
 

 املمتازالقسم البطولة الجهوية  في املشاركة طلب

 2022/2023   برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

القسم   لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

باحترام كافة املقتضيات و القوانين الجاري بها على أن تلتزم  2022/2023 الرياض ي املوسم برسم املمتاز 

 سيما:العمل و ل 

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 مللكية املغربية لكرة القدمنظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر عن الجامعة ا -

 باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

    املمتاز بطولة القسم 

   العرش كأسمنافسات 

 

 1000مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 

 



 

 البطولة الجهوية القسم األول  في املشاركة طلب

 2022/2023   برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

القسم   لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و القوانين الجاري بها  2022/2023 الرياض ي املوسم األول برسم

 العمل و لسيما:

و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  األنظمة األساسية للعصب الجهوية -

 .09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 .نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم -

 .باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

   بطولة القسم األول 

   العرش كأسمنافسات 

 

 800مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 

 



 

 البطولة الجهوية القسم الثاني في املشاركة طلب

 2022/2023   برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

القسم   لكرة القدم الحسيمةالجهوية طنجة تطوان  عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و القوانين الجاري بها  2022/2023 الرياض ي املوسم الثاني برسم

 العمل و لسيما:

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 .09-30عيات الرياضية رقم كذا النظام األساس ي النموذجي للجم

 .نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم -

 .باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

    الثانيبطولة القسم 

   العرش كأسمنافسات 

 

 600مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل األصليةالنسخة ب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 



 

 البطولة الجهوية لكرة القدم داخل القاعة  في املشاركة طلب

 2022/2023   القسم املمتاز برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

داخل   لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و  2022/2023 الرياض ي املوسم القاعة القسم املمتاز برسم

 القوانين الجاري بها العمل و لسيما:

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر  -

 باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

   بطولة القسم املمتاز لكرة القدم داخل القاعة

   لكرة القدم داخل القاعة العرش كأسمنافسات 

 

 800مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 



 

 الجهوية لكرة القدم داخل القاعة البطولة  في املشاركة طلب

 2022/2023   برسم املوسم الرياض ي األول القسم 
 

  جمعية تتشرف

داخل   لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و  2022/2023 الرياض ي املوسم القاعة القسم األول برسم

 القوانين الجاري بها العمل و لسيما:

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر  -

 باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

   بطولة القسم األول لكرة القدم داخل القاعة

   لكرة القدم داخل القاعة العرش كأسمنافسات 

 

 800مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 



 

 لكرة القدم داخل القاعة  البطولة الجهوية في املشاركة طلب

 2022/2023   القسم الثاني برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

داخل   لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و  2022/2023 الرياض ي املوسم القاعة القسم الثاني برسم

 القوانين الجاري بها العمل و لسيما:

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر  -

 باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

   بطولة القسم الثاني لكرة القدم داخل القاعة

   لكرة القدم داخل القاعة العرش كأسمنافسات 

 

 600مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 



 

 الجهوية لكرة القدم النسوية البطولة  في املشاركة طلب

 2022/2023   القسم املمتاز برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

النسوية   لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و القوانين  2022/2023 الرياض ي املوسم القسم املمتاز برسم

 الجاري بها العمل و لسيما:

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر  -

 باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

   النسوية بطولة القسم املمتاز لكرة القدم 

   لكرة القدم النسوية العرش كأسمنافسات 

 

 800مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 

 

 

 



 

 لكرة القدم النسوية داخل القاعة  البطولة الجهوية في املشاركة طلب

 2022/2023   برسم املوسم الرياض ي
 

  جمعية تتشرف

  النسوية لكرة القدم الجهوية طنجة تطوان الحسيمة عصبةال منافسات في املشاركة بطلب تتقدم أن

على أن تلتزم باحترام كافة املقتضيات و القوانين  2022/2023 الرياض ي املوسم داخل القاعة برسم

 الجاري بها العمل و لسيما:

األنظمة األساسية للعصب الجهوية و العصب الوطنية و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  -

 09-30كذا النظام األساس ي النموذجي للجمعيات الرياضية رقم 

 عن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم نظام املنافسات و  قانون النضباط الصادر  -

 باقي األنظمة و القوانين املعمول بها وطنيا و دوليا -

 

 ل نعم املنافسات

   داخل القاعةالنسوية بطولة كرة القدم 

 

 500مبلغ املحدد في املشاركة  واجب قيمة أداء لوصل النسخة األصليةب مالحظة :يرفق هذا الطلب

 للعصبة رقم : البنكي في الحساب درهم

 التجاري وفا بنك بالبنك   007 640 00 0592200030008293 

 

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

 

 لجمعيةإمضاء العضو املعتمد و خاتم ا
 


