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 محضر الجمع العام العادي

 للجامعة الملكية المغربية للسباحة

 2016 – 2015برسم الموسم الرياضي: 

 

الجامعة الملكية المغربية للسباحة  قدتسال، ع مدينةالمعهد الملكي لتكوين األطر بب    

نونبر  20األحد  هوذلك يوم ،2016-2015العادي السنوي للموسم الرياضي  العام جمعها

رئيس الجامعة ادريس حاصا،  تحت رئاسة السيدابتداء من الساعة العاشرة صباحا،  ،2016

 .الملكية المغربية للسباحة

 الحاضرون:

 مطاش محمدالسيد   :وزارة الشباب والرياضة ممثل  -

 العروسي طريبق علي السيد  :اللجنة الوطنية األولمبيةممثل   -

 :السادة المكتب المديريأعضاء   -

 خديجة الحوات،ادريس طلعة، يوسف الحوات،  ،عبد الرحمان مازغ، رشيد أبو زيداد، يوسف زي

 .العلوي الراشيديعزيز ، بكري محمد ،حسن المهديويمصطفى األحمري، سالك بوعبيد، 

 السيد زوهير المفتيللجامعة:  المدير العام  -

 

 التالية: الرياضيةالجمعيات ممثلو   -

ASFAR قوات المسلحة الملكيةالجمعية الرياضية لل 

ACK  نادي الفالحة القنيطري 

ADM  الجمعية الجمركية المغربية 

ASAMIN جمعية أمل إنزكان 

ASNS الجمعية الرياضية للسباحة بآسفي 

ASS  الجمعية الرياضية السالوية 

CAT  نادي الصداقة التازي 

CBN  جمعية نادي البهجة 

CEMO نادي النجم الوجدي 

CKM  ية المراكشينادي الكتب 

CMM  النادي المحمدي المراكشي 

CODM النادي الرياضي المكناسي 

COMN نادي أولمبيك مراكش 

CNCS نادي السباحة للمركب الرياضي محمد الخامس 

CNK  نادي النجاح القنيطري 
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CNN  نادي نرجس 

CSE  نادي الكهربائيين بالبيضاء 

CSEJL رالنادي الرياضي للكهربائيين بالجرف األصف 

CSN  نادي سبـو 

DHJ  دي الدفاع الحسني الجديدينا 

FUS  نادي الفتح الرباطي 

IRT  جمعية اتحاد طنجة  

JIHA  نادي الجهة المراكشي 

KAC  النادي الرياضي القنيطري 

KACM نادي الكوكب المراكشي 

MAS  نادي المغرب الفاسي 

MCO  دية الوجديةونادي المول 

OCK  نادي أولمبيك خريبكة 

OCS  نادي أولمبيك آسفي 

OCY  نادي أولمبيك اليوسفية 

RCA  نادي الرجاء الرياضي 

SNF  السالم الفاسي نادي 

UNO  نادي االتحاد الوجدي 

USCM نادي اإلتحاد الرياضي لسككي المغرب 

USF  نادي اإلتحاد الرياضي الفاسي 

WAC  نادي الوداد الرياضي 

 
 

 :التالية هذا الجمع النقط لاجدول أعمتضمن قد و

 .القانوني نصابالالتحقق من الصالحيات وتوفر  - 1

 .االفتتاحية للسيد رئيس الجامعةكلمة ال  - 2

 .الع على محضر الجمع العام السابقاالط  -3

 .والمالي والمصادقة عليهماالتقريرين األدبي  مناقشة -4

 .اإلطالع على تقرير مراقب الحسابات  -5

 .انية السنة المالية المقبلةيزع مالتداول في مشرو  -6

 .ددـقبول أعضاء ج  -7

 .أعضائه دراسة االقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف  -8

 

أعضاء وأصدقاء عائلة من األموات أرواح الفاتحة ترحما على أ الحاضرون قرفي مستهل هذا االجتماع، 

 لبوا داعي ربهم خالل هذا الموسم.السباحة الذين 
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 :استدعى السيد رئيس الجامعةوسيرا على عادة التكريم الذي دأبت الجامعة على تنظيمه كل سنة، 

صحية ونابت عنها ابنتها  رئيسة نادي الكتبية، التي تعذر عليها الحضور ألسبابالسيدة أمينة زغلول،  -

 في ذلك.

ي تالضو الفريق الوطني سابقا، و، السباحة بنادي االتحاد الرياضي الفاسي وعوالسيدة كريمة الزرايدي -

 ناب عنها أخوها نظرا لتواجدها خارج التراب الوطني،

 والسيد عبد الحق بنهالل، السباح بالنادي المكناسي وعضو الفريق الوطني للسباحة وكرة الماء سابقا. -
 

 .التحقق من الصالحيات وتوفر النصاب القانوني - 1

لسيد المدير العام للجامعة بإعادة النداء على ممثلي الجمعيات التوقيع في لوائح الحضور، قام ابعد 

المتوفرة  45جمعية رياضية من بين  36تسجيل حضور  حيث تأكد ،الجمع العامهذا أشغال  المشاركة في

 .من القانون األساسي للجامعة 17، تبعا للمادة ، وبذلك يكون النصاب القانوني متوفراعلى حق المشاركة
 

 .االفتتاحية للسيد رئيس الجامعةالكلمة   -2

كلمة ب 2016-2015افتتح السيد رئيس الجامعة أشغال الجمع العام العادي السنوي برسم الموسم الرياضي 

رّحب من خاللها بممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية االولمبية، وكذا الجمعيات الرياضية 

 لكريم.المشاركة ووسائل اإلعالم وعموم الحضور ا
 

 .االطالع على محضر الجمع العام السابق  -3

، 2015 -2014تم اطالع الحاضرين على محضر الجمع العام السنوي السابق برسم الموسم الرياضي 

والذي سبق بعثه لجميع الجمعيات واألندية المنضوية تحت لواء الجامعة، ونشره أيضا على الموقع 

 االلكتروني.  
 

 .األدبي والمالي والمصادقة عليهما مناقشة التقريرين -4

 .مناقشة التقرير األدبي والمصادقة عليه 1 -4

بعد إرسال التقريرين األدبي والمالي إلى جميع الجمعيات باآلجال والكيفيات التي ينص عليها قانون 

ضمن  ، حيث بلغت عدد التدخالتاألدبيلمناقشة التقرير لممثلي هذه الجمعيات فتح الباب الجامعة، تم 

المالحظات واالقتراحات  إلى، تطرقت في مجملها الئحة ثانيةمداخالت، وتمت إضافة  9 األولىالالئحة 

 :التالية

، رغم خالل هذا الموسم المبذولةالمجهودات حسن التنظيم وعلى للمكتب المديري على تهاني تقديم ال -

 .روفاش والمعصعوبة الواقع المع

تأسيس العصب لر العمل الحالي المعتمد على أربع جهات ليصبح نواة تفعيل الجهوية من خالل تطوي -

 الجهوية.

 لتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها.الوزارة بالدعم المالي لألندية  مطالبة -

 تعميم التكوين وإتمام برنامج الموسم الحالي الذي توقف في منتصف الطريق. -

 ب الوطني.تعميم المراقبة الطبية وعدم حصرها في المنتخ -
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 ، خصوصا من طرف الوزارةالممارسين خارج أرض الوطن ينضرورة االهتمام أكثر بالسباح -

 .الوصية

 مارس اليوم العالمي للمرأة. 8االهتمام باألنشطة النسوية، وخصوصا خالل االحتفال بـ  -

 مع الوزارة: ما تحقق منها وما لم يتحقق. األهدافتقييم عقدة  -

 التنويه بالنتائج االيجابية لقافلة السباحة التي حطت رحالها بعيدا عن المركز. -

 تسجيل انتعاشة برياضة الغطس، كرة الماء والمياه المفتوحة. -

 ( لالستفادة من المشاركات الدولية بنفس التكلفةرياضيينفتح الباب أمام األندية )مسيرين ومدربين و -

 تواصل وتعميق التجربة.، لدعم الالتي تؤديها الجامعة

 عقد شراكات وتنظيم لقاءات مع أندية أجنبية، واستقبالها بالمغرب. -

 العمل على تجاوز التأخر والتعثر الذي وقع ببرنامج كرة الماء هذه السنة. -

 العمل على تكوين حكام محليين وفتح الباب لكفاءات جديدة في هذا المجال. -

 لضمان الجودة. تدعيم الحكام الجدد بالخبراء -

 البحث عن مستشهرين وتسويق المنتوج الرياضي لتوفير السيولة المالية الضرورية. -

 البحث عن حلول للمشاكل الناتجة عن عدم توفر البنيات التحتية. -

 خراط بالمسابح التابعة للوزارة والمدبرة بطريقة مستقلة.ارتفاع مبالغ االن -

 ا.موغيره اإلصالحسبب أشغال البناء وباإلغالق المتكرر لهذه المسابح  -

 المعاناة من المشاكل اللوجستية. -

 منها. فروتال يمكن مطالبة األندية بالنتائج في غياب المسابح وصعوبة الولوج إلى الم -
 

 درجة،لمالنقط ابعض  توضيحعن األسئلة المطروحة و لإلجابة تناول الكلمة السيد رئيس الجامعةوقد   

وإحداث اقترح تأسيس واألنشطة التي تقوم بها اللجان تحت إشراف المكتب الجامعي، كما  مبرزا المهام

، وممثلين اثنين من المكتب الجامعي، من الجهات األربع لجنة تتكون من شخصين اثنين عن كل جهة

مد الجامعة وكذا حث رؤساء الجمعيات على تنظيمي للعصب الجهوية؛  قصد إعداد وتهيئ مشروع قانون

رفع ا في ذات الوقت عزمه على مؤكدالمسابح والبنيات المتوفرة حاليا، حصاء المعطيات المفيدة للقيام بإب

المطالبة بمراجعة أثمنة ولوج سباحي األندية توصيات الجمع العام إلى الجهات المعنية، وخصوصا: 

الجامعة وإعطائها لمسابح الوزارة، وتقديم تمييز إيجابي لألندية الرياضية المنضوية تحت لواء 

 .األولوية واألسبقية على باقي الجمعيات والمجموعات

اإلغالق المتكرر لمسبح مدينة الجديدة من أجل  نوتوالت من جديد مداخالت بعض األندية للحديث ع   

اإلصالح، والمطالبة بمراجعة عدد الحصص والتوقيت المسائي المتأخر بالنسبة لتداريب األندية في 

من خالل مداخلة له في  -ارة.. األمر الذي حدا بالسيد ممثل الوزارة الوصية إلى التذكير مسابح الوز

، أن الوزارة والجامعة يشتغالن ويعمالن وفق منطوق واحد، في إطار من التعاون والشراكة -الموضوع 

مرات في  6وأن الوزارة تدعم الجامعة وتساندها في برامجها، علما أن ميزانية الجامعة قد تضاعفت 

؛ كما تعهد من جانبه برفع هذه التوصيات إلى المصالح المختصة، مطالبا 2016و 2009الفترة ما بين 

من الجمعيات واألندية العمل على كتابة ومراسلة الجامعة بالمشاكل الدقيقة والعراقيل المتكررة التي 
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الة وما تقتضيها من حلول تعترض عملها، حتى تتمكن الجامعة رفقة الوزارة الوصية من تدارس كل ح

 وتدخالت.

 إثر ذلك تم التصويت بالمصادقة باإلجماع على التقرير األدبي، بدون معارض وبدون ممتنع.
 

 .مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه 2 -4

 ،كالئحة أولية تلتها الئحة ثانيةخالت ادم 5تم تسجيل  حيث ؛ع العام لمناقشة التقرير الماليوانتقل الجم

المشاكل التي عانت منها مالية الجامعة وتعاني منها جراء تأخر صرف المنحة إلى في مجملها تطرقت 

 .السنوية، وعدم صرف الشطر الثاني منها لحد اآلن

 وقد تمت المصادقة على هذا التقرير المالي بإجماع الحاضرين، ودون أي معارض أو ممتنع.
 

 .اإلطالع على تقرير مراقب الحسابات  -5

رفقة أمين  -م أطلع السيد رئيس الجامعة المشاركين في الجمع العام على تقرير مراقب الحسابات، وقدّ 

 . اإلطارتوضيحات مهمة في هذا  -المال 
 

 .التداول في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة  -6

لموافقة عليه وتمت ا، 2017 - 2016 مقبلموسم الللالجامعة شروع ميزانية عرض السيد الرئيس م

 دون أي اعتراض.
 

 .قبول أعضاء جدد  -7

جمعيات جديدة هذا الموسم، وهي: جمعية موف آب الرياضية  (6)صادق الجمع العام على قبول ست 

، نادي المولودية الوجدية للسباحة، جمعية اتحاد طنجة للسباحة، جمعية األوائل للرياضة بمدينة أكادير

 زي للسباحة، ونادي نرجس الرياضي. والسباحة، نادي الصداقة التا
 

 دراسة االقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضائه.  -8

بالنسبة لرغبات الجمعيات الرياضية، فقد تم تكليف المكتب الجامعي بالنظر في إمكانية تنظيم بطوالت 

 سات جهة الجنوب.إنزكان باستضافة بعض منافمدينة جهوية بوجدة، وكذا مطالبة ممثل 

على الحفاظ على نفس الجمع العام افق ومن جهة أخرى، وتبعا لما يقتضيه القانون األساسي للجامعة، و

مبلغ انخراط الجمعيات الرياضية بالجامعة، والحفاظ أيضا على نفس الخبير المالي والمدقق المحاسباتي، 

د عزيز العلوي الراشيدي رئيسا، والسيدين عبد والحفاظ على تشكيلة اللجنة التأديبية، والمكونة من السي

السيد  لجنة االستئناف الجامعية، والمتكونة منالغني الشيكر وعابد العراقي عضوين باللجنة؛ وكذا 

 ، والسيدين محمد الذهبي ومحمد بوزالفة عضوين.ادريس حصا، رئيسا للجنة

نص برقية الوالء  بتالوة قة بعد الزوالدقي 45وثانية واختتم الجمع العام أشغاله على الساعة الهذا 

   واإلخالص المرفوعة إلى حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا.

 اءـضـإم

 عبد الرحمان مازغ      ادريس حصا                       
 كاتب عام مساعد       رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة           


