
 الـجـامـعـة الـمـلـكـيـة الـمـغـربـيـة لـكـــــرة الـقــــــــدم
FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL 

 عصبة الشمال 

LIGUE DU NORD  
 

 السيد الكاتب العام لعصبة الشمال لكرة القدم 

 

 ( النخبة أندية )   العصبة منافسات في املشاركة طلب

 
  

 ....................................................................................:جمعية تتشرف

مع االلتزام    ..................  الرياض ي  املوسم برسم الشمال لكرة القدم  عصبة منافسات  في املشاركة بطلب  تتقدم  أن

الشمال لعصبة  العامة  األنظمة  و  األساسية  األنظمة  القدم،  باحترام  الجا  لكرة  كذا  لكرة  و  املغربية  امللكية  معة 

 االمتثال إلى العقوبات التأديبية التي قد تصدر في حقها تطبيقا لألنظمة السالفة الذكر.   معالقدم 

 للعصبة رقم :  البنكي املشاركة في الحساب واجب قيمة إيداع لوصل رفقته النسخة األصلية وتجدون 

   بنكالتجاري وفا  بالبنك    0592200030008293 00 640 007

 

 درهم 1500: واجب املشاركة 

 درهم  400  : سنة    17و   15واجب املشاركة في البطوالت الجهوية : اقل من  

 ( اختيارية ) سنة  17و  15و  13و  11املشاركة بالبطوالت الجهوية للفئات الصغرى اقل من  

 

 : افيه املشاركة ترغبون  التي للفئة املخصصة الخانة في X عالمة وضع املرجو

 ال نعم املنافسات 

   شبان  البطولة

   فتيان  البطولة

   صغار  البطولة

   رخصة امللعب( ب اإلدالء )إلزامية البطولة الجهوية للبراعم والكتاكيت

   رخصة امللعب( ب اإلدالء البطولة الجهوية للصغار والفتيان )إلزامية

 .......... حرر ب........................ في ...................

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا

 

 

 

 



 الـجـامـعـة الـمـلـكـيـة الـمـغـربـيـة لـكـــــرة الـقــــــــدم
FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL 

 عصبة الشمال لكرة القدم 

LIGUE DU NORD DE FOOTBALL 

 

 

 السيد الكاتب العام لعصبة الشمال لكرة القدم 

 
 

 ( الهواةأندية )   العصبة منافسات في املشاركة طلب
 

 ....................................................................................:جمعية تتشرف

القدم عصبة منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن لكرة  مع  ......................... الرياض ي  املوسم برسم الشمال 

و كذا الجامعة امللكية املغربية   لكرة القدم،  باحترام األنظمة األساسية و األنظمة العامة لعصبة الشمال  االلتزام

 االمتثال إلى العقوبات التأديبية التي قد تصدر في حقها تطبيقا لألنظمة السالفة الذكر.   معلكرة القدم 

 للعصبة رقم :  البنكي الحساب املشاركة في  واجب قيمة إيداع لوصل رفقته النسخة األصلية وتجدون 

   التجاري وفا بنك بالبنك    0592200030008293 00 640 007

 

 درهم  500: واجب املشاركة 

 درهم  400  : سنة    17و   15واجب املشاركة في البطوالت الجهوية : اقل من  

 ( ختياريةا  ) سنة  17و  15و  13و  11املشاركة بالبطوالت الجهوية للفئات الصغرى اقل من  

 

 فيها  املشاركة ترغبون  التي للفئة املخصصة الخانة في X عالمة وضع املرجو

 ال نعم املنافسات 

   العرش  كأس 

   شبان  البطولة

   فتيان  البطولة

   صغار  البطولة

   رخصة امللعب( ب اإلدالء )إلزامية البطولة الجهوية للبراعم والكتاكيت

   رخصة امللعب( ب اإلدالء يان )إلزاميةالبطولة الجهوية للصغار والفت

   

 

 حرر ب........................ في ............................. 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 


