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MMaarr                            مراكش، فيمراكش، في rraakkeecchh ,,   llee  

 

 
 
 

      كرة القدم الى السادة رؤساء 

 داخل القاعة

 

 .9102/9191الرياضي  موسمللتاهيل الالعبين  :الموضوع

 سن الممارسين   .0
 فما فوق 1118:كبار 

 U21 – 1111: السنة االولى كبار 

 U20 – U19 – U18 – 0222 – 0221 – 0220 شبان

 (الخاصة بالتصنيف 3الفقرة ) بالنسبة للتصنيف فقط  U17- 0223 فتيان 

 

 العبين المسموح بهم لكل فريقلعدد ا .9
 

 فئة الكبار -أ

 :العبا مقسمة على الشكل التالي 02العبين المسموح بهم لكل فريق لعدد ا -
 (1112يونيو  32ابتداء من فاتح يناير الى ) سنة  32العبين اكتر من  20

 (1112يونيو  32بعد ) سنة  32اقل من  االعب 16

 

 :الالعب الجديد و الالعب الحر و التجديد -

        مون العاديضترسل الى العصبة بواسطة البريد الم( 3نموذج ج )ورقة التامين الجماعية  (1

 :و الظرف ، بداخلها الوثائق التاليةأو ليس باالمانة 

 الجامعة الملكية المغربية

 لكرة القدم
 عصبة الجنوب

 مراكش
 مصلحة تسجيل الرخص
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DE FOOT-BALL 

LIGUE DU SUD 

Marrakech 

Service de licences 

 مذكرة تنظيميةل ضافةإتعديل و

 9102/9191لموسم 
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موقع من طرف النادي و من ( 5ج  نموذج) التصريح بالشرف+ طلب الحصول على رخصة  (0

 .طرف الالعب مع المصادقة على توقيع الالعب من طرف السلطات المختصة 

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادقة عليها  (3

  شهادة طبية تتبث قدرة الالعب على ممارسة كرة القدم داخل القاعة ال تتعدى شهرا واحدا (0

 .تحمل تاريخ االنجاز

 .العب الخاصة بكرة القدم داخل القاعة مع الصور متطابقة و بدون نظارات رخصة ال (5

من موقع العصبة او  www.frmf.maموقع الجامعة  منتسحب  –اجبارية  –الئحة التاهيل  (6

www.lsfma.ma. 

 

 :االنتقاالت النهائية -

من او  www.frmf.maاالرسال الخاصة باالنتقاالت تسحب من موقع الجامعة االلكتروني  ورقة (1

و توقع من طرف الالعب و النادي المانح و النادي المستقبل   www.lsfma.ma موقع العصبة 

طرف السلطات المختصة ، ترسل الى العصبة بواسطة البريد  توقيع الالعب من علىمصادق 

          و ليس بواسطة امانة او داخل الظرف او اي نوع اخر من المراسالتالمضمون العادي 

 :و بداخلها الوثائق التالية 

 .تعدى شهرا واحدا تشهادة طبية تتبث قدرة الالعب على ممارسة كرة القدم داخل القاعة ال  (0

 .البطاقة الوطنية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة نسخة من  (3

 .رخصة النادي المانح القديمة ـ اجبارية ـ (0

 .رخصة الالعب الجديدة مع الصور متطابقة و بدون نظارات (5

 .-اجبارية  –الئحة التاهيل  (6

 (U18 – U19 – U20( ) العبين لتابع لتاهل ا: ) فئة الشبان  -ب

ترسل الى العصبة بواسطة البريد المضمون العادي وليس او ( 3ج)ورقة التامين الجماعية .1

 :الظرف وبداخلها الوتائق التالية ب

او من موقع العصبة ( www.frmf.ma)تسحب من موقع الجامعة ( اجبارية) الئحة التاهيل  -0

(www.lsfma.ma ) 

موقع من طرف النادي ومن ( 5نمودج ج )التصريح بالشرف + طلب الحصول على رخصة -3

 .مع المصادقة على توقيع الالعب من طرف السلطات المختصةالعب لطرف ا

http://www.frmf.ma/
http://www.lsfma.ma/
http://www.frmf.ma/
http://www.lsfma.ma/
http://www.frmf.ma/
http://www.lsfma.ma/
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 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -0

تحمل  دى شهرا واحداشهادة طبية تتبت قدرة الالعب على ممارسة كرة القدم داخل القاعة التتع -5

 .تاريخ النجاز

 .رخصة الالعب الخاصة بكرة القدم داخل القاعة مع الصور متطابقة وبدون نظارات -6

 سنة 18فئة الشبان أقل من .ج

الى العصبة بواسطة البريد المضمون العادي وليس  مرسلة( 3ج) ورقة التامين الجماعية -1

 : وبداخلها الوتائق التالية فباالمانة او الطر

 -اجبارية –الئحة التاهيل   -0

( االب او الوالي) موقعة من طرف المرخص (  6ج  نمودج) لي اترخيص االب او الو -3

 .عليها من طرف السلطات المختصة. مصادق

 .العب على ممارسة كرة القدم ذاخل القاعة التتعدى شهرا واحدالشهادة طبية تتبت قدرة ا -0

او نسخة من البطاقة الوطنية ان كانت متوفرة اشهر  3نسخة من عقد االزدياد التتعدى  -5

 (.مصادق عليها)

 .العب الخاصة بكرة القدم ذاخل القاعة مع الصور متطابقة وبدون نظاراتلرخصة ا -6

 (فئة الشبان) االنتقاالت النهائية 

او من  (www.frmf.ma) ورقة االرسال الخاصة باالنتقاالت من موقع الجامعة االلكتروني  – 1

العب والنادي المانح والنادي المستقبل لموقعة من طرف ا( www.lfsma.ma)موقع العصبة 

الالعب من طرف السلطات المختصة ترسل الى العصبة بواسطة البريد مصادق على توقيع 

او داخل الظرف او اي نوع اخر من المراسالت المضمون العادي وليس بواسطة امانة  

 :وبداخلها الوتائق التالية

 .العب على ممارسة كرة القدم داخل القاعة التتعدى شهرا واحدالشهادة طبية تتبت قدرة ا -0

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -3

 .رخصة النادي المانح اجبارية  -0

 .لصور متطابقة وبدون نظاراتالعب الجديدة مع الرخصة ا -5

- اجبارية–الئحة التاهيل  -6

 

 

http://www.frmf.ma/
http://www.lfsma.ma/


0 

 

 (من فئة الفتيان الى فئة الكبار: ) التصنيف  .3

 U17  (0223)انية فتيان ثالسنة ال

ترسل الى العصبة بواسطة البريد المضمون العادي ( 3نمودج ج) ورقة التامين الجماعية  -1

 .ئق التاليةثاخلها الوداالمراسالت وب وليس بواسطة امانة او الظرف او اي نوع اخر من

 .طلب التصنيف من طرف النادي -0

 .طلب التصنيف من طرف االب او الوالي مصادق عليه -3

 .مصادق عليه( 6نمودج ج )ترخيص االب او الوالي  -0

 (.اشهر 3التتعديان ) نسختان من عقد االزدياد  -5

اخل القاعة ضمن فئة الكبار دالعب على ممارسة كرة القدم لشهادتين طبييتين تتبتان قدرة ا -6

 .من طبيبين مختلفين التتعديان شهرا واحدا

العب يتوفر عليها في السنة االولى الن التصنيف اليتم اال لالعب القديمة ان كان الرخصة ا -7

 .انية من السن القانونيثفي السنة ال

 .العب الجديدة فتيان مع الصور متطابقة وبدون نظاراتلرخصة ا -8

 -اجبارية –الئحة التاهيل  -1

 العبين في الموسم 3كل فريق ل العبين المصنفين المسموح بهملعدد ا . 4
 

 :0211/0202الفترات المسموح بها لتسجيل الالعبين لموسم  -

 نهاية فترة التسجيل بداية فترة التسجيل حاالت التسجيل

 التجديد

 النهائية االنتقاالت

 الالعب الحر

 الالعب الجديد

فاتح يوليوز 

0211 

يناير  31

0202 

 ملحوظة: 

العصبة و خاصة نموذج  ىعلى كل فريق ارسال الملف االداري بداية كل موسم رياضي ال -

 .التوقيعات النه مرتبط بملفات الالعبين ، و كل تاخير يعرض تلك الملفات الى عدم االنجاز 

اخلها بواسطة البريد المضمون و بد( 3ج)على كل فريق ان يرسل ورقة التامين الجماعية  -

 .الوثائق و الرخص جاهزة و بدون نقص
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يجب ان تسجل به المعلومات كاملة ( 5ج)التصريح بالشرف + ة صطلب الحصول على رخ -

دون اغفال اخر نادي و الجواز الرياضي و نوعية التسجيل و توقيع النادي مع الخاتم في المكان 

 .حليةالالعب مصادق عليه لدى السلطات المالمخصص لذلك ، مع توقيع 

 .دد كل سنة اي موسميةجرخصة الالعب ت -

 .تسجيل كل المعلومات على رخصة الالعب دون اغفال اخر نادي و الموسم -

 تتعرضالئحة التاهيل الخاصة بالالعبين اجبارية، و ان لم ترسل مع الوثائق و الرخص  -

 .الرخص الى التاخير

ددة لذلك يتم بواسطة رسالة جال المحفي حالة االستغناء عن العب و تعويضه باخر في اٱل -

و الالعب المستغنى عنه مع أو الكاتب المسموح لهم بالتوقيع موقعة من طرف رئيس الفريق 

 .تحيين الئحة التاهيل 

من القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و المحدد  31طبقا لمقتضيات الفصل  -

 : وس بدكة االحتياط بالنسبة الندية العصبة و هملالشخاص الذين يحق لهم ولوج الملعب و الجل

 .المدرب (1

 .مساعد المدرب  (0

 .الطبيب (3

 .مساعد الطبيب (0

 .اداري او من ينوب عليه (5

على رخصة خاصة بالمرافقين مرسلة الى العصبة بواسطة ورقة التامين  يتوفرواكل هؤالء يجب ان 

 :مرفوقة بالوثائق التالية( 8ج)الخاصة بالمرافقين 

 .مصادق عليها من طرف السلطات االمختصة بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من  -

 .رخصة المرافق مع الصور  -

 .كة االحتياطدب سالئحة المرافقين المسموح لهم بالجلو -

في حالة تغيير مرافق باخر يتم بواسطة رسالة موقعة من طرف النادي و المرافق و ارجاع  -

 .الرخصة القديمة مع تجديد الالئحة

 

 رئيس العصية                                                                

 موالي عبد العزيز العلوي. ذ:إمضاء 
 


