الدار البيضاء ،في  15 :أكتوبر .2016

تعمٌـــــم إلى السادة رؤساء
األندٌة الرٌاضٌة و العصب الجهوٌة للشطرنج
عـــــــــدد 2016/277 :
الموضوع  :االنخراط و تجديد االنخراط بالجامعة لموسم .2017/2016
استؼذادا نميىسى انشَاضٍ  ،2017/2016تُهٍ انجايؼت انًهكُت انًغشبُت نهشطشَج إنً كافت انجًؼُاث
انشَاضُت نهشطشَج انشاغبت فٍ االَخشاط أو تجذَذ االَخشاط بانجايؼت ،أٌ تساسع بتسىَت وضؼُتها اإلداسَت
و انًانُت ،و رنك بًىافاة كتابت انجايؼت بانىثائق انتانُت :
 طهب االَخشاط أو تجذَذ االَخشاط بانجايؼت َتضًٍ " إجباسَا " انتضاو انجًؼُت باحتشاو
انقاَىٌ األساسٍ نهجايؼت انًهكُت انًغشبُت نهشطشَج و أَظًتها انذاخهُت.
انتانٍ :
ة
 انًهف اإلداسٌ نهجًؼُت َتضًٍ انىثائق
ـ يحضش آخش جًغ ػاو نهجًؼُت نًىسى .2016/2015
ـ قائًت أػضاء انًكتب اإلداسٌ.
ـ انقاَىٌ األساسٍ
ـ وصم إَذاع يهف انجًؼُت نذي انسهطاث انًحهُت.
( و َجب أٌ تكىٌ جًُغ هزِ انىثائق يصادق ػهُها أو يصححت اإليضاء )
 الئحت انالػبٍُ بشسى انًىسى انشَاضٍ  ،2017/2016و َجب أال تقم انالئحت ػٍ ( 20ػششٍَ)
بطاقت جايؼُت كًا َُص ػهً رنك انقاَىٌ األساسٍ نهجايؼت.
 واجب االَخشاط انسُىٌ نهجًؼُت ( :يائت و خًسوٌ دسهًا)  150.00دهـ.
 واجب انبطاقت انجايؼُت ػٍ كم الػب  :بًؼذل (ػششة دساهى)  10.00ػٍ كم سخصت جايؼُت.
واجب انتأيٍُ ػٍ كم الػب  :بًؼذل (ػششة دساهى)  10.00ػٍ كم الػب.
و َُز ّكش انسادة سؤساء انجًؼُاث انشَاضُت و انؼصب انجهىَت نهشطشَج أٌ آخش أجم نالَخشاط فٍ انجايؼت
هى  31أكتىبش يٍ كم سُت حسب انقاَىٌ األساسٍ نهجايؼت ،و أٌ انًشاسكت فٍ األَشطت انجايؼُت بشسى نهًىسى
انشَاضٍ  2017/2016هٍ سهُُت بأداء واجباث االَخشاط و تأيٍُ انشَاضٍُُ ػٍ األضشاس انتٍ قذ تُتج ػٍ
انًًاسست انشَاضُت ،و رنك طبقا نهقىاٍَُ انجاسٌ بها انؼًم.
يــــغ أصكـــً انتحُــــاث.

ملحوظات هامة جدا :
ـ الجمعٌات التً لم تسو وضعٌتها القانونٌة و اإلدارٌة و المالٌة بالجامعة أو لم تتقٌد بالتوجٌهات أعاله ،فإن الجامعة لن تكون
مسؤولة عن عدم إدراجها فً البرنامج الجامعً لموسم .2017/2016
ـ آخر أجل لتسوٌة هذه الوضعٌة هو  31أكتوبر  2016مع اعتماد التوقٌت اإلداري.
ُ
ـ ٌجب على الجمعٌة أن تكون حرٌصة على وضع جمٌع وثائقها المطلوبة بكتابة الجامعة و تعتبر وحدها المسؤولة على ذلك.
ـ ُترسل الوثائق بالعنوان الرسمً للجامعة التالً  :الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج ص.ب ،14092 :الدار البٌضاء الرئٌسٌة.
ـ ٌتم تحوٌل جمٌع المبالغ المالٌة فً حساب الجامعة بوكالة بنك التجاري وفابنك مصطفى المعانً بالدار البٌضاء،التالً :
007 780 000 3512 000000 106 33

