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 الموضوع : تأهيل الالعبات موسم1010/1029

 

1010يناير  12الى غاية  1029فاتح يوليوز :  الالعباتالفترات المسموح بها لتسجيل  -2  

                  العبة  10: المسموح بهن لكل فريق  الالعباتعدد  -1

                                                             سن الالعبات -1

                                          فما فوق  2998الكبيرات  -

                                      2999:كبيرات  األولىالسنة  -

                                   1001/  1000/1002/ :الشابات  -

                                            1001/1000: الفتيات  -

                                        1002/  1002/الصغيرات   -

 

 الخاصة بتسجيل الرخص الوثائق -0

 

 منتوفر على رخصة خالل كل موسم وبالحصول على هذه الرخصة تيجب على كل العبة ان 

 .اآلتية الوثائقمصلحة تسجيل الرخص التابعة للعصبة يجب توفير 

 الكبيرات

عبر البريد وبواسطة البريد المضمون العادي  العصبة ترسل الى( 1ح )ورقة التامين الجماعية  -2

 .التالية الوثائقالعادي وبداخلها  اإلرسالالظرف او  داخلاو  باألمانةوليس 

 .(c) (L)رخصة النادي ورخصة العصبة ) رخصة الالعبة في نسختين  -1

 (الصور متطابقة) ين على الرخص تملصق فوتوغرافيتينصورتين  -1

 .مصادق عليها للكبيراتصورة للبطاقة الوطنية  -0

مصادق عليها من طرف السلطات المختصة وموقع من ( 2ج ( نمودج)او الوالي  األبترخيص  -2

 .او والي الالعبة األبطرف 

   .او الولي األبالوالي بخط اليد موقع من طرف  أو األبطلب تسجيل الالعبة من طرف  -2



 .اليهاقدرة الالعبة على ممارسة كرة القدم بالفئة المنتمية  تنبتشهادة طبية التتعدى شهرا واحدا  -7

 ( إجبارية)  التأهيلالئحة  -8

 أعاله الوثائقنفس :  الشابات -

 والرخص الوثائقاوغيرها وبداخلها  باألمانةبالبريد المضمون وليس ( 1ج)ورقة التامين الجماعية  -2 -

 .(c) (L)في نسختين ( شبان)رخصة الالعبة  -1 -

 (الصور متطابقة)ين على الرخص تطوغرافتين ملصقوفصورتين  -1 -

 .سنة 28من  ألكترالبطاقة الوطنية مصادق عليها  -0 -

 أشهر 1سنة التتعدى  28من  ألقلعقد االزدياد  -2 -

موقع من طرف المرخص ومصادق عليه من طرف ( 2نموذج ج ) او الولي األبترخيص  -2 -

 السلطات المختصة

 .او الولي بخط اليد موقع األبطلب تسجيل الالعبة من طرف  -7 -

 .إليهاعلى ممارسة كرة القدم بالفئة المنتمية  الالعبةقدرة  تثبتشهادة طبية ال تتعدى شهرا واحدا  -8 -

 (إجبارية) التأهيلالئحة  -9 -

بدل بعقد االزدياد ال البطاقة الوطنية تست باستثناءالخاصة بالشابات  الوثائقنفس : الفتيات والصغيرات  -

 .مصادق عليه من طرف السلطات المختصة( 2نموذج ج ) وترخيص األب أو الولي  أشهر 1يتعدى 

 .النهائية االنتقاالت -20 -

 كبيرات -

   او موقع العصبة    (www.frmf.ma )تسحب من موقع الجامعة  وثيقة االنتقال النهائي -2 -

)www.lfsma.ma(  ترسل بواسطة البريد المضمون وليس باألمانة  أو البريد العادي أو داخل

الظرف موقعة من طرف النادي المستقبل او النادي المانح وتوقيع الالعبة مصادق عليه من طرف 

 .السلطات المختصة وبداخلها الوثائق التالية

 .صورتين متطابقتين ملصقتين على الرخص -

 .الوطنية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة صورة للبطاقة -

 .شهادة طبية ال تتعدى شهرا واحدا تثبت قدرة الالعبة على ممارسة كرة القدم بالفئة المنتمية اليها -

 (.إجبارية .) رخصة الالعبة من الفريق المانح -

 (إجبارية)الئحة التأهيل  -

نفس الوثائق  أعاله باستثناء البطاقة ( رات الشابات والفتيات والصغي) أما بالنسبة للفئات األخرى  -

 أشهر 1الوطنية فإنها تستبدل بعقد االزدياد ال يتعدى 
 

 تنبيه -

 .(تستبدل كل سنة) رخصة الالعبة موسمية  -

 التأهلاالنتقال والئحة  وثيقة: تسحب من الموقع الرسمي للجامعة هي التي  الوثائق -

 اآلجالفي حالة االنتقال داخل  إالرخصة واحدة خالل الموسم الرياضي  إالان توقع اليمكن لالعبة  -

 .المحدد لذلك

 .على الالعبات المتوفرات على رخصة تطبيق القوانين العامة لالتحادات الدولية والقارية والمحلية -
 

 : الالعبات إرجاعالحاالت التي يترتب عليها  -
 

http://www.lfsma.ma/


بالبريد  أرسلت إذا أوداخل الظرف  أو األمانة أوورقة التامين الجماعية بالبريد العادي  إرسال -

 .وال رخص وثائقالمضمون بدون 

غير مصادق عليه من طرف السلطات  أوالولي غير موقع من طرف المرخص  أو األبترخيص  -

 .تنقصه المعلومات أوالمختصة 

 .غير موقعة من طرف الطبيب أوتعدت شهرا واحدا  إذاالشهادة الطبية  -

 .غير مصادق عليها أوغير ظاهرة  البطاقة الوطنية -

 .أشهر 1عقد االزدياد ادا تعدى اكتر من  -

 .بالنظارات آوكانت غير متطابقة  إذاصور الالعبات  -

او الالعبة وغير مصادق  تكون غير موقعة من طرف النادي المانح او المستقبل أناالنتقال  وثيقة -

 أوداخل الظرف  إرسالها أوة باالنتقال الخاص الوثائقبالبريد المضمون مع  إرسالهاعليها وعدم 

 .أمانة أوبالبريد العادي 

 .نادي والموسم المبين على وجه الرخصة أخركتابة المعلومات ناقصة وغير تامة وخاصة :  الرخص  -

 الوثائقالتوقيعات بمصلحة تسجيل الرخص فان  نموذجعلى  يتوفرا لناديلم  إذاالتوقيعات  نموذج -

 .والرخص الخاصة بالفريق لن تؤخذ بعين االعتبار ولن تنجز وخاصة االنتقاالت

 الخلط بين الفئات في ورقة تامين واحدة -

مع كل ورقة تامين جماعية او فردية قبل  التأهيلالئحة  إرسالعلى كل فريق   إجبارية التأهيلالئحة  -

 .ات الرخصاجل لقبول ملف أخرقبل  إرسالهاالالئحة النهائية التي يجب 

بعد  االعتبار وخاصةبعين  تأخذحاالت ملفات رخصة لن  منعن تسوية حالة  تأخركل فريق  -

 (.مذكرة العصبة ) المشاركة بالرخص في المنافسات المقبلة  إجباريةاسبوعين من صدور مذكرة 

 
 

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

 .المصادقة عليها والتأهيل واألنظمة األساسيالجهوية للنظام 
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