
الجامعة الملكیة المغربیة للسباحة 
_________________________

2018/ 2017للموسم الریاضيالجمع العام العاديمحضر
قاعة االجتماعات التابعة للمسبح األولمبي 

المركب الریاضي محمد الخامس
الدارلبیضاء

وذلك ابتداء من . 2018-2017المغربیة للسباحة جمعھا العادي السنوي للموسم الریاضيعقدت الجامعة الملكیة 
بقاعة االجتماعات للمسبح االولمبي بالمركب 2018نوفمبر 24سبتیوم الزواال و النصف الثالثة الساعة 

.الریاضي محمد الخامس  تحت رئاسة السید حصا ادریس رئیس الجامعة الملكیة المغربیة للسباحة 
:الحاضرون 

ابن خلدون توفیقالسید:ممثل وزارة الشباب والریاضة
باللي عمرالسید :ممثل اللجنة الوطنیة األولمبیة 

:لمدیري السادةأعضاء المكتب ا
مصطفى ، زغلول أمینة ،سالك بوعبیدرشیدي العلوي ، زوھیر المفتي ، حصا ادریس ، یوسف زیاد ، 

راسیلي الحسن، شناني ،العیراقي حسیني عابد، محمد بكري ، یوسف الحوات ، ، عبد الحلیم فاكھانيقاروش
.محمد

: الجمعیات الریاضیة الحاضرة والتي لھا حق التصویت 

نادي الوداد الریاضي ،نادي اإلتحاد الریاضي ،نادي السباحة للمركب الریاضي محمد الخامس ،الجمعیة 
الریاضیة للقوات المسلحة الملكیة ،اإلتحاد الریاضي للسككیین بالمغرب، النادي الریاضي للجرف للجدیدة، نادي 

، ي المكناسي ، اإلتحاد الریاضي الفاسي، سبو للسباحة ، الجمعیة الریاضیة السالویة للسباحة، النادي الریاض
،، نادي الجھة المراكشيأولمبیك خریبكة، الدفاع الحسني الجدیدي للسباحة  ،نادي الكوكب المراكشينادي 

نادي أولمبیك آسفي ، نادي المحمدي المراكشي، نادي أمل انزكان،الجمعیة الریاضي للسباحة بأسفي ، نادي أمل 
الدشیرة للسباحة، نادي الكھربائیین للسباحة، النادي القنیطري للسباحة، نادي المغرب الفاسي تیزنیت، نادي بلدیة 

نادي نرجس جمعیة نادي السباحة تازي، نادي أولمبیك بنجریر،للسباحة، نادي الرجاء الریاضي للسباحة  ، 
ة، نادي الشاطئ البیضاوي ، نادي للسباحة، نادي أم الربیع للسباحة، نادي الفتح الریاضي، نادي الفالحة القنیطر

.نادي الجمارك للسباحةالمراكشي ، األھرام
.باإلضافة إلى مجموعة من منابر اإلعالم

:ھذا وتضمن جدول األعمال النقط التالیة

جدول األعمال
التحقق من الصالحیات و من توفر النصاب-1
كلمة الرئیس االفتتاحیة-2
العام السابقاالطالع على محضر الجمع -3
التداول في التقریرین األدبي و المالي-4
االطالع على تقریر مراقب الحسابات-5
2018/2019التداول في مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة -6
قبول أعضاء جدد-7
دراسة االقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءه-8
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بصفة شخصیة أو بتسلیم التذكار الجمع العام، تم تكریم عدد من الفعالیات الریاضیةقبل افتتاح أشغال 
و ذلك عربونا للخدمات ، الوفاة أو صعوبة الحضور شخصیا لدواعي صحیةألحد أقارب المعني باألمر في حالة 

–الخمسي نورالدین -الخزاعي ربیعة  –الحوات نزھة : التي أسدوھا للسباحة المغربیة وھما السیدات و السادة 
.مكاوي محمد–بوخریص كمال –الرویز محمد 

التحقق من الصالحیات و من توفر النصاب- 1
من جمعیة 33التحقق من الصالحیات و من توفر النصاب، توفر النصاب  القانوني بحضور ممثلي -

.52أصل 

كلمة الرئیس االفتتاحیة-2

ا رئیس الجامعة الملكیة المغربیة للسباحة حول التذكیر باجتیاز صالسید إدریس حتمحورت كلمة -
الریاضیة بالمغرب وقد تكللت امعاتخالل الموسم األخیر لعملیة افتحاص على غرار باقي الجمعة االج

.مع اصدار بعد التوصیات التي ستعمل الجامعة على تنفیذھاھذه العملیة بنجاح 
تم التقلیص من المنحة السنویة بنسبة ما یقرب من  ثالثین في المائة الشيء الذي كما أخبر الحضور أنھ

.أثر على انجاز كل البرامج المسطرة

االطالع على محضر الجمع العام السابق-3

لموسم الفارط لم یسجل أي تدخل أو لعام الجمع البعد اطالع ممثلي الجمعیات الریاضیة على محضر -
.وتمت المصادقة علیھ باإلجماعتعقیب

التداول في التقریرین األدبي و المالي-4

التداول حول التقریرین األدبي و المالي، و الذین تم إرسالھما إلى كل الجمعیات الریاضیة تم-
اآلجال المحددة بالقانون األساسي للجامعة و وفق المساطر والملكیة المغربیة للسباحةالمنتمیة للجامعة 

:قد تطرقت جل المداخالت إلى النقط التالیة 
البنیات التحتیة-
تكوین المدربین و الحكام -
تحفیز الجمعیات الریاضیة -
المسابح إلىالولوج -
اإلشھارالبحث عن موارد أخرى كاالحتضان و -
. خوصصة الریاضة: دراسة فكرة -

ادقة على التقریرین تمت المصستماع ومناقشة تدخالت بعض ممثلي الجمعیات الحاضرة، االبعد
.باإلجماعاألدبي و المالي 

االطالع على تقریر مراقب الحسابات-5
على االستمرار و مواصلة تكلیفھ بمراقبة الحاضرین بعد تقدیم تقریر مراقب الحسابات تم اتفاق 

.لدریب و شركائھو ھو مكتب احسابات الجامعة

2018/2019التداول في مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة -6

مالیین 5تمت المصادقة علیھ ویبلغ غالفھ 2018/2019بعد التداول حول مشروع میزانیة السنة المالیة الموالیة 
. و خمس مئة ألف درھم



قبول أعضاء جدد،- 7
جمعیة : و ھم الجمع العام باإلجماع على انخراط أربع جمعیات جدیدة  بالجامعة الملكیة المغربیة للسباحةصادق

الرباط ، –جمعیة شباب الریف الحسیمي لالنشطة الریاضیة و المائیة ، نادي الجمارك –النخیل المراكشي 
. جمعیة أشبال المحمدیة للسباحة

الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضاءهدراسة االقتراحات و - 8

.اقتراحات أو رغبات من طرف ممثلي الجمعیات الریاضیة الحاضرةتقدیم أيلم یتم 
حیث تم التصویت باإلجماع . نقطة تحدید مبلغ انخراط الجمعیات الریاضیة لدى الجامعة تطرق الجمع العام إلىو

.على االحتفاظ بالمبلغ المالي المعمول بھ سابقا
و السید ممثل اللجنة االولمبیة بكلمة ممثل وزارة الشباب و الریاضةالسید و في نھایة الجمع العام تقدم كل من 

بین ممثلي الجمعیات المنضویة تحت لواء الجامعة الملكیة اهم و التكامل الذي الحظبجو التفاھمن خاللھا انوھو
في تدبیر شؤون الجامعة الملكیة الحكامة الجیدة و العمل الجدي و المغربیة للسباحة و أعضاء المكتب المدیري، 

.مزید من التوفیق للجامعةالینمتمنیالجمیعؤاھنفي األخیرو.المغربیة للسباحة

، جاللة الملك محمد السادس نصره إلىتالوة برقیة الوالء المرفوعة االجتماع تمتو قبل رفع السدة العالیة با
. هللا و أیده و خلد في الصالحات ذكره

.رفعت الجلسة على الساعة الخامسة و عشرون دقیقة

الرئیسالكاتب العام 

ادریس حصازوھیر المفتي


