
 الجامعة الملكية المغربية للسباحة 
_________________________

201 /2019  
  قاعة االجتماعات التابعة للمسبح األولمبي 

 

وذلك ابتداء من . 2018-2019المغربية للسباحة جمعها العادي السنوي للموسم الرياضي
بقاعة االجتماعات للمسبح االولمبي بالمركب 

  .الرياضي دمحم الخامس  تحت رئاسة السيد حصا ادريس رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة 

أبو زيد رشيد، ، سالك بوعبيد، زوهير المفتي ، 
 ،العيراقي حسيني عابد، دمحم بكري ، 

، النادي الرياضي المكناسي،  نادي أولمبيك بنجرير
 ، لالطر الرياضية،نادي السباحة نادي الصداقة التازي للسباحة ، نادي النخيل المراكشي، نادي الفتح الرياضي 
نادي ، اإلتحاد الرياضي الفاسي، الجمعية الرياضية السالوية ، نادي أولمبيك مراكش، 

نادي البدر للسباحة، جمعية رجاء الوداد الرياضي ،
اإلتحاد  الدفاع الحسني الجديدي للسباحة،

 الجمعية الرياضي للسباحة بأسفي ،
أولمبيك نادي نادي النجاح القنيطري ، نادي الكتبية المراكشي، 

نادي الجهة المراكشي، نادي  نادي أمل انزكان،
نجة للسباحة ، نادي السالم للسباحة 

  

 دراسة االقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءه

الجامعة الملكية المغربية للسباحة 
_________________________ 

 
2018 للموسم الرياضي الجمع العام العادي محضر

قاعة االجتماعات التابعة للمسبح األولمبي 
  المركب الرياضي دمحم الخامس

  الدارلبيضاء

المغربية للسباحة جمعها العادي السنوي للموسم الرياضي
بقاعة االجتماعات للمسبح االولمبي بالمركب  2020يناير 04 سبتيوم الزواال 

الرياضي دمحم الخامس  تحت رئاسة السيد حصا ادريس رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة 

  السيد توالي أنس    : ممثل وزارة الشباب والرياضة
 السيد فتحي يوسف    :ممثل اللجنة الوطنية األولمبية 

  :أعضاء المكتب المديري السادة
، زوهير المفتي ،  عزيز رشيدي العلويحصا ادريس ، يوسف زياد ، 

، دمحم بكري ،  ، عبد الحليم فاكهانيمصطفى قاروش زغلول أمينة ،
 .، داسولي حسنراسيلي الحسن، شناني دمحم

 : الجمعيات الرياضية الحاضرة والتي لها حق التصويت 
نادي أولمبيك بنجريرنادي الجمارك الرباط ، جمعية أشبال المحمدية للسباحة ، 

نادي الصداقة التازي للسباحة ، نادي النخيل المراكشي، نادي الفتح الرياضي 
، الجمعية الرياضية السالوية ، نادي أولمبيك مراكش، 

الوداد الرياضي ،نادي  اإلتحاد الرياضي، النادي الرياضي للجرف للجديدة،
الدفاع الحسني الجديدي للسباحة، نادي الكهربائيين للسباحة، نادي المحمدي المراكشي،

الجمعية الرياضي للسباحة بأسفي ، الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية ،، الرياضي للسككيين بالمغرب
نادي النجاح القنيطري ، نادي الكتبية المراكشي،  نادي الفالحة القنيطرة،

نادي أمل انزكان، نادي نرجس للسباحة، نادي بلدية الدشيرة للسباحة،
نجة للسباحة ، نادي السالم للسباحة اتحاد ط نادي أمل تيزنيت،االتحاد الرياضي الوجدي، 

  .باإلضافة إلى مجموعة من منابر اإلعالم

 :هذا وتضمن جدول األعمال النقط التالية

 التحقق من الصالحيات و من توفر النصاب
 كلمة الرئيس االفتتاحية

 االطالع على محضر الجمع العام السابق
 التقريرين األدبي و المالي
 االطالع على تقرير مراقب الحسابات

 2019/2020التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية 
 قبول أعضاء جدد

دراسة االقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءه

  
المغربية للسباحة جمعها العادي السنوي للموسم الرياضيعقدت الجامعة الملكية 

زواال و النصف الثالثة الساعة 
الرياضي دمحم الخامس  تحت رئاسة السيد حصا ادريس رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة 

  :الحاضرون 
ممثل وزارة الشباب والرياضة
ممثل اللجنة الوطنية األولمبية 

  
أعضاء المكتب المديري السادة

حصا ادريس ، يوسف زياد ،  
زغلول أمينة ،زاجي عبد االله، 

راسيلي الحسن، شناني دمحم
الجمعيات الرياضية الحاضرة والتي لها حق التصويت 

جمعية أشبال المحمدية للسباحة ، 
نادي الصداقة التازي للسباحة ، نادي النخيل المراكشي، نادي الفتح الرياضي 

، الجمعية الرياضية السالوية ، نادي أولمبيك مراكش، نادي أم الربيع للسباحة
اإلتحاد الرياضي، النادي الرياضي للجرف للجديدة،

نادي المحمدي المراكشي،للسباحة، 
الرياضي للسككيين بالمغرب

نادي الفالحة القنيطرة، للسباحة، نادي الجمارك
نادي بلدية الدشيرة للسباحة، خريبكة،

االتحاد الرياضي الوجدي،  الكوكب المراكشي ،
  .بفاس

باإلضافة إلى مجموعة من منابر اإلعالم

هذا وتضمن جدول األعمال النقط التالية

 جدول األعمال 
التحقق من الصالحيات و من توفر النصاب -1 
كلمة الرئيس االفتتاحية -2 
االطالع على محضر الجمع العام السابق -3 
التقريرين األدبي و الماليالتداول في  -4 
االطالع على تقرير مراقب الحسابات -5 
التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية  -6 
قبول أعضاء جدد -7 
دراسة االقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءه -8 
  



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

بصفة شخصية أو بتسليم التذكار ألحد أقارب المعني  تم تكريم عدد من الفعاليات الرياضية ثم بعد ذلك
السيدات  تي أسدوها للسباحة المغربية وهمو ذلك عربونا للخدمات ال، صعوبة الحضور شخصيااألمر في حالة ب

 .ميا دمحم –فريد العالم  –توزاني نبيل  –غيساسي نادية : و السادة 
 التحقق من الصالحيات و من توفر النصاب -  1
.53أصل من ممثلي جمعية  37بحضور القانونيالنصاب التحقق من الصالحيات و من توفر النصاب، توفر  -  

 الرئيس االفتتاحية كلمة - 2
ممثلي الجمعيات الرياضية  واللجنة االولمبية وو الرياضة  الترحيب بالسادة ممثلي وزارة الشباببعد   

 بمختلف  ا رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة حول التذكيرصتمحورت كلمة السيد إدريس ح -
صرف المنحة السنوية  في الجامعة هذه السنة و كذا بالصعوبات التي تجتازها عند التأخرأنشطة 

.المخصصة من طرف وزارة الشباب و الرياضة  
 

االطالع على محضر الجمع العام السابق -3  
 

 لموسم الفارط لم يسجل أي تدخل أو تعقيبلعام الجمع البعد اطالع ممثلي الجمعيات الرياضية على محضر  -
.وتمت المصادقة عليه باإلجماع  

 التداول في التقريرين األدبي و المالي -4 
 
التداول حول التقريرين األدبي و المالي، و الذين تم إرسالهما إلى كل الجمعيات الرياضية المنتمية  تم - 

و قد تطرقت جل  اآلجال المحددة بالقانون األساسي للجامعة وفق المساطر و الملكية المغربية للسباحةللجامعة 
:المداخالت إلى النقط التالية   

م نتائج المنتخبات الوطنيةقييت -  
تكوين ال -  
مع االتحاد الدولي للسباحة  ةالعالق -  
مالية أخرى البحث عن موارد  -  
 باإلجماع األدبي ادقة على التقريرتمت المصستماع ومناقشة تدخالت بعض ممثلي الجمعيات الحاضرة، اال بعد 

  .و التقرير المالي باإلجماع مع تحفظ جمعية واحدة

 االطالع على تقرير مراقب الحسابات -5 
على االستمرار و مواصلة تكليفه بمراقبة حسابات الحاضرين بعد تقديم تقرير مراقب الحسابات تم اتفاق 

.و هو مكتب الدريب و شركائه الجامعة  

  2019/2020الموالية التداول في مشروع ميزانية السنة المالية  -6 
  

ماليين  9تمت المصادقة عليه ويبلغ غالفه  2019/2020بعد التداول حول مشروع ميزانية السنة المالية الموالية 
  . ئة ألف درهماو خمس م

  
  
  
  



  
  
  قبول أعضاء جدد، -  7

جمعية : و هم  جمعيات جديدة  بالجامعة الملكية المغربية للسباحة 10الجمع العام باإلجماع على انخراط  صادق
الوفاق للسباحة، جمعية المسيرة للسباحة ، جمعية سويم أكادمي ، جمعية أمل للسباحة، جمعية سلوان سمارة، 

جمعية المنارة المراكشي للسباحة،  –الجمعية النسوية للسباحة، جمعية فوسبوكراع العيون، نادي اللياقة البدنية 
  . جمعية األهرام المراكشي للسباحة

  
 دراسة االقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءه -  8
  

 .اقتراحات أو رغبات من طرف ممثلي الجمعيات الرياضية الحاضرة تقديم أيلم يتم 
حيث تم التصويت باإلجماع . نقطة تحديد مبلغ انخراط الجمعيات الرياضية لدى الجامعة  تطرق الجمع العام إلىو

  :ى مايليعل
 درهم  2000.00: االنخراط  إعادة -
  درهم 8000.00: انخراط جديد  -

و السيد ممثل اللجنة االولمبية بكلمة  ممثل وزارة الشباب و الرياضةالسيد و في نهاية الجمع العام تقدم كل من 
بين ممثلي الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية  اهبجو التفاهم و التكامل الذي الحظمن خاللها  انوهو

في تدبير شؤون الجامعة الملكية الحكامة الجيدة و العمل الجدي و المغربية للسباحة و أعضاء المكتب المديري، 
الرياضة أن الوزارة بصدد دراسة ملفات اعتماد الجمعيات و أكد السيد ممثل وزارة الشباب و  .المغربية للسباحة

  .الرياضية و كذا المصادقة على تأهيل الجامعات الرياضية
  

، جاللة الملك دمحم السادس نصره هللا  إلىتالوة برقية الوالء المرفوعة  االجتماع تمت و قبل رفع السدة العالية با
  . و أيده و خلد في الصالحات ذكره

 .دقيقة ثالثينلسة على الساعة الخامسة و رفعت الج

 

 

    الرئيس              الكاتب العام 

  

  ادريس حصا              زوهير المفتي


