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تقدٌـــــم
ٌهدف هذا الدلٌل الموجه لمالكً ومستغلً القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة
البدنٌة الى تجمٌع كل المقتضٌات القانونٌة والتنظٌم المتعلقة ب :
 تحدٌد المسطرة المتعٌن اتباعها واالجراءات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة . الشروط االدارٌة والتقنٌة و كذا الصحٌة واالمنٌة التً ٌنبغً احترامها من لدن مالكًومستغلً القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة .
 مجاالت تدخل المفتشٌن المحلفٌن المعنٌٌن من طرف السلطة الحكومٌة المكلفةبالرٌاضة لالضطالع بمسؤولٌة مراقبة المؤسسات والقاعات الخاصة للرٌاضة والتربٌة
البدنٌة .
ان وضع هذه الشروط ٌستهدف تمكٌن مستعملً هذه المؤسسات من ممارسة أنشطتهم
البدنٌة والرٌاضٌة ضمن اطار ٌستوفً كل المقاٌٌس التقنٌة والصحٌة واالمنٌةوتحت اشراف
أطر تتوفر على االهلٌة المطلوبة تقنٌا وتربوٌا .
أملنا أن ٌساهم هذا الدلٌل فً تقدٌم المعلومات المرجوة فً مجال احداث وتوسٌع
واستغالل المؤسسات والقاعات الخاصة للرٌاضة والتربٌة  .كما نرجو بان ٌتانى من خالل
الوثائق التوضٌحٌة التً ٌتضمنها هذا الدلٌل ،الوقوف على الترتٌبات التً ٌنبغً اتخاذها
لتحقٌق التطابق مع الشروط الصحٌة والتقنٌة واالمنٌة قبل انصرام المدة التً ٌحددها القرار
المشترك للوزٌر االول ووزٌر التربٌة الوطنٌة عدد  1873-03بتارٌخ  13شوال 8 ( 1424
دجنبر  ) 2003الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد  5178بتارٌخ  22ذي القعدة 15 ( 1424
ٌناٌر .)2004
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فهرس
المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة المتعلقة باستغالل القاعات والمؤسسات
الخاصة للرٌاضة.
 مقتطف من القانون رقم  30-09المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة. مقتطف المرسوم التطبٌقً للقانون رقم .30-09 المرسوم المتعلق بإحداث دبلوم المدرب الرٌاضً المتخصص. القرار المشترك ٌشان استغالل القاعات والمؤسسات الخاصةللرٌاضة والتربٌة البدنٌة.
مختصرات مساطر المراقبة المسبقة والالحقة:
 مختصر مسطرة التصرٌح بقاعة أو مؤسسة خاصة للرٌاضة. مجاالت تطبٌق المراقبة من لدن المفتشٌن المحلفٌن.ملحق نماذج الوثائق :
 نموذج التصرٌح بقاعة أو مؤسسة خاصة للرٌاضة. نموذج وصل إٌداع التصرٌح. -نموذج القانون الداخلً النموذجً للقاعة أو المؤسسة الخاصة للرٌاضة.
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مقتطف من
الظهٌر الشرٌف رقم  1.88.172الصادر فً  13رمضان 1431
( 24أغسطس  )2010بتنفٌذ القانون رقم  30 .09المتعلق
بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة
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مقتطف من
الظهٌر الشرٌف رقم  1.10.150فً  13رمضان  24( 1431أغسطس  )2010بتنفٌذ
القانون ٌ 30.09تعلق بالتربٌة البدنٌة.
..........................
الطابع الشرٌف – بداخله :
(محمد بالحسن بن محمد بن ٌوسف بن الحسن هللا ولٌه)
ٌعلم من ظهٌرنا الشرٌف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
أصدرنا أمرنا الشرٌف بما ٌلً :
ٌنفذ وٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة عقب ظهٌرنا الشرٌف هنا القانون رقم  09.30المتعلق بالتربٌة البدنٌة
والرٌاضة كما وافق علٌه مجلس المستشارٌن ومجلس النواب .

وحرر بالدار البٌضاء  13رمضان  24 ( 1431اغسطس .) 2010
الوزٌر األول :
اإلمضاء  :عباس الفاسً.

*
*

*

قانون رقم ٌ 30.09تعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة.
--------------------

القاعات والمؤسسات الخاصة
للرٌاضة والتربٌة البدنٌة
المادة 37
ٌراد هذا القانون بقاعة ومؤسسة خاصة للرٌاضة أو التربٌة البدنٌة ،كل مؤسسة ٌكون غرضها تعلٌم أو
ممارسة نشاط رٌاضً أو القٌام بتعلٌمه وممارسته معا.
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المادة 49
ٌجب على كل شخص ذاتً أو معنوي ٌعتزم استغالل مؤسسة خاصة للرٌاضة وللتربٌة البدنٌة أو
اإلستثمار فٌها أن ٌدلً بتصرٌح مسبق إلى اإلدارة التً تتحقق من احترام شروط الصحة والسالمة
ومؤهالت العاملٌن بها.
فً حالة توسٌع مؤسسة خاصة للرٌاضة وللتربٌة البدنٌة أوتفوٌتهاٌ ،جب على من ٌستغلها أن ٌقدم إلى
اإلدارة تصرٌحا بتعدٌل التصرٌح المسبق ٌ .جب االدالء بهذا التصرٌح فً حالة :
 إحداث ملحقة للمؤسسة: إجراء تغٌٌرات من شأنها أن تمس بتنظٌم وتسٌٌر المؤسسة أو ٌنشأ عنها تغٌٌر النشاط الرٌاضً الذيتتولى المؤسسة تعلٌمه والذي ٌمارس بها.
 تغٌٌر المسٌرٌن.ٌحدد بنص تنظٌمً شكل التصرٌح المسبق والتصرٌح المعدل له واآلجال التً ان ٌودع داخلها
هذان التصرٌحان وكذا الوثائق التً ٌجب ان ترفق بهما
وتخضع المؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة إلجبارٌة ابرام عقود التامٌن المشار إلٌها فً
المادة  11من هذا القانون
المادة 50
عندما ٌتبٌن من التصرٌح المسبق المنصوص علٌه فً المادة  49القانون أن المؤسسة ال تتوفر فٌها
شروط الصحة والسالمة ومؤهالت العاملٌن ٌ ،مكن لإلدارة بموجب مقررمعلل أن تعترض على فتح هذه
 )3أشهر ،
المؤسسة  ،إذا قامت بتوجٌه إعذار إلى المصرح بالتقٌد بتلك الشروط داخل أجل ثالثة (
وعاٌنت بأن هذا األخٌر لم ٌمتثل لإلعذار المذكور .
المادة 51
تخضع المؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة لمراقبة مفتشٌن تعتمدهم االدارة لهذا الغرض
بصفة قانونٌة  .و تشمل هذه المراقبة :
 التحقق من مطابقة التعلٌم الملقن للقواعد التقنٌة لألنشطة الرٌاضٌة كما تقرها الجامعات الرٌاضٌةالمعنٌة ؛
 التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسالمة وللمعاٌٌر التقنٌة الخاصة باألنشطة الرٌاضٌةالملقنة ؛
 قواعد التسٌٌر االداري والتربوي والبٌداغوجً للمؤسسة  ،كما ٌتم تحدٌدها بنص تنظٌمً ؛ -كل مسألة متعلقة بأدبٌات النشاط الرٌاضً الملقن ومراعاة اآلداب العامة .
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فً الفاعلٌن الرٌاضٌٌن

فً األطر الرٌاضٌة
المادة 63
ال ٌجوز ألي شخص أن ٌقوم مقابل أجر كٌفما كان نوعه بتعلٌم التربٌة البدنٌة أو تعلٌم ممارسة
رٌاضة أو مزاولة التدرٌب أو التكوٌن أو التحكٌم داخل المؤسسات أوأن ٌحمل صفة مدرس للتربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة أو صفة مدرب أو حكم إن لم ٌكن :
 حائزا على أ دبلوم الدولة وفق الشروط المحددة بنص تنظٌمً أو دبلوم معترف بمعادلته؛ أو حائزا على شهادة تأهٌل مهنٌة مسلمة من جامعة رٌاضٌة وطنٌة مؤهلة أو عند االقتضاء منالعصبة االحترافٌة المعنٌة .

فً البحث عن الجرائم ومعاٌنتها وفً العقوبات والجنائٌة
الفرع األول
فً البحث عن الجرائم ومعاٌنتها
المادة 92
عالوة على ضباط الشرطة القضائٌة العاملٌن وفقا ألحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائٌة ٌ ،ؤهل
لمعاٌنة األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون بواسطة محضر األعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونٌة
لهذا الغرض من لدن اإلدارة
المادة 93
ٌمكن لألعوان المشار إلٌهم فً المادة  92أعاله الولوج إلى األماكن التً تمارس فٌها األنشطة البدنٌة
والرٌاضٌة قصد البحث عن الجرائم ومعاٌنتها  ،وطلب موافاتهم بأي وثٌقة مهنٌة واخذ نسخة منها وجمع
المعلومات و اإلثباتات عن طرٌق االستدعاء أو بعٌن المكان  .و الٌجوز لهؤالء األعوان الولوج إلى هذه
األماكن إال خالل ساعات فتحها للعموم وما بٌن الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن
مفتوحة للعموم  .كما ٌجوز لهم الولوج إلى أجزاء األماكن التً تستعمل كمسكن للمعنٌٌن باألمر .
ٌخبر األعوان المشار إلٌهم فً الفقرة األولى أعاله مسبقا وكٌل الملك المختص بالعملٌات المراد
إنجازها قصد البحث عن األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون .
ٌوثق بمضمون المحاضر إلى أن ٌثبت العكس وتوجه إلى وكٌل الملك داخل الخمسة أٌام الموالٌة
لتحرٌرها  .تسلم نسخة منها إلى المعنً باألمر .
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الفرع الثانً
فً العقوبات الجنائٌة
المادة 94
تعاقب بغرامة من  50.000إلى  100.000درهم الجمعٌات الرٌاضٌة أو الشركات الرٌاضٌة أو
المؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة أو مراكز التكوٌن الرٌاضً التً أغلقت اكتتاب وثائق التأمٌن
المشار إلٌها فً المادة 11من هذا القانون
و تعاقب بنفس العقوبة قامت بتشغٌل رٌاضٌٌن محترفٌن أو أطر رٌاضٌة محترفة دون أن تبرم مع
كل واحد منهم عقدا رٌاضٌا  ،كما هو منصوص علٌه فب المادة  14من هذا القانون .
المادة 95
ٌعاقب بغرامة من  30.000إلى  50.000درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتٌن أو بإحدى هاتٌن
العقوبتٌن فقط كل شخص ذاتً مساهم فً شركة رٌاضٌة خالف أخالف أحكام المادة  20من هذا القانون .
المادة 96
تعاقب بغرامة من  50.000إلى  100.000درهم كل هٌئة رٌاضٌة غٌر مؤهلة استعملت أو أدمجت
خصوصا فً أنظمتها األساسٌة أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها لالتصال كٌفما كان شكلها  ،تسمٌة *
جامعة * أو* عصبة * أو ادعت  ،داخل المغرب أو خارجه  ،إحدى التسمٌتٌن السالف ذكرهما السٌما
إزاء السلطات الحكومٌة أو المحلٌة أو الجامعات الرٌاضٌة الدولٌة أو الوطنٌة أو العصب الرٌاضٌة
الوطنٌة الجهوٌة أو الجمعٌات الرٌاضٌة أو الشركات الرٌاضٌة أو الرٌاضٌٌن  ،مهما كانت وضعٌتهم ،أو
منظمً التظاهرات الرٌاضٌة أو العموم .
المادة 97
ٌعاقب بغرامة من  2.000إلى  20.000درهم كل من ٌقوم باستغالل مؤسسة خاصة للرٌاضة
والتربٌة البدنٌة دون أن ٌدلً بتصرٌح مسبق بذلك أو بتصرٌح معدل له إلى االدارة إطبقا ألحكام المادة
 49من هذه القانون .
المادة 98
ٌعاقب بغرامة من  5.000إلى  50.000درهم كل من ٌقوم باستغالل مؤسسة خاصة للرٌاضة و
للتربٌة البدنٌة مخلفة للتصرٌح المعدل له معا إ كما هو مشار إلٌهما فً المادة  49من هذا القانون .
المادة 99
ٌعاقب بغرامة من  50.000إلى  100.000درهم كل من ٌقوم باستغالل مؤسسة خاصة للرٌاضة
وللتربٌة البدنٌة التتوفر فٌها شروط الصحة والسالمة المنصوص علٌها فً المادة  49من هذا القانون.
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المادة 100
ٌعاقب بغرامة من  2.000إلى  20.000درهم كل من ٌقوم باستغالل مركز للتكوٌن الرٌاضً دون
الحصول على االعتماد المنصوص علٌه فً المادة  52من هذا القانون .
المادة 101
ٌعاقب بغرامة مالٌة من  30.000إلى  50.000درهم كل مسؤول عن مركز تكوٌن ٌسجل الرٌاضٌٌن
الصغار دون ٌوفر لهم تعلٌما دراسٌا عاما أو تعلٌما مهنٌا كما منصوص علٌه فً المادة  53من هذا
القانون .
المادة 102
ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها فً الفصل  381من مجموعة القانون الجنائً  ،كل من ٌقوم مقابل
أجر كٌفما كان نوعه  ،بتعلٌم التربٌة البدنٌة أو تعلٌم ممارسة رٌاضة أو مزاولة التدرٌب أو التكوٌن أو
التحكٌم داخل المؤسسات أو فً الهواء الطلق أو فً أو ٌدعً صفة مدرس للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة أو
صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها فً المادة  63من هذا القانون .
المادة 103
ٌعاقب بغرامة من  30.000إلى  50.000درهم كل من ٌقوم بتشغٌل أطر رٌاضٌة التتوفر فٌها
الشروط المنصوص علٌها فً المادة  63من هذا القانون .
المادة 104
ٌعاقب بغرامة من  50.000إلى  100.000درهم كل شخص ادعى مهنة وكٌل رٌاضً (ة) داخل
المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومٌة أو السلطات المحلٌة أو الجامعات الرٌاضٌة الدولٌة أو
العصب الرٌاضٌة الوطنٌة أوالجهوٌة أو الجمعٌات الرٌاضٌة أو الرٌاضٌٌن مهما كانت وضعٌتهم  ،أو
منظمً التظاهرات الرٌاضٌة أو العموم دون الحصول على المنصوص علٌه فً المادة . 66
المادة 105
ٌعاقب بغرامة من  30.000درهم إلى  50.000درهم  ،كل من ٌقوم خرقا ألحكام المادة 70من هذا
القانون  ،بتنظٌم منافسة رٌاضٌة تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه .
المادة 106
ٌعاقب بغرام من  50.000درهم إلى  100.000درهم ،كل من ٌقوم بتنظٌم تظاهرة رٌاضٌة  ،خرقا
ألحكام المادة  71من هذا القانون .
المادة 107
ٌعاقب على األفعال التً تخل بسالمة المنافسات والتظاهرات الرٌاضٌة وفقا ألحكام الفرع الثالث
مكرر من الباب الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائً ،المتعلق
بمكافحة العنف أ المبارٌات أو التظاهرات الرٌاضٌة أو بمناسبتها .
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المادة 108
ٌعاقب بغرامة من  1.000درهم إلى  3.000درهم كل مشغل خالف مقتضٌات المادة  86من هذا
القانون .
المادة 109
الغرامات المنصوص علٌها فً المواد 95و97و 98و  99و  100و  103و  105و  106و  108من
ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجرٌمة شخصا معنوٌا .
المادة 110
فً حالة العود ترفع العقوبات المنصوص علٌها فً هذا الفرع إلى الضعفٌ .وجد فً حالة عود كل
من سبق الحكم علٌه من أجل إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً المواد  94و  95و  96و  97و  98و 99
و 100و 103و 105و 106و 108أعاله بمقرر حائز لقوة الشًء المقضً به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل
مضً سنوات من تمام تنفٌذ تلك العقوبة أوتقادمها .
تعتبر جنحا متماثلة لتطبٌق هذه المادة جمٌع الجنح المنصوص علٌها فً هذا الفرع .
المادة 111
زٌادة على عقوبات الغرامة المنصوص علٌها فً المواد  97و 98و99و  100و 101أعاله ٌ ،جوز
للمحكمة تطبٌقا للفصل  90منمجموعة القانون الجنائً أن تأمر بإغالق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة
نهائٌة  .و ٌصدر األمر باإلغالق النهائً وجوبا فً حالة العود .
الٌمكن الحكم إال باإلغالق النهائً على المؤسسة التً سبق لإلدارة األمر بإغالقها بصفة مؤقتة
بموجب المادة 50من هذا القانون .
ٌجب على المستغل أن ٌستمر طوال مدة اإلغالق المؤقت فً منح األجور للمستخدمٌن وخاصة التً
كانوا ٌقبضونها فً تارٌخ إغالق المؤسسة أو المركز وبصفة عامة احترام المقتضٌات التشرٌعٌة الجاري
بها العمل فً مٌدان الشغل .

أحكام انتقالٌة وختامٌة
المادة 112
تتوفر الجمعٌات والجامعات والعصب الرٌاضٌة والشركات الرٌاضٌة الموجودة عند تارٌخ دخول هذا
القانون حٌز التنفٌذ على أجل  12شهرا ٌحتسب ابتداء من التارٌخ المذكور لكً تتالئم مع أحكام هذا
القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبٌقه .
المادة 113
ٌتوفر مستغلو ومسٌرو المؤسسات الخاصة للرٌاضة وللتربٌة البدنٌة أو مراكز التكوٌن الرٌاضً
 12شهرا ٌحتسب ابتداء من التارٌخ
الموجودة عند تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التنفٌذ على أجل
المذكور لكً ٌتالئمو مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبٌقه .
الجرٌدة الرسمٌة عدد  16 – 5885ذو القعدة  25 ( 1431أكتوبر ) 2010
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مقتطف من
المرسوم رقم  2.10.628صادر فً  7ذي الحجة  4 ( 1432نوفمبر )2011
بتطبٌق القانون رقم  30.09المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة .

-----------------رئٌس الحكومة ،
بناء على القانون رقم  30.09المتعلق بالرٌاضة البدنٌة والرٌاضة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم
 1.10.150بتارٌخ  13من رمضان  24( 1431أغسطس ) 2010؛
وبعد استطالع رأي الهٌئة العلٌا لالتصال السمعً البصري ؛
وبعد المداولة فً مجلس الحكومة المنعقد بتارٌخ  21من ذي القعدة  19( 1432أكتوبر ،)2011
رسم ما ٌلً :
المادة 12
ٌوجه التصرٌحان المنصوص علٌهما فً المادة  49من القانون السالف الذكر رقم  ، 30.09إلى :
 .1السلطة الحكومٌة المكلفة بالرٌاضة إذا كانت المؤسسة المعنٌة تتولى التدرٌب على الممارسة
الرٌاضٌة فً واحد أو أكثر من األنشطة الرٌاضٌة ؛
 .2السلطة الحكومٌة المكلفة بالتربٌة الوطنٌة إذا كانت المؤسسة الخاصة للتربٌة البدنٌة تتولى تكوٌن
األطر بهدف مزاولة مهنة تدرٌس التربٌة البدنٌة وتطبق مناهج وبرامج التعلٌم والتربٌة البدنٌة وكذا
المناهج والتقنٌات التربوٌة والعلمٌة المعمول بها فً مؤسسات التعلٌم والتكوٌن .
ٌجب أن ٌرفق التصرٌح المسبق بالوثائق التالٌة :
-
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الوثائق التً تثبت أن الموافق المزمع إحداثها تستوفً كافة شروط الصحة والسالمة المطلوبة
إلحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرٌاضة أو التربٌة البدنٌة ؛
كل بٌان ٌتعلق بطبٌعة التعلٌم والنشاط الرٌاضً المراد تلقٌنه أو ممارسته وكذا مختلف مرافق
القاعة أو المؤسسة ،وعند االقتضاء  ،عدد مستوٌات التعلٌم القائمة بها والبرامج والمقررات
المعتمدة فٌها :
قائمة مسٌري المؤسسة ؛
قائمة المؤهالت التربوٌة والمهنٌة وكذا الشهادات التً ٌجب أن ٌتوفر علٌها المسٌرون والمدرسون
والمدربون الذٌن ٌزاولون بالمؤسسة ؛
النظام الداخلً للمؤسسة
نسخ من وثائق التأمٌن المنصوص علٌها فً المادة 11من القانون السالف الذكررقم  30.09؛
نسخ من االتفاقٌات الطبٌة المنصوص علٌها فً المادة  60من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛
ٌجب إرفاق التصرٌح المعدل بالوثٌقة أوالوثائق التً تثبت تعدٌل التصرٌح المسبق .

ٌودع التصرٌح المسبق والتصرٌح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما فً أربعة نظائر موقع علٌها
بصفة قانونٌة ومشهود على مطابقتها لألصل من قبل صاحب التصرٌح وذلك ٌ 90وما قبل تارٌخ
فتح المؤسسة بالنسبة للتصرٌح المسبق وداخل ٌ 30وما بعد وقوع التعدٌل بالنسبة للتصرٌح
المعدل  ،مقابل وصل بمقر النٌابة التابعة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالرٌاضة على صعٌد العماالت
واألقالٌم أو للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتربٌة الوطنٌة  ،حسب الحالة .
ٌحدد شكل التصرٌح المسبق والتصرٌح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومٌة المكلفة
بالرٌاضة والسلطة الحكومٌة المكلفة بالتربٌة الوطنٌة  ،الذي ٌحدد  ،باإلضافة إلى ذلك كٌفٌات
تطبٌق أحكام هذه المادة .
المادة 13
تتم دراسة التصرٌحٌن المشار إلٌهما فً المادة  12أعاله وفقا ألحكام المادة المذكورة إما من
قبل الوزٌر المكلف بالرٌاضة أوالوزٌر المكلف بالتربٌة الوطنٌة تبعا لنوع المؤسسة المعنٌة .
ٌجب تبلٌغ المالحظات التً تم إبداؤها عند دراسة التصرٌح من قبل الوزٌر المعنً إلى
المصرحٌن داخل ٌ 90وما الذي ٌلً تارٌخ إٌداع التصرٌح .
المادة 14
ٌتعٌن على شخص ٌعتزم تسٌٌر مؤسسة خاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة :
 أن ٌكون حاصال على أحد الدبلومات المنصوص علٌها فً  )1من المادة  17بعده بالنسبةللمؤسسات المشار إلٌها فً  )2من المادة 12أعاله أو أحد الدبلومات المنصوص علٌها فً  )2من
المادة  17بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إلٌها فً  )1من المادة  12أعاله :
 أال ٌكون قد أدٌن بإحدى الجناٌات أو الجنح الشائنة .المادة 15
ٌنتدب األعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص علٌهم فً المادة  92من القانون رقم  30.09لهذا
الغرض من قبل الوزٌر المكلف بالرٌاضة  ،فً ما ٌتعلق بالمؤسسات المنصوص علٌها فً  )1من
المادة  12أعاله ومن قبل الوزٌر المكلف بالتربٌة الوطنٌة فً ما ٌتعلق بالمؤسسات المنصوص علٌها
فً  )2من المادة  12أعاله .
المادة 16
تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحدٌد مجاالت التعاون والتنسٌق بٌن السلطات الحكومٌة المكلفة بالتربٌة
الوطنٌة و بالتعلٌم العالً والرٌاضة .
ٌحدد تألٌف هذه اللجنة و اختصاصاتها بقرار مشترك للسلطات الحكومٌة المكلفة بالتربٌة الوطنٌة و
بالتعلٌم العالً وبالرٌاضة .
المادة 17
لتطبٌق المادة  63من القانون  30.09السالف ذكره ،ال ٌجوز ألي شخص أن ٌزاول مقابل أجر مهام :
 – 1مدرس التربٌة البدنٌة والرٌاضة إن لم ٌكن حاصال على دبلوم السلك الثانً من المدارس العلٌا
لألساتذة أو شهادة التخرج من المراكز التربوٌة الجهوٌة ،تخصص التربٌة البدنٌة والرٌاضة  ،أو دبلوم
معترف بمعادلته لهما؛
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 -2مدرب أو مكون رٌاضً إذا لم ٌكن حاصال على دبلوم المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشبٌبة والرٌاضة
 ،تخصص الرٌاضة  ،أو إحدى الدبلومات المنصوص علٌها فً  )1أعاله أو دبلوم معترف بمعادلته
أو شهادة التأهٌل المهنً المسلمة من قبل الجامعة الرٌاضٌة المعنٌة ؛
 -3حكم إذا ٌكن حاصال على دبلوم الدولة التحكٌم أو دبلوم معترف بمعادلته له أو شهادة حكم مسلمة
من قبل الجامعة الرٌاضٌة الدولٌة فً النشاط الرٌاضً المعنً.
المادة 18
ٌوجه طلب الحصول على اإلعتماد من أجل إحداث مركز للتكوٌن الرٌاضً إلى السلطة الحكومٌة
المكلفة بالرٌاضة مرفقا بالوثائق التالٌة:
 ملف تقنً ٌتعلق بمرافق مؤسسة تكوٌن الرٌاضٌٌن ٌتضمن شهادات مطابقة المرافق
لمواصفات النظا فة والسالمة والصحة؛
 الفئة العمرٌة للرٌاضٌٌن الذٌن سٌتلقون التكوٌن الرٌاضً ؛
 قائمة المدرسٌٌن ومؤهالتهم؛
 قائمة الرٌاضٌة ومؤهالتها؛
 قائمة المستخدمٌن اإلدارٌٌن؛
 نسخ من وثائق التامٌن المنصوص علٌها فً المادة  11من القانون السالف الذكررقم  30.09؛
 نسخ من اإلتفاقٌات الطبٌة المنصوص علٌها فً المادة  60من القانون السالف الذكر رقم
 30.09؛
ٌمنح اعتماد مراكز التكوٌن الرٌاضً من قبل الوزٌر المكلف بالرٌاضة بعد استطالع رأي الجامعات
الرٌاضٌة المعنٌة .و ٌجدد اإلعتماد وفق نفس الشكلٌات والشروط المنصوص علٌها فً هذه المادة.
فً حالة اإلخالل بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص علٌها فً القانون السالف الذكر رقم  30.09أو
فً النصوص المتخذة لتطبٌقهٌ ،سحب اإلعتماد من مركز التكوٌن الرٌاضً بقرار للوزٌر المكلف
بالرٌاضة.
وحرر بالرباط فً  7ذي الحجة 4( 1432نوفمبر)2011
اإلمضاء  :عباس الفاسً.
وقعه بالعطف :
وزٌر اإلقتصاد والمالٌة.
اإلمضاء :صالح الدٌن المزوار.
وزٌر التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً
وتكوٌن األطر والبحت العلمً.
اإلمضاء  :أحمد اخشٌشن.
وزٌرا لشباب والرٌاضة.
اإلمضاء :منصف بلخٌاط.
الوزٌر المنتدب لدى رئٌس الحكومة
المكلف بتحدٌث القطاعات العامة،
اإلمضاء  :محمد سعد العلمً.
الجرٌدة الرسمبة عدد  24 – 5997ذو الحجة  ( 1432نوفمبر )2011
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 المرسوم رقم  2.02.597الصادر فً  2شعبان 1423(  9أكتوبر  ) 2002بإحداث دبلوم الدولة للمدرب الرٌاضً
المتخصص
وزارة الشبٌبة والرٌاضة
مرسوم رقم  2.02.597صادر فً  2شعبان  9( 1423أكتوبر ) 2002
بإحداث دبلوم الدولة للمدرب الرٌاضً المتخصص
---------------الورٌز األول ،
بناء على القانون رقم  06.87الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  1.88.172بتارٌخ  13من شوال
 19 ( 1409ماي  ) 1989المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة  ،والسٌما المادة  48منه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.93.764الصادر فً  13من جمادى األولى  29( 1414أكتوبر ) 1993
لتطبٌق القانون رقم 06.87المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة وخاصة الفصل  18منه؛
وعلى المرسوم رقم  2.79.381الصادر فً  11من رجب  26 ( 1400ماي  ) 1980المتعلق
بإحداث وتنظٌم المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشبٌبة والرٌاضة  ،كما وقع وتتمٌنه ؛
وبعد دراسة المشروع فً المجلس الوزاري المنعقد بتارٌخ  2شعبان  9( 1423أكتوبر ،) 2002
رسم ماٌلً
المادة األولى
ٌحدث دبلوم الدولة للمدرب الرٌاضً المتخصص من ثالث درجات  ،وتشتمل كل درجة منه على
تكوٌن مشترك لمختلف الرٌاضات وتكوٌن خاص بكل نوع من األنواع الرٌاضٌة .
المادة الثانٌة
ٌتولى المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشبٌبة والرٌاضة مهمة التكوٌن للحصول على دبلوم الدولة للمدرب
الرٌاضً المتخصص .
المادة الثالثة
تحدد اإلختصاصات والكفاءات التً ٌخولها كل مستوى من مستوٌات دبلوم الدولة للمدرب كالتالً
 الدرجة األولى  :تخول هذه الدرجة األهلٌة المطلوبة لتنفٌذ وتأطٌر األنشطة الرٌاضٌة والبدنٌةالموجهة لفئات الشباب وكذلك للممارسٌن على صعٌد المنافسات الرٌاضٌة المحلٌة ؛
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:

 الدرجة الثانٌة  :تخول هذه الدرجة األهلٌة الالزمة لألضطالع بمستوٌات التدرٌب والتكوٌن منالمستوى العالً  .و التخطٌط وتقٌٌم مناهج التدرٌب والمشاركة فً تنفٌذ سٌاسات واستراتٌجٌات
تنمٌة النوع الرٌاضً المعنً .
المادة الرابعة
تحدد قرار لوزٌر الشبٌبة والرٌاضة الئحة الشهادات التً تمنح حق ممارسة الصالحٌات المبنٌة
بالمادة  3أعاله .
المادة الخامسة
تحدد كٌفٌة تنظٌم الدراسة ووحدات التكوٌن ومدة الدراسة وكذا شروط ولوج التكوٌن و
الحصول على دبلوم الدولة للمدرب الرٌاضً المتخصص  ،بموجب قرار لوزٌر الشبٌبة والرٌاضة ،
مؤشر علٌه من لدن السلطتٌن الحكومتٌن المكلفتٌن بالوظٌفة العمومٌة واإلصالح اإلداري وتكوٌن األطر .
المادة السادسة
ٌعهد بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة إلى وزٌر الشبٌبة والرٌاضة ووزٌر التعلٌم
العالً و تكوٌن األطر والبحث العلمً ووزٌر الوظٌفة العمومٌة واإلصالح اإلداري كل حسب اختصاصه
.
وحرر بالرباط فً  2شعبان  9( 1423أكتوبر ) 2002
اإلمضاء
وقعه بالعطف

:

عبد الرحمان ٌوسفً

:

وزٌرالشبٌبة والرٌاضة ،
اإلمضاء  :أحمد الموساوي .
ووزٌر التعلٌم العالً وتكوٌن األطر
والبحث العلمً ،
اإلمضاء  :نجٌب الزروالً .
وزٌر الوظٌفة العمومٌة
واإلصالح اإلداري ،
اإلمضاء امحمد الخلٌفة ،
الجرٌدة الرسمٌة عدد  9 – 5056رمضان  14( 1423نوفمبر ) 2002
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 القرار المشترك للوزٌر األول ووزٌر التربٌة الوطنٌة والشباب رقم 1873.03الصادر فً  13من شوال  8( 1424دٌسمبر ) 2003
بشأن استغالل القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة .
------------------الوزٌر األول ،
ووزبر التربٌة الوطنٌة والشباب ،
بعد اإلطالع على القانون رقم  06.87المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة  ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر
الشرٌف رقم  188.172بتارٌخ  13من شوال  19 ( 1409ماي  ) 1989والسٌما الباب الرابع منه ؛
قررا ما ٌلً

:

الباب األول
الضمانات الصحٌة والتقنٌة واألمنٌة الدنٌا

المادة األولى
ٌجب أن تتوفر فً القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة أو التربٌة البدنٌة المنصوص علٌها فً المادة
 37من قانون التربٌة والرٌاضة رقم  06.87المشار إلٌه أعاله الضمانات الصحٌة والتقنٌة و األمنٌة الدنٌا
التالٌة :
أ  -تجهٌز القاعات
 ٌجب أن التقل مساحة التدرٌب عن  4أمتار مربعة كحد أدنى لكل ممارس ؛ ٌجب أن ٌبلغ علو سقف القاعة  3أمتار على األقل؛ ٌجب تغلٌف وتبطٌن الزواٌا الحادة والدعائم وغٌرها من الحواجز؛ ٌمنع وجود حفر ثابتة لالستقبال بالقاعة وكذا استعمال الزجاج المسلح على النوافذ واألبواب ؛ ضرورة مطابقة األدوات والتجهٌزات الرٌاضٌة المستعملة لتعلٌم وممارسة أنشطة التربٌة البدنٌةوالرٌاضة  ،للمواصفات و الضوابط التقنٌة المعتمدة من طرف االتحادات الرٌاضٌة الوطنٌة
والدولٌة .
ب –التجهٌزات الصحٌة:
ٌجب أن ٌتوفر المحل المخصص ألي نشاط رٌاضً :
 نظام للتهوٌة أو لتصرٌف الهواء ٌمكن من تجدٌد التهوٌة فً حدود  30متر مكعب فً الساعةلكل شخص على األقل ؛
 المرافق الصحٌة الكافٌة :الحد األدنىالتجهٌزات مرحاضان وحمام لإلستحمام الجماعً ٌشتملعلى ثمان ( )8رشاشات وحمامٌن مستقلٌن لإلستحمام الفردي ؛
 جهاز هاتف مسجل علٌه أو بالقرب منه أرقام مصالح الوقاٌة المدنٌة  ،ورقم الطبٌب المسؤولعن القاعة أو النادي  ،والمستشفى .
:

المادة الثانٌة
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:

ٌتعٌن على كل شخص ذاتً أو اعتباري مسؤول عن استغالل قاعة أو مؤسسة خاصة للتدرٌب
الرٌاضً فً واحد أو أكثر من األنواع الرٌاضٌة أو التً تلقن بها التربٌة البدنٌة والرٌاضة  ،أن
ٌبرم عقدة للتأمٌن تضمن المسؤولٌة المدنٌة لكل من :
 المستغل ومأمورٌه ؛ األشخاص الذٌن ٌزاولون أنشطتهم داخل المؤسسة تحت عهدة المستغل أو بإذن منه ؛ األشخاص الذٌن ٌمارسون األنشطة الملقنة بالمؤسسة إما بصفة منظمة أو عرضٌة .وتسري إلزامٌة التأمٌن على تعوٌض األضرار الجسدٌة أو المادٌة الناتجة عن الحادثة التً قد
ٌتعرض لها األشخاص أثناء ممارستهم التربٌة البدنٌة أو الرٌاضة الملقنة بهذه المؤسسة .
المادة الثالثة

:

ٌجب على كل شخص ٌتردد على المؤسسة اإلدالء أثناء تسجٌله بشهادة طبٌة تثبت قدرته على
ممارسة األنشطة البدنٌة والرٌاضة الملقنة داخل المؤسسة  ،وكذا سالمته من أي مرض معد .
المادة الرابعة
تتم مراقبة القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة من طرف مفتشٌن محلفٌن
تعٌنهم السلطة الحكومٌة المكلفة بالرٌاضة إذا كانت المؤسسة المعنٌة تختص بالتدرٌب على
الممارسة الرٌاضٌة فً واحد أو أكثر من األنواع الرٌاضٌة  ،أو من طرف وزٌر التربٌة الوطنٌة
إذا كانت المؤسسة تقوم األطر طبقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من المادة  12من المرسوم رقم
 2.93.764الصادر فً  13من جمادى األولى  19( 1414أكتوبر  ) 1993لتطبٌق القانون رقم
 06.87المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة .
الباب الثانً
التصرٌح المسبق
المادة الخامسة
ٌجب أن ٌتضمن التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة  12من المرسوم رقم  2.93.764بتارٌخ 29
أكتوبر  1993المشار إلٌه أعاله ماٌلً :
 - 1اإلسم والنسب ومهنة وعنوان المسغل أوالممثل القانونً  ،وإذا كان المستغل شخصا معنوٌا
ٌجب أن ٌدلً بنسخة من القانون األساسً مع تحدٌد عنوان المقر  ،وعند اإلقتضاء  ،عدد
ومقر ملحقاتها كل مؤسسة أخرى تعمل تحت إدارتها ؛
 - 2والنسب والجنسٌة وتارٌخ ومكان اإلزدٌاد والمهنة والعنوان ودبلوم التأهٌل لتأطٌر األنشطة
البدنٌة و الرٌاضٌة ؛
 - 3طبٌعة المواد الملقنة أو الممارسة .
المادة السادسة
ٌرفق التصرٌح المشار إلٌه فً المادة  5من هذا القرار باإلضافة إلى الوثائق المنصوص علٌها فً
المادتٌن  12و 13من المرسوم التطبٌقً رقم  2.93764الصادر بتارٌخ  29أكتوبر  1993المشار إلٌها
أعاله بما ٌلً :
أ ) إذا كان المستغل  ،شخصا ذاتٌا
 - 1نسخة من عقد اإلزدٌاد ؛
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:

 - 2نسخة من السجل العدلً ؛
 - 3شهادة طبٌة تثبت القدرة على مزاولة النشاط الرٌاضً والسالمة من كل مرض معد ؛
 - 4تأمٌن ٌض مسؤولٌته المدنٌة ومسؤولٌته األشخاص المنصوص علٌهم فً المادة 2أعاله من هذا
القرار .
ب ) كان المستغل شخصا اعتبارٌا
1
2
3
4

:

 نسخة من األنظمة األساسٌة للمؤسسة ؛ مسٌري المؤسسة ؛ نسخة من السجل العدلً لكل مسٌر ؛ عقد التامٌن ٌحمل اسم الشخص االعتباري ٌضمن مسؤولٌته المدنٌة ومسؤولٌته األشخاصالمنصوص علٌهم فً المادة  2أعاله من هذا القرار .

ج ) بالنسبة للمدرس أومدرب األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة

:

 – 1نسخة من عقد اإلزدٌاد ؛
 –2نسخة من السجل العدلً ؛
 – 3شهادة طبٌة تثبت قدرته البدنٌة لممارسة وتأطٌر األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة وسالمته من األمراض
المعدٌة ؛
 - 4دبلوم الكفاءة المهنٌة معترف به .
د ) مقتضٌا مختلفة

:

 – 1اإلدالء برسم بٌانً لمرافق القاعة أو المؤسسة التً ستحتضن األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة معزز
بوصف لمختلف مكوناتها وملحقاتها  ،وكذا بالئحة األدوات والتجهٌزات الدٌداكتٌكٌة والتربوٌة .
 – 2تقدٌم تصرٌح ٌصف بدقة التدابٌر واإلجراءات المتخذة لضمان الشروط الصحٌة والتقنٌة واألمنٌة
المطلوبة .
المادة السابعة
طبقا لمقتضٌات المادة  42من القانون السالف الذكر رقم  ، 06.87وللتقٌد بأحكام هذا القرار ٌمنح مالكو
مجالس إدارة و مسٌرو القاعات والمؤسسات الرٌاضٌة الخاصة الموجودة حالٌا أجل سنة تبتدئ من تارٌخ
نشر هذا القرار المشترك بالجرٌدة الرسمٌة .
وحرر بالرباط فً  13من شوال  8( 1424دٌسمبر ) 2003
وزٌر التربٌة الوطنٌة والشباب ،

الوزٌر األول ،
اإلمضاء  :إدرٌس جطو

اإلمضاء  :الحبٌب المالكً

الجرٌدة الرسمٌة عدد  22 – 5178ذو القعدة ٌ 15 ( 1424ناٌر ) 2004
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مختصر
* مسطرة التصرٌح المسبق الواجب إتباعها
قبل فتح القاعة أو المؤسسة الخاصة للرٌاضة
أو عند إجراء أي تغٌٌر بها
* مسطرة تطبٌق المراقبة من لدن المفتشٌن المحلفٌن
مسطرة وضع التصارٌح المسبقة للقاعات والمؤسسات

اإلدارة التً تسلم وصل
اإلٌداع مقابل التصرٌح

ٌودع التصرٌح مشفوعا بالملف من لدن مستغلً القاعات والمؤسسات الخاصة
للرٌاضة ،مقابل وصل تسلمه نٌابات السلطة الحكومٌة المكلفة بالرٌاضة بمختلف
األقالٌم والعماالت.

حاالت وجوب اإلدالء
بالتصرٌح من لدن
مستغلً القاعات
والمؤسسات الخاصة
للرٌاضة.

ٌوضع التصرٌح المسبق لفتح قاعة أو مؤسسة خاصة للرٌاضة فً الحاالت التالٌة:
 - 1إحداث  - :بناء أوتجهٌز
 القٌم بالبناء والتجهٌز معا إحداث فرع - 2توسٌع - :إضافة محل آخر للمحل األول المصرح به
 إضافة نشاطات أخرى لألنشطة المصرح بها -3تحوٌل  -المؤسسة – من شخص إلى آخر
 من مكان إلى آخر - 4إجراء تغٌٌرات– تغٌٌر فً تنظٌم وتسٌٌر المؤسسة
 تغٌٌر فً المادة أو الممارسة - 5تغٌٌر المسٌٌرٌن

الوثائق المطلوبة
إلنجاز مسطرة
التصرٌح
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ٌتضمن التصرٌح المودع لدى اإلدارة باإلضافة إلى تعبئة مطبوع التصرٌح ،الوثائق
التالٌة:
 - 1رسم بٌانً لمرافق القاعة أو المؤسسة معزز بوصف لمختلف مكوناتها
وملحقاتها ،وكذا الئحة األدوات والتجهٌزات الدٌداكتٌكٌة والتربوٌة؛
 - 2تصرٌح ٌصف بدقة التدابٌر واإلجراءات المتخذة من لدن المستغل لضمان
الشروط الصحٌة والتقنٌة واألمنٌة المطلوبة.
 - 3قائمة مسٌري القاعة أو المؤسسة؛
 - 4النظام الداخلً للقاعة أو المؤسسة؛

أ – وبالنسبة للمستغل الشخص الذاتً:
 - 1نسخة من الشهادات والمؤهالت التربوٌة والمهنٌة الخاصة بالتدرٌب الرٌاضً؛
 – 2نسخة من عقد اإلزدٌاد؛
 – 3نسخة من السجل العدلً؛
 – 4شهادة طبٌة تثبت القدرة البدنٌة على مزاولة النشاط الرٌاضً والسالمة من كل
مرض معد.
 – 5عقد تأمٌن ٌضمن مسؤولٌة المستغل المدنٌة ومسؤولٌة مأمورٌة واألشخاص الذٌن
ٌزاولون أنشطنهم داخل المؤسسة إما بصفة منتظمة أو عرضٌة وتسري إلزامٌة التأمٌن
على تعوٌض األضرار الجسدٌة أو المادٌة الناتجة على الحوادث التً ٌتعرض لها
األشخاص أثناء ممارستهم لألنشطة الرٌاضٌة الممارسة بالقاعة أو المؤسسة الخاصة
للرٌاضة.
ب – بالنسٌة للمستغل الشخص االعتباري:
 – 1نسخة من األنظمة األساسٌة للقاعة أو المؤسسة؛
 -2قائمة مسٌري القاعة أو المؤسسة؛
 -3نسخة من السجل العدلً لكل مسٌر؛
 – 4عقد التأمٌن ٌحمل إسم الشخص االعتباري ٌضمن مسؤولٌته المدنٌة ومسؤولٌة
األشخاص الذٌن ٌزاولون أنشطتهم ذاخل المؤسسة إما بصفة منتظمة أو عرضٌة
وتسري إلزامٌة التأمٌن على تعوٌض األضرار الجسدٌة أو المادٌة الناتجة على الحوادث
التً ٌتعرض لها األشخاص أثناء ممارستهم لألنشطة الرٌاضٌة الممارسة بالقاعة أو
المؤسسة الخاصة للرٌاضة
ج  -بالنسبة لمدرب األنشطة الرٌاضٌة داخل القاعة أو المؤسسة  -1 :نسخة من
الشهادات والمؤهالت التربوٌة والمهنٌة الخاصة بالتدرٌب الرٌاضً؛
 – 2نسخة من عقد اإلزدٌاد؛
 – 3نسخة من السجل العدلً؛
 – 4شهادة طبٌة تثبت قدرته البدنٌة لممارسة وتأطٌراألنشطة البدنٌة والرٌاضٌة
والسالمة من كل مرض معد.
 – 5دبلوم الكفاءة المهنٌة معترف به.

المدة الزمنٌة
الخاصة بدراسة
التصرٌح من لدن
اإلدارة
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تقوم النٌابة بدراسة التصرٌح  ،وتبلٌغ المالحظات التً تبدٌها إلى المصرحٌن داخل أجل
ٌ 90وما من تارٌخ اإلٌداع.

تشمل مراقبة المفتشٌن المحلفٌن لمحالت القاعة أو المؤسسة

المفتشون المكلفون
بالمراقبة

مجاالت المراقبة

الضمانات الصحٌة
والتقنٌة واألمنٌة
الواجب توفرها فً
القاعة أو المؤسسة
الخاصة للرٌاضة
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ٌعتمد المفتشون المكلفون بالمراقبة من لدن وزٌر الشبٌبة والرٌاضة فٌما ٌخص
القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة على مستوى كل نٌابة.

تخضع القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة لمراقبة المفتشٌن المعتمدٌن من
لدن اإلدارة ،وتشمل هذه المراقبة:
 التحقق من مطابقة التعلٌم الملقن للقواعد الفنٌة للنشاط الرٌاضً المعنً؛ التحقق من مطابقة أماكن المؤسسة للضوابط الفنٌة والصحٌة. التسٌٌر اإلداري والتربوي والبٌداغوجً للمؤسسة. -جمٌع ماله صلة بأدبٌات النشاط الرٌاضً الملقن ومراعاة األحالق العامة.

ٌجب أن تتوفر فً القاعات والمؤسسات الخاصة للرٌاضة الضمانات الصحٌة
والتقنٌة واألمنٌة الدنٌا التالٌة ّ:
ا) تجهٌز القاعات:
 ٌجب أن ال تقل مساحة التدرٌب عن  4أمتار مربعة كحد أدنى لكل ممارس؛ ٌجب تغلٌف وتبطٌن الزواٌا الحادة والدعائم وغٌرها من الحواجز داخل القاعة؛ ٌمنع وجود حفر ثابتة لالستقبال بالقاعة وكذا استعمال الزجاج المسلح علىالنوافذ واألبواب؛
 ضرورة مطابقة األدوات والتجهٌزات الرٌاضٌة المستعملة لتعلٌم وممارسةأنشطة التربٌة البدنٌة والرٌاضة ،للمواصفات والضوابط التقنٌة المعتمدة من طرف
االتحادات الرٌاضٌة الوطنٌة والدولٌة.

ب) التجهٌزات الصحٌة:
ٌجب أٌ ،توفر المحل المخصص ألي نشاط رٌاضً على :
 للتهوٌة أو لتصرٌف الهواء ٌمكن من تجدٌد التهوٌة فً حدود  30متر مكعبفً الساعة لكل شخص على األقل؛
 المرافق الصحٌة الكافٌة  :الحد األدنى لهذه التجهٌزات مرحاضان وحماملإلستحمام الجماعً ٌشمل على ثمان (  )8رشاشات وحمامٌن مستقلٌن لإلستحمام
الفردي؛
 جهاز هاتف مسجل علٌه أو بالقرب منه أرقام مصالح الوقاٌة المدنٌة ،ورقمالطبٌب المسؤول عن القاعة أو النادي ،والمستشفى.
ج) التأمٌن الرٌاضً:
ٌتعٌن على كل شخص ذاتً أو اعتباري مسؤول عن استغالل قاعة أو مؤسسة
خاصة للتدرٌب الرٌاضً فً واحد أو أكثر من األنواع الرٌاضٌة أو التً تلقن بها
التربٌة البدنٌة والرٌاضة ،أن ٌبرم عقدة للتأمٌن تضمن المسؤولٌة المدنٌة لكل من:
 المستغل ومأمورٌه؛ األشخاص الذٌن ٌزاولون أنشطتهم داخل المؤسسة تحت عهدة المستغل أو بإذنمنه؛
 األشخاص الذٌن ٌمارسون األنشطة الملقنة بالمؤسسة إما بصفة منتضمة أوعرضٌة.
إلزامٌة التأمٌن على تعوٌض األضرار الجسدٌة أو المادٌة الناتجة عن الحادثة
التً قد ٌتعرض لها األشخاص أثناء ممارستهم التربٌة البدنٌة أو الرٌاضة الم بهذه
المؤسسة.
د) الشهادة الطبٌة:
ٌجب على كل شخص ٌتردد على المؤسسة اإلدالء أثناء تسجٌله بشهادة طبٌة تثبت
قدرته على ممارسة األنشطة البدنٌة والرٌاضة الملقنة داخل المؤسسة ،وكذا
سالمته من أي مرض معد.

المخالفات المضمنة
فً محضر المعاٌنة
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تعاٌن المخالفات بمحضر ٌعده مفتش إدارة الرٌاضة ،المحلف والمعتمد لهذه الغاٌة
أو من لدن ضابط الشرطة القضائٌة.

الوثائق الملحقة
 نموذج التصرٌح
 نموذج وصل اإلٌداع
 نموذج القانون الداخلً

النموذج /001م.ر /م.م.م.ق.ر
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تصرٌح
بالقاعة أو المؤسسة الخاصة للرٌاضة (*)

تطبٌقا لمقتضٌات الظهٌر الشرٌف رقم  1 – 88 – 172الصادر فً  13من شوال 1409
(  19ماي  ) 1989بالمصادقة على القانون رقم ٌ 06-87تعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ؛
والمرسوم رقم  2-93-764الصادر فً جمادى األولى  19 ( 1414أكتوبر  )1993بتنفٌذ القانون
المشار إلٌه أعالن رقم 06-87؛
والقرار المشترك للوزٌراألول ووزٌر التربٌة الوطنٌة والشباب رقم  1873-03صادر فً 13
شوال 8( 1424دجنبرٌ ) 2003تعلق بإستغالل القاعات والمؤسسات الخاصة والتربٌة البدنٌة؛
-------------------------أنا الموقع أسفله ،مالك ،مدٌر ،عضو مجلس إدارة ،مسٌر ،أصرح بصحة المعلومات والمعطٌات
المتعلقة بالقاعة أو المؤسسة الخصوصٌة للرٌاضة ،الواردة ضمن هذا التصرٌح:
 -Iتعرٌف المصرح
/ 1أ  :إذا كان شخصا ذاتٌا :
 اإلسم  -............................ :رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة .....................................: النسب  -.............................:تارٌخ ومكان اإلزدٌاد ............................................ المهنة ....................................................................................................: الجنسٌة ...................................................................................................: -القاطن ...................................................................................................:

ب :إذا كان شخصا معنوٌا :
 إسم الممثل القانونً .............................................................................................: الشكل القانونً .................................................................................................: -عنوان المقر .....................................................................................................:
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 عدد ومقر ملحقات القاعة وفروعها أو كل مؤسسة أخرى تعمل تحت إدارتها .............................:......................................................................................................................
 -إسم ونسب وتارٌخ ومكان اإلزدٌاد  ،لمالكٌها  ،أو أعضاء مجلسها اإلداري أو مسٌرٌها :

اإلسم والنسب

تارٌخ ومكان
االزدٌاد

المهمة

رقم ب.ت.و

 -2النوع الرٌاضً أو اإلنواع الرٌاضٌة الممارسة داخاللمؤسسة المصرح بها :
 النوع الرٌاضً المصرح به فً البداٌة ...........................................: اإلنواع الرٌاضٌة الملحقة .......................................................... : النوع الرٌاضً الجدٌد المصرح به حالٌا ........................................ : -IIموضوع التصرٌح (*):
 - 1إحداث قاعة أومؤسسة خاصة للرٌاضة
أ – بناء
ب  -تجهٌز
ج – بناء وتجهٌز
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مؤسسة خاصة لممارسة نوع أوعدة أنواع رٌاضٌة

عنوان السكنى

– توسٌع قاعة أو مؤسسة خاصة للرٌاضة
إضافة محل
اخر
إضافة
أنشطة أخرى

للمحل األصلً المصرح به أثناء إحداث المؤسسة
لألنشطة المصرح بها فً البداٌة

 - 3تحوٌل أو إحداث فرع المؤسسة :
القاعة أو المؤسسة من مكان إلى اخر ؛
أ – تحوٌل
ب – إحداث فرع

انتقال ملكٌة القاعة أوالمؤسسة من شخص إلى اخر
أو المؤسسة الخاصة للرٌاضة

 – 4إجراء تغٌٌرات
تغٌٌرات على

أ – تنظٌم المؤسسة ؛
ب – تسٌٌر المؤسسة ؛
ج – الرٌاضة الممارسة ؛
د -تغٌٌرات على المسٌرٌن .

-------------------------------------------------------------------------------------------------(*) ضع عالمة ( )X°فً الخانة المناسبة لموضوع التصرٌح .

 –IIIتعرٌف ومؤهالت المدرب الرٌاضً ( )1للقاعة أو المؤسسة الخاصة للرٌاضة المعنٌة :
 - 1تعرٌف المدرب :
 اإلسم  ......................:رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة ...........................: النسب ................................................................................. : تارٌخ ومكان اإلزدٌاد ................................................................: المهنة ...................................................................................: الجنسٌة .................................................................................: عنوان السكنى .........................................................................: -2الشهادات المدرسٌة والجامعٌة والدبلومات الرٌاضٌة المحصل علٌها من طرف المدرب :
أ – شهادات التعلٌم المدرسً والجامعً المحصل علٌها ...................................:
......................................................................................................
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ب – دبلومات التأطٌر الرٌاضً :
مدة التكوٌن
الدبلوم الرٌاضً المحصل
علٌه من لدن المدرب

تارٌخ الحصول على
الدبلوم

الجامعة الرٌاضٌة و الهٌئة
المسلم من طرفها

 – 3الشروط التً ٌنوي فٌها المعنً باألمر مزاولة مهنة مربً أو مدرب رٌاضً :
 - 1بصفة دائمة أو بصفة جزئٌة ...............................................:
 - 2أجر مؤمن من طرف .................................................... :
 - 3الرباضة الملقنة من طرف المربً أو المدرب .........................:
 - 4المحل الذي تمارس فٌه الرٌاضة  ( :قاعة  /نادي  /شركة الخ )....
حرر بدقة العنوان ............................................................:
..................................................................................
 – 5تارٌخ ابتداء هذا التلقٌن الرٌاضً ..........................................:

إمضاء المصرح
( إمضاء مصحح اإلمضاء )
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نٌابة ........
النمودج  /002:م.ر /م.م.م.ق.ر
وصل
إٌداع التصرٌح للقاعة والمؤسسة الخاصة للرٌاضة
 تطبٌقا لمقتضٌات الظهٌر الشرٌف رقم  1.10.150الصادر فً  13رمضان  24( 1431أغسطس ) 2010بتنفٌذ القانون رقم ٌ 30.09تعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ؛
 تطبٌقا لمقتضٌات البند  12من المرسوم رقم  2-10-628الصادر فً  07ذي الجحة 04( 1432نوفمبر  ، ) 2011بتطبٌق القانون رقم ٌ 30.09تعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،
-------------------------------------فإن إدارة الرٌاضة ممثلة من لدن نائب إقلٌم أو عمالة  ...................الممضً أسفله ،
إشعارا بالتوصل ٌوم  .......................:مقابل إٌداع :
 التصرٌح معبأ ومودع لدى اإلدارة فً  4نظائر من لدن المصرح السٌد (ة) ..................... الملف المصاحب للتصرٌح ٌشتمل كل الوثائق المشار إلٌها فً البنذ  5من القرار المشترك رقم 03-1873الصادر فً  13شوال  8( 1424دجنبر  ، ) 2003المتعلق بالقاعة أو المؤسسة الخاصة
للرٌاضة المسماة ......................................................والكائن مقرها ........................
وٌنصب موضوع هذا التصرٌح على (.....................................................................: )1
امضاء النائب
(التارٌخ والخاتم )
-------------------------------------------------------------------------------------------------اذكر الموضوع المناسب للتصرٌح :
 - 1إحداث  -2 /توسٌع  -3 /تحوٌل  -4 /إجراء تغٌٌرات

تسمٌة القاعة أو المؤسسة الخاصة
للرٌاضة ............................
مقرها ..............................
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القانون الداخلً (*)
للقاعة والمؤسسة
الخاصة للرٌاضة
تطبٌقا :
 للقانون رقم  30.09المتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة الصادر بمقتضى الظهٌر رقم  1.10.150فً 13رمضان  24( 1431أغسطس)2010؛
 والمرسوم رقم  2.10.628الصادر فً  07ذي الحجة  04 ( 1432نوفمبر  ) 2011بتنفٌذ القانونالمشار إلٌه أعاله؛
 03-1873فً  13شوال 8 ( 1424
 وللقرار المشترك ووزٌر التربٌة الوطنٌة والشباب رقمدجنبر )2003المتعلق باستغالل القاعات الخاصة للرٌاضة والتربٌة البدنٌة :
المادة االولى ٌ :لتزم مالك ،مدٌر ،عضو مجلس إدارة ،مسٌر القاعة أو المؤسسة الخاصة للرٌاضة
المسماة  ،............................................................باإللتزام بتوفٌر الضمانات الصحٌة والتقنٌة
واألمنٌة الدنٌا المعمول بها فً التشرٌعات واألنظمة الجاري بها العمل.
المادة  : 2إن القاعة أو المؤسسة أمنت منخرطٌها عن طرٌق عقدة التأمٌن رقم ..............................:
بتارٌخ .....................................لذى شركة التأمٌن ....................................................
وذلك طبقا لمقتضٌات المادة  2من القرار المشترك السالف الذكر وخصوصا تأمٌن المسؤولٌة المدنٌة
لتغطٌة األضرار الجسدٌة ،أو المادٌة الناتجة عن الحوادث الذي ٌتعرض لها الممارسون بالقاعة أو
المؤسسة .
المادة ٌ :3لتزم كل شخص ٌرتاد على القاعة أو المؤسسة بصفته ممارس رٌاضً عند تسجٌله ،بتقدٌم
شهادة طبٌة تثبت قدرته البدنٌة على ممارسة األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة المزاولة بالمؤسسة ،وسالمتة من
كل األمراض المعدٌة.
المادةٌ :4مارس بالقاعة أو المؤسسة طبقا للتصرٌح المدلى به األنواع الرٌاضٌة
التالٌة ...............................................................................................................:
المادة ٌ : 5حدد برنامج اإلستعمال األسبوعً للقاعة أو المؤسسة خالل الموسم الرٌاضً .............كما
ٌلً :

-------------------------------------------------------------------------------------------------(*) تبقى للمؤسسة حرٌة إضافة مقتضٌات أخرى ،شرٌطة أال تتعارض مع القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل.
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األٌام

فترات افتتاح
القاعة

نوع الرٌاضة
الممارسة حسب
كل فترة

المجموعة أو
نوع الممارسٌن

المالحظات

االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس
الجمعة
السبت
المادة:6عدد الممارسٌن المسموح لهم بدخول المؤسسة فً آن واحد هو ( عدد) شخصا ،بمعدل شخص
واحد لكل أربع أمتار مربعة ،أي أن مساحة الممارسة الرٌاضٌة بالقاعة والمؤسسة تساوي (عدد) من
األمتار المربعة.
المادة  : 7تحدد التعرٌفة الشهرٌة المطبقة على المنخرطٌن الممارسٌن بالقاعة أو المؤسس بالنسبة لكل
شخص وحسب الفئات العمرٌة والجنس والنوع الرٌاضً الممارس كاآلتً :
الفئات العمرٌة

الجنس والعدد

األطفال
فً حدود 14
سنة
الشباب
 19-15سنة
الكبار
 20فما فوق

ذكور
اإلنات

نوع الرٌاضة
الممارسة

التعرفة بالدرهم
لكل شخص

ذكور
اإلنات
ذكور
اإلنات

 :ال ٌحق للمؤسسة ،بأي حال من االحوال ،أن تؤسس لغاٌة أو لهدف غٌر مشروع ٌتنافى مع القوانٌن أو
اآلداب العامة ،أو قد تهدف إلى المس بالدٌن اإلسالمً ،أو بوحدة التراب الوطنً ،أ و بالنظام الملكً  ،أو
تدعو إلى كافة أشكال التمٌٌز (الفصل  3من الظهٌر الشرٌف رقم  376-58-1الصادر فً جمادى األولى
 15 ( 1378أكتوبر ٌ ) 1958ضبط بموجبه حق تأسٌس الجمعٌات كما تم تغٌٌره وتتمٌمه بعد ،والسٌما
بالقانون الجدٌد رقم )75-00
المصرح
(اإلمضاء مصحح اإلمضاء)
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