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 09/11/2020بتاريخ:                                                                                  2021-53/2020عدد: 

  01ذكرة رقم تعديل امل
 إلى  

 السادة رؤساء األندية املنضوية تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم 

 2021/ 2020  الرياض ي: ملوسمبرسم اتوجيهات تسجيل الالعبين بخصوص 

 

تكون   ❖ أن  رخص يتعين  املطلوب    طرف من  رسلة  املالالعبين    طلبات  الوجه  على  منجزة  لجميع األندية  الوثائق    ومتضمنة 

 سواء.  حد  على  العبالو  عواقب للناديالالزمة تحت طائلة رفض ملف طلب الرخصة مع ما يترتب عن ذلك من  

  وأنال يتوفر على الوثائق املنصوص عليها في هذه املذكرة.  العب  يتحمل النادي كامل املسؤولية بخصوص عدم تأهيل أي   ❖

بتأ الخاصة  الالئحة  على  بالتوفر  رهين  الرخص  املعتمد    وموقعة  مختومة ( F.Q) الالعبين  هيل  انجاز  العضو  طرف  من 

 للنادي.

خالل   ❖ االنتقال  حاالت  باستثناء  الرياض ي  املوسم  نفس  برسم  واحدة  رخصة  من  أكثر  يوقع  أن  لالعب  يمكن  مرحلة  ال 

املوسم  التسجيل نفس  داخل  بها  العب  الرياض ي  املسموح  بصفة  رخصتين  بين  الجمع  يمنع  كما    ديري م  مكتب   وعضو ، 

افق والعب سواء داخل نفس  بالنادي  . أخرى على مستوى أندية   النادي، أو أو بصفة مر

 صالحيتها بانتهاء املوسم الرياض ي الذي أنجزت خالله الرخصة.  مدة تنتهي سنة واحدةل  صالحة رخصة الالعب الهاوي  ❖

من   ❖ املنظمة  البطوالت  مختلف  في  املشاركة  األندية  يجب على  اقب  العو هذه  الجامعة لتفادي  الحرص  طرف   والعصبة، 

 يلي: يما ف واملتمثلة 2020/2021 الرياض يعلى احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بطلبات الرخص برسم املوسم 

 العمرية اتالالعبين حسب الفئ توزيع  (1

 تواريخ االزدياد  عدد الرخص  القسم 

 القسم املمتاز 

 القسم الثالث

 العب 30

  موزعة

 كما يلي 

 2000 سنة أولى كبار  ،كحد أدنى العبين  7

 .... الخ 1989-1988-1990 سنة أو أكثر  30 ، العبين كحد أقص ى 03

  1999إلى  1991من  سنة 30اقل من   ، العب كحد أقص ى 20

 القسم الرابع 

 العب 30

موزعة  

 كما يلي 

 2000 سنة أولى كبار  ،كحد أدنى العبين  7

 ..... الخ 1992 -1993 -1994 سنة أو أكثر  26 أقص ى،  العبين كحد  03

 1999إلى  1995من  سنة 26من   أقص ى، اقلالعب كحد  20

 العب 30 شبان ال
 2004/ 2003 فرق النخبة 

 2001-2002-2003 الشرفية  واألقسامفرق الهواة  

 العب 30 فتيان ال
 2005 فرق النخبة 

 2004-2005 الشرفية  واألقسامفرق الهواة  

 2006-2007 جميع األقسام  العب 30 صغار ال

 2008-2009 جميع األقسام  غير محدد  براعم ال

 2010-2011 جميع األقسام  غير محدد  كتاكيت ال

 2012 جميع األقسام  غير محدد  بتدئين امل
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 الالعبين:  وتأهيلالفترات املسموح بها لتسجيل  (2

 املرحلة الثانية األولى املرحلة  نوع العملية 

 االنتقاالت  -  العب جديد –العب حر 
 28/09/2020من 

 30/11/2020إلى 

 02/01/2021من 

 31/01/2021إلى 

 

 الالعبين: الوثائق الالزمة لتسجيل وتأهيل  (3

 الكبــار:فئة   العب هاوي تسجيل ( ا

 : جديد   أو العب حر   •

 مطبوع أصلي(.الجماعية ) ورقة التامين  -

 (. FQالئحة التأهيل )  -

مع خاتم وتوقيع العضو املعتمد  عليه  ومصادققع من طرف الالعب مو و معبأ بجميع املعلومات املطلوبة  5 رقم نموذج -

 للنادي.

 واحدا. تعدى تاريخ انجازها شهرا  تشهادة طبية تثبت القدرة البدنية لالعب ال  -

 . سفر مغربي مصادق عليه أو جواز  مصادق عليها  بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من  -

 صور حديثة    02    -         

 : االنتقال النهائي   •

إال بواسطة انتقال منجز طبقا  يه نادال يمكنه تغيير  2020/2021كل العب حاصل على رخصة مع ناد برسم املوسم الرياض ي  

 التالية: لوثائق على ا رخصة في حالة االنتقال الحصول على ويجب أن يتضمن ملف طلب ال  . للمواصفات القانونية

 مطبوع أصلي(.الجماعية ) ورقة التأمين  -

 .( FQ) الئحة التأهيل  -

عليه من طرف الالعب   ومصادقمن طرف العضو املعتمد  وموقع الترخيص باالنتقال مسلم من النادي األصلي مختوم  -

 وخاتمه. نادي املستقبل لالعضو املعتمد ل وكذا توقيع 

   واحدا. تعدى تاريخ انجازها شهرا  ت شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لالعب ال  -

 .  سفر مغربي مصادق عليه جواز   أو الوطنية مصادق عليها  التعريف بطاقةنسخة من  -

 . إجبارية مع ناديه السابقرخصة الالعب  -

 . صور حديثة 02 -

 يل العبي الفئات الصغرى: ج( تسب

 رخص الفئات الصغرى. الوثائق الخاصة بطلب الحصول على  •
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 فئة الشبان  حر  جديد أو العب 
 سنة  17اقل من  العب جديد أو حر 

 ( بتدئينامل  - الكتاكيت –البراعم   –الصغار  – )الفتيان  

   :2200-1200 واليد م

 الجماعية )مطبوع أصلي(.ورقة التامين  -

 .( FQالئحة التأهيل )  -

معبأ بجميع املعلومات املطلوبة وموقع من    5نموذج رقم   -

ومصادق   الالعب  العضو  طرف  وتوقيع  خاتم  مع  عليه 

 املعتمد للنادي. 

شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لالعب ال تتعدى تاريخ    -

 واحدا. انجازها شهرا 

التعري - بطاقة  من  أو  نسخة  عليها  مصادق  الوطنية  ف 

 .سفر مغربي مصادق عليه جواز  

                     صور حديثة. 02 -

  3200مواليد 

 الجماعية )مطبوع أصلي(.ورقة التامين  -

 (.  FQالئحة التأهيل )  -

األب    6  رقم  نموذج - الولي )ترخيص  بجميع  أو  معبأ   )

املطلوبة   طرف    وموقع املعلومات  الولي  من  أو  األب 

   .مع خاتم وتوقيع العضو املعتمد للنادي عليه ومصادق

من   - الوطنيةنسخة  التعريف  الولي    بطاقة  أو  لألب 

 . سفر مغربي مصادق عليهأو جواز   عليهامصادق 

تعدى تاريخ  تشهادة طبية تثبت القدرة البدنية لالعب ال   -

 واحدا. انجازها شهرا 

 صور حديثة.  02 -

من   - عليها  نسخة  مصادق  الوطنية  التعريف    أو بطاقة 

 .جواز سفر مغربي مصادق عليه 

 الجماعية )مطبوع أصلي(.ورقة التامين  -

  ( FQالئحة التأهيل )  -

رقم   - بجميع    6نموذج  معبأ  الولي(  أو  األب  )ترخيص 

املعلومات املطلوبة وموقع من طرف األب أو الولي ومصادق 

 عليه مع خاتم وتوقيع العضو املعتمد للنادي.  

التعريف الوطنية لألب أو الولي مصادق  - نسخة من بطاقة 

 عليها. 

تاريخ   - تتعدى  ال  لالعب  البدنية  القدرة  تثبت  طبية  شهادة 

 واحدا. انجازها شهرا 

أو جواز   - التعريف الوطنية مصادق عليها  نسخة من بطاقة 

 سفر مغربي مصادق عليه. 

خاتم   - تحمل  مدرسية  شهادة   + االزدياد  عقد  من  نسخة 

تحمل   السكنى  شهادة  أو  الالعب،  صورة  على  املؤسسة 

صورة الالعب )ملن ال يتوفر على نسخة  خاتم السلطة على  

 .من بطاقة التعريف الوطنية او جواز سفر مغربي( 

 . حديثة صور  02 -

 

 : االنتقاالت النهائية •

ال يمكنه تغيير    2020/2021برسم املوسم الرياض ي    هحاصل على رخصة مع نادي  2001/2002مواليد    كل العب ينتمي لفئة الشبان

في حالة االنتقال    هنادي انتقال منجز طبقا للمواصفات القانونية ويجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة  إال بواسطة 

 التالية: وثائق لل

 .)مطبوع أصلي(  الجماعيةورقة التأمين  -

 (. FQالئحة التأهيل )  -

عليه من طرف الالعب   ومصادقمن طرف العضو املعتمد  وموقع الترخيص باالنتقال مسلم من النادي األصلي مختوم  -

 وخاتمه. نادي املستقبل لل وكدا توقيع العضو املعتمد 

   واحدا. تعدى تاريخ انجازها شهرا  ت شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لالعب ال  -

   .او جواز سفر مغربي مصادق عليهمانسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
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 – إجبارية – مع ناديه السابقرخصة الالعب  -

 . حديثة صور  02 -

ال يمكنه تغيير ناديه إال    2020/2021حاصل على رخصة مع ناديه برسم املوسم الرياض ي    2003كل العب ينتمي لفئة الشبان مواليد  

انتقال منجز   للوثائق بواسطة  االنتقال  في حالة  الحصول على رخصة  يتضمن ملف طلب  أن  القانونية ويجب  للمواصفات  طبقا 

 التالية: 

 مطبوع أصلي(.) الجماعية ورقة التأمين  -

 (. FQالئحة التأهيل )  -

  إضافة الى ا من طرف الالعب  ذالترخيص باالنتقال مسلم من النادي األصلي مختوم وموقع من طرف العضو املعتمد وك -

 توقيع العضو املعتمد للنادي املستقبل وخاتمه. 

الولي ومصادق عليه مع    6نموذج رقم   - أو  املعلومات املطلوبة وموقع من طرف األب  الولي( معبأ بجميع  أو  )ترخيص األب 

 خاتم وتوقيع العضو املعتمد للنادي. 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألب أو الولي مصادق عليها. -

 بت القدرة البدنية لالعب ال تتعدى تاريخ انجازها شهرا واحدا.  شهادة طبية تث -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز سفر مغربي مصادق عليهما.   -

 –إجبارية  –رخصة الالعب مع ناديه السابق  -

 صور حديثة.  02 -

برسم املوسم الرياض ي   هصة مع ناديحاصل على رخ(  2012الى    2004  مواليد من  ) سنة    17اقل من    الصغرى   للفئاتكل العب ينتمي  

إال بواسطة انتقال منجز طبقا للمواصفات القانونية ويجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على    هنادي   ال يمكنه تغيير   2021/ 2020

 التالية: رخصة في حالة االنتقال الوثائق 

 الجماعية. ورقة التأمين  -

 (. FQالئحة التأهيل )  -

إضافة الى  الترخيص باالنتقال مسلم من النادي األصلي مختوم وموقع من طرف العضو املعتمد وكذا من طرف الالعب   -

 توقيع العضو املعتمد للنادي املستقبل وخاتمه. 

الولي ومصادق عليه مع    6نموذج رقم   - أو  املعلومات املطلوبة وموقع من طرف األب  الولي( معبأ بجميع  أو  )ترخيص األب 

 خاتم وتوقيع العضو املعتمد للنادي. 

 عليها.مصادق  الولي   أو   بأل لالوطنية  التعريف بطاقةنسخة من  -

   واحدا. تعدى تاريخ انجازها شهرا  عب ال تشهادة طبية تثبت القدرة البدنية لال  -

 او جواز سفر مغربي مصادق عليه.  الوطنية التعريف بطاقة  أو  نسخة من عقد االزدياد -

 . إجبارية – مع ناديه السابقرخصة الالعب  -

 حديثة.  صور  02 -

 الكبار(: تصنيف الالعبين:)من فئة الفتيان إلى فئة  •

  أي  في السنة الثانية من فئة الفتيان الالعب  تصنيف ويتم ،2020/2021يسمح بتصنيف ثالثة العبين فقط برسم املوسم الرياض ي 

 التالية: الوثائق التصنيف   ملف ( ويتضمن2004)مواليد 

 مطبوع أصلي(.الجماعية ) ورقة التأمين  -

 (. FQالئحة التأهيل )  -

الولي ومصادق عليه مع    6نموذج رقم   - أو  املعلومات املطلوبة وموقع من طرف األب  الولي( معبأ بجميع  أو  )ترخيص األب 

 خاتم وتوقيع العضو املعتمد للنادي. 
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 عليها.مصادق  لألب أو الولي الوطنية نسخة من بطاقة التعريف  -

 .من طرف العضو املعتمد للنادي  ومختوم موقع طلب التصنيف  -

 . مصادق عليه األب أو الولي لتصنيف موقع من طرف طلب ا -

ال   ضمن فئة الكبار الرياض ي  ممارسة نشاطهعلى   القدرة البدنية لالعب مختلفين تثبتانمن طبيبين  شهادتان طبيتان  -

   واحدا.شهرا   كل واحدة منهما تعدى تاريخ انجاز ت

 . مصادق عليها او جواز سفر مغربي مصادق عليها الوطنيةالتعريف بطاقة  االزدياد أو من عقد   نسخة من -

 . -إجبارية-مع ناديه السابق  رخصة الالعب -

 حديثة.  صور  02 -

ملن )   شهادة مدرسية تحمل خاتم املؤسسة على صورة الالعب أو شهادة السكنى تحمل خاتم السلطة على صورة الالعب. -

 .أو جواز سفر مغربي(  ال يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية

    الالعبين: إلغاء رخص  (4

العضو املعتمد للنادي   وخاتمحدود تسعة العبين فقط( يجب أن تحمل توقيع    )في   وتعويضهمإن طلبات إلغاء رخص الالعبين  

بها لتسجيل وتأهيل   املعنيين، وال يسمح بتقديم هذه الطلبات إال خالل املرحلة الثانية املسموح  إشعار الالعبينبما يثبت    مع اإلدالء

 .2021يناير  31الى  02  وتتم هذه العملية منالالعبين 

   مالحظة:

  املباريات الرسميةفي  لعب  ال   هيمكنوال    األكثر على    أنديةلدى ثالث    يمكن تسجيل العب خالل نفس املوسم الرياض ي (1

 . الالعبينالثالثة من املادة الخامسة لقانون انتقال  للفقرةا طبق ،لناديين فقط اال  املرحلة ه خالل هذ

  أو املسموح بها لتسجيل وتأهيل الالعبين فانه ال يحق له االنتقال   األولى خالل املرحلة   أخر ناد   إلى في حالة انتقال العب  (2

نفس    األصلي ناديه    إلى الرجوع   التسجيل  خالل  أو   وبإمكانهمرحلة  ا   إلى الرجوع    االنتقال  خالل  الثانية  ناديه  ملرحلة 

 . الالعبين الثالثة من املادة الخامسة لقانون انتقال   لفقرة امضمون  شريطة احترام 

   .و جنسية أجنبية على مستوى فرق العصبةالالعب ذ وتأهيليسمح بتسجيل ال  (3

التامين    رسلي (4 البريد    الالعبين  وتأهيلللوثائق املطلوبة للتسجيل    منمتض  الجماعية )مطبوع أصلي( ملف ورقة  عبر 

الكاتبالعنوان    إلى   وذلكواجهة غالف لإلرساليات،  ك ستعمل  وي املضمون   ل  التالي:  عصبة الشمال لكرة القدم  العام 

 .طنجة 314ص.ب 

 العام  إمضاء: الكاتب                  

 علي حدو                                                                                                                        

  


