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 بالغ خاص
 بالجامعة الملكية المغربية للتايكوندو االنخراطبإجراءات إعادة  

 
يشها بالدنا جراء التي تع االستثنائيةتنهي الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو أنه نظرا للظروف 

 ا على الوضعية العامة للجمعيات الرياضية مما حد آثاره سلبا تانعكسوباء كورونا المستجد والذي 

الي إجم بمبلغ الجمعياتمدربي  بالجامعة والعصب الجهوية في وقت سابق إلى المساهمة في دعم

باإلضافة إلى إعداد رزمانة من التحفيزات المختلفة تشتغل  Action COVID :882 900.00 DH هقدر 

 على إعدادها إدارة الجامعة والتي تهم الجمعيات النشطة بمختلف الجهات. 

ية الظرفما تستدعيه  وانسجاما معبعملية إعادة االنخراط  وبناء على موضوع البالغ الخاص

البالء هذا  أن يرفع بالمناسبة الله نسأل والذي ، الذي تمر منه بالدنا  ياالستثنائ جراء هذا الوضع العامة

غربي المالشعب افراد  عن بالدنا وأن يحمي ملكنا الهمام جاللة الملك محمد السادس نصره الله وكافة 

لجمعيات االعصب الجهوية و إلى كافة السادة رؤساء  تنهي  للتايكوندو  ةالمغربيجامعة الملكية الفإن 

ساري  االنخراطستعتبر هذا بأنها  9191-9102المنخرطة سابقا برسم الموسم الرياضي الرياضية 

طة حصريا برسم الموسم لجمعيات المنخر ابالنسبة لتلك   9190-9191ل برسم الموسم الرياضي المفعو 

 .9191-9102الرياضي 

لجمعيات الملفات القانونية لمختلف الخاصة بتسوية االترتيبات مختلف  استكمالومن أجل 

غ ووضعها المرفقة بهذا البال  االستماراتتحيين الرياضية  المنتسبة للجامعة، نطلب من رؤساء الجمعيات

ل مفتوحا الذي سيضو على البريد الخاص بهذه العملية اإلدارية  بصفة مباشرة لدى إدارة الجامعة او بعثها 

إلى غاية  9190-9191برسم الموسم الرياضي  االنخراط زمة والضرورية لتأكيدالوثائق المل كلالستقبال  
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العمل بها  بدأ  9190-9191للموسم الرياضي  بالنسبة والرخص الجامعية التامينعملية كما أن 

الرخص طلبات المؤمنين و  تستقبلبدأت اإلدارة أن  حيثللجامعة بالحساب البنكي أداء واجباتها ويمكن 

يض بقيمة تخف يخصصس هذه السنة ةاستثنائيصفة بو علما أنه بالغ، من صدور هذا ال ابتداءالجامعية 

 .على كل طلب في المائة 01   %

 

 الرئيس

 إدريس الهاللي
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عادة إأتشرف السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو أن أتقدم بطلبي هذا الرامي إلى 
 باحترام اميالتز مع  والداخلية للجامعة األساسيةألنظمة ا كذابالجامعة وفق ما ينص عليه القانون و  االنخراط

الملكية  عةوالداخلية للجامظمة األساسية األن والتربوية وكذافي أبعادها األخالقية قواعد الممارسة الرياضية 
 .المغربية للتايكواندو

 الجمعيةرئيس  وخاتم التوقيع

 الهاتف العنوان اإللكتروني   والنسب االسم  المهمة داخل الجمعية

    الرئيس 

    نائب الرئيس األول 

    نائب الرئيس الثاني

    الكاتب العام 

الكاتب العام مساعد      

    أمين المال 

المال  أمينمساعد      

    مستشار 

    مستشار

    مستشار

    مستشار


