الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
العصبة الجهوية
سوس ماسة لكرة القدم

مشروع دفتر التحمالت الخاص بالقسم الممتاز
بالعصبة

1

مقتضيات عامة
المادة  :1األهداف
تماشيا مع قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و العصبة الجهوية سوس ماسة لكرة القدم التي تهدف إلى :
•
•
•
•
•
•

الحفاظ على سالمة و مصداقية منافسات األندية،
تحسين مستوى ممارسة كرة القدم بالقسم الممتاز للعصبة لذى جميع المتدخلين،
تنمية القيم الرياضية وفق الروح الرياضية داخل محيط آمن لجميع المباريات،
تشجيع شفافية تمويل األندية،
تشجيع شفافية مراقبة األندية.
تهيئ أندية القسم الممتاز للممارسة بقسم الهواة.

المادة  :2موضوع هذا الدفتر
يضمن دفتر التحمالت الخاص بالقسم الممتاز :
• تحديد األطراف المعنية بهذا الدفتر
• يحدد الشروط االزامية لمشاركة األندية في منافسات القسم الممتاز،
• يحدد العقوبات والجزاءات الخاصة باألندية في حاالت الخرق و /أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذه
المنافسات.

المسطرة
المادة  :3المرجع
يعتبر قانون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو القاعدة التي على أساسها بنت العصبة دفتر التحمالت الخاص بالقسم
الممتاز .
المادة  :4القواعد المسطرية
توجد القواعد المسطرية الخاصة بدفتر التحمالت هذا ضمن القوانين العامة للجامعة (فصل "القواعد المسطرية") وعند
االقتضاء يمكن االستعانة بقواعد الكونفدرالية األفريقية والفيفا.
المادة  :5المراحل و طرق التنفيذ
إن مراحل تنفيذ دفتر التحمالت هذا الخاص لألندية المشاركة في منافسات القسم الممتاز ابتداء من الموسم الرياضي -2021
 2022هي كالتالي:

المرحلة
1

اآلجال

التوصيف
التقديم و المصادقة على دفتر التحمالت الخاص بموسم 2022/2021

2

بعد مصادقة المكتب
المديري

2
3

تقديم ملفات األندية بالقسم الممتاز
مصادقة األندية المعنية على دفتر التحمالت

 30غشت 2021
 30غشت2021

العنوان الرابع -معايير المشاركة في بطولة القسم الممتاز
المادة  :6ترتيب المعايير
• المعايير " " -"Aإجبارية":
إذا كان المترشح غير مصنف ضمن خانة " "Aفي حدود يوم  15شتنبر  2021فال يمكنه المشاركة في منافسات القسم
الممتاز لموسم  2022-2021اللهم باستثناء من المكتب المديري للعصبة.
يستفيد من هذا االستثناء كل ناد بالقسم الممتاز منتم للعصبة و الذي لم يستجب خالل اآلجال المحددة ألحد أو لبعض من
الشروط بالمعايير  A؛الترخيص الذي يمنحه المكتب المديري للعصبة بشكل استثنائي لموسم واحد ووحيد ،ويبقى على
النادي تلبية الشروط التي تنقصه قبل بداية الموسم الموالي.
• المعايير" " – "Bستصبح إجبارية خالل الموسم المقبل :"2023/2022
إذا لم يستجب النادي للمعايير " "Bإلى غاية فاتح شتنبر  2022كآخر أجل ،فسيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في
خانة العقوبات المشار إليها في هذا القانون  ،مع إمكانية االستفادة من الترخيص االستثنائي للمشاركة في بطولة الموسم
.2022-2023
• المعايير " " – "Cذات ممارسة جيدة"
تكون المعايير»  « Cتوصيات تسمى "ذات ممارسة جيدة"  ،وهي التي ال يعرض أي ناد في حالة عدم تلبيتها للعقوبات
أو عدم منح ترخيص المشاركة .في حين يمكن لهذه المعايير أن تصبح في المستقبل ضمن تصنيفات »  « Aأو» .« B
المادة  :7المعايير "الرياضية"
مرجع

المعايير الواجب احترامها من طرف النادي
A
X

يجب تأهيل:
بالنسبة ألندية القسم الممتاز:
P.01

P.02

 30العبا من الكبار ،على األكثر منهم:
• على األقل  5العبين كبار بين  25و 30سنة
•  25العبا أقل من  25سنة
إشراك وجوبا الحد األدنى من فرق الشباب في المباريات المنظمة من
طرف العصبة ،وهم:
• على األقل فريق للشبان
• على األقل فريق للفتيان
• على األقل فريق للصغار
• كرة القدم القاعدية
• المشاركة في الدوريات والكؤوس المنظمة من طرف العصبة
3

X

المعايير
B

C

 P.03امكانية التوفر على فريق نسوي للكبيرات و/أو على فريق القاعة و/
أوعلى فريق الكرة الشاطئية.
المادة  :8معايير البنيات التحتية.
مرجع

X

المعايير الواجب احترامها من طرف النادي
A

المعايير
B

C

ملعب التباري – المصادقة
P.04

P.05

على الملعب أن يكون معشوشبا ومصادقا عليه وفقا للتشريعات الوطنية؛
ملعب التباري –الراهنية
يجب أن يتوفر النادي على ترخيص ملعب يكون رهن إشارته خالل مباريا
ت األندية الخاصة بدوري القسم الممتاز.
• الخيار :1النادي هو مالك الملعب،
• الخيار :2يمكن للنادي تقديم عقد مبرم ( رخصة) مع مالك (أو مالك)
الملعب (أو المالعب) التي سيستعملها بالجهة .يجب أن يتضمن العقد
ضمان استغالل الملعب من طرف النادي خالل مباريات االستقبال.

X

X

ملعب التباري –اإلنارة
P.06

خالل المباريات الليلية ،يجب أن يكون الملعب مجهزا بإنارة مطابقة للمعايير
المعتمدة والمحددة من طرف الجامعة والعصبة
ملعب التباري –مرفق االسعافات األولية

P.07

يجب أن يتوفر كل ملعب على األقل على مرفق مجهز وفق المعايير
ومخصص لإلسعافات األولية في حالة الحاجة إلى المساعدة الطبية.
ملعب التباري–خصوصيات أرضية الملعب

P.08

يجب أن تكون أرضية الملعب مطابقة لقوانين اللعبة و:
• خيار :1عشب طبيعي،
• خيار  : 2عشب اصطناعي (حسب معايير جودة الفيفا) تحث طائلة
المصادقات بعد المعاينة من طرف اللجنة المختصة.

X

X

X

تجهيزات التدريب -الراهنية

P.09

P.10

توضع تجهيزات التدريب رهن إشارة النادي طيلة السنة وجوبا.
• خيار :1يكون النادي هو المالك الشرعي للتجهيزات،
• خيار  : 2يقدم النادي نسخة مكتوبة من العقد المبرم مع مالك
التجهيزات (رخصة الملعب )
تجهيزات التدريب -خصوصيات أرضية الملعب
يجب أن تتوفر تجهيزات التدريب على األقل على:
• ملعب للتداريب بعشب طبيعي أو اصطناعي وفقا لمعايير الفيفا ،
خاص بالفريق األول ،و
4

X

X

• ملعب للتداريب خاص بفرق الفئات العمرية.

المادة  : 9المعايير اإلدارية/البشرية
المرجع

المعايير الواجب احترامها من طرف النادي
A

المعايير
B

C

كتابة النادي – المرافق
P.11

P.12

P.13

من أجل ضمان تدبير إداري للنادي يجب أن يتوفر على مرافق مخصصة
لمكاتب مجهزة ببنيات تقنية منه الهاتف و الفاكس و الربط باألنترنت عالي
التدفق وعنوان وبريد إلكترونيين.
المسؤول اإلداري

X

على النادي المشارك في بطولة القسم الممتاز للعصبة تعيين مسؤول إداري
يشترط فيه أن يكون:
• حامال لشهادة البكالوريا على األقل و التجربة المطلوبة ،أو حامال
لدبلوم دراسات عليا في التدبير الرياضي،
• أن يوقع عقدا ،مقابل أجر ،مدته تفوق أو تساوي  12شهرا ومطابقا
لقانون الشغل (تبعث نسخة من العقد إلى العصبة والجامعة مباشرة
بعد توقيعها من الطرفين)،
• أن يكون غير منخرط في النادي وليس عضوا في طاقمه.
مسك المحاسبة
يتم مسك المحاسبة بشكل مسترسل وفقا لقاعدة التصميم المحاسباتي ،ومن
طرف شخص يمكنه أن يكون إما عضوا من الطاقم االداري للنادي أو مشغل
بالنادي بواسطة عقد مكتوب.
ال يمكن ألي ناد تبرير سوء مسك محاسبته بضعف أو غياب كفاءة طاقمه.
أن يقدم في نهاية كل موسم رياضي تقريرا محاسباتيا موقع من طرف الرئيس
وأمين المال.

X

X

المسؤول عن األمن
P.14

على النادي تعيين مسؤول عن األمن (يكون مؤهال أو ذا تجربة في الميدان)
يكون مسؤوال عن الشؤون األمنية في الملعب خاصة خالل المقابالت
المبرمجة من طرف العصبة

X

الطاقم الطبي
P.15

على كل نادي:
• توفير خدمات طبيب واحد أو مسعف على األقل أو معالج فيزيائي
مهمتهم تقديم المساعدة و النصح في المجال الطبي للفريق األول
• ضمان التتبع الطبي خالل المباريات و تداريب الفريق األول.

5

X

P.16

توفير سيارة اسعاف خالل إجراء منافسات قسم الكبار المبرمجة من طرف
العصبة

X

المدرب الرئيس للفريق األول

P.17.

P.18

P.19

P.20

P.21

يعين النادي مدربا رئيسا يهتم بشؤون كرة القدم الخاصة بالفريق األول و
يجب أن يكون:
أ -حامل لدبلوم المدرب المحدد من طرف الجامعة ،أو
ب -حامل لدبلوم أجنبي مصادق عليه أو معترف به من طرف الجامعة،
أو
ت -مسجل بالدورة التكوينية للحصول على الدبلوم المطلوب.
• من أجل تأهيل مدرب فريق الكبار بالبطولة الجهوية للقسم
الممتاز التوفر على :الرخصة B
• مساعد مدرب لفريق الكبار حاصل على رخصة C
• مدرب حراس المرمى حاصل على األقل على دبلوم المستوى
األول
مدربي الفئات الصغرى
على النادي تعيين مدرب على األقل لكل فئة عمرية يكون هو المسؤول عن
جميع شؤونها الكروية وحاصل على األقل على رخصة D
على جميع المدربين و المعدين البدنيين ومدبي الحراس للفئات الصغرى
التوفر على المؤهالت الدنيا المحددة من طرف الجامعة ؛ و أن يكونوا مسجلين
لدى الجامعة أو العصبة
تنظيم األمن – خدمة حفظ النظام
يجب على كل ناد إرساء نظام أمني خاص بالمقابالت التي يستقبل فيها و ذلك
بتشغيل العدد الكافي من عناصر حفظ النظام ،ولذلك على النادي:
أ -استعمال قوات حفظ النظام ،أو
ب -تحرير عقد مع شركة أمن خارجي تضع رهن إشارته العدد الالزم
من األمنيين.
المسؤول عن التواصل
على النادي تعيين مسؤول عن التواصل مهمته السهر على احترام ميثاق
التواصل الخاص بالجامعة ؛أو
التعاقد مع شركة تواصل لالستفادة من خدماتها من أجل ضمان احترام ميثاق
التواصل.
حقوق وواجبات
يجب أن تكون حقوق وواجبات أعضاء طاقم النادي المشار إليهم أعاله مدونة
كتابيا.

X

X

X

X

X

إجبارية اإلخبار بالتغييرات الهامة
P.22

إن أي حادث يشكل تغييرا هاما يمس المعلومات المرسلة سابقا من طرف
النادي بخصوص النقاط أعاله يتطلب إخبار العصبة به خالل  08أيام الموالية
لتاريخ حدوثه.
الئحة الالعبين
6

X

P.23

على النادي أن يبعث للعصبة بالئحة إسمية وشاملة لالعبي فريق الكبار وذلك
خالل السبعة  7أيام التي تلي كل فترة انتقاالت ،

X

المادة  :10المعايير "القانونية"
مرجع

المعايير الواجب احترامها من طرف النادي
A

P.24

التصريح الخاص بالمشاركة في بطولة القسم الممتاز
يجب على النادي ختم وتوقيع طلب نموذجي مقبول قانونيا يبين أن النادي:
أ -يقر بإلزامية احترام قوانين وقواعد و قرارات ، CAF،FIFA
LSMF.FRMF.؛
ب -على علم بمقتضيات قوانين وقواعد و قرارات ، CAF،FIFA
 LSMF ،FRMFوكذا العقوبات المنصوصة في حالة عدم احترام
هذه المقتضيات؛
ت -يقر باالختصاص الحصري للجنة النزاعات والمحكمة الرياضية في
للنظر في كل نزاع ذي بعد وطني
ث -يقر أن للعصبة الحق المطلق في اتخاد االجراءات القانونية
بخصوص األندية المنضوية تحث لوائها والعبيها المسجلين وكذلك
جميع المرخصين
ج -يقر بأن قرارات الجامعة أو العصبة عند االقتضاء ،تصبح سارية
المفعول ابتداء من تاريخ إرسالها عبر البريد ،و/أو التلفاكس و/أو
البريد االلكتروني ،وأنه ملزم بالتحري حول قرارات الجامعة و /أو
العصبة الجهوية سوس ماسة في الجرائد الرسمية و /أو مواقعهما
االلكترونية.
ح -يقر أن كل قرار متخذ من طرف هيئات الجامعة أو العصبة الجهوية
سوس ماسة قابل للطعن استئنافيا أمام الهيئات المعتمدة من طرف
الجامعة أو العصبة وأن الطعن أمام محاكم الحق العام غير مسموح
به قبل المراحل المعتمدة من طرف العصبة والجامعة؛
خ -أنه سيشارك في كل المقابالت المعترف بها و المصادق عليه من
طرف الجامعة و /أو العصبة (البطولة الجهوية  ،الكأس
،إلخ،)...باستثناء المقابالت الحبية التي تتطلب ترخيصا اجباريا من
العصبة؛
د -يلتزم باحترام البرنامج الزمني للمباريات المحدد من طرف العصبة
و /أو الجامعة ؛
ذ -ملزم بوضع رهن إشارة العصبة والجامعة الالعبين المدعوين
لمختلف المنتخبات الوطنية والجهوية لكرة القدم.وفي حالة عدم تلبية
الدعوة ستطبق المساطر التأديبية
ر -ال يمكنه طلب تأجيل مباراة إن لم يكن لديه أكثر من العبين()03
مشاركين ضمن المنتخب الجهوي او الوطني
ز -يصرح أن الوثائق الصادرة من طرفه والمقدمة للجامعة أو العصبة
هي شاملة وحقيقية؛

7

X

المعايير
B

C

س -يسمح للعصبة وا لجامعة بافتحاص جميع الوثائق المقدمة و البحث
عن معلومات أضافية و في حالة كان النادي مستأنفا لقرار ما ،البحث
عن المعلومات لذى السلطات العمومية أو الجهات الخاصة المعنية
طبقا للتشريع الوطني؛
يجب أن يوقع هذا التصريح من طرف شخصية مؤهلة و ووضعه بالعصبة
خالل االدالء بالملف القانوني واإلداري للنادي
المادة  :11المعايير المالية
مرجع

المعايير الواجب احترامها من طرف النادي
A

P.25

P.26

الوضعية المالية السنوية  -مفتحصة
يجب على النادي ،كيفما كانت صبغته القانونية  ،أن يقدم على األكثريوم 31
غشت من كل سنة كآخر أجل ،وضعياته المالية السنوية مصحوبة بنتائج و
مالحظات افتحاص محاسبين مستقلين ،وذلك تماشيا مع التشريع و التصميم
المحاسباتي الجاري بهما العمل.
إجبارية اإلخبار بالوضعيات المالية المفتحصة
النجاز الوضعيات المالية المفتحصة يجب أن تستجيب للحدود الدنيا اإلجبارية
باإلدالء بالمعلومات التالية:
إجبارية اإلدالء بالمعلومات الخاصة بالحصيلة المفتحصة وفقا لمتطلبات
التصميم المحاسبي المغربي العام . PCGM
إجبارية اإلدالء بالمعلومات الخاصة بالمالحظات المفتحصة الملحقة.
من حيث الشكل
يجب أن تكون المالحظات الملحقة حول الوضعيات المالية السنوية موضع
تقديم منظم وانتظامي .كل موقع للحصيلة و حساب النتائج يجب أن يؤدي
للمعلومة الخاصة به في المالحظات.
من حيث المضمون
يجب على المالحظات أن تفصل في المعلومات التالية:
أ – الطريقة المحاسباتية
على النادي توضيح المجال المرجعي المحاسباتي لوضعياته المالية مع
إعطائه الطرق المحاسباتية المستعملة.
ب –الجهة الممارسة للمراقبة
عندما يكون النادي مراقبا من طرف جهة أخرى ،فعليه اإلخبار بذلك مع
تحديد اسم هذه الجهة وكذلك اسم الشركة (رأس المجموعة ) المحتملة.
ت –المالك األخير
يجب اإلدالء باسم مالك (أو مالك) النادي  .إذا كان النادي يخضع لمراقبة
جهة أخرى  ،فيجب اإلدالء بأسماء المشاركين (أو المنخرطين) في هذه
الجهة.
ث – التعامل بين أطراف مرتبطة
إذا تمت معامالت بين أطراف مرتبطة خالل هذه الفترة ،فعلى النادي تحديد
نوع العالقات التي تربط بين األطراف مع اإلدالء بالمعلومات حول نوع
المعامالت خالل هذه الفترة ونتائجها في اخر الموسم و التي تعد ضرورية
لفهم التجليات المحتملة لهذه العالقات على الوضعيات المالية للنادي.
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المعايير
B

X

X

C

ج –معلومات أخرى
على النادي تقديم المعلومات او التوضيحات اإلضافية غير الواردة في
الحصيلة  ،وحساب الناتج أو جدول تدفق الخزينة  ،والتي تعتبر ضرورية
لفهم هذه الوثائق و/أو معتمدة لالستجابة للمتطلبات الدنيا في مجال المعلومة
المالية.

العنوان الخامس -العقوبات
المادة  :12نوع الجزاءات والعقوبات
إن عدم احترام المعايير يؤذي إلى القهقرة ب درجة أسفل ،اللهم إن كان هناك استثناء من طرف مانح الترخيص .و هذا
االستثناء يهم المعايير ذات الصلة بالبنيات التحتية الرياضية.
إذا الحظت الهيئة المانحة للترخيص أن المعايير لم تحترم يمكنها تمديد األجل بناء على طلب والتزام من النادي إلى غاية
انطالق الموسم الرياضي  2022-2021قصد تمكين النادي من تلبية مقتضيات قانون منح الترخيص  .أما في حالة االستثناء
من العقوبة من طرف مانح الترخيص ،فيمكن برمجة مقابالت النادي المعني بملعب معين من طرف العصبة الجهوية
يطبق قرار القهقرة من طرف مانح الترخيص طبقا لمقتضيات القانون التأديبي للجامعة.
تضم الئحة العقوبات الخاصة بعدم احترام المعايير  Bكل من االنذار و الدعيرة ( التي تؤدى طبقا لمقتضيات قوانين الجامعة)
،وإجبارية اإلدالء بالحجج أو االستجابة لبعض الشروط في حدود اجال معينة .
في حالة ما ارت أى المكتب المديري للعصبة(الجهة المخولة لها منح ترخيص المشاركة لكل ناد ) فإن الئحة العقوبات يمكن
أن تضم كذلك خصم نقط و المنع من تأهيل العبين أو إبرام عقود انتقاالت أو عقود جديدة مع العبين و إجبارية تقديم
ضمانات .يمكن النطق بهذه العقوبات من طرف العصبة الجهوية (او الجامعة عند االقتضاء) قبل بداية الموسم أو خالل
الموسم الرياضي
إضافة إلى كل هذا و في حالة خرق المسطرة الخاصة بمنح الترخيص للنوادي (وثائق مزورة  ،عدم احترام اآلجال ،إدانة
أشخاص ذاتيين ،إلخ )..تطبق عقوبات المسطرة االنضباطية للجامعة.
المادة  13عقوبات عدم احترام المعايير

الجزاءات أو العقوبات
المعايير
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06

حسب المقتضيات المعمول بها حسب الحالة
القهقرة للدرجة السفلى ويعوض بالفريق الموالي حسب النصوص
ال شيء
 10000درهم
 10000درهم
ال شيء
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P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26

ال شيء
 10000درهم
ال شيء
الشيء
 500درهم
 1000درهم
الشيء
الشيء
 1000درهم
انهزام بجزاء
 2000درهم عن كل مقابلة ابتداء من المقابلة الثالثة
 1000درهم عن كل مقابلة ابتداء من المقابلة الثالثة
انهزام بجزاء
 200درهم
الشيء
 1500درهم
 2000درهم
 1500درهم
 1000درهم
 1000درهم
العنوان السادس -مختلفات

المادة  :14دخول حيز التنفيذ
يطبق هذا القانون انطالقا من الموسم الرياضي 2021/2022
المادة  :15حاالت غير واردة في هذا القانون
يتم البث في هذه الحاالت من طرف المكتب المديري المديري للعصبة الجهوية سوس ماسة في إطار اختصاصاته
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