لط
دلءالضلطودرقج ل؛
الدورية رقم 3طوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لطفإط علي ءط1999طوودلإط
طوديءإ طودخلصل ط لد لتعل طوفءوعال ط لألعل ار ل طوودرقاءال طوإلقل ر لط
د ق طت ل
و لد رع ل طودءالض لطودرقج ل؛
الدورية رقم  16طوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لطفإط 20طشلنيءط2010ط
عي طد ياسطعي طووايل طو خءورطفإطود رع لطودءالض لطودرقج ل.
الدورية رقم  18طوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لطفإط 17ط ي يء ط2011ط
عي طدتقاقطووايل طو خءورطودتني طفإطود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج ل.
مراسلة وزارة الداخلية الجوابية طفإ طشأن طديت ط طتت ءا طاعقوا طتكلد طود رع ل طودءالض لط
ودرقج لطفإط4طغفتط2011طد تطجقدط/1689طقطجط .ط
 .IIالتأسيس القانوني للجمعيات الرياضية المدرسية
ري ل طدر لض ل طقل ين طودلء ل طوديق ل طودرفلج طاد ه ط ل ل طوودرعق ط لد ل ين طجقد ط 09-30طوديل جط
لنو ةاطودوا ءطودفءا طجقدط 1.10.150طفإط 13طجتضلنط 1431طتيوفقط 24طغفتط 2010طوط ل ي هط
ودرء ي طجقدط2.10.628طوديل جطفإط7طذ طود لط1432جـطودريوفقطدـط4ط ي يءط2011طاللصلط:ط
المادة رقم  : 2ودلإ طدف ء طادت ط ن طدل طتل ا طودلء ل طوديق ل طوودءالض ل طاايلجال طفإ طار عط
تا تل طودلء لطوودلعل دطودرقج إطودعريتإط وطودخييصإطوتا تل طودلكيا طودرانإطودعريتإط
وطودخييصإطووإلصالع ل طودت ن لطوعةوطفإطار عطودرا تل طود لتع لطوتعلجقطودلعل دطودعلدإط
ودعريتإط وطودخييصإ؛ط
مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

8

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

ط المادة رقم  : 3طوودلإ طدن طعلت طوايب طاعقوا طارع ل طجالض ل طتقج ل ط كس ط طتا تلط
دللء لطوودلعل دطودرقج إطودعريتإط وطودخييصإط وطدللكيا طودرانإطودعريتإط وطودخييصإط
ارع لطجالض لطري لطألعكل طودرل اط04ط عقا؛ط
 المادة رقم  : 4دلأ طود رع ل طودءالض ل طوفق ط عكل طودوا ء طودفءا طجقد ط1.58.376ط
ودرفلج طاد ه طضر طف ءا طودنييص طود ل ي ل طودعلتل طعرل طوقع طدر ءا طودلر ره طعقو طو لثنل و ط
وآلد ل:ط
 oاء س طود رع ل طودءالض ل طودرقج ل طتقاء طودرا تل طودلأد طواي ل طت ط لدةا طودلء ل طوديق لط
وودءالض ل طوت طودلالت ة طودرت ل ط ال طودةا طارلج ين طودلء ل طوديق ل طووأل ف ل طودءالض لفط
شءا ل طا طود لصءا طتناد طبموافقة آبائهم أو أولياء أمورهم طعرل طجي طتنييص طعل ه طفإط
قل ينطو دلاوتل طوودع ي طف رلطالعلقط لي حطودلعاقو طودنلشئلطعنادفط(تءو للطو وجا طودقوالل لط
فإطشأنطديت ططتت ءاطاعقواطتكلد طود رع ل طودءالض لطودرقج لطودرقجالطضر طتالعقطجةوط
ودقد س)؛
 oالكين طثلثل ط عضل طتكل طود رع ل طودة طاء ه طتقاء طودرا تل طت ط لدةا طودلء ل طوديق لط
وودءالض لطودةا طانلخيينطت طدقنط تالقادطوعنقطو قلضل طاع نادطتقاءطودرا تلفطوثلثاد طوآلالءط
ت طدالت ةطودرا تلطودرنلخي طت طقيسط تالقادط اضل؛
 oافلجكطجق طارع لط تال طوآ ل طو ود ل طودلالت ةط وطت طانيبطعنادف طوودرتاو طع طوأل ف لط
ودريو الط لدرا تلفطوعةوطترثسطت ل طدق ءطودرا تلطفإطتكل طود رع لط يولطو لفلجال؛ط
 المادة رقم  : 5دنلود طود رع ل طودءالض ل طودر قثل ط را تل طودلء ل طوودلعل د طودرقج إط
ودعريتإ ط و طودخييصإ ط و طتا تل طودلكيا طودرانإ طودعريتإ ط و طودخييصإ طفإ طود لتعلط
ودرلك ل طودررء لطدلءالضلطودرقج ـلف طودنلرط الطتارلطدنر لطودءالضلطودرقج لطوودنايض ط الفط
ودتء طعل ال ط عكل طودوا ء طودفءا طودتلد طودةعء طجقد ط 1.58.376طعرل طوقع طدر ءا طودلر رهط
ووألعكل طودخلصلطودرنييصطعل الطفإط(قل ينطودلء لطوديق لطوودءالضلطجقد ط)30-09طوا ط نط
ايل قطعلتط ولتالطوأل ل إطت طرءإطوإل وجاط(ودرقاءطوإلقل رإطدلي وجا).ط
و طا ي طدل رع ل طودءالض لطودرقج لط نطدفلجكطا طفإطودرنلفتل طودليإطدنورايلطود لتعيلط
ودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لط وطدنودطد تطاشءوفال.ط
وا قجط ركل طود رع يلطودءالضي لطودرقج ي لط نطافيلجكط ررثيسطعنيهطفيإطود ريعطودعيل طدلويءلط
وإلقل رإطدل لتعلفطوت طددطفإطودوءلطود اي طو ااااطود لتعل.ط
ط
ط
طود رع ل طودءالضلطودرقج لط رءعلل ط ل ل طجرل:ط
ارءطدأ
 .1ع قطود رعطودعل طودلأ تإطدل رع لطودءالض لطودرقج ل:
ري ييلطدر لض ي ل طقييل ينطودلء ييلطوديق ييلطودرفييلجطاد ييهط ييل لطوودرعييق ط لد ييل ينطجق يدط09ط-ط30ط
وديل جط لنو ةاطودوا ءطودفءا طجقيدط1.10.150طفيإط13طجتضيلنط1431طتيوفيقط24طغفيتط2010طوط
ل ي ييهطودرء ييي طجقييدط2.10.628طوديييل جطفييإط7طذ طود ييلط1432جييـطودريوفييقطدييـط4ط ييي يءط2011فط
وودرييةعءاطودي وجاييلطجقييدط54طودرفييلجطاد اييلط ييل لطضيير طف ييءاطودنييييصطود ل ي ييلطودخلصييلفط ي طط
لدت قو طوودتل اطجق تل طوجؤ ل طتا تل طودلء لطوودلعل دطودرقج إطودعرييتإط وطودخييصيإط
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وتا تييل طودلكيييا طودرانييإطودعريييتإط وطودخييصييإطووإلصييالع ل طودت ي ن لطود ييتطاشييءوإط
ودت قو طوودتل اطجق تل طوجؤ ل طفءولطود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج لط لدرقاءال ط
وإلقل ر لطتارلطع قطاريلطعلتلطدأ ت لطإلعيقواطارع يل طجالضي لطتقج ي لفطوف يلطدرييو طودنويل ط
وأل ل إطودنريذاإطدل رع ل طودءالض لطودرقج لطودرءفقطضر طودو ءاطودخلصلط لدرالعق.ط
 .2وإلاقولطود ل ي إطدرل طود رع لط:ط
اييلدطوإلاييقولطود ييل ي إطدرل ي طود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لطدييق طودتييل ل طودر ل ييلطفييإط اييسط
قيلاطثالثينطايتلطو لقو طت طدلجاخطع قطود رعطودعيل طودلأ تيإفط يجطا ي ط نطالضير طوديثيلققط
ودر لي ييلطت ي طرييءإطودتييل ل طودر ل ييلطو لدنتييخطودكلف ييلط عضييالطتيييل قطعل ييهطوتناييلط(ودنوييل ط
وأل ل إطدل رع لطـط ولتالطودقواللإطـطت ضءطود رعطودعل طودلأ تإطـط ق لط عضل طودركل طـط تخط
ت طودي لققطوديرن لطو تخطت طشيوجقطودتيو قطودعقد لطألعضل طودركل ).ط
مالحظة :طط العي طعليتطجؤ يل طود رع يل طودءالضي لطودرقج ي لطتيوفيلاطود لتعيلط نتيخلطتي ط
وصسطوإلاقولطود يل ي إطو ق يلط عضيل طتكلي طود رع يلطاديتطودعنييونطودليلدإ:طصينقوقطوديءايقط101ط
وديءاقطودرءعا ط–طودء لر.ط
وفإط علدلطد قاقطتكل طود رع يلطا ي طوإل طديق طودتيل ل طودرعن يلط ينو طوديثيلققطودرفيلجط
ط(وصسطوإلاقولطود ل ي إ).ط
اد الط عالاطتءف لط لديصسطودخلصط لدلأ
ط
 .IIIالتسيير اإلداري للجمعيات الرياضية المدرسية
ات ي ءطود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لطتكل ي طتنلييقبطألج ييعط يينيو فطاء ييهطتييقاءطودرا تييلط
والكييينطثلثييلط)(2/3ط عضييلقهطتي ط ييلدةاطودلء ييلطوديق ييلطوودءالضي لط لدرا تييلفطانلخيييينطتي طدييقنط
تالقادطوعنقطو قلضل طاع نادطتقاءطودرا تلفطوودثلجط)(1/3طوآلالءطت طدالت ةطودرا تلطوديةا طديدط
و لخل ادطفإطود رعطودعل طت طرءإط تالقادفطود قجطوإلشلجاط نط عضطتا تل طودلعل دطودعرييتإط
وودلعل دطودخلصط لدتلك طودثل ي طوإلعقو طوودثل ي طودلأج لإطدليفءطف يططعليتط يللذطووعيقطدريل اط
ودلء لطوديق لفطترلطايع طتعهطدفك سطتكل طود رع لطودءالض لط لدرا تيلفطوود لديلطجيةافطاتيرحط
دءؤ يل طجيةاطودرا تيل طو يلعل لط أ ييلدةاطتييو ط اليء طتي ط وي طودرا تيلطدايدطادريل ط لدءالضييلط
وذد طدللرك طت طود يي طعلتطثلثإطودركل ط()2/3ط يولطقل ي ل.
ودنلرط ركلي طود رع يلطتاريلطدتي ءطشياونطود رع يلطف ريلط طالنيلفتطتيعطتييلد الطو جيقوفالط
و ولتالطوأل ل إط جطاض لعط ـ:ط
 دنو ةطقءوجو طود رعطودعل ؛
 وضعط ول ط واللإطدل رع لطاليوفقطتعطودنول طوأل ل إطوودنول طودقواللإطدل لتعل؛
 د ي سطتقوال سطود رع ل؛
 دفك س طد لن طتخليل ط وقرل ط و طتاقلل طعنق طودضءوجاف طود قاق طوالليلصلدال طوت ل ا ط
عرلال.
طجييةوطود ييق طودراييل طودلييإطاض ي لعط اييلط عضييلؤاطري ييلطدلريييو طت ي ط15طادييتط19طت ي طودنوييل ط
وأل ل إطودنريذاإطدل رع لطودءالض لطودرقج لطودرءفقطضر طف ءاطودرالعق.ط
ط
ط
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ط
ط
ط
 .IVالتدبير المالي للجمعية الرياضية المدرسية
دخضعطود رع لطودءالض لطودرقج لطفإطديق ءطشياو الطودرلد يلطوودرل ايلطدر لضي ل طودريةعءاط
ودي وجالطجقدط66طوودرةعءاطجقدط16طxط094طفإطشأنطدلييعطوديضيع لطوإل وجايلطوودرلد يلطدل رع يل ط
ودءالض لطودرقج لطوعةوطودقوجال طجقد:ط1ط-ط2ط-ط3طوط16طوديل جاطع طود لتعيلطودرلك يلطودررء يلط
دلءالضييييلطودرقج يييي لفطوودرلعل ييييلط ل قاييييقطووايييييل طو شييييلءوكطودتييييني طفييييإطود لتعييييلفطوع و ييييلط
و لخالصالفطورءا لطدي اعالطعلتطتكي ل طود لتعلفطوا ءو طت ل طصءفال.طط
 واجبات االشتراك السنوي في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية
عييق طودقوجاييلطجقييدط1طووا ي طو شييلءوكطودتييني طفييإطود لتعييلفطفييإطعفييءاط جوجييدط(10.00ط
جوجيد)طع ييقط ييتطوعفيءا ط ججرييلط(20.00ط ججرييل)طع يقط قيييتفطوذدي طعي طعييسطدلر ييةط رخللي ط
تتليال طودلعل دطودخلصطوودعريتإ.طط
ووعلييييلجوطدلويييلو طودرتيييلي طو الريييلعإطدلرنخيييءر فطفح يييهطالعييي طعليييتطفيييءولطود لتعيييلط
لدرقاءال طوإلقل ر لطد قاقطتيلغطو شلءوكطودخلصط كسطتا تلطفإطعقو طوديواي طودر يق ط عيالافط
عرلطانيرإطوضعطديوقحطاللصلط لدرا تل طودعريت لطوودخلصلطو عيقو طودلالت يةط ايلطوتيليغطوواي ط
و شلءوكطودة طالع طعلتطتنخءر الط وؤا.ط
تيلطودعييلقال طودلييإطدييقاالطروييالنطتلرقج ييلنط يينو طودرا تييلط وط عثييءطفييالطانيرييإط نطال ييلو ط
ووا طوشلءوعادطت لرع طثالث ط ججرلط(30.00ط جوجرل).
 كيفية استخالص واجبات االنخراط في الجمعية الرياضية المدرسية
ري يييلطدر لضييي ل طودريييةعءد طوديييي وجال طودتيييلدولإطوديييةعءط(جقيييدط66طوطجقيييد16طxط094ط)ططط
ودرنورل طدعرل لطو لخالصطووايل طودلت سطوو خءورط لد رع ل طودءالض لطودرقج ي لفطوودليإط
دخي طدرت ء(ا)طودريلدحطو قليل الط لدرا تل طودلعل ر لطصالع ل:ط
 .1ط و لخالصطووايل طو خءورطفإطود رع ل طودءالض لطودرقج لطواايقوعالطفيإطود تيلبط
ود لج طدلرا تل؛ط
 .2ود ييل طد ييتطتتيياود لطجق تييلط وطجق ي طود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لط(تييقاءاط وطتييقاءط
ودرا تل)فط لعلونطتعط ت طتل طود رع لفط ل ياسطود ي طود ل ي لطتي طود تيلبطود يلج ط
دلرا تلطادت:
 ود تلبطود لج طدل لتعلطودرلك لطودررء يلطدلءالضيلطودرقج ي لطجقيدط( –CCP 5094-70 Xط
ودء لر)ط؛
 طود تلبطود لج طدوءلطود لتعلط لألعل ار لطود ايالطدللء لطوودلكيا ؛
 ططود تلبطود لج طدوءلطود لتعلط لدرقاءالطوإلقل ر ل؛
 طود تلبطود لج طدل رع لطودءالض لطودرقج لط لدرا تل.طط
 .3ود يل طفيإط ايسط طالعيق ط31ط انيييءطتي طعيسط ينلط ل ياييسطتييلدغطو خيءورطفيإطود رع ييلط
ودءالض لطودرقج لطودرتلخليلفطدل ال طودرعن لط نو طودرت ءاطودرفلجطاد الط عالا؛
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 .4ديدإطتارلطاء طودل ا او طووأل وو طودر لنلاطتي طريءإطود رع يلطوعيسطتيلطدلييفءطعل يهط
جةاطوألال ءاط لدرا تلطري لطدللنو رل طود لج ط الطودعرس.
 .5ا ي طتقاءوطودرا تل طو لقوق لفط لإلضيلفلطاديتطتايلتادطعءؤ يل طدل رع يل طودءالضي لط
را تيييلدادفط يييقوجطجقييي طودرييييلدحطو قلييييل الط رفيييلجعلط عضيييل طود رع يييلطودءالضييي لط
لدرا تلطودةا طاتء طعل ادطتضرينطقل ينطودلء لطوديق لطوودءالضلطوت ليي طودريةعءد ط
وديييي وجال طودتيييلدولإطوديييةعءط(جقيييدط66طوطجقيييد16طxط094ط)ططوودخلصيييل ليييق ءطشييياونط
ود رع لطودءالض لطودرقج لط.
 .6والع طاايلجالطعلتطعسطارع لطجالض لطتقج لط نطدليفءطعلتطعتلبط ءايق ط وط نكيإط
دلل إطودل ياال طودرفلجطاد الط ل ل.طط
ملحوظة:ط
اي يييتطتييي طواللييييلصطود رع يييلطودءالضييي لطودرقج ييي لطوقلنيييل طوديييق ءطوصييي ل لطودل ا ييياو ط
ووأل وو طودضءوجالفطوتيوفلاطتت ءطودريلدحطو قليل الط وطت طا ي طت لتهطد تطاشءوإطجق تيلط
طاء جل.ط
وطجق طودرا تلط يضع لالطفإط الالطعسط نلط جو لطدل
 توزيع واجب االشتراكات على مكونات الجامعة
دييي لطتييقوال سطو شييلءوعل طودتيينيالطدللالت ييةطفييإطود لتعييلطودرلك ييلطودررء ييلطدلءالضييلط
ودرقج ييي لطري يييلطدر لضييي ل طوديييقوجال طجقيييد:ط1طوط2ططودييييل جد طعييي طود لتعيييلطودرلك يييلطودررء يييلط
دلءالضلطودرقج لطعلتطودن يطودللدإ:ط
 عيلطود رع لطودءالض لطودرقج ل:طالرتلطو لينط لدرلقلط(65ط)%؛
 عيلطفءلطود لتعلط لدرقاءالطوإلقل ر لطدلي وجا:طعفءاط لدرلقلط(10ط)%؛
 عيلطفءلطود لتعلط لألعل ار ل:طالرتلط لدرلقلط(5ط)%؛
 عيلطود لتعلطودرلك لطودررء لطدلءالضلطودرقج ل:طالرتلطعفءط لدرلقلط(15ط)%؛طدنضلإطدايلط
عيلطصنقوقط عدطودءالضلطودرقج لط نتيلطالرتلط لدرلقلط(5ط.)%
 ضبط المحاسبة المالية للجمعية الرياضية المدرسية
دنييلرط ييأت طتييل طود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لطتارييلطضيييططعتييل ل طود رع ييلطودءالض ي لط
ودرقج ي لفطودليييعطعرل ييلطد ياييسطتييقواللالطت ي طرييءإطتت ي ء(ا)طودريييلدحطو قليييل الط لدرا تييلط
د تلبطود رع لطودءالض لفطواخي طألت طودرل ط اضلطصءإطو علرل و طودنو ةطود ءوجو طودرلد يلط
ودريل قطعل الطت طدقنطودركل فط جطايقعطتعطودءق طعلتطوديثلققطودرلد لفطوالع طعل هطضييطط
ودر ل يييلطودرلد ييلطوتت ي طودت ي ال طودخلصييلط لدرييقوال سطوودنو ييل طوعييةوطتيييءجو طوديييءإطديعييلط
دلفءورطوودر لض ل طودللد ل:ط ط
 ودلءق دطوودلأش ءطعلتطودت ال طقيسطودفءولطفإطو لعرلدال؛
 ود ءصطعلتطشريد لطودلقوا طوص لطودعرل ل طود تل ل؛
 ت ل لطودريلدغطودر يللطوودريءوفلطديثلققطودلق ء؛
 د ن طودر يطوودلف يل طوودلييايل ط ثنل طعرل ل طودلقوا ؛
 عيءطود تل ل طفإط الالطعسط نلط جو ل؛
 ااءو طودريو لطو سطوديلفإطوإلا ل إطادتطودتنلطودريود ل؛
 د قاقطوديضع ل طودرلد لطودتنيال؛
 دءد طودرتلنقو طوودويود ءطوعووال؛
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 د قادطودل ءاءطودرلدإطودتني .
ود قجطوإلشلجاطاديتط يهطري يلطدر لضي ل طودقوجايلطجقيدط3طا يقطدويءولطود لتعيلط لدريقاءال ط
وإلقل ر لطتءوقيلطودليعطودلق ءطودرلدإطووإل وج طدل رع ل طودءالض لطودرقج لطفإطعسطع .ط
ط

 .Vمجاالت الصرف المتعلقة بالجمعيات الرياضية المدرسية
 و القلطت طتضرينطودقوجالطجقدط3ط ودرفيلجطاد ايلطضير طودنيييصطود ل ي يلطودخلصيلفط
ف قطددطد قاقطت ل طوديءإطودرلعل لط لد رع ل طودءالض لطودرقج لطعلتطودن يطودللدإ:ط
 تيييلجا طدن ييسطودرةاييلطفييءقطودرا تييلطوتييءوف ادطدلرفييلجعلطفييإطتخلليي طدوييلجءو ط
ودي ي طوإلقل ر لطودرنورلطعلتطصع قطودرقاءال طوإلقل ر ل؛ط
 تيلجا طدنو دطودلولجءو طودءالض لطعلتطصع قطودرا تل؛
 دنو دطعوال طفن لطوث لف لطوجالض لطوتعيلجضط واليسطودرريءبطواللجايهطوعيسطوأل في لط
ودلإطاعلرقجلطودركل طوودلإطدنت دطو جقوإطود رع ل؛
 شءو طوألديتلطووألتلعلطودءالض لطدوءقطودرا تل؛
 شءو طايوقاطدلف عطودلالت ةطودرلويق ؛
 تيلجا طعوال طو ل يل طودكءادطوأل ل طووألرء؛
 تيلجا طدا ئلطواصال طوص ل لطودرنفآ طودءالض لطوودرتلي عل ط لدرا تل؛
 ط تييييلجا طشيييءو طوصييي ل لطودعليييل طودءالضيييإطودضيييءوج طدللء يييلطوديق يييلطوودءالضيييلط
ودرقج لطدلعاااطودعلل طودة طديفءاطودي وجا؛
 ودرتلجرلطفإطديف ءطودقعدطودرلدإطوودلياتل كإطوودرعنيي طد ر يعطودييءوتقطودليإطدعلريقجلط
و وجاطودلء لطوديرن لطوودلكيا طودرانإ؛
 تيلجا طشءو طودكل طوودر ال طودرلخييلطفإطودلء لطوديق لطوودءالضل؛
 تييلجا طشيءو طوأل وايلطودليإطدل ليايلطوإل يعلفل طوألود يلطوودرتيلجرل طفيإط و ط و يل ط
ودعالجطوودل ي طدولققاطودررلج طوودرارءا .ط



 .VIنماذج لوثائق اإلثبات الخاصة بالتدبير المالي للجمعية الرياضية المدرسية
سجل املداخيل:

 شكل الغالف

فءلطود لتعلط لدرقاءالطوإلقل ر ل

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

سطودرقوال س
مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
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 حمتوى السجل
السنة الدراسية:
ر.ت

التاريخ

N° 000001

.........................../....................
مصدر المداخيل

المبلغ

انخراط التالميذ
المسجلين

مداخيل
أخرى

المجموع

مالحظات

جل طاقو:طيمنع منعا كليا حذف أو تمزيق ورقة من هذا السجل.ط

سجل النفقات:





شكل الغالف

فءلطود لتعلط لدرقاءالطوإلقل ر ل

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

ود رع لطودءالض لطودرقج لط
............................................................................
............................................................................
....................................

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
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 حمتوى السجل
يصاغ هذا اجلدول على صفحتني متقابلتني ابلسجل

السنة الدراسية:

N°000002

..................................
األنشطة الرياضية المدرسية

ر.ت

التاريخ

الجهة
المستفيدة

المبلغ

أدوات المكتب

لوازم رياضية

الجمنازياد

ألعاب
القوى

الرياضات
الجماعية

كرة
الفدم

العدو
الريفي

مختلفات

المجموع

مالحظات

جل طاقو:طيمنع منعا كليا حذف أو تمزيق ورقة من هذا السجل.
2

1



سجل الصندوق:
 شكل الغالف

فءلطود لتعلط لدرقاءالطوإلقل ر ل

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

سطودينقوق

ود رع لطودءالض لطودرقج لط
............................................................................
............................................................................
....................................

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
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 حمتوى السجل

ود رع لطودءالض لطودرقج ل
...............................
...............................

فءلطود لتعلط لدرقاءالطوإلقل ر ل
........................

N° 000001

عف طودينقوقط للجاخ
............................................................................

المداخيل إلى رقم
النفقات إلى رقم

:
:

الباقي بالصندوق
التسبيقات
الباقي بالحساب

:
:
.............................. :

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

............................................ .... :

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

................................................ :

الرصيد

:

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

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

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

جل طاقوط:طيمنع منعا كليا حذف أو تمزيق ورقة من هذا السجلط


منوذج لشهادة التسلم

فرع الجامعة بالمديرية اإلقليمية
........................

ط
ود رع لطودءالض لطودرقج لطدرا تل:ط ..........................................ط

شال

ط

N° 0000002ط

اطودلتلدط

أنا الموقع أسفله ..................................................................................... :
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم...................................................................... :
بصفتي ............................................................................................................................................... :

أشهد أنني تسلمت من السيد أمين مال الجمعية الرياضية المدرسية بمايلي:
............................................................................................................................................................
وذلك تنفيذا لـ ...................................................................................................................................... ....
المناسبة ............................................................................................................................................... :

التاريخ :

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

ط

*ودءق

ط

المدرسية
مديرية االرتقاء
بالرياضةلق طودءق ط
* وط
* وودكلد

طودعل ط

ط
ت طودرل ط
ط

ط
ودرتلو قط
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منوذج لتوصيل

فرع الجامعة بالمديرية اإلقليمية
........................

ود رع لطودءالض لطودرقج لطدرا تلط
...............................................................ط

ديص سط
لطودريقعط ولهطودت قط:ط...............................................................................ط
شاقط نإطديصلتطت طودت قط ت طتل طود رع لطودءالض لطودرقج لطدرا تلط..............................................................ط
ريلغط............................................طططش طجقد:ط ..........................................فلءطجقد .....................................................طط
وذد طت ط اسط............................................................................................................................................................. .....
........................................................................................ ..................................................................................................طط
عءجط ـط........................طفط للجاخط ......................................ط
أنا الموقع أسفله....................................... :

تسلللللمت ملللللن السلللليد أملللللين مللللال الجمعيلللللة
الرياضية المدرسية................................... :
بمبلغ....................................................... :
من أجل ................................................... :
ط
.................................
رقم البطاقة الوطنية :
المسلمة بتاريخ ........................................ :

ط
ط

وإلتضل ط
ط

ط

ط

ط


منوذج لشهادة املصاريف (خاصة أبمني مال اجلمعية)

فرع الجامعة بالمديرية اإلقليمية

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

ود رع لطودءالض لطودرقج لطدرا تلط
 ...............................................................ط

شال اطودريلجا ط
لطودريقعط ولهط ت طتل طود رع لطودءالض لطودرقج ل:ط
لمؤسسة ...................................................................... :نيابة
أشهد أنني قمت بالمصاريف التالية.............................................................................................................. :
ألجل ....................................................................................................................................................... :
عيءطتيلغطتيلجا طجةاطودالق لطفإطتيلغط
......................................................................

.................................................................................................................................... ....................................
حرر بـ  .........................بتاريخ ...........................................

أمين مال

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

الجمعية الرياضية المدرسية

الكاتب العام
للجمعية الرياضية المدرسية
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منوذج لشهادة املصاريف (خاصة مبرافقي الفرق املدرسية أو أعضاء مكتب اجلمعية)
فرع الجامعة بالمديرية اإلقليمية

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

ود رع لطودءالض لطودرقج لطدرا تلط
 ...............................................................ط

شال اطودريلجا ط
لطودريقعط ولهطودت قط:ط.................................................................................................ط
يولإط.........................................................ط شاقط نإطقرتط لدريلجا طودللد ل:طط
...................................................................................................... . 1
...................................................................................................... . 2
...................................................................................................... . 3
...................................................................................................... . 4

عيءطتيلغطتيلجا طجةاطودالق لطفإطتيلغط
.......................................................................................................................................

عءجط ـ
ط


 .........................للجاخ .......................................

ط

ط

اتضل

منوذج لفاتورة

هذه الفاتورة فقط لالستئناس ،املهم هو األخذ بعني االعتبار البياانت الضرورية واملتوفرة هبا واملتعلقة ابجلهة

املسلمة هلا كالعنوان وأرقام اهلاتف والفاكس ورقم الفاتورة والسجل التجاري

واالبتانتا)(Patente

واحلساب

البنكي ،والصندوق الوطين للضمان االجتماعي إذا كان متوفرا.
Fournisseur : ………………………...……….

FACTURE

………………………………………………………………………..
…....................................................................

……/…..........…../……...…..

…......................

Le,

……… ...............................................……...

A

…………R.C n° : ……………………………..…….
Patente n° : …………………………………….
CNSS n° : ………………………………………….
CCP ou CB :
I.C.E :…………….………………………….

Doit : …………………………………………………………………………..………………………………………………..

المدرسية
االرتقاء بالرياضة
مديرية
P. Unitaire
P.
Total

Désignation des fournitures Ou de
Services

Qté

18

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية



منوذج حملضر اجتماع اجلمعية الرايضية املدرسية
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

ود رع لطودءالض لطودرقج ل
المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

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

المؤسسة.................................................................................. ...... :

الموسم

الدراسي ............................................................................. :

محضر اجتماع رقم:ط

...........

التاريخ ........................ :المكان  .......................التوقيت:
الحضور ( :انظر الئحة الحضور)
الغياب بعذر.................................................................................. :
الغياب بدون عذر.......................................................................... :
اقو طوألعرل :ط
: . 1ط.................................................................... ..........
: . 2ط ..............................................................................
: . 3ط ..............................................................................
: . 4ط..............................................................................

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

 تنلقفلطاقو طوألعرل :ط

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

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
-1-

ودليص ل :ط
.1
: .2ط..............................................................................
: .3ط....................................................................... .......
: .4ط....................................................................... .......
: .5ط..............................................................................ط
:ط....................................................................... .......

 ديق عل طود ضيج:
وإل دطودكلتسط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

وديولط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

ودليق عط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
-2-
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منوذج للتقرير املايل للجمعية الرايضية املدرسية
.1
فرع الجامعة بالمديرية اإلقليمية

.2

........................
ود رع لطودءالض لطودرقج لط

درقج لط ................................ط
ط

ودل ءاءطودرلدإط

مصاريف التجهيزات والعتاد الرياضي:

ـطشءو ط ق

طجالض ل ط

…….…..درهم
…….…..درهم

مصاريف التظاهرات الرياضية:

ـطوقلنل طود
ـطتيلجا
ـطتيلجا
ـطتيلجا

…….…..درهم

يوقاط وطودر قود ل طط
طعوسطشل ط
طدرقالطودلالت ة ط
ط سطودلالت ة ط
ت ريلطودريلجا  :ط

…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم

.......................ط ججد

المداخيل كانت على الشكل التالي:
استلم مكتب الجمعية الرياضية مبلغا صافيا يقدر بـ:

……..درهم

علققو ط تيلطو خءورطودلالت ةطفإطود رع لطودءالض لط نل09:ط/ط2008طط ط

……..درهم

علققو ط تيلطو خءورطودلالت ةطفإطود رع لطودءالض لط نل10:ط/ط 2009ط

……..درهم

علققو ط تيلطو خءورطودلالت ةطفإطود رع لطودءالض لط نل11:ط/ط 2010ط
مجموع المداخيل : .....

و اةوطا قجطودرقالءطوديلفإطفإطعتلبطود رع لطودءالض لطفإط قوالطجةوطودري دط ـ:
 ..........................درهم.

……..درهم

عءجط ـ  .........................للجاخ .......................................

ط

ط

ط

اتضل ط ت طتل طود رع ل

……..درهم

المصاريف الجمعية كانت على النحو التالي:

.3
ـطد قاقطودركل ط
ـطفلحطود تلبط
ـطج ي طتت طود تلبط
مصاريف عامة:

.4
ـطص ل لطودرءوفقطودي لطط
ـطص ل لطودرءوفقطودءالض لط

مصاريف اإلصالحات والصيانة:

…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم
…….…..درهم

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
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املالح ـ ـق
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النظام األساسي للجمعية الرايضية املدرسية
بـ

).......................................................................... (1

بناء على الظهري الشريف رقم  1.58.376الصادر يف  3مجادى األوىل  15) 1378نوفمرب  (1958املتعلق
حبق أتسيس اجلمعيات ،كما وقع تغيريه وتتميمه ابلظهري الشريف رقم  1.73.283الصادر يف
 6ربيع األول  10) 1393أبريل (1973؛
وعلى القانون رقم  06.87املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 1.88.172بتاريخ  13من شوال  19) 1409ماي  (1989وخصوصا املادتني  4و  5منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.764الصادر يف  13من مجادى األوىل  29) 1414أكتوبر  (1993بتطبيق
القانون رقم  06.87املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة.
املادة 1

حتدث ابتداء من اتريخ ...........................................مبؤسسة
الكائنة بـ)............................................................. (3التابعة لنيابة عمالة أو إقليم ....................................
مجعية رايضية مدرسية تسمى اجلمعية الرايضية املدرسية لـ).................................................................... (4
)................................................................. (2

تنضوي اجلمعية اىل اجلامعة الوطنية للرايضة املدرسية (اجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرسية) وختضع
ألنظمتها وتلتزم بقراراهتا.
الباب األول
أهداف اجلمعية
املادة 2

هتدف اجلمعية اىل:
ـ النهوض ابلرتبية البدنية والرايضة داخل املؤسسة؛
ـ العمل على تطوير الرايضة املدرسية وتعميم ممارستها؛
ـ تعميم املبادئ الرتبوية واألخالقية عن طريق املمارسة الرايضية؛
ـ نشر الروح الرايضية وتنميتها يف نفوس املمارسني؛
ـ تنظيم التداريب واملنافسات الرايضية املدرسية؛
ـ املشاركة يف املنافسات الرايضية اإلقليمية واجلهوية والوطنية والدولية؛
ـ تشجيع التالميذ املوهوبني وتنمية قدراهتم الرايضية؛
ـ استثمار الرتبية البدنية والرايضة لتسهيل التقارب والتآخي بني التالميذ.
 :1أكتب مؤسسات التعليم االبتدائي أو مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي أو مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي؛
 :2أكتب اسم املؤسسة؛
 :3أكتب اسم البلدة أو اجلماعة؛
 :4اكتب اسم املؤسسة.

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
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الباب الثاين
تشكيل اجلمعية وإدارهتا
الفرع األول
العضوية
املادة 3
تتألف اجلمعية ابإلضافة اىل الرئيس من مدرسي الرتبية البدنية والرايضة ومن التالميذ املسجلني ابملؤسسة
املمارسني للرتبية البدنية والرايضة.
املادة 4
ميكن أن يقبل ابجلمعية أعضاء شرفيون ،وختول العضوية الشرفية لصاحبها املشاركة يف كل نشاط تقوم به
اجلمعية دون أن يكون له حق الرتشيح والتصويت.
املادة 5

يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات مادية أو معنوية للجمعية.
املادة 6
تسقط العضوية من املكتب أو اجلمعية يف احلاالت التالية :
ـ االستقالة؛
ـ الوفاة؛
ـ التغيب عن االجتماع ثالث مرات بدون عذر مقبول؛
ـ فقدان احلقوق املدنية؛
ـ التشطيب الذي يقرره املكتب بعد االستماع اىل املعين ابألمر على إثر القيام أبعمال تتعارض مع أهداف
ومبادىء اجلمعية؛
ـ فقدان الصفة اليت خولته حق الرتشيح لعضوية املكتب.

الفرع الثاين
أجهزة اجلمعية
املادة 7
تتكون أجهزة اجلمعية من اجلمع العام ومن املكتب.
املادة 8
يتكون اجلمع العام من مدرسي الرتبية البدنية والرايضة ومن ممثل للتالميذ املمارسني للرتبية البدنية
والرايضة عن كل قسم ابملؤسسة ومن األعضاء الشرفيني.
املادة 9
يعقد اجلمع العام دورة عادية كل أربع ) (4سنوات وميكن دعوته الجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو من
ثلثي أعضاء املكتب ،وترسل االستدعاءات قبل اتريخ االجتماع بشهر على األقل مرفقة جبدول األعمال.
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ويعد االجتماع صحيحا إذا حضرته األغلبية املطلقة لألعضاء العاملني ،وإذا مل يكتمل النصاب يؤجل
االجتماع مخسة عشر ) (15يوما ويعترب بعدها صحيحا مهما كان عدد احلاضرين.
املادة 10

يضطلع اجلمع العام بـ:
ـ مناقشة التقريرين املايل واألديب اللذين يعدمها املكتب؛
ـ اعتماد خطة العمل للفرتة املوالية؛
ـ اختاذ القرارات والتوصيات يف شأن القضااي املطروحة عليه.
املادة 11
يسري اجلمعية مكتب منتدب ملدة أربع ) (4سنوات ،يرأسه مدير املؤسسة ويتكون ثلثا ) (2/3اعضائه من
مدرسي الرتبية البدنية والرايضة ابملؤسسة يعينهم املدير والثلث اآلخر ) (1/3من تالميذ املؤسسة املنتخبني يف
اجلمع العام من طرف زمالئهم.
ويتم انتخاب ممثلي التالميذ يف املكتب ابألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين.
املادة 12
حيضر أشغال املكتب رئيس مجعية آابء وأولياء التالميذ ،واملسؤول عن األنشطة املوازية (األنشطة
االجتماعية الرتبوية) ابملؤسسة وذلك بصفة استشارية.
املادة 13
جيتمع املكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة اىل ذلك ،بطلب من رئيسه أو من نصف
أعضائه .ويعترب حضور نصف األعضاء على األقل ضروراي لصحة املداوالت.
املادة 14

تتخذ قرارات املكتب ابألغلبية وعند تعادل األصوات يعد صوت الرئيس مرجحا.
املادة 15

يقوم املكتب بتدبري شؤون اجلمعية فيما ال يتعارض مع مصاحلها وأهدافها أو نظامها األساسي ،ويتوىل
على اخلصوص:
ـ تنفيذ قرارات اجلمع العام؛
ـ وضع النظام الداخلي للجمعية؛
ـ استخالص مداخيل اجلمعية؛
وميكن للمكتب تشكيل جلان خمتصة ،دائمة أو مؤقتة وحتديد اختصاصاهتا وميادين عملها.
اختصاصات أعضاء املكتب
املادة 16

يضطلع الرئيس مبا يلي:
ـ ترأس جلسات اجلمع العام واملكتب؛
ـ متثيل اجلمعية وخصوصا أمام القضاء؛
ـ توقيع االتفاقيات والعقود املربمة ابسم اجلمعية ،مع مراعاة أحكام القانون رقم  06.87واملرسوم التطبيقي
رقم  2.93.764املشار إليهما أعاله؛
مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
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ـ دعوة اجلمع العام واملكتب لالنعقاد ،مع مراعاة املادتني  8و 12أعاله؛
ـ التوقيع مع أمني املال أو انئبه على الواثئق املالية.
املادة 17

يتوىل الكاتب العام:
ـ اإلشراف على مجيع األعمال اإلدارية وشؤون العاملني ابجلمعية؛
ـ اختاذ الرتتيبات العملية الالزمة الجتماعات اجلمع العام واملكتب وحترير حماضر االجتماعات؛
ـ حفظ امللفات والسجالت والواثئق واملستندات اإلدارية؛
ـ حضور اجتماعات اللجان وتنسيق أعماهلا.
املادة 18

يتكلف أمني املال بـ:
ـ ضبط حساابت اجلمعية وحتصيل مداخلها ،وصرف االعتمادات املصادق عليها من لدن املكتب؛
ـ تنفيذ القرارات املالية للمكتب؛
ـ التوقيع مع الرئيس على الواثئق املالية؛
ـ تقدمي تقرير عن الوضعية املالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو املكتب ذلك؛
ـ تقدمي التقرير املايل أمام اجلمع العام بعد املصادقة عليه من طرف املكتب.
املادة 19
يتكون مكتب اجلمعية ابإلضافة اىل األشخاص السابقني من انئب لكل من الرئيس والكاتب العام وأمني
املال كلما أمكن ذلك.
الفرع الثالث
مداخيل اجلمعية
املادة 20
تتكون مداخيل اجلمعية من
 -1احلصة املخصصة هلا يف :
ـ اشرتاكات أعضائها؛
ـ اإلعاانت العمومية؛
ـ املوارد اليت حتصل عليها اجلمعية يف إطار اتفاقيات االحتضان املربمة طبقا ألحكام قانون الرتبية البدنية
والرايضة؛
ـ املوارد اخلاصة ابجلامعة اجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرسية وفروعها.
 -2املنحة اليت ميكن أن ختصص هلا من طرف اجلامعة الوطنية للرايضة املدرسية (اجلامعة امللكية املغربية
للرايضة املدرسية) ؛
وتودع أموال اجلمعية يف حساب بنكي أو بريدي يعتمده مكتب اجلمعية.
املادة 21

السنة املالية للجمعية هي السنة الدراسية (من فاتح شتنرب اىل غاية  31غشت).
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ال ميكن حل اجلمعية إال يف احلالتني التاليتني:
ـ انعدام السبب الذي من أجله أنشئت؛
ـ احنرافها عن األهداف والغاايت املرسومة هلا.

الباب الثالث
أحكام خمتلفة
املادة 22

املادة 23

تؤول أموال اجلمعية وممتلكاهتا يف حالة حلها اىل مجعية أو مجعيات مماثلة أو هلا نفس األهداف منتمية
لنفس القطاع.
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الحمد هلل وحده
و وجاطودلء لطوديرن لطوودلعل دطودعلدإطط
ودكيا طوألرءطوودي جطودعلرإط
تقاءالطودفاونطودعلتلطط
وودر او لطوودررللكل

ودء لرطفإط:ط22طاي يط2004ط

إلى
ودت قاطوودتل اطتقاءاطوتقاء طط
وألعل ار ل طود ايالطدللء لطوودلكيا طط
ودت قو طوودتل اط يوبطودي وجاط
ودت قو طوودتل اطجؤ ل طودرا تل طودلعل ر لط

مذكرة رقم66 :

الموضوع :دنو دطو لخالصطووايل طودلت سطوو خءورل ط لد رع ل طودءالض لططططط
ودرقج ل
المرجع  :ودرةعءاطودي وجالطجقدط67ط للجاخط2000/09/05
ودرةعءاطودي وجالطجقدط92ط للجاخط2003/07/23ط
سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل،
و عييقفطجغيييلطفييإطديضي حط عييضطتضييلت طودرييةعءاطودي وجاييلطجقييدط92ط لييلجاخط23ط
ايد يط2003طود لج ط الطودعرسطفإطشأنطدنو دطو لخالصطوواييل طودلتي سطوو خيءورط
لد رع ل طودءالض لطودرقج لفطافءفنإط نط ذعءعدط رلطالإ:ط
اليييدتطتت ي ءطودريييلدحطو قليييل الطد ييتطاشييءوإطجق ي طودرا تييلط ح ييل طودعرل ييل ط
وإل وجالطوودر ل ي لطودللد ل:ط
 د ياسطودءص قطودرلي إط لد تلبطود يلج طدلرا تيلطفيإطالل يلطود رع يلطودءالضي لط
ودرقج ييي لطقييييسطصيييقوجطودريييةعءاطودي وجايييلطجقيييدط92طاديييتطود تيييلبطود يييلج طدل رع يييلط
ودءالض لطودرقج لطدلرا تل؛
 و ييلخالصطووايييل طو خييءورطفييإطود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لطوااييقوعالطفييإط
ود تلبطود لج طدلرا تل؛
 ا ييي طد ييتطتتيياود لطجق ي طود رع ييلط(تييقاءطودرا تييل)طو لعييلونطتييعط ت ي طتييل ط
ود رع ييلط ل ياييسطود ييي طود ل ي ييلطتيي طود تييلبطود ييلج طدلرا تييلطادييتطود تييلبط
ود ييلج طدل لتعييلطودرلك ييلطودررء ييلطدلءالضييلطودرقج يي لطوودوييءلطود اييي طووإلقل رييإط
دل لتعييلفطوعييةوطود رع ييلطودءالض ي لطودرقج ي لط لدرا تييلفطتءف ييلط نتييخطت ي طت ضييءط
و لخالصطتيقعطعل هطت طرءفادطوذد طقيسط15ط علي ءطت طعيسط ينلطري يلطدلو يءاط3طوط
4طت طودرةعءاطودي وجالطجقدط.92
ط
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 ا ييي طفييإط اييسط طالعييق ط31ط انيييءطتي طعييسط يينلط ل ياييسطتيييلدغطو خءورييل طفييإط
ود رع لطودءالض لطودرقج لطودرتلخليلط عقط15ط علي ءط(ود يي طود ل ي يل)طدل ايل ط
ودرعن لط نو طودرت ءاطودرفلجطاد الط عالا؛
 اليييدتطاييء طودل ا يياو طووأل وو طودر لنييلاطتي طرييءإطود رع ييلط لإلضييلفلطادييتطتييلط
دليفءطعل هطجةاطوألال ءاط لدرا تلطري لطدللنو رل طود لج ط الطودعرس.
اي ييتطتيي طوالليييلصطود رع ييلطوقلنييل طودييق ءطوصيي ل لطدليي طودل ا يياو طووأل وو فطوط
تيوفلاطتت ءطودريلدحطو قليل الطد تطاشيءوإطجقي طودرا تيلط يضيع لالطفيإط الايلط
طاء جل.ط
عسط نلط جو لطدل
 ا ييي طتييقاءوطودرا تييل طو لقوق ييلط لإلضييلفلطادييتطتاييلتادطعءؤ ييل طدل رع ييل ط
ودءالض ي لط را تييلدادط ييقوجطجق ي طودريييلدحطو قليييل الط رفييلجعلط عضييل طود رع ييلط
ودءالض ي لط لدرا تييلطودييةا طاتييء طعل ي ادطتضييرينطقييل ينطودلء ييلطوديق ييلطوودءالضييلط
وت لي طجةاطودرةعءافط خييصطدق ءطشاونطود رع لطودءالض لط را تلداد.
 الع طاايلجالطعلتطعيسطارع يلطجالضي لط لدرا تيلط وط ويءلطود لتعيلط لألعل ار يلط
ود ايالطدللء لطوودلكيا ط وط وءلطودن ل لط نطدليفءطعلتطعتلبط ءايق ط وط نكيإفطدلل يإط
ودل ياال طودرفلجطاد الط ل ل.
فييلدرءايطتيينكدطودعرييسطعلييتطدكث يي طو خييءورطودلالت ييةطفييإطود رع ييل طودءالضيي لط
ودرقج يي لفطوعييةوطدعريي دطاعييقواطود رع ييل ط را تييل طودلعليي دطو لييقوقإطودأر ءجييلط
ودليعالطقيقطودنايضط لدءالضلطفإطجةوطود لل.ط
وودتال ط
ط
عن الوزير وبتفويض منه

مدير الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات
إمضاء :احممد رامو

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

30

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

31

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

32

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

33

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

34

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

35

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

36

دليل الجمعيات الرياضية المدرسية
مطبوع رقم 1

حمضر استخالص وتوزيع واجب االشرتاك السنوي
ابجلمعية الرايضية املدرسية

املوسم الدراسي

……………. – ………..

إسم اجلمعية الرايضية املدرسية :
النيابة  ...................................................................................... :البلدة ..................................................................... :

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

جمموع التالميذ املسجلني ( ................................. :ذكور )
قيمة واجب االشرتاك السنوي  ................................. :درمها.
جمموع مداخيل اجلمعية من االشرتاكات:

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

.7
.8

توزيع احلصص

املبلغ احملول

(إانث )

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

درمها
اتريخ التحويل

رقم احلساب الربيدي /البنكي

فرع اجلامعة ابملديرية اإلقليمية ()%10
فرع اجلامعة ابألكادميية ()%05

اجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرسية ()%15

CCP 5094 – 70 X
RABAT

صندوق دعم الرايضة املدرسية ()%05
اجلمعية الرايضية املدرسية ()%65

وحرر بـ  ....................... :يف

أمني مال اجلمعية
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رئيس اجلمعية
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مطبوع رقم 2

بيان إجمالي باستخالص وتوزيع االشتراك السنوي
الموسم الدراسي 1997 – 1998
فرع الجامعة بالمديرية اإلقليمية:ط........................ط ط

ر

مؤ

ة

عدد
تالميذ
م جلين

بلدة

ط

قيمة
الشتر ك

ط

ط

حصة
جمعية
ري ضية

حصة
فرع
ني بة

()%65

()%10

سلك أول أساسي – إعدادي – ثانوي (*)ط

حصة فرع
ألك ديمية

()%10

حصة ج معة
وصندوق دعم
ري ضة
مدر ية

()%20

(*)ايضعطارلجطط وقء طعلتطودرعليتل طودرو قاط

ت طتل طفءلطود لتعلط لدن ل لط
وإل دطوودخلددط

جق

ط
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مطبوع رقم 3

بيان إمجايل ابملبالغ احملولة لفرع اجلامعة ابألكادميية
من واجب اإلشرتاك السنوي
املوسم الدراسي 1997 – 1998

فرع اجلامعة أبكادميية:

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

النياابت

عدد التالميذ
املسجلني

اجملموع:

حصة فرع األكادميية

اتريخ التخويل

درهم
حر بـ  ........................ :يف:

أمني مال فرع األكادميية:
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