
 _________________________ الجامعة الملكية المغربية للسباحة 
 

  2020/ 2019 للموسم الرياضي الجمع العام العادي محضر
  قاعة االجتماعات التابعة 

  والي عبد هللا لمركب الرياضي مل
  رباط ال

 
. وذلك ابتداء من 2020-2019العادي السنوي للموسم الرياضي عقدت الجامعة الملكية المغربية للسباحة جمعها  
للمركب الرياضي موالي عبد بقاعة االجتماعات  2021رس ام 27 سبتيوم الزواال و النصف نية الثاالساعة 
  للسباحة.رئاسة السيد حصا ادريس رئيس الجامعة الملكية المغربية  هللا تحت

  الحمداوي أحمد و السيدة الفاللي الهامالسيد     : ممثل وزارة الشباب والرياضة  الحاضرون :
 اقوام امين و السيد الشباني دمحمالسيد     ممثل اللجنة الوطنية األولمبية :

  
أبو زيد، رشيد زوهير المفتي، عبد االله زاجي،  ،رشيدي العلويعزيز  زياد،يوسف  ،حصاادريس    أعضاء المكتب المديري السادة:

 ،حسيني العيراقيعابد  فاكهاني،، عبد الحليم مصطفى قاروش ،زغلولأمينة ، يوسف الحوات، سالك، بوعبيد 
 .شنانيدمحم راسيلي، الحسن 

  
  الجمعيات الرياضية الحاضرة 

 
 ، النادي الرياضي المكناسي، نادي الجمارك الرباط ، نادي أولمبيك بنجريرجمعية أشبال المحمدية للسباحة ، 

،نادي السباحة لالطر الرياضية ،  ، نادي النخيل المراكشي، نادي الفتح الرياضي للسباحة نادي الصداقة التازي
نادي أم الربيع للسباحة، الجمعية الرياضية السالوية ، نادي أولمبيك مراكش، اإلتحاد الرياضي الفاسي، نادي 

جمعية رجاء للسباحة،  ، ضينادي الوداد الريا ، جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة الرياضي، االتحاد
الدفاع الحسني الجديدي للسباحة، اإلتحاد الرياضي للسككيين بالمغرب، الجمعية  نادي المحمدي المراكشي،

، نادي الجمارك ، نادي الصيادلة الفاسي للسباحة بأسفي ةالرياضية للقوات المسلحة الملكية ، الجمعية الرياضي
للسباحة، نادي الفالحة القنيطرة، نادي الكتبية المراكشي، نادي أولمبيك خريبكة، نادي بلدية الدشيرة للسباحة، 

جمعية نادي الجهة المراكشي، نادي الكوكب المراكشي ، النادي القنيطري للسباحة ،  نادي نرجس للسباحة، 
نادي سلوان سمارة ، جمعية سويم جمعية أمل لعيون للسباحة ،  المسيرة  للسباحة ، نادي فوسبوكراع لعيون ،

االتحاد الرياضي الوجدي، اتحاد طنجة للسباحة ، نادي السالم أكادمي ، جمعية المنارة المراكشي للسباحة ،  
جمعية االمل الجديدي، جمعية ماروسيس للسباحة، جمعية يعقوب ، جمعية الدالفين للسباحة ، للسباحة بفاس

  صور للسباحة.المن
  .و القناة الرياضية التلفزية باإلضافة إلى مجموعة من منابر اإلعالم

  
 
 
  
  



 هذا وتضمن جدول األعمال النقط التالية:
  التحقق من الصالحيات و من توفر النصاب.  -1 جدول األعمال 

انتداب مراقب للحسابات مستقل بناء على اقتراح من المكتب المديري قصد دراسة  -11  لرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءه. دراسة االقتراحات و ا -10  قبول أعضاء جدد. -9  الشطب على أحد األعضاء، أو الطرد عند االقتضاء.  -8  .2020/2021 التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية -7  االطالع على تقرير مراقب الحسابات.  -6  .2019/2020التداول في التقريرين األدبي و المالي للموسم الرياضي  -5  .مراقبي المحاضرتعيين فاحصي االصوات و  -4  االطالع على محضر الجمع العام السابق. -3  كلمة الرئيس االفتتاحية. -2
من بين أعضائه بناء على اقتراح المكتب تعيين رؤساء و أعضاء االجهزة التأديبية  -13   .تحديد مبلغ واجب االنخراط السنوي بناء على اقتراح المكتب المديري -12  حسابات الجامعة و المصادقة عليها.

تالوة برقية الوالء و االخالص المرفوعة الى السدة العالية با جاللة الملك دمحم السادس  -14  .المديري
 .نصره هللا و أيده

قراءة سورة الفاتحة و الدعاء للترحم على فقيدي الجامعة الملكية تمت  قبل افتتاح أشغال الجمع العام، 
و  للسباحة و جمعيات السباحة المنضوية تحت لواءها و األعضاء النشيطين بها و بالجمعيات التابعة لهاالمغربية 

 اء كورونا على المملكة المغربية و كافة بالد المعمور.بالدعاء الى هللا هلالج لج برفع و
  
جمعية منخرطة بالحامعة  64 أصل من رياضية بما فيها ثالثة جدد جمعية  44ب حضور النصاب القانونيتوفر  النصاب ومن توفرالتحقق من الصالحيات  -1 

.الملكية المغربية للسباحة   
وممثلي و السلطة المحلية االولمبية  والرياضة واللجنة الشبابو  الثقافة الترحيب بالسادة ممثلي وزارةبعد  الرئيس االفتتاحية كلمة -2

 حول التذكير ،رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة ،اصتمحورت كلمة السيد إدريس ح ،الرياضية الجمعيات
بسب وباء كورونا و طول فترة اغالق أنشطة الجامعة هذه السنة و كذا بالصعوبات التي تجتازها  بمختلف 

المسابح الرياضية أمام السباحين الممارسين و أثر هذا التوقف الطويل على مؤهالتهم و مستوياتهم الرياضية، 
أن رياضة السباحة، بخالف باقي الرياضات، تستدعي مواصلة التمارين و أن أي توقف و لو لفترة  خصوصا و

تكرار طلبه الى الجهات المعنية  وملحا فيمجددا  ،قصيرة يكون له بالغ األثر على إمكانيات و مستوى السباحين
الترخيص بفتح المسابح الرياضية العمل على بأن يعجلوا ب الرياضة ولجنة اليقظةو الشبابالثقافة وة من وزار

النقاد السباحة الوطنية من  أمام السباحين الممارسين المنضوين تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للسباحة
  .التراجع والضياع وتمكينها من حسن تمثيل المملكة في المباريات الجهوية العربية والدولية

 
 
 



على محضر الجمع العام السابق االطالع- 3   
 لموسم الفارط لم يسجل أي تدخل أو تعقيبلعام الجمع البعد اطالع ممثلي الجمعيات الرياضية على محضر 

 وتمت المصادقة عليه باإلجماع.
 .تعيين فاحصي االصوات و مراقبي المحاضر -  4 

تعيين فاحصي االصوات و كلفت الكتابة  العامة فلم يتم  او ليس انتخابي عاديا إخبارياالعام لكون  هذا الجمع 
  للجامعة بصياغة محضر الجمع العام.

إرسالهما إلى كل الجمعيات الرياضية المنتمية للجامعة  تم نواللذا، والماليالتداول حول التقريرين األدبي  تم   والماليالتداول في التقريرين األدبي -  5 
.بالقانون األساسي للجامعة  واآلجال المحددةوفق المساطر  الملكية المغربية للسباحة  

 أ – التقرير االدبي
  بعض الجمعيات أساسا على :جل مداخالت  تطرقت  

 تأخير فتح المسابح في وجه السباحين  -
 2021الستحقاقات سنة  ضيرهاو تح ةأنشطة المنتخبات الوطني -
   التكوين -

.باإلجماع األدبي ادقة على التقريرالمصتمت مناقشة تدخالت بعض ممثلي الجمعيات الحاضرة،  بعد   
 ب – التقرير المالي 

  لم يتم تسجيل أي مداخلة بشأن التقرير المالي و تمت المصادقة عليه باإلجماع.
 على تقرير مراقب الحسابات االطالع- 6  

 اطلع الجمع العام على تقرير مراقب الحسابات و تمت المصادقة عليه باإلجماع. 
    2020/2021التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية -  7 

 سبعتمت المصادقة عليه ويبلغ غالفه  2020/2021بعد التداول حول مشروع ميزانية السنة المالية الموالية 
  . ألف درهم مئتيو ماليين 

  لم يتم تسجيل أي شطب أو طرد  الشطب على االعضاء ، أو الطرد عند االقتضاء -8 
  قبول أعضاء جدد، -  9 

:  يهو  الملكية المغربية للسباحة جديدة بالجامعةجمعيات  )30ثالث ( الجمع العام باإلجماع على انخراط صادق
   يعقوب المنصور للسباحة. ، جمعيةماروسيس للسباحة ، جمعيةاالمل الجديديجمعية 

  
 في اآلجال المحددة في، لم يتم تقديم أي اقتراحات أو رغبات من طرف ممثلي الجمعيات الرياضية الحاضرة طرف أعضاءه دراسة االقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من - 10 

 القانون األساسي للجامعة. 
انتداب مراقب للحسابات مستقل بناء على اقتراح من المكتب المديري قصد دراسة حسابات  – 11 

على مواصلة تكليف مكتب الدريب و شركائه بمراقبة حسابات الجامعة عن الموسم  باإلجماعوافق الجمع العام   الجامعة و المصادقة عليها.
  .2020/2021الرياضي 
، بناءا على حيث تم باإلجماع  الجامعة.تطرق الجمع العام إلى نقطة تحديد مبلغ انخراط الجمعيات الرياضية لدى   تحديد مبلغ واجب االنخراط السنوي بناء على اقتراح المكتب المديري. -12 

اعفاء الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للسباحة من تسديد رسم اقتراح المكتب المديري،  
بالنسبة اإلبقاء على وجوب تسديد واجب االنخراط  و 2020/2021الرياضي نخراط السنوي للموسم االإعادة 

  درهم. 8000دد في المحوة دلجمعيات الجديل



  أعضاء االجهزة التأديبية من بين أعضائه بناء على اقتراح المكتب المديري تعيين رؤساء و - 13 
  بناءا على اقتراح من المكتب المديري صادق الجمع العام على التعيينات التالية:

 راشدي المحفوظاالستاذ  كاتب الضبط :  االعضاء : السادة شناني دمحم و بركات مصطفى   الراسيلي الحسن  السيد الرئيس :  اللجنة الجامعية التأديبية:  -
 

 كاتب الضبط : االستاذ سيبوب دمحم   االعضاء :  السادة الداسولي حسن  و فياللي يوسف   الرئيس : السيد ادريس حصا   :لجنة االستئناف الجامعية -
  

اللجنة االولمبية  والسيد ممثلالرياضة و الشبابالثقافة و وزارةممثل السيد الجمع العام تقدم كل من  وفي نهاية
 ألنشطةبالعالقات المتميزة و الفعالة التي تربطهما بالجامعة مجددين دائم دعمهم من خاللها  انوهوبكلمة 

 ةالوزارة بصدد المصادقة على تأهيل الجامع والرياضة أن الثقافة والشبابممثل وزارة  وأكد السيد الجامعة.
زم على باقي الجمعيات التي تنوي المشاركة و التصويت اللاملكية المغربية للسباحة وذكر الحاضرين أنه من ال

أن يكونوا متوفرين على االعتماد من الملكية المغربية للسباحة للجامعة  المقبل االنتخابي العادي العامفي الجمع 
 .فيهحضورهم تحت طائلة عدم قبول  ةوزارة الشباب و الرياض

تالوة برقية الوالء و االخالص المرفوعة الى السدة العالية با جاللة الملك دمحم السادس نصره هللا و  - 14  .أيده
  

، جاللة الملك دمحم السادس نصره هللا  إلىتالوة برقية الوالء المرفوعة  االجتماع تمت قبل رفع السدة العالية با
  الصالحات ذكره.  وخلد فيوأيده 

 .ثالثين دقيقة ورابعة الجلسة على الساعة ال رفعتانتهت أشغال الجمع العام و
  عن الجمع العام 

  العام اتبالك
  زوهير المفتي   


