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 تقديم

 

لطالضييلطودرقج يي فييإطارييلجطود اييي طودلييإطديييةدالطتقاءاييلطو جد ييل ط لدء

كلتيلط لعلونطتعطود لتعلطودرلك يلطودررء  يلطدلءالضيلطودرقج ي لطدلعااياطود 

ود  يييقاطوودفيييولف لطوودءفيييعطتييي طترلج يييلطعيييي طو  فييي لطود رع يييل ط

طودءالضيي لطودرقج يي لطواعييسطودرا تييل طودلعل ر ييلطتوعرييلط لد  ييلاطوودعرييس

يت ييلطعلييتطدعريي دطاعييقواطجييةاطود رع ييل ط  ر ييعطودرا تييل طودلعل ر ييلطودعر

د نضييلإطادييتط لتييللططودييقد سوودخييصيي لفطف ييقطاييل  طفكييءاطاعييقو طجييةوط

إطفييدكلفييلطودوييلعل  طا ييق ططفطووديية ووإلصييقوجو طودلييإطدييدطا  ل جييلطوألعرييل 

دلأ ييي  ططلوتنا  يييطلتتييي ءاط  واطود  يييسطودلء يييي طودءالضيييإطودرقج يييإ

و جييييدطوإلاييييءو و طفطلود ل ي  يييط لديييييولود رع يييل طودءالضيييي لطودرقج ييي لط

ط.ودرلدإطدفاو الوودلق  ءططوإل وج ودرلعل لط لدلت  ءطوودلقو  ءط

 

ط

ط
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 مدخل

طودكييا  وديفيء دكلتإطودءالضيلطودرقج ي لط جر يلطت يجايلطو  ل ي لطفيإطدنر يلطودعنييءط

يي طعطتي طاليال طو  يلول اطتي وذدي ططفوتليو  يلشخي لطودللر ةو طوودلالت ةطدكيانلطتلكيلتالط

طوتيي طودرفييلجعل طعلييتطتتييلي ا تييل طودلعل ر ييلفط لدرطودءالضيي لطودرقج يي لود رع ييلططو  فيي ل

ط.ودقود لووإلقل ر لطوود ايالطووديرن لططودي ي  

لطتقاءاييلطو جد ييل ط لدءالضييطدنو ييةجلدتيياءطعلييتطودلييإططجييةاطوأل فيي لوقييقط ييلجرتطتخلليي ط

وودرلايل ططفإطد   قطوألجيقوإلك لطودررء  لطدلءالضلطودرقج  لطود لتعلطودر لعلونطتعططودرقج  ل

ط.2030ـ2015ودءؤالطو  لءود   لطاطفإطو ت ل طتعطت لض ل طودرءاي

لييتطان يياطعطودعرييسطود لعييق طود ييل طوودرتييلرءطوديية ط ييقونوتييلطعييلنطداييةاطودنلييلققط نطد  ييقط

 لدريييقاءال طوفيييءولطود لتعيييلططف لدرا تيييل طودلعل ر يييلطلصييع قطود رع يييل طودءالضييي لطودرقج ييي 

طقدعليإطووديقووود ضييجطودرلر ياطوو  خيءورطودوطود ايالطدللء  لطوودلكيا طووألعل ار ل طوإلقل ر ل

  و ططودل ييق طوود رييي طفييإوطال لييينط لدلوييل إطودييةا طفودءالضيي لتييل اطودلء  ييلطوديق  ييلطوطرييءأل

طط. يال  لطووديرن لطواتعينط وقرلطدل ت  طووقعطودءالضلطودرقج  لطفج لدلادطودلء يال

لك يلطودرقج ي لطوود لتعيلطودردتيعتطعيسطتي طتقاءايلطو جد يل ط لدءالضيلططفو  القلطتي طذدي 

طودرليقالل  وودرعن لطرءوإطودررء  لطدلءالضلطودرقج  لطت طالال طجةوطودقد سفطادتطداواقطعلفلطوأل

ودرقج يييإططفطوذدييي طدلركييي  طتا تيييل طودلعلييي دودلء يييي فط يييأ واطدنو ر يييلطوتءاع يييلفيييإطود  يييسط

لطتاووديقج ي لطولدي طارع لدايلطودءالضي لطودرتي طاعيقواطود قايقطتكطوتا تل طودلكيا طودرانإ

وودرايل ططفطضيرل لطديقووتالطوو يلرءوجالالطفيإط  و طوأل ووجود كلتيلطود  يقاوظلقوالطفإطارلجطتي ط

طبط:ودرنيرلط الطعلتطودياهطودر ليبفطاللصلطف رلطالعلقط

طودنايضط لدلء  لطوديق  لطوودءالضلط والسطودرا تل؛

طودعرسطعلتطد ياءطودءالضلطودرقج  لطودعر دطترلج لال؛

ط؛عقجلووعلءو طقيوطودلء يالطووألالالق لطع طرءاقطودررلج لطودءالض لطودريل ئطدعر د

طودررلج   ؛وطودررلج ل ط فءطودءو طودءالض لطودنر لالطفإط ويس

طدنو دطودلقوجا طوودرنلفتل طودءالض لطودرقج  ل؛

طقود ل؛ ايالطووديرن لطوودوإلقل ر لطوودوطودر ل لطدرنلفتل طودءالض لودرفلجعلطفإطو

طدف  عطودلالت ةطودريجي   طودنر لطققجودادطودءالض ل؛

طدلتا سطودل لجبطوودلآالإط   طودلالت ة طوودءالضل طوديق  ل ظلجءاططلجضلوتنطو لثرلجطودلء  ل

ط.ودعن 

 خءورطيل طو  و لطو لخالصطووا كعرلطايضحطجةوطودقد سطار عطوإلاءو و طوودلقو  ءطودرلعل لطط

طودرلد لفطورءا لطدي اعطودط لد رع ل طودءالض لطودرقج  لف  ي طوت ل  طصءإطتيوج جل

طدرقج  ل.ود لتعلطودرلك لطودررء  لطدلءالضلطوطدوءولودرخييلط

طودقد س طجةو طايفء ط ن ط تس طودرعن   طعلنل ط ييصطدكلفل طت  طاد ه طعلال طفإ طجد لطل ي  قطتل

طط  ل.ودرقجط لشاونطارع لدادطودءالضدق  ءطت طشأ الط نطدتلعقجدطفإططودنو ر لفطووثلققطعرل ل

ط
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I. اإلطار العام القانوني المنظم لعمل الجمعيات الرياضية المدرسية 
ط يي طدلفكسطت طعقا طقل ي  ل طعلتطتءاع ل طودرقج  ل صطاءدكاطعرسطود رع ل طودءالض ل

طودني ط    طودرءاع ل طودلي لطجةا ط شلرلدالف طودعل  طوإلرلج طدرثس طودنو ر ل ط ل ي  ليصطودقل ي  ل

 ود ل ي  لطودخلصل.طودعلتلطوودنييصط

 النصوص القانونية العامة: .1
ط نل طعلت:طعتلقءطود رع ل طالدطدأ   طود رع ل طودءالض لطودرقج  لط

ط1958 ي يءطط15طدـطوفقودريط1378ارل  طوألودتطط3وديل جطفإطط1.58.376ودوا ءطودفءا طجقدط 
طودرلعلقط لأ   طود رع ل فطعرلطددطدر  ءاطودلر ره؛

ط  طودريوفقطط1430ت طصوءطط22وديل جطفإطط1.09.39ودوا ءطودفءا طجقد ط2009فيءواءطط18دـ

ط طجقد طود ل ين طط07-09 لنو ة طودويس طدعقاس طادت طط5ودءوتإ طجقد طودفءا  طودوا ء ط1.58.376ت 

 .ودرةعيجط عالا
ط  طجقد طط87-06ود ل ين طوديل ج طوودءالضل طوديق  ل ط لدلء  ل طجقدطط لنو ةاودرلعلق طودفءا  ودوا ء

 (؛1989تل طط19)ط1409ت طشيو طط13 للجاخطط1.88.172
ط1993ط علي ءط29دـطودريوفقطط1414ت طارل  طوألودتطط13وديل جطفإطط2.93.764ودرء ي طجقدط 

 ودرلعلقط لدلء  لطوديق  لطوودءالضل.ط87-06 ل ي قطود ل ينطجقدط
ط  طط09-30ود ل ينطجقد طودفءا طجقد طودوا ء ط لنو ةا طط13فإطط1.ط10.ط150وديل ج ط1431جتضلن

 ؛ط87-06جقدطودرعق طدل ل ينطط2010طغفتط24ـطدطتيوفق
ط  طجقد ططجـ1432طذ طود  لط7فإططوديل جط2.ط10ط.628ودرء ي  طلقودرلعط2011ط ي يءط4طدـودريوفق

ط.ودرفلجطاد هط عالاط09-30ل ي قطود ل ينطجقدط 

ط ةاطودوا ء رثل لطودنول طوأل ل إطدللعل دطودرقج إطودخييصإطوديل جط لنوط06-00طجقدطود ل ين 

ط؛2000تل طط19ودريوفقطدـططجـ1421صوءطط15 للجاخطط00.1ط.202فءا طجقدطود

تيي طط15وديييل جطفييإطط1.00.203فييءا طجقييدطودط لنو ييةاطودوا ييءطجوديييل ط00-07جقييدطود ييل ينط 

 يلطوودلكييا فطعريلط(طود لضيإط حعيقواطوألعل ار يل طود ايايلطدللء 2000تيل طط19)1421طصوءط

ط1.16.04وديييل جط لنو ييةاطودوا ييءطودفييءا طجقييدط71.15وقييعطدر  ييءاطودلر رييهط لد ييل ينطجقييدط

 ؛((ط)ص رلطت  نل2016فيءواءطط26)ط1437ت طج  عطوآلالءطط15وديل جطفإط
 فيأنطط2002طايد ييط17ديـطودريوفيقطط1423اريل  طوألوديتطط6وديل جطفإطط02.2.ط382ودرء ي طجقدط 

ي طعيتي طودرء يي طط17وط16و وجاطودلء  لطعرلطديدطدر  يءاطودلر ريهط)ودرل ديلنططوالليلصل طودنو د

طوالليلصل طتقاءالطو جد ل ط لدءالضلطودرقج  ل(؛

http://adf.ly/1YoiUF
http://adf.ly/1YoiUF
http://adf.ly/1YoiUF
http://adf.ly/1YoiUF
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ط2002طايد يييط17دييـطودريوفييقطط1423ارييل  طوألودييتطط6وديييل جطفييإطط2ط.ط02ط.ط376ودرء ييي طجقييدط 

طدلر ره؛عرلطوقعطدر  ءاطو رثل لطودنول طوأل ل إطودخلصط را تل طودلء  لطوودلعل دطودعريتإفط

 النصوص القانونية الخاصة .2
 دلفكسطودنييصطود ل ي  لطودخلصلطت :ط

طفإطالمدرسيةاألساسي للجامعة الملكية المغربية للرياضة  النظام  طوط2طوديل ج طألودتارل  

ط؛2016طفيءواءط11ودريوفقطدـطط1437

ن طدوودلإطط1995تلجسطط17ودريوفقطدـطط1415شيو طط16وديل جاطفإطط54ودرةعءاطودي وجالطجقدط 

 علتطاعقواطود رع ل طودءالض لطودرقج  لط لدرا تل طودلعل ر لطودعريت لطوودخلصل؛
ط  طجقد طودي وجال ط للجاخطط92ودرةعءا طو لخالصطووط2003طايد يط23وديل جا ايل طفإطشأنطدنو د

طوو  خءورل ط لد رع ل طودءالض لطودرقج  ل؛طودلت  س

لت  سط لخالصطووايل طودعي طدنو دطوط2004اي  يطط22 جاطفإطوديلط66ودرةعءاطودي وجالطجقدط 

  خءورل ط لد رع ل طودءالض لطودرقج  ل؛وو 

ط؛درقج  لودل رع ل طودءالض لططفإطشأنطدليعطوديضع لطوإل وجالطوودرلد لط16x094 ودرةعءاطجقد 

ط1997طاي  يط10ططططفإودرقج  لطودررء  لطدلءالضلطوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطط1الدورية رقم  

طود ق طودرقج  ل طدلءالضل طودررء  ل طودرلك ل طود لتعل طدفك لل ط ل لكرل  طدلعلق طوووودلإ ا طاق

 و  خءورطف ال؛

ط1997 علي ءطط7طططفإودرقج  لطودررء  لطدلءالضلطوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطط2الدورية رقم  

ط طجقد طود لتعلط97/006د ت طفإ طو شلءوك طووا  طدي اع طع و ل طد ق  طودررطوودلإ ء  لطودرلك ل

 دلءالضلطودرقج  ل؛

طوودلإط1999ءطفإط علي ودرقج  لطودررء  لطدلءالضلطوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطط3الدورية رقم  

ط ط لألعل ار ل  طوفءوعال ط لد لتعل طودخلصل طوديءإ طت ل   طوإلقل ر د ق  طلوودرقاءال 

 و لد رع ل طودءالض لطودرقج  ل؛

ط2010نيءطشلط20فإطودرقج  لطودررء  لطدلءالضلطود لتعلطودرلك لطوديل جاطع طط16الدورية رقم  

 عي طد ياسطعي طووايل طو  خءورطفإطود رع لطودءالض لطودرقج  ل.

ط2011ط يء يط17فإطودرقج  لطودررء  لطدلءالضلطوديل جاطع طود لتعلطودرلك لطط18الدورية رقم  

  ل.ودرقج طدلءالضلودررء  لطود لتعلطودرلك لطفإطودتني طووايل طو  خءورططدتقاقعي ط

طاعقواطتكلد طود رع ل طودءطمراسلة وزارة الداخلية الجوابية  طديت ططتت ءا طشأن الض لطفإ

طقطجط .ط/1689د تطجقدطط2011غفتطط4ودرقج  لطفإط

II. لجمعيات الرياضية المدرسيةالقانوني لتأسيس ال 
ط طاد ه طودرفلج طوديق  ل طودلء  ل طدر لض ل طقل ين طجقدطوودرعق ط ل  لري ل وديل جطط30-09ط لد ل ين

طوط ل ي  هط2010غفتطط24تيوفقطط1431جتضلنطط13فإطط1.10.150 لنو ةاطودوا ءطودفءا طجقدط

ط:طاللصلط2011 ي يءطط4جـطودريوفقطدـط1432ذ طود  لطط7وديل جطفإطط2.10.628ودرء ي طجقدط

 ط:  2المادة رقم طدل    ط ن طادت طدف ء طوودءالضطتل اودلإ طوديق  ل طفإطار اايلجطل ودلء  ل عطال

إطدعريتوتا تل طودلء  لطوودلعل دطودرقج إطودعريتإط وطودخييصإطوتا تل طودلكيا طودرانإط

علدإط دطود وطودخييصإطووإلصالع ل طودت ن لطوعةوطفإطار عطودرا تل طود لتع لطوتعلجقطودلعل

طودعريتإط وطودخييصإ؛
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طط: 3المادة رقم  ط طجالضوودلإ طدن طعلتطوايبطاعقواطارع ل ط كس طتقج  ل تا تلطط ل

طودرقج إطودعريتإط وطودخييصإط وطدللكيا طودرانإطودعريتإط وطو إطدخييصدللء  لطوودلعل د

ط عقا؛ط04ارع لطجالض لطري لطألعكل طودرل اط

  ط:  4المادة رقم طجقد طودفءا  طودوا ء ط عكل  طوفق طودءالض ل طود رع ل ط1.58.376دلأ  
طودنييصطود ل ي   طف ءا طضر  طاد ه طو ودرفلج طعقو طودلر ره طدر  ءا طوقع طعرل طودعلتل ل و ط لثنل

طوآلد ل:

o ط طودرا تل طتقاء طودرقج  ل طودءالض ل طود رع ل طودلء  لطواي لطودلأد اء س ط  لدةا  لطوديق طت 

طوطوودءالض ل طوديق  ل طودلء  ل طارلج ين طودةا  ط ال طودرت ل   طودلالت ة طفلدءالض وطووأل ف لت 

ط طتناد طود لصءا  طا    طتنييصطعل طة آبائهم أو أولياء أمورهمبموافقشءا ل طجي طعرل فإطه

طالعلقط طقل ينطو دلاوتل طوودع ي   لطودقواللط وجافط)تءو للطولي  حطودلعاقو طودنلشئلطعنادف رل

طقطجةوفإطشأنطديت ططتت ءاطاعقواطتكلد طود رع ل طودءالض لطودرقج  لطودرقجالطضر طتالع

 ؛ودقد س(
o ط طثلثل طط عضل الكين طووتكل  طودد رع ل طودلء  ل ط  لدةا طت  طودرا تل طتقاء طاء  ه يق  لطدة 

وآلالءططثلثادووودءالض لطودةا طانلخيينطت طدقنط تالقادطوعنقطو قلضل طاع نادطتقاءطودرا تلفط

 ؛ اضلت طدالت ةطودرا تلطودرنلخي  طت طقيسط تالقادط
o لط فألوع ططوودرتاو طفافلجكطجق  طارع لط تال طوآ ل طو ود ل طودلالت ةط وطت طانيبطعناد 

طجال؛د رع لط يولطو لفلوتكل ط ل طدق  ءطودرا تلطفإطوعةوطترثسطتطفودريو الط لدرا تل

  ط:  5المادة رقم طوودلعل د طودلء  ل ط را تل  طودر قثل طودءالض ل طود رع ل  درقج إطودنلود

ط طودلكيا  طتا تل  ط و طودخييصإ ط و طود لتعلططودرانإودعريتإ طفإ طودخييصإ ط و ودعريتإ

طو طدلءالضلطودرقج  ودرلك ل طودءالضلطودرقج  لطوطفلـدررء  ل طدنر ل طتارل طف الطودنايضودنلرط ال

ط طجقد طودةعء طودتلد  طودفءا  طودوا ء ط عكل  طعل ال طودلط1.58.376ودتء  طدر  ءا طوقع ر رهطعرل

ط ن(طوا  ط30-09طينطودلء  لطوديق  لطوودءالضلطجقدووألعكل طودخلصلطودرنييصطعل الطفإط)قل 

ط.وإلقل رإطدلي وجا(طودرقاء)طتالطوأل ل إطت طرءإطوإل وجاايل قطعلتط ول

د لتعيلطوو طا ي طدل رع ل طودءالض لطودرقج  لط نطدفلجكطا طفإطودرنلفتل طودليإطدنورايلط

طودرلك لطودررء  لطدلءالضلطودرقج  لط وطدنودطد تطاشءوفال.

ءلطودعيل طدلويطفيإطود ريعط ررثيسطعنيهطد رع يلطودءالضي لطودرقج ي لط نطافيلجكوركل طوا قجط 

طفإطودوءلطود اي طو ااااطود لتعل.طوت طددطفوإلقل رإطدل لتعل

ط

ط

ط:جرلطارءطدأ   طود رع ل طودءالضلطودرقج  لط رءعلل  ط  ل  ل  

 :ودرقج  لدل رع لطودءالض لططود رعطودعل طودلأ  تإع قط .1
ط30ط-ط09دطوودرعييق ط لد ييل ينطجقييط ييل  لري ييلطدر لضيي ل طقييل ينطودلء  ييلطوديق  ييلطودرفييلجطاد ييهط

وطط2010غفيتطط24تيوفيقطط1431جتضيلنطط13فيإطط1.10.150وديل جط لنو ةاطودوا ءطودفءا طجقيدط

فط2011 ييي يءطط4جييـطودريوفييقطدييـط1432ذ طود  ييلطط7وديييل جطفييإطط2.10.628 ل ي  ييهطودرء ييي طجقييدط

ضيير طف ييءاطودنييييصطود ل ي  ييلطودخلصييلفط  يي ططط ييل  لودرفييلجطاد اييلطط54وودرييةعءاطودي وجاييلطجقييدط

تا تل طودلء  لطوودلعل دطودرقج إطودعرييتإط وطودخييصيإطدت قو طوودتل اطجق تل طوجؤ ل ط ل
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ود ييتطاشييءوإطوتا تييل طودلكيييا طودرانييإطودعريييتإط وطودخييصييإطووإلصييالع ل طودتيي ن لط

 لدرقاءال ططودرلك لطودررء  لطدلءالضلطودرقج  لطودت قو طوودتل اطجق تل طوجؤ ل طفءولطود لتعل

وف يلطدرييو طودنويل طفطت لطإلعيقواطارع يل طجالضي لطتقج ي لع قطاريلطعلتلطدأ  تارلططوإلقل ر ل

 .طودخلصلط لدرالعقو ءاطدل رع ل طودءالض لطودرقج  لطودرءفقطضر طودطوأل ل إطودنريذاإ
 :ططوإلاقولطود ل ي إطدرل طود رع ل .2

 اييسططاييلدطوإلاييقولطود ييل ي إطدرليي طود رع ييلطودءالضيي لطودرقج يي لطدييق طودتييل ل طودر ل ييلطفييإ

ديثيلققطو قيلاطثالثينطايتلطو لقو طت طدلجاخطع قطود رعطودعيل طودلأ  تيإفط   يجطا ي ط نطالضير ط

طودنوييل )وتناييلططودر لي ييلطتيي طرييءإطودتييل ل طودر ل ييلطو لدنتييخطودكلف ييلط عضييالطتيييل قطعل ييه

طخ تطـطكل  ق لط عضل طودرطـطت ضءطود رعطودعل طودلأ  تإطـطودقواللإط ولتالطـطدل رع لطوأل ل إ

ط.ودتيو قطودعقد لطألعضل طودركل (طشيوجق تخطت طووديرن لططودي لققت ط

ط  نتيخلطتيالعي  طعليتطجؤ يل طود رع يل طودءالضي لطودرقج ي لطتيوفيلاطود لتعيلططط: مالحظة

ط101قطودعنييونطودليلدإ:طصينقوقطوديءايطاديتطود رع يلتكلي طوإلاقولطود يل ي إطو ق يلط عضيل طوصسط

طودء لر.ط–وديءاقطودرءعا ط

درفيلجطعلدلطد قاقطتكل طود رع يلطا ي طوإل   طديق طودتيل ل طودرعن يلط ينو طوديثيلققطوطوفإ

طود ل ي إ(.طلاد الط عالاطتءف لط لديصسطودخلصط لدلأ   ط)وصسطوإلاقو

ط

III. لجمعيات الرياضية المدرسيةاإلداري لتسيير ال 
تييلطفطاء  ييهطتييقاءطودرا ج ييعط يينيو ألتكليي طتنلييقبطودءالضيي لطودرقج يي لطاتيي ءطود رع ييلط

 طدييقنطانلخيييينطتييطفلط لدرا تييل ودلء  ييلطوديق  ييلطوودءالضييط  ييلدةاتيي طط عضييلقهط(2/3)والكييينطثلثييلط

وديةا طديدططوآلالءطت طدالت ةطودرا تلط(1/3)طوودثلجط تالقادطوعنقطو قلضل طاع نادطتقاءطودرا تلف

عرييتإط عضطتا تل طودلعل دطودفطود قجطوإلشلجاط نطفإطود رعطودعل طت طرءإط تالقادطو لخل اد

ل اطووعيقطدريطودثل ي طوإلعقو  طوودثل ي طودلأج لإطدليفءطف يططعليتط  يللذط  ودلعل دطودخلصط لدتلكو

افطاتيرحط لدرا تيلفطوود لديلطجيةطودءالض لطد رع لوودلء  لطوديق  لفطترلطايع طتعهطدفك سطتكل ط

طضييللدءال دايدطادريل طتي ط ويي طودرا تيلطدءؤ يل طجيةاطودرا تيل طو  يلعل لط أ ييلدةاطتييو ط اليء ط

  يولطقل ي  ل.ط(3/2)وذد طدللرك طت طود يي طعلتطثلثإطودركل ط

وفالطتاريلطدتي  ءطشياونطود رع يلطف ريلط طالنيلفتطتيعطتييلد الطو جيقطود رع يلركلي طودنلرط 

طو ولتالطوأل ل إط   جطاض لعط ـ:

 دنو ةطقءوجو طود رعطودعل ؛ 
 تعل؛ طودقواللإطدل لودنولوأل ل إطوطودنول وضعط ول ط واللإطدل رع لطاليوفقطتعط 
 د ي سطتقوال سطود رع ل؛ 
 ط طتخليلدفك س ططد لن طودضءوجاف طعنق طتاقلل ط و طوت ل  وقرل طوالليلصلدال ا طود قاق

 عرلال.
طتيي طودنوييل ط19ادييتطط15ود ييق طودراييل طودلييإطاضيي لعط اييلط عضييلؤاطري ييلطدلريييو طتيي ططجييةوط

ط.العقودرءفقطضر طف ءاطودرطودءالض لطودرقج  لطوأل ل إطودنريذاإطدل رع ل

ط

ط
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ط

ط

ط

IV. التدبير المالي للجمعية الرياضية المدرسية 

ريةعءاطودطدر لضي ل دخضعطود رع لطودءالض لطودرقج  لطفإطديق  ءطشياو الطودرلد يلطوودرل ايلط

طرع يل دل طوودرلد يلطوإل وجايلطوديضيع لطدلييعطشأنطفإط094طxط16طجقدطودرةعءاوط66ودي وجالطجقدط

ودررء  يلططوديل جاطع طود لتعيلطودرلك يلط16وطط3ط-ط2ط-ط1ودقوجال طجقد:ططودرقج  لطوعةوطودءالض ل

دلءالضييييلطودرقج يييي لفطوودرلعل ييييلط ل قاييييقطووايييييل طو شييييلءوكطودتييييني طفييييإطود لتعييييلفطوع و ييييلط

ططو لخالصالفطورءا لطدي اعالطعلتطتكي ل طود لتعلفطوا ءو طت ل  طصءفال.

 مدرسيةواجبات االشتراك السنوي في الجامعة الملكية المغربية للرياضة ال 

ط10.00ووايي طو شييلءوكطودتييني طفييإطود لتعييلفطفييإطعفييءاط جوجييدط)ط1ودقوجاييلطجقييدطعييق  ط

عي طعييسطدلر ييةط رخلليي طع يقط قيييتفطوذديي طط ججرييل(ط20.00ع ييقط   ييتطوعفيءا ط ججرييلط)ط جوجيد(

طتتليال طودلعل دطودخلصطوودعريتإ.ط

ووعلييييلجوطدلويييلو طودرتيييلي طو الريييلعإطدلرنخيييءر  فطفح يييهطالعييي  طعليييتطفيييءولطود لتعيييلط

 عيالافططد قاقطتيلغطو شلءوكطودخلصط كسطتا تلطفإطعقو طوديواي طودر يق ط لدرقاءال طوإلقل ر ل

واي طوودخلصلطو عيقو طودلالت يةط ايلطوتيليغطعرلطانيرإطوضعطديوقحطاللصلط لدرا تل طودعريت لطو

طا.ءوكطودة طالع  طعلتطتنخءر الط  وؤو شل

 ييلو طال نط يينو طودرا تييلط وط عثييءطفييالطانيرييإططنتلرقج ييل تيلطودعييلقال طودلييإطدييقاالطروييالنط

  جوجرل(.ط30.00) ججرلطووا طوشلءوعادطت لرع  طثالث  ط

 ية المدرسيةكيفية استخالص واجبات االنخراط في الجمعية الرياض 

ططط(ط094طxط16وطجقيييدط66)جقيييدططوديييي وجال  طودتيييلدولإطوديييةعءل طودريييةعءد  ط ري يييلطدر لضييي

لفطوودليإطالصطووايل طودلت  سطوو  خءورط لد رع ل طودءالض لطودرقج ي دعرل لطو لخطرل  ودرنو

طدخي طدرت ء)ا(طودريلدحطو قليل الط لدرا تل طودلعل ر لطصالع ل:

بطو لخالصطووايل طو  خءورطفإطود رع ل طودءالض لطودرقج  لطواايقوعالطفيإطود تيلط .1

طود لج طدلرا تل؛

ءطقج يي لط)تييقاءاط وطتييقاود  ييل طد ييتطتتيياود لطجق تييلط وطجقيي  طود رع ييلطودءالضيي لطودر .2

لج ط  طتل طود رع لفط ل ياسطود ي طود ل ي  لطتي طود تيلبطود ي لعلونطتعط تودرا تل(فط

 دلرا تلطادت:
 لطجقيدط) ود تلبطود لج طدل لتعلطودرلك لطودررء  يلطدلءالضيلطودرقج يCCP 5094-70 X –ط

 ودء لر(ط؛
 لألعل ار لطود ايالطدللء  لطوودلكيا ؛ود تلبطود لج طدوءلطود لتعلطط  
 وإلقل ر ل؛طاءال لدرقطلود تلبطود لج طدوءلطود لتعطط 
 طود تلبطود لج طدل رع لطودءالض لطودرقج  لط لدرا تل.طط

طفيإطود رع ييلط طعيسط ينلط ل ياييسطتييلدغطو  خيءور انيييءطتيط31ود  يل طفيإط ايسط طالعيق ط .3

 ا؛دل ال طودرعن لط نو طودرت ءاطودرفلجطاد الط عالطفودءالض لطودرقج  لطودرتلخليل

file://///XXXX-PC/../Hamid.Ibnfakih/Application%20Data/Microsoft/Word/le17lmai/Circulaires/circulaire1
file://///XXXX-PC/../Hamid.Ibnfakih/Application%20Data/Microsoft/Word/le17lmai
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 يهط لنلاطتي طريءإطود رع يلطوعيسطتيلطدلييفءطعلديدإطتارلطاء طودل ا او طووأل وو طودر .4

 جةاطوألال ءاط لدرا تلطري لطدللنو رل طود لج ط الطودعرس.
ا ي طتقاءوطودرا تل طو  لقوق لفط لإلضيلفلطاديتطتايلتادطعءؤ يل طدل رع يل طودءالضي لط .5

 را تيييلدادفط يييقوجطجقييي  طودرييييلدحطو قلييييل الط رفيييلجعلط عضيييل طود رع يييلطودءالضييي لط

ودريةعءد  طاتء طعل ادطتضرينطقل ينطودلء  لطوديق  لطوودءالضلطوت ليي ط لدرا تلطودةا ط

ليييق  ءطشييياونط  وودخلصيييل  (ططط094طxط16وطجقيييدط66)جقيييدطوديييةعءطوديييي وجال  طودتيييلدولإط

 .رع لطودءالض لطودرقج  لطود 
إطوالع  طاايلجالطعلتطعسطارع لطجالض لطتقج  لط نطدليفءطعلتطعتلبط ءايق ط وط نكي .6

طدلل إطودل ياال طودرفلجطاد الط ل  ل.ط

طملحوظة:
وقلنيييل طوديييق  ءطوصييي ل لطودل ا ييياو طودءالضييي لطودرقج ييي لططاي يييتطتييي طواللييييلصطود رع يييل

ق تيلطج لتهطد تطاشءوإطفطوتيوفلاطتت ءطودريلدحطو قليل الط وطت طا ي طتودضءوجالطووأل وو 

طفإط الالطعسط نلط جو  لطدل    طاء جل.طل وطجق  طودرا تلط يضع لا

 توزيع واجب االشتراكات على مكونات الجامعة 

ضييلطدييي لطتييقوال سطو شييلءوعل طودتيينيالطدللالت ييةطفييإطود لتعييلطودرلك ييلطودررء  ييلطدلءال

لط طود لتعيييلطودرلك يييلطودررء  يييودييييل جد  طعيييطط2وطط1طل طوديييقوجال  طجقيييد: ودرقج ييي لطري يييلطدر لضييي

طدلءالضلطودرقج  لطعلتطودن يطودللدإ:

 ؛(%ط65)الرتلطو لينط لدرلقلططود رع لطودءالض لطودرقج  ل:طعيل 
 (؛%ط10)طعفءاط لدرلقل:طوإلقل ر لطدلي وجاط لدرقاءاللطعيلطفءلطود لتع 
 ؛(%ط5)الرتلط لدرلقلطفءلطود لتعلط لألعل ار ل:ططعيل 
 ايلطددنضلإطط؛(%ط15) لدرلقلطالرتلطعفءطدررء  لطدلءالضلطودرقج  ل:طلك لطوعيلطود لتعلطودر

 %(.ط5الرتلط لدرلقلط)ط نتيل عدطودءالضلطودرقج  لطعيلطصنقوقط
  للجمعية الرياضية المدرسية الماليةضبط المحاسبة 

دنييلرط ييأت  طتييل طود رع ييلطودءالضيي لطودرقج يي لطتارييلطضيييططعتييل ل طود رع ييلطودءالضيي لط

طرل ييلطد ياييسطتييقواللالطتيي طرييءإطتتيي ء)ا(طودريييلدحطو قليييل الط لدرا تييلودرقج يي لفطودليييعطع

درلد يلطود تلبطود رع لطودءالض لفطواخي طألت  طودرل ط اضلطصءإطو علرل و طودنو ةطود ءوجو ط

ل هطضييططودريل قطعل الطت طدقنطودركل فط   جطايقعطتعطودءق  طعلتطوديثلققطودرلد لفطوالع  طع

طودتيي ال طودخلصييلط لدرييقوال سطوودنو ييل طوعييةوطتيييءجو طوديييءإطديعييلوتتيي ططودرلد ييلودر ل يييلط

ط دلفءورطوودر لض ل طودللد ل:ط

 ودلءق دطوودلأش ءطعلتطودت ال طقيسطودفءولطفإطو لعرلدال؛ 
 ود ءصطعلتطشريد لطودلقوا طوص لطودعرل ل طود تل  ل؛ 
 ت ل  لطودريلدغطودر يللطوودريءوفلطديثلققطودلق  ء؛ 
   يل طوودلييايل ط ثنل طعرل ل طودلقوا ؛د ن طودر يطوودلف 
 عيءطود تل ل طفإط الالطعسط نلط جو  ل؛ 
 ااءو طودريو  لطو  سطوديلفإطوإلا ل إطادتطودتنلطودريود ل؛ 
 د قاقطوديضع ل طودرلد لطودتنيال؛ 
 وعووال؛طءوودويود دءد  طودرتلنقو ط 
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 . د قادطودل ءاءطودرلدإطودتني 
ال ط لدريقاءا يقطدويءولطود لتعيلطط3ضي ل طودقوجايلطجقيدطود قجطوإلشلجاطاديتط  يهطري يلطدر ل

طسطع  .تءوقيلطودليعطودلق  ءطودرلدإطووإل وج طدل رع ل طودءالض لطودرقج  لطفإطعطوإلقل ر ل
ط

V. مجاالت الصرف المتعلقة بالجمعيات الرياضية المدرسية 
 ودرفيلجطاد ايلطضير طودنيييصطود ل ي  يلطودخلصيلفطط3ودقوجالطجقدطو  القلطت طتضرينط

طف قطددطد قاقطت ل  طوديءإطودرلعل لط لد رع ل طودءالض لطودرقج  لطعلتطودن يطودللدإ:

 ليي طدوييلجءو طلرفييلجعلطفييإطتخلتيييلجا طدن ييسطودرةاييلطفييءقطودرا تييلطوتييءوف  ادطد

 ؛طودرقاءال طوإلقل ر لوإلقل ر لطودرنورلطعلتطصع قططودي ي  
 تيلجا طدنو دطودلولجءو طودءالض لطعلتطصع قطودرا تل؛ 
 دنو دطعوال طفن لطوث لف لطوجالض لطوتعيلجضط واليسطودرريءبطواللجايهطوعيسطوأل في لط

 ودلإطاعلرقجلطودركل طوودلإطدنت دطو جقوإطود رع ل؛
 لعلطودءالض لطدوءقطودرا تل؛وألتوشءو طوألديتلط 
 شءو طايوقاطدلف  عطودلالت ةطودرلويق  ؛ 
 تيلجا طعوال طو ل يل طودكءادطوأل  ل طووألرء؛ 
 تيلجا طدا ئلطواصال طوص ل لطودرنفآ طودءالض لطوودرتلي عل ط لدرا تل؛ 
 ودءالضيييلطوتييييلجا طشيييءو طوصييي ل لطودعليييل طودءالضيييإطودضيييءوج طدللء  يييلطوديق  يييلطط

 ااطودعلل طودة طديفءاطودي وجا؛ودرقج  لطدلعا
 علريقجلطوودرعنيي طد ر يعطودييءوتقطودليإطدطوودلياتل كإودرتلجرلطفإطديف ءطودقعدطودرلدإط

 ؛وودلكيا طودرانإو وجاطودلء  لطوديرن لط
 تيلجا طشءو طودكل طوودر ال طودرلخييلطفإطودلء  لطوديق  لطوودءالضل؛ 
 يل طوألود يلطوودرتيلجرل طفيإط  و ط وتييلجا طشيءو طوأل وايلطودليإطدل ليايلطوإل يعلفل ط 

ط.ودعالجطوودل ي  طدولققاطودررلج   طوودرارءا 
 

VI. درسيةاإلثبات الخاصة بالتدبير المالي للجمعية الرياضية الموثائق نماذج ل  

 :سجل املداخيل 

 شكل الغالف 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  لدرقاءالطوإلقل ر لءلطود لتعلطف

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

 
 

 
 

 

 
 

 

 
طود رع لطودءالض لطودرقج  ل

   سطودرقوال س
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 حمتوى السجل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :سجل النفقات 

 شكل الغالف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N° 000001    ..................../...........................السنة الدراسية: 

انخراط التالميذ  المبلغ مصدر المداخيل التاريخ ر.ت

 المسجلين

مداخيل 

 أخرى
 مالحظات المجموع

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

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

 

 

 

 
  لدرقاءالطوإلقل ر لفءلطود لتعلط

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

 
 

 

 

 
 

            
 

 
طود رع لطودءالض لطودرقج  ل

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

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

....................................   
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 جلحمتوى الس 

 يصاغ هذا اجلدول على صفحتني متقابلتني ابلسجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سجل الصندوق 

 شكل الغالف 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  لدرقاءالطوإلقل ر لفءلطود لتعلط

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

 
 

 

 

 

 

 
طود رع لطودءالض لطودرقج  ل

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

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

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

 

   سطودينقوق

  ..................................السنة الدراسية: 

 التاريخ ر.ت
 الجهة

 المستفيدة
 لوازم رياضية أدوات المكتب المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

N°000002 

 مختلفات المجموع مالحظات

 األنشطة الرياضية المدرسية
العدو 

 الريفي
كرة 

 الفدم

الرياضات 

 اعيةالجم

ألعاب 

 دالجمنازيا القوى
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 حمتوى السجل 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 منوذج لشهادة التسلم 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  لدرقاءالطوإلقل ر لفءلطود لتعلط

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

 
 

 

 

 

 
ءالض لطودرقج  لود رع لطود  

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

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

 
N° 000001 

 عف طودينقوقط للجاخ
 

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

 

   

  ............................................: ....  .................................... : المداخيل إلى رقم

 : ................................................  .................................... : إلى رقم النفقات 

 :  الرصيد                  

 

  ................................ : الباقي بالصندوق

 .......................                  .................................................. ........ :  التسبيقات

  .............................. : الباقي بالحساب 

طيمنع منعا كليا حذف أو تمزيق ورقة من هذا السجل:ططجل طاقو

 

 

 
ديرية اإلقليميةبالمفرع الجامعة   

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

 

 

 

 

 

ط

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

طN° 0000002طشال 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

طودءق  *

ط لق طودءق   وط*

طودكلد طودعل  و*

ط

ط ت  طودرل 
ط

ط

طودرتلو ق

 

 

................................... 
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 منوذج لتوصيل 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 )منوذج لشهادة املصاريف )خاصة أبمني مال اجلمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بالمديرية اإلقليميةفرع الجامعة   

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

 

 

 

 

طلض لطودرقج  لطدرا تلود رع لطودءا
ط...............................................................

طديص س
ط...............................................................................  لطودريقعط  ولهطودت قط:ط

ط..............................................................درا تلط شاقط  نإطديصلتطت طودت قط ت  طتل طود رع لطودءالض لطودرقج  لط

طط.....................................................  فلءطجقد.......................................... ش  طجقد:طططط............................................ ريلغط
 ..................................................................................................................................................................وذد طت ط اسط

طط..........................................................................................................................................................................................

ط......................................طفط للجاخط........................عءجط ـط

ط

ط

طوإلتضل 

طططط

ط

 

 .......................................أنا الموقع أسفله: 

سلللليد أملللللين مللللال  الجمعيلللللة تسلللللمت ملللللن ال

 ...................................الرياضية المدرسية: 

 .......................................................بمبلغ: 

 ................................................... : أجل من

 .................................رقم البطاقة الوطنية : 

 ........................................ بتاريخ : المسلمة

 

 

 
بالمديرية اإلقليميةفرع الجامعة   

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

 

 

 

طود رع لطودءالض لطودرقج  لطدرا تل
ط...............................................................

طشال اطودريلجا 

طت  طتل طود رع لطودءالض لطودرقج  ل:   لطودريقعط  ولهط

 ......................................................................نيابة .. ....................................................................لمؤسسة: 

 ..............................................................................................................: أشهد أنني قمت بالمصاريف التالية

 ....................................................................................................................................................... ألجل :

طاطودالق لطفإطتيلغعيءطتيلغطتيلجا طجة
........................................................................................................................................................................ 

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

 

 أمين مال 

 الجمعية الرياضية المدرسية

 الكاتب العام 

 للجمعية الرياضية المدرسية

 



 دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

 مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية 18

 

 

 
 

 ة()خاصة مبرافقي الفرق املدرسية أو أعضاء مكتب اجلمعي وذج لشهادة املصاريفمن 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  منوذج لفاتورة 

قة ابجلهة ة هبا واملتعلاملتوفر و رية هذه الفاتورة فقط لالستئناس، املهم هو األخذ بعني االعتبار البياانت الضرو 
واحلساب  (Patente)اواالبتانت فاتورة والسجل التجاريكالعنوان وأرقام اهلاتف والفاكس ورقم ال املسلمة هلا

 .البنكي، والصندوق الوطين للضمان االجتماعي إذا كان متوفرا

  

 
 
 
 
 
 

 

 
بالمديرية اإلقليميةفرع الجامعة   

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

 

 

 

طود رع لطودءالض لطودرقج  لطدرا تل
ط...............................................................

طشال اطودريلجا 

ط.................................................................................................ط  لطودريقعط  ولهطودت قط:

ط شاقط  نإطقرتط لدريلجا طودللد ل:طط.........................................................ط يولإ

1. ...................................................................................................... 

2. ...................................................................................................... 

3. ...................................................................................................... 

4. ...................................................................................................... 

ط لطفإطتيلغعيءطتيلغطتيلجا طجةاطودالق
....................................................................................................................................... 

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

 اتضل ططط

 

 

 

 

 

 

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

Qté Désignation des fournitures Ou de 

Services 
P. Unitaire P. 

Total 

    

Fournisseur : ………………………...………. 

…………………………..…………………………………………… 

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

R.C n° : ……………………………..…….………… 

Patente n° : ……………………………………. 

CNSS n° : …………………………………………. 

CCP ou CB : 

 I.C.E :…………….…………………………. 

 

FACTURE 

A ……… ............................................. ..……... Le, …...................... /… ..........…../……...…..…… 
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 منوذج حملضر اجتماع اجلمعية الرايضية املدرسية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ودرقج  لطود رع لطودءالض ل  

..................والتكوين المهني:  اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية المديرية  

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

: .............................................................................لموسم الدراسيا  

 

 ................التوقيت:  .......................المكان  ........................التاريخ: 

 الحضور : )انظر الئحة الحضور(

 ..................................................................................الغياب بعذر: 

 ..........................................................................الغياب بدون عذر: 

طاقو طوألعرل :

 ..............................................................................:ط .1
 ..............................................................................:ط .2
 ..............................................................................:ط .3
 ..............................................................................:ط .4

  ط:تنلقفلطاقو طوألعرل
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

-1- 

 ...........ط:محضر اجتماع رقم

 

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

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

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

 

طودليص ل :

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

 

 ديق عل طود ضيج: 
 

طودليق عطوديولطوإل دطودكلتس

ططط

ططط

ططط

ططط

ططط

ططط

ططط

ططط

ططط

ططط
-2- 

 

-  2- 
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  املدرسية ةالرايضي للجمعيةمنوذج للتقرير املايل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
مديرية اإلقليميةبالفرع الجامعة   

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

 
 

 

 

 

طود رع لطودءالض لطودرقج  ل

ط................................طدرقج ل

ط

طودل ءاءطودرلدإ

 
 المداخيل كانت على الشكل التالي:

 درهم..…… استلم مكتب الجمعية الرياضية مبلغا صافيا يقدر بـ: 

 درهم..……ططط2008/طط09د رع لطودءالض لط نل:علققو ط تيلطو خءورطودلالت ةطفإطو

 درهم..……ط2009/طط10علققو ط تيلطو خءورطودلالت ةطفإطود رع لطودءالض لط نل:

 درهم..……ط2010/طط11علققو ط تيلطو خءورطودلالت ةطفإطود رع لطودءالض لط نل:

 درهم..…… :مجموع المداخيل  ..... 

 

 الي:لمصاريف الجمعية كانت على النحو التا

 درهم..….…… عامة: مصاريف .3

 درهم..….……طـطد قاقطودركل 

 درهم..….……طـطفلحطود تلب

 درهم..….……طـطج ي طتت طود تلب

 درهم..….……  اإلصالحات والصيانة: مصاريف .4

 درهم..….……طـطص ل لطودرءوفقطودي  لط

 درهم..….……طـطص ل لطودرءوفقطودءالض ل

 

  

 

 درهم..….…… ياضي:التجهيزات والعتاد الر مصاريف .1

 درهم..….……طـطشءو ط ق  طجالض ل

 درهم..….……  التظاهرات الرياضية: مصاريف .2

 درهم..….……طـطوقلنل طود يوقاط وطودر قود ل ط

 درهم..….……طـطتيلجا طعوسطشل 

 درهم..….……طـطتيلجا طدرقالطودلالت ة

 درهم..….……طـطتيلجا ط  سطودلالت ة

 ................ط ججد.......طت ريلطودريلجا :

: و اةوطا قجطودرقالءطوديلفإطفإطعتلبطود رع لطودءالض لطفإط قوالطجةوطودري دط ـ

 .......................... درهم.

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

 اتضل ط ت  طتل طود رع لططط

 



 دليل الجمعيات الرياضية المدرسية

 مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية 21

 

 قــــاملالح
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 النظام األساسي للجمعية الرايضية املدرسية
 .......................................................................... )1(بـ

 
املتعلق  1958)نوفمرب  (15 1378مجادى األوىل  3الصادر يف  1.58.376بناء على الظهري الشريف رقم 

 ادر يفالص 1.73.283اجلمعيات، كما وقع تغيريه وتتميمه ابلظهري الشريف رقم  حبق أتسيس
 ؛1973)أبريل  (10 1393ربيع األول  6 

 شريف رقميذه الظهري الاملتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة الصادر بتنف 06.87وعلى القانون رقم 
 منه؛ 5و  4تني وخصوصا املاد 1989)ماي  (19 1409من شوال  13بتاريخ  1.88.172

بتطبيق  1993)أكتوبر  (29 1414من مجادى األوىل  13الصادر يف  2.93.764وعلى املرسوم رقم 
 املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة. 06.87القانون رقم 

 
 1املادة 

 ....... .......................................................... )2(مبؤسسة...........................................حتدث ابتداء من اتريخ 

 .......... ..........................قليم إالتابعة لنيابة عمالة أو ............................................................. )3(الكائنة بـ

 .................................................................... )4(مجعية رايضية مدرسية تسمى اجلمعية الرايضية املدرسية لـ
ختضع و ضة املدرسية( بية للرايملغر اتنضوي اجلمعية اىل اجلامعة الوطنية للرايضة املدرسية )اجلامعة امللكية 

 ألنظمتها وتلتزم بقراراهتا.
 

 الباب األول
 أهداف اجلمعية

 2املادة 
 اىل:هتدف اجلمعية 
 بية البدنية والرايضة داخل املؤسسة؛ـ النهوض ابلرت 

 ـ العمل على تطوير الرايضة املدرسية وتعميم ممارستها؛
 الرتبوية واألخالقية عن طريق املمارسة الرايضية؛ املبادئـ تعميم 

 ـ نشر الروح الرايضية وتنميتها يف نفوس املمارسني؛
 ـ تنظيم التداريب واملنافسات الرايضية املدرسية؛

 ة؛يف املنافسات الرايضية اإلقليمية واجلهوية والوطنية والدولي ـ املشاركة
 ـ تشجيع التالميذ املوهوبني وتنمية قدراهتم الرايضية؛

 يذ.ـ استثمار الرتبية البدنية والرايضة لتسهيل التقارب والتآخي بني التالم
 
 يلي؛انوي التأهيم الثو مؤسسات التعل: أكتب مؤسسات التعليم االبتدائي أو مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي أ1
 : أكتب اسم املؤسسة؛2
 : أكتب اسم البلدة أو اجلماعة؛3
 : اكتب اسم املؤسسة.4
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 الباب الثاين
 تشكيل اجلمعية وإدارهتا

 الفرع األول
 العضوية
 3املادة 

سة ملسجلني ابملؤسا لتالميذمن او تتألف اجلمعية ابإلضافة اىل الرئيس من مدرسي الرتبية البدنية والرايضة 
 املمارسني للرتبية البدنية والرايضة.

 4املادة 
نشاط تقوم به  كة يف كلشار ميكن أن يقبل ابجلمعية أعضاء شرفيون، وختول العضوية الشرفية لصاحبها امل

 اجلمعية دون أن يكون له حق الرتشيح والتصويت.
 

 5املادة 
 ادية أو معنوية للجمعية.يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات م

 
 6املادة 

 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؛
اف تتعارض مع أهد م أبعماللقياـ التشطيب الذي يقرره املكتب بعد االستماع اىل املعين ابألمر على إثر ا

 ومبادىء اجلمعية؛
 ـ فقدان الصفة اليت خولته حق الرتشيح لعضوية املكتب.

 
 الفرع الثاين

 أجهزة اجلمعية
 7املادة 

 تتكون أجهزة اجلمعية من اجلمع العام ومن املكتب.
 

 8 املادة
 لرتبية البدنيةلمارسني ذ امليتكون اجلمع العام من مدرسي الرتبية البدنية والرايضة ومن ممثل للتالمي

 والرايضة عن كل قسم ابملؤسسة ومن األعضاء الشرفيني.
 9 املادة

 بطلب من الرئيس أو من ئطار سنوات وميكن دعوته الجتماع  (4)يعقد اجلمع العام دورة عادية كل أربع 
 عمال.دول األجبرفقة معضاء املكتب، وترسل االستدعاءات قبل اتريخ االجتماع بشهر على األقل ثلثي أ
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لنصاب يؤجل يكتمل ا ا ملويعد االجتماع صحيحا إذا حضرته األغلبية املطلقة لألعضاء العاملني، وإذ
 يوما ويعترب بعدها صحيحا مهما كان عدد احلاضرين. (15)االجتماع مخسة عشر 

 
 10 املادة

 بـ:يضطلع اجلمع العام 
 ـ مناقشة التقريرين املايل واألديب اللذين يعدمها املكتب؛

 ـ اعتماد خطة العمل للفرتة املوالية؛
 ـ اختاذ القرارات والتوصيات يف شأن القضااي املطروحة عليه.

 

 11 املادة
ن ماعضائه  (2/3)لثا ون ثسنوات، يرأسه مدير املؤسسة ويتك (4)يسري اجلمعية مكتب منتدب ملدة أربع 

من تالميذ املؤسسة املنتخبني يف  (1/3)مدرسي الرتبية البدنية والرايضة ابملؤسسة يعينهم املدير والثلث اآلخر 
 اجلمع العام من طرف زمالئهم.

 رين.ويتم انتخاب ممثلي التالميذ يف املكتب ابألغلبية املطلقة لألعضاء احلاض
 

 12 املادة
األنشطة )ملوازية اشطة يس مجعية آابء وأولياء التالميذ، واملسؤول عن األنحيضر أشغال املكتب رئ

 االجتماعية الرتبوية( ابملؤسسة وذلك بصفة استشارية.
 

 13 املادة
 و من نصفأيسه جيتمع املكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة اىل ذلك، بطلب من رئ

 روراي لصحة املداوالت.أعضائه. ويعترب حضور نصف األعضاء على األقل ض
 

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

 

 15 املادة
ساسي، ويتوىل امها األو نظيقوم املكتب بتدبري شؤون اجلمعية فيما ال يتعارض مع مصاحلها وأهدافها أ

 اخلصوص:على 
 ـ تنفيذ قرارات اجلمع العام؛

 ظام الداخلي للجمعية؛ـ وضع الن
 ـ استخالص مداخيل اجلمعية؛

 ملها.عدين وميكن للمكتب تشكيل جلان خمتصة، دائمة أو مؤقتة وحتديد اختصاصاهتا وميا
 

 اختصاصات أعضاء املكتب
 16 املادة

 يلي:يضطلع الرئيس مبا 
 ـ ترأس جلسات اجلمع العام واملكتب؛
 ـ متثيل اجلمعية وخصوصا أمام القضاء؛

واملرسوم التطبيقي  06.87رقم  انونيع االتفاقيات والعقود املربمة ابسم اجلمعية، مع مراعاة أحكام القـ توق
 املشار إليهما أعاله؛ 2.93.764رقم 
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 ؛أعاله 12و 8ـ دعوة اجلمع العام واملكتب لالنعقاد، مع مراعاة املادتني 
 ـ التوقيع مع أمني املال أو انئبه على الواثئق املالية.

 
 17 ادةامل

 العام:يتوىل الكاتب 
 ـ اإلشراف على مجيع األعمال اإلدارية وشؤون العاملني ابجلمعية؛

 جتماعات؛اضر االير حمـ اختاذ الرتتيبات العملية الالزمة الجتماعات اجلمع العام واملكتب وحتر 
 ـ حفظ امللفات والسجالت والواثئق واملستندات اإلدارية؛

 نسيق أعماهلا.ـ حضور اجتماعات اللجان وت
 

 18 املادة
 بـ:يتكلف أمني املال 

 ؛ن املكتبن لدـ ضبط حساابت اجلمعية وحتصيل مداخلها، وصرف االعتمادات املصادق عليها م
 ـ تنفيذ القرارات املالية للمكتب؛

 ـ التوقيع مع الرئيس على الواثئق املالية؛
 ك؛تب ذلالرئيس أو املكـ تقدمي تقرير عن الوضعية املالية للجمعية كلما طلب منه 

 كتب.ـ تقدمي التقرير املايل أمام اجلمع العام بعد املصادقة عليه من طرف امل
 

 19 املادة
لعام وأمني الكاتب ايس و يتكون مكتب اجلمعية ابإلضافة اىل األشخاص السابقني من انئب لكل من الرئ

 املال كلما أمكن ذلك.
 الفرع الثالث

 مداخيل اجلمعية
 20املادة 

 تتكون مداخيل اجلمعية من 
 احلصة املخصصة هلا يف : 1-

 ـ اشرتاكات أعضائها؛
 ـ اإلعاانت العمومية؛

بدنية نون الرتبية الحكام قاألبقا طـ املوارد اليت حتصل عليها اجلمعية يف إطار اتفاقيات االحتضان املربمة 
 والرايضة؛

 ها.فروعو  لرايضة املدرسيةلكية املغربية لاجلامعة امل ـ املوارد اخلاصة ابجلامعة
بية امللكية املغر  اجلامعةدرسية )املنحة اليت ميكن أن ختصص هلا من طرف اجلامعة الوطنية للرايضة امل 2-

 ؛( للرايضة املدرسية
 وتودع أموال اجلمعية يف حساب بنكي أو بريدي يعتمده مكتب اجلمعية.

 
 21 املادة

 ت(.غش 31)من فاتح شتنرب اىل غاية  السنة املالية للجمعية هي السنة الدراسية
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 الباب الثالث
 أحكام خمتلفة

 22املادة 
  التاليتني:ال ميكن حل اجلمعية إال يف احلالتني 

 ـ انعدام السبب الذي من أجله أنشئت؛
 ـ احنرافها عن األهداف والغاايت املرسومة هلا.

 
 23 املادة

ألهداف منتمية ا نفس اهلة أو اىل مجعية أو مجعيات مماثلتؤول أموال اجلمعية وممتلكاهتا يف حالة حلها 
 لنفس القطاع.
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 الحمد هلل وحده
طو وجاطودلء  لطوديرن لطوودلعل دطودعلدإط

طودكيا طوألرءطوودي جطودعلرإ

طتقاءالطودفاونطودعلتلط

 وودر او  لطوودررللكل 

ط2004اي  يطط22ودء لرطفإط:ط 

 إلى 
طل اطتقاءاطوتقاء طودت قاطوودت

طوألعل ار ل طود ايالطدللء  لطوودلكيا ط

طودت قو طوودتل اط يوبطودي وجا

طودت قو طوودتل اطجؤ ل طودرا تل طودلعل ر ل

ططططلطدنو دطو لخالصطووايل طودلت  سطوو  خءورل ط لد رع ل طودءالض الموضوع: 

 ودرقج  ل

 05/09/2000 للجاخطط67ودرةعءاطودي وجالطجقدطالمرجع   : 

ط23/07/2003 للجاخطط92ودرةعءاطودي وجالطجقدط                  

 ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل

ط23 لييلجاخطط92و عييقفطجغيييلطفييإطديضيي حط عييضطتضييلت  طودرييةعءاطودي وجاييلطجقييدط

رطود لج ط الطودعرسطفإطشأنطدنو دطو لخالصطوواييل طودلتي  سطوو  خيءوط2003ايد يط

طودءالض لطودرقج  لفطافءفنإط نط ذعءعدط رلطالإ:ط لد رع ل 

اليييدتطتتيي ءطودريييلدحطو قليييل الطد ييتطاشييءوإطجقيي  طودرا تييلط ح  ييل طودعرل ييل ط

طوإل وجالطوودر ل ي لطودللد ل:

 لطودرلي إط لد تلبطود يلج طدلرا تيلطفيإطالل يلطود رع يلطودءالضي طد ياسطودءص ق

ديييتطود تيييلبطود يييلج طدل رع يييلطاط92ودرقج ييي لطقييييسطصيييقوجطودريييةعءاطودي وجايييلطجقيييدط

 ودءالض لطودرقج  لطدلرا تل؛

 و ييلخالصطووايييل طو  خييءورطفييإطود رع ييلطودءالضيي لطودرقج يي لطوااييقوعالطفييإط

 ود تلبطود لج طدلرا تل؛

 ا ييي طد ييتطتتيياود لطجقيي  طود رع ييلط)تييقاءطودرا تييل(طو لعييلونطتييعط تيي  طتييل ط

ا تييلطادييتطود تييلبطود رع ييلط ل ياييسطود ييي طود ل ي  ييلطتيي طود تييلبطود ييلج طدلر

إطود ييلج طدل لتعييلطودرلك ييلطودررء  ييلطدلءالضييلطودرقج يي لطوودوييءلطود اييي طووإلقل ريي

دل لتعييلفطوعييةوطود رع ييلطودءالضيي لطودرقج يي لط لدرا تييلفطتءف ييلط نتييخطتيي طت ضييءط

وطط3 علي ءطت طعيسط ينلطري يلطدلو يءاطط15و  لخالصطتيقعطعل هطت طرءفادطوذد طقيسط

 .92دطت طودرةعءاطودي وجالطجقط4

ط

 66مذكرة رقم: 
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 انيييءطتيي طعييسط يينلط ل ياييسطتيييلدغطو  خءورييل طفييإطط31ا ييي طفييإط اييسط طالعييق ط 

ايل ط علي ءط)ود يي طود ل ي  يل(طدل ط15ود رع لطودءالض لطودرقج  لطودرتلخليلط عقط

 ودرعن لط نو طودرت ءاطودرفلجطاد الط عالا؛

 طتييلطاليييدتطاييء طودل ا يياو طووأل وو طودر لنييلاطتيي طرييءإطود رع ييلط لإلضييلفلطادييت

 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

طتيوفلاطتت ءطودريلدحطو قليل الطد تطاشيءوإطجقي  طودرا تيلط يضيع لالطفيإط الايل

طعسط نلط جو  لطدل    طاء جل.

 ل طو  لقوق ييلط لإلضييلفلطادييتطتاييلتادطعءؤ ييل طدل رع ييل طا ييي طتييقاءوطودرا تيي

ودءالضيي لط را تييلدادط ييقوجطجقيي  طودريييلدحطو قليييل الط رفييلجعلط عضييل طود رع ييلط

طودءالضيي لط لدرا تييلطودييةا طاتييء طعليي ادطتضييرينطقييل ينطودلء  ييلطوديق  ييلطوودءالضييل

 وت لي طجةاطودرةعءافط خييصطدق  ءطشاونطود رع لطودءالض لط را تلداد.

 ر يلطالع  طاايلجالطعلتطعيسطارع يلطجالضي لط لدرا تيلط وط ويءلطود لتعيلط لألعل ا

إطإفطدلل يود ايالطدللء  لطوودلكيا ط وط وءلطودن ل لط نطدليفءطعلتطعتلبط ءايق ط وط نكي

 ودل ياال طودرفلجطاد الط ل  ل.

فييلدرءايطتيينكدطودعرييسطعلييتطدكث يي طو خييءورطودلالت ييةطفييإطود رع ييل طودءالضيي لط

طفطوعييةوطدعريي دطاعييقواطود رع ييل ط را تييل طودلعليي دطو  لييقوقإطودأر ءجييلودرقج يي ل

طودليعالطقيقطودنايضط لدءالضلطفإطجةوطود  لل.

طوودتال 

ط

 منه عن الوزير وبتفويض
 مدير الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات

 
 إمضاء: احممد رامو
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 1 مطبوع رقم
 رتاك السنويحمضر استخالص وتوزيع واجب االش

 ابجلمعية الرايضية املدرسية
 .…………… – ..………املوسم الدراسي 

 ...............................................................................................................................:  إسم اجلمعية الرايضية املدرسية

 .....................................................................البلدة :  ......................................................................................النيابة : 

 ............................. )إانث (    ................................. (  كور)ذ    .................................جمموع التالميذ املسجلني : 

 درمها.   .................................السنوي : قيمة واجب االشرتاك  .7

 جمموع مداخيل اجلمعية من االشرتاكات:  .8

 رقم احلساب الربيدي/ البنكي اتريخ التحويل املبلغ احملول توزيع احلصص
    (%10) ابملديرية اإلقليميةفرع اجلامعة 

    (%05)فرع اجلامعة ابألكادميية 
   (%15)ية اجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرس

CCP 5094 – 70 X 
RABAT  (%05)صندوق دعم الرايضة املدرسية   

    (%65)اجلمعية الرايضية املدرسية 

 .......................................  يف .......................وحرر بـ : 

 رئيس اجلمعية                  أمني مال اجلمعية

 
 
 
 
 

 درمها
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 2رقم  مطبوع

 بيان إجمالي باستخالص وتوزيع االشتراك السنوي

 1997 – 1998 الموسم الدراسي

طثانوي )*( –إعدادي  –سلك أول أساسي ططططط........................ط:بالمديرية اإلقليميةفرع الجامعة 

   بلدة   مؤ  ة ر 
عدد 

  تالميذ 
   م جلين

قيمة 
  الشتر ك

حصة 
  جمعية 
  ري ضية 

(65%) 

حصة 
فرع 

  ني بة 

(10%) 

حصة فرع 
 ألك ديمية 

(10%) 

حصة   ج معة 
وصندوق دعم 

  ري ضة 
   مدر ية

(20%) 
         

         

         

         

         

         

         

طايضعطارلجطط وقء طعلتطودرعليتل طودرو قا)*(

ط ت  طتل طفءلطود لتعلط لدن ل ل

طوإل دطوودخلدد

طفءلطود لتعلط لدن ل لجق  طط

طوإل دطوودخلدد
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 3 مطبوع رقم
 بيان إمجايل ابملبالغ احملولة لفرع اجلامعة ابألكادميية 

 من واجب اإلشرتاك السنوي
 1997 – 1998 املوسم الدراسي

 .......................................................فرع اجلامعة أبكادميية: 
عدد التالميذ  النياابت

 املسجلني
 اتريخ التخويل حصة فرع األكادميية

    
    
    
    
    
    
    
    

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

 

 
 رئيس فرع األكادميية:  أمني مال فرع األكادميية:
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