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في مرسيليا محامي في نقابة المحامين

فانسان بيناتل
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األعزاء األصدقاء  أيها  األعزاء،  الزمالء   ،أيها 

ال التي  الجماعية  الرياضة  هذه  القدم،  كرة  إنها   بالطبع 
هى تُضا

مهنتنا في  أساسية  قيمة  تمثّل  األخوة  روح  أن  المؤكد   من 
لجميلة ا

من المحامين  لقاء  من  إثراء  أكثر  هو  ما  يوجد  هل   بالنهاية، 
العالم؟ أنحاء  جميع 

الفرق قادة  شغف  الشغف.  هناك  شيء،  كل  قبل   ولكن 
فرقهم بتعبئة  الملتزمين 

نتيجة أفضل  على  للحصول  تساموا  الذين  الالعبين  شغف 

معًا عملنا  لكننا  البداية.  منذ  مثاليةً  تكن  لم  األمور  أن   صحيح 
الحدث هذا  استمرارية  أجل  ومثابرة  وجدية  بهدوء 

مراكش في  المغرب،  في  سنة   40 حوالي  منذ  شيء  كل  بدأ 
20 العشرين  الدوري  مراكش  في  سنلعب   ،2020 عام   في 

المحامين مونديال  من 

ينسى لن  أنه  من  ثقة  على  كن 
التزامنا وهذا 

سبور اورغانيزاسيون مدير شركة منظمة الرياضة

بيير لوزينشي
نقيب هيئة المحامين بمراكش

موالي سليمان العمراني

حية فتتا ال ا

موندي افوكا
مونديال المحامين



 مونديال المحامين -موندي افوكا 
 يحمل كأس العالم لكرة القدم لفرق نقابات ومكاتب

 مونديال «MUNDIAVOCAT» المحامين، اسم مونديافوكا
 المحامين، وهو بطولة خاصة بالمحامين من جميع أنحاء

العالم
 جمع  مونديال المحامين التاسع عشر، في عام 2018، 140

 فريقًا من 37 دولة من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقياتجري
 المسابقة، التي تُقام كل عامين، في السنوات الزوجية، على
 مدى 9 أيام، من السبت إلى األحد.  ست بطوالت مقترحة،

 كالسيك - ماستر- ليجاند - سوبر ليجاند - كرة قدم 5 سيدات -
 5 رجال، ويلعب كل فريق بين 5 و7 مباريات، من 40 إلى 70

دقيقة، حسب الفئة والتقدم في البطولة

التحكيم 

 ستؤمن جمعية محلية الحكام الالزمين لتنظيم 450 مباراة في
 البطولة، من أجل ضمان حسن سير المباريات. كما سيشارك

 حكام دوليون في المباريات. سيشارك 3 حكام وحكمان
مساعدان في كل مباراة

التواريخ الرئيسية 

السبت 30 مايو  2020: استقبال الفرق
 األحد 31 مايو 2020: حفل افتتاح واستعراض الفرق في نهاية

الفترة الصباحية ثم المباريات االفتتاحية
من األحد إلى الثالثاء: مرحلة المجموعات

الثالثاء، 2 يونيو 2020: أمسية مونديال المحامين مونديافوكا
من األربعاء إلى السبت: المرحلة النهائية

 السبت 6 يونيو، 2020: تقديم الجوائز في الملعب  في ختام
النهائيات

األحد 7 يونيو، 2020: مغادرة الفرق

الجوائز 

ستُمنح جوائز في كل بطولة
 األبطال وأبطال المركز الثاني والمركز الثالث: كؤوس •

)وميداليات )ذهبية وفضية وبرونزية
وستُمنح جميع الفرق األخرى كأسًا مع تصنيفاتها الموافقة •

 ستٌمنح جوائز خاصة في كل فئة لمكافأة أفضل العب، •
 وأفضل هداف، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدير، والفريق

األكثر حماسًا

التسجيل 

يمكن مشاركة أي فريق يمثّل نقابة أو مكتب محاماة أو أكثر 
 ال يوجد عدد محدود للفرق المشاركة حسب المدينة أو البلد،

 كما

20ème édition • 2020

Be Fair Play
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موندي افوكا
مونديال المحامين



  إن مراكش، العاصمة السياحة المغربية، هي مدينة ألف إشراق واشراق ذات
 األلوان األربعة المهيمنة: منازل وأسوار حمراء وصفراء وأشجار نخيل خضراء

 وسماء زرقاء وقمم جبال األطلس البيضاء المتوّجه بالثلوج

 تُعد المدينة وساحة جامع الفنا واألسواق ومسجد الكتبية وبساتين النخيل بعضًا
 من األماكن التي تمنح هذه المدينة روعتها

 يعود مونديال المحامين موندي افوكا بفخر إلى المدينة اإلمبراطورية، في
 الذكرى العشرين  لتأسيسه، حيث شهد هنا لحظات مجده األولى في عامي

 1983 و1984 ثم في عام 2000 في نسخته العاشرة

 وشكّل الحماس الشعبي لكرة القدم، واالهتمام بالتفاصيل وسحر هذا المكان
 المزايا التي ساهمت في أسطورة الموندياالت الثالثة السابقة في مراكش

 باإلضافة إلى ذلك، فإن التقاليد الراسخة لحسن الضيافة للشعب المغربي هي
 بالنسبة لنا جميعًا تعهد بترحيب حار تتنافس فيه روح االحتفال والصداقة مع

االحتراف المعترف به لدى السلطات المغربية

  مراكش     
العودة الى البداية
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حفل افتتاح - موندي افوكا عام 1983

استاد هارتي - المباراة االفتتاحيةالبنية التحتية لموندي

منديفوكات األول - 1983



 سنحظى بفرصة استخدام 18 ملعبًا لكرة القدم في مراكش والمناطق
 المحيطة بها، خالل كأس العالم العشرين للمحامين

 في المجموع، سيكون هناك 5 مالعب من العشب الطبيعي من نوعية جيدة
 ستاد هارتي أو سونارج

 وقد حازت المالعب االصطناعية على اعتماد الفيفا وستتيح إقامة مباريات ال
تنسى بفضل وجود الجمهور المغربي

 وستكون اإلقامة في فنادق تضم حمّام سباحة،
بتصنيف 4 أو 5 نجوم حسب الفئة المختارة

 سيتيح لكم الجميع اكتشاف أجواء هذه المدينة
الرائعة أال وهي مراكش

ستُربط الفنادق بالمالعب بواسطة حافالت
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ملعب هارتي

افوكا 2020
البنية التحتية لموندي
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 قانون حقوق رسوم التسجيل في
 البطولة ومصاريف اإلقامة والخدمات

المتعددة

 لتأكيد تسجيلك، يُرجى احترام جدول
الدفع التالي

قبل 30 أكتوبر 2019
 5000

قبل 30 ديسمبر 2019
 5000

قبل 29 فبراير 2020
 5000

قبل 30 أبريل 2020
الرصيد المتبقي 

يورو

يورو

يورو

تتضمّن رسوم التسجيل في مونديال المحامين العشرين رسوم تسجيل كل فريق ورسوم اإلقامة لكل شخص

تتضمّن هذه الرسوم
 تشمل جميع النفقات المتعلقة بالتنظيم الرياضي للبطولة، وتوفير مالعب كرة القدم، والكرات والتحكيم )3 حكام و2 مساعدين لكل

مباراة(، والمياه في المالعب، والمساعدة الطبية خارج ميدان اللعب والكؤوس، والجوائز والميداليات

رسوم التسجيل لكل فريق

فريق كرة القدم يضم خمسة العبين - 2500 يوروفريق كرة القدم يضم 11 العبًا - 7500 يورو

تعتمد األسعار للشخص الواحد على غرفة مزدوجة / توأم / ثالثية يتقاسمها شخصان

عدد أماكن اإلقامة في كل فئة محدود، لذلك سنطبق قاعدة من يدفع أواًل، يستلم أوال

 ومراعاة لاللتزامات المالية مع الفنادق الشريكة، يُعدّ حجز إقامتكم للمشاركة في موندي افوكا من خالل المنظمة ضروريًا وال يقبل أي
استثناء

تكاليف اإلقامة للشخص الواحد

ABCفئة

يورويورو630 يورو850 980  باقة 8 ليال
ومناسبات

غرفة فردية وليلة )أو ليالي( إضافية: األسعار عند الطلب

تشمل هذه األسعار
 اإلقامة في غرفة مزدوجة / توأمية / ثالثية لمدة 8 ليالٍ ، من السبت 30 مايو إلى

األحد 7 يونيو 2020
الفطور

مراسم االفتتاح
أمسية موندي أفوكا

 النقل من المطار/ الفندق وبالعكس
 االنتقال من مكان اإلقامة/ الملعب ذهابًا وإياًبا

المساعدة بالعودة إلى الوطن
ضريبة اإلقامة
.رسوم الملف

نفقات المؤسسات األمنية، المنظِمة لموندي افوكا 

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ال تشمل هذه األسعار
،النقل ذهابًا وايابًا من مكان إقامتك إلى مراكش

)النفقات الشخصية )الهاتف، وجبات الطعام، المشروبات، غسل المالبس
تأمين اإللغاء

التعرفة



نسخة األول من مايو 2019. تحتفظ المنظمة بحقها في تعديل شروط هذه الالئحة
 نشكركم لالطالع بانتظام على جميع شروط التسجيل على موقعنا

تسجيل الفرق
البطولة مفتوحة حصريًا لفرق المحامين التابعين للنقابات وتجمعات المحامين ومكاتب المحاماة

يجب أن يضم كل فريق
كرة القدم 11: من 13 إلى 26 العبًا 

كرة القدم 5: من 6 إلى 13 العبًا 

تأهل الالعبين 
تدريب الفرق

يجب تشكيل كل الفرق مع مراعاة األحكام التالية
ما عدا الحاالت االستثنائية المشار إليها أدناه في الفقرة 2.2، يجب أن يكون جميع الالعبين

المحامون المسجلون )أو المسجلون سابقًا( في نقابة المحامين؛ 
 طلبة محامين أو محامين متدربين، يبلغ عمرهم أكثر من 22 سنة )مولودين قبل 31/ 12/ 1998(، عدد 2 في كل فريق كحد أقصى، 

«بالنسبة لمباريات الكالسيك و»فايف

أسس االستثناءات
 قد تتعلق اإلعفاءات بالحائزين على الشهادات العليا القانونية أو القضائية، وبشكل عام الموظفين الدائمين في مكاتب المحاماة، بحيث
 ال يتجاوز العدد ثالثة العبين في كل فريق في مباريات كرة القدم 11 و العبين اثنين في مباريات 5. في هذه الحالة، يجب تقديم قائمة
بالمحامين وغير المحامين باإلضافة إلى شهادة من مكتب محاماة تضمن أن غير المحامين يعملون بصفة موظفين دائمين في الشركة
 يجب أن يكون عمر هؤالء الموظفين أكثر من 30 عامًا )مولودين قبل 31/ 12/ 1990( للمشاركة في مباريات الكالسيك وفايف، وفوق

 35 عامًا في مباريات الماستر )مولودين قبل 31/ 12/ 1985(، وأكثر من 45 عامًا في مباريات ليجاند )مولودين قبل 31/ 12/ 1975(
وأكثر من 55 عامًا في مباريات سوبر  ليجاند )مولودين قبل 31/ 12/ 1965

التحقّق من االستثناءات
 ال يمكن تقديم أو قبول أي طلب استثناء لالعب غير محام أو مارس كرة القدم في ناد احترافي أو شبه احترافي، أو أي نادٍ آخر مأجور.

لتُقبل طلبات االستثناء، يجب توجيهها للسيد فانسان بنتال، المحامي المؤسس لموندي أفوكا في موعد ال يتجاوز 45 يومًا قبل بدء البطولة

 جميع الشروط المشار إليها أعاله المتعلقة باالستثناءات هي إلزامية ولكنها غير كافية لضمان االستثناء. يعود القرار النهائي للجنة
اإلعفاءات التي تضم السيد فانسان بيناتل )المحامي المؤسس( والسيد شيكو مدير البطولة

تشكيل الفرق
الكالسيك

المحامون غير الخاضعين لحدود العمر والحاالت المذكورة أعاله 

الماستر
المحامون الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة )مولودين قبل 31/ 12/ 1985( والحاالت المذكورة أعاله

العبين محامين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا مولودين قبل 31/ 12/ 1990 

ليجاند
المحامون فوق 45 سنة )مولودين قبل 31/ 12/ 1975( والحاالت المذكورة أعاله 

العبين محامين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا مولودين قبل 31/ 12/ 1980 

سوبر ليجاند
المحامين فوق 55 سنة )مولودين قبل 31/ 12/ 1965( والحاالت المذكورة أعاله

العبين محامين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا مولودين قبل 31/ 12/ 1970 

كرة القدم 5 رجال ونساء
المحامون غير الخاضعين لحدود العمر والحاالت المذكورة أعاله 

www.mundiavocat.com
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مقتطفات من شروط التسجيل

1.1.

1.2.

2.2.

3.2.

5

5

5



الدخول

المسافة

 لشبونة: الساعة 1:30
مدريد: الساعة 2:00

 برشلونة: الساعة 2:30
باريس: الساعة  3:00

روما: الساعة 3:10
لندن: الساعة 3:30

فرانكفورت: الساعة 3:45

SPORT ORGANISATION شركة
المعلومات واالستعالمات

15/29, rue guilleminot - 75014 
PARIS - FRANCE

+33 )0(1 77 70 65 15
info@mundiavocat.com

 فانسان بيناتل
 محامي في مرسيليا ومؤسس موندي

 افوكا
39, rue de la paix - 13001 

MARSEILLE - FRANCE
+33 )0(4 91 33 15 70 

pinatel@mundiavocat.com

عناويننا

@mundiavocat

1983
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018 

 بطوالت موندي افوكا الـ 19
 السابقة

مراكش المغرب
مراكش المغرب 

سبليت يوغوسالفيا 
الجزائر العاصمة الجزائر 

ال غراند موت فرنسا
المنستير/ سوسة تونس

بحيرة باالتون هنغاريا
ليمريك ايرلندا

إزمير تركيا 
 مراكش المغرب 

 مالطا 
بحيرة باالتون هنغاريا 

أنطاليا تركيا 
اليكانتي اسبانيا 

أنطاليا تركيا 
روفينج كرواتيا 

بودابست هنغاريا 
ال مانغا إسبانيا 

كامبريلز/ سالو اسبانيا 

إيطاليا: 8
البرازيل: 4

األرجنتين: 3
كوستاريكا: 2
المكسيك: 2

 الجزائر: 1
بلجيكا: 1

كوريا الجنوبية: 1
إسبانيا: 1
فرنسا: 1

إسرائيل: 1
المغرب: 1
هولندا: 1

البرتغال: 1
صربيا: 1
تركيا: 1

أوكرانيا: 1

 سجل انتصارات كل
دولة

المغرب

الجزائر

س
ون

ت

المحيط األطلسي

مراكش

لشبونة

مدريد

الجزائر العاصمة

 تونس العاصمة

برشلونة روما

باريس
فرانكفورت

لندن

إسبانيا

فرنسا

ال
تغ

لبر
ا


