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      الكتابة العامة      

          مصلحة تسجيل الرخص  

خاصة بالمرافقين مذكرة تنظيمية  
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ع ج ك ق/10عدد   

    تسجيل بعض المالحظات حول رخص المرافقين                    

 (1الفقرة  11الفصل ) للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العامة حسب القوانين  .1

 0الفقرة 
مرافقين على  70و  احتياطيين العبين 70: الفرق والجمعيات الرياضية لكرة القدم هواة وكرة القدم النسوية 

 :الشكل التالي

 Entraineur                                                                                                            المدرب  -1

 Entraineur adjoint ou préparateur physique                         المدرب المساعد او معد بدني  -2

 Entraineur des gardiens de but                                                        مدرب حراس المرمى  -1

 Le Médecin                                                                                                الطبيب   -4

 L’assistant Médical                                                               ( الممرض) مساعد الطبيب  -5

L’administratif ou son remplaçant Titulaire                                 او من ينوب  عليه  اإلداري -6

        dune licence        

 Le chargé de Matériel                                                                     (مكلف بالمتعة ) محافظ  -0

 4الفقرة 

 .مرافقين 75العبين  احتياطيين و  70: والجمعيات الرياضية  األخرىفرق كرة القدم داخل القاعة والفرق           

 Entraineur                                                                                              المدرب  -1

 L’entraineur adjoint                                   المرمىالمدرب المساعد او معد بدني او مدرب حراس -  2

ou le préparateur physique ou l’entraineur des gardiens de but.    

                Le médecin                                                                                         الطبيب  – 1

 L’assistant Médical                                                          ( الممرض) مساعد الطبيب  -4

  L’administratif ou son remplaçant titulaire dune                 من ينوب عنه  أو اإلداري -5

   licence 

 

مصلحة الرخص التابعة  هؤالء المرافقين يجب ان يتوفروا على رخصة مسلمة من

 :للعصبة وذلك حسب المعطيات التالية

 

 
 

 



 .خاصة بالمرافقين( 8ج)ورقة التامين الجماعية  -1

 .مع الصور( 2)رخصة المرافق في نسختين  -2

 .صورة للبطاقة الوطنية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة -1

وانين العامة للجامعة الملكية المغربية التزام موقع من طرف رئيس الفريق يلتزم فيه باحترام وتطبيق الق -4

 .لكرة القدم

التزام موقع من طرف المرافق يلتزم فيه باحترام وتطبيق القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة  -5

 .القدم

 (.D)بالنسبة للمدرب يجب التوفر على رخصة  -6

 

 : المرخص له ان يطبقها وهي المرافقالقوانين التي يجب على 
 

 .الالعبرخصة  مثلرخصة المرافق موسمية  -1

 .الفريق ولو انه يتوفر على رخصة إلىال ينتمي  بأخراليمكن تعويض مرافق  -2

 .لالعبينالتعليمات  إعطاءاليسمح لكل المرافقين  -1

وال يتعدى المكان  الالعبين إلىالتعليمات  بإعطاءمن ينوب عليه هو الذي له الحق  أوالمدرب  -4

 .المخصص له 

 .افقين بما فيهم المدرب عليهم الجلوس بالمكان المخصص بدكة االحتياطكل المر -5

 .الالعب إصابة أتناءمن الحكم  بإشارةالملعب  إلىالطبيب او من ينوب عليه هو الذي يدخل  -6

في حالة وجود مرافقين غير المرافقين المسؤولين على الفريقين فان الحكم في هذه الحالة ال يعطي  -0

 .البداية إشارة

 .في اعتذار المخطئدقيقة لتسوية الوضع لتوقيف المقابلة واعتبار الفريق  15انتظار الحكم  -8
 

 ملحوظة
 

 .الرخصة القديمة للمرافق المستبدل بإرجاعفان هذا التعويض رهين  بأخرفي حالة تغيير مرافق  -

ة من القوانين العام 4و  1الفقرة  11تكون صحيحة طبقا للفصل  أنصفات المرافقين يجب  -

 .للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

 (الكاتب العام ونائبه) مكتب الجمعية  أعضاءيكون من  أنومن ينوب عنه يجب  اإلداري -

رئيس الفريق ليس له الحق في بطاقة المرافق لكنه هو المسؤول على المرافقين المذكورين  -

 .حذافيرهبتطبيق القانون المنظم للعبة بكل  اللتزامهمحيث ملزم بتوقيع تصريح بالشرف  أعاله

 .المال ومن ينوب عليه ليس لهم الحق في بطاقة المرافق وأميننواب رئيس  -

رهين بتسهيل  ألنهتجديد مكتبه في بداية كل موسم  وثائقالعصبة  إلىعلى كل فريق ان يرسل  -

 .التوقيعات موذجونالمكتب  أعضاءالرخص ورخص المرافقين وخاصة الئحة 

 .األولبالنسبة للقسم الشرفي  إجبارية(  D)دبلوم رخصة  الوثائقيرسل مع  أنعلى المدرب  -

 ملحوظة -
 

تعرض هذه المذكرة التنظيمية الصادرة عن مصلحة تسجيل الرخص على الكتابة العامة واللجنة 

 .للمصادق عليها والتأهيل لألنظمةالجهوية 

 

 رئيس العصية                                                                                  

 موالي عبد العزيز العلوي. ذ:إمضاء 



  


