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 1026نإلصطياف انعائهي  طهب انتسجيم انفردي  
 
 

 : (بانحروف انعربية وانالتينية) اإلسم انكامم

 رقم االنخراط في انمؤسسة: انفرع أو انمذيرية:
 

     : GSMانهاتف: انمحمىل 
                

 

 إسم المركز
العدد األقصى 
 المسموح به

 )*( ة المطلوبةحلالمر
1 2 3 4 5 6 7 8 

أفراد 7 بالمضيق "هرة سميرجو"          

أفراد 7 ميرادور كولف بكابو نيكرو          

أفراد 5 ريفيرا بيتش بكابو نيكروفندق           

أفراد 7 المضيق -عمارة المضيق الجديد          

أفراد 7 المضيق-عمارة البحر          

أفراد 7 "كولف بيتش" أصيلة          

أفراد 5 "كولف بيتش" أصيلة          

أفراد 7 الجديدة - Vعمارة شارع محمد           

أفراد 4 أكادير -"لونجا فيالج" إيمي وادار           

أفراد 5 أكادير )مركز االستقبال(          

أفراد 7 فندق "فرح إن" بإفران          

أفراد 5 مركز االصطياف للجمارك بمراكش          

أفراد 7 مارك بمراكشمركز االصطياف للج          

 

 :........................... بتاريخ............................:............. حـرر بمذينة                             
 

 تىقيع انكاتة انعاو نهفرع انًحهي أو ين ينىب عنه   إيضاء صاحة انطهة  

                                         (ع وخاتى انفرع )إسى انًىق                            

 

 

 ( يراحم.3)*( نهًنخرط انحق في اختيار  ثالثة )
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