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 محضر اجتماع  المكتب المديري

 5102/5102لموسم  3رقم

 

 السبتيوم  من بعد الزوال الثالثة، على الساعة انعقد بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالرباط

ر األعضاء وحضب السيد مصطفى أوراشاجتماع للمكتب المديري للجامعة ترأسه  ،5142نونبر  41

 .الجامعيين

  الحاضرون 

 .(الرئيس) مصطفى أوراش السيد  -

  األعضاء 
سعيد  ،دي ابراهيمب، أحمد جراف، لمياء لبيب ،محمد التونسي ،سالم فرود السادة

 .هكمال عبدو ،بلعوبادنور الدين ، ضعيف عزيز، أسامة المدور محمد ،اليمني

 عذربالغائبون  
 .التمديتي عبد الخالقالمدرج نيجا،  السادة

 بدون عذرالغائبون  
 .مصطفى اجداينيو  حسن شمالل السيد

 كما حضر هذا االجتماع 

 .المصطفى بوحافة و عبد اإلله أسكور ينالسيد

ة أعلن الرئيس مباشرة مناقش النصاب،تم توقيع ورقة الحضور من قبل األعضاء الحاضرين وبتواجد 

 :التالي النقط المدرجة في جدول األعمال

 مناقشة مشروع التعديالت على القانون األساسي. 

  5142-5141/  5141-5142مناقشة التقريرين األدبي والمالي لموسمي. 

 تعيين خبير الحسابات من بين ثالثة خبراء مقترحين. 

 على مشروع األنظمة العامة للجامعة من أجل إحالتها على الجمع العام المصادقة. 

 تحديد جدول أعمال الجمع العام االستثنائي المقبل ممن أجل تعديل بغض بنود القانون األساسي.  
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 .قضية المشكل القائم بين النادي القنيطري ومولودية وجدة 

  وجدية.في حق فريق المولودية ال المتخذةالقرارات التأديبية 

 .قضية الالعب أحمد شريف الحراق، العب شباب الريف الحسيمي واتحاد نهضة طنجة 

 .دراسة إمكانية انطالق البطوالت الوطنية استجابة لرغبة بعض األندية الوطنية 

 

 مناقشة مشروع التعديالت على القانون األساسي. 
 

اللجنة التي سهرت على   أعضاء شكرو الذي  ،رئيس الجامعة، أوراش مصطفىالسيد  افتتح االجتماع

 بصفته منسق هذه اللجنة ،يدللسيد اليمني سعالكلمة  ىأعط ثم تحضير مسودة مشروع القانون األساسي،

ة بخصوص األخذ بعين االعتبار قانون اللجنة المؤقتة وكذا قانون الرياضة رو الذي ذكر بتوصيات الوزا

 ا بجدية في مناقشة بنود القانون  األساسي.ا بعمل أعضاء اللجنة المؤقتة الذين شاركومنوه، 21-10

و المتعلقة األعضاء بإضافة بعض النقط اجتهادات  محطةكانت صياغات لبعض بنوده  ةوبلور

ء اللجنة دون أن تخرج عن السياق او نقط مقترحة من قبل أعض لكرة السلة ات االتحاد الدوليبمالحظ

 القانوني العام.

 شاكرا أعضاء اللجنة الذين تدارسوا بدقة هذا المشروع.ببدوره  نوه، للسيد عزيز ضعيفو في تدخل 

 . لالشتغال مريحة ظروف اللجنة ألعضاء وفر الذي اليمني السيد

 الذي ساد بين األعضاء.و الذي أعرب عن سعادته للتفاهم  للسيد محمد الزبوريأعطيت بعد ذلك الكلمة 

 .األساسي القانون مشروع بنود مناقشة في المرونة وكذا

نوه بما بدل من أجل  بدوره، و بتجربته طيلة سنتين بلجنة القوانين وتأهيل الالعب التونسي محمد السيد

 إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

 قراءةأن هذه اللجنة كان شغلها الشاغل هو كرة السلة الوطنية، ثم باشر اليمنيسعيد السيد وخالصة، أكد 

 مناقشة النقط التالية بناء على مالحظات االتحاد الدولي: و

 الخامسة المادة. 

  الثامنةالمادة. 

  التاسعةالمادة. 

  العاشرةالمادة. 

  ثالثونالمادة. 

 المادة ثالثة و أربعون. 
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كما تطرق الحاضرون إلى كيفية توزيع و  .الحاضرين األعضاء بإجماع التي تمت المصادقة عليها

 الجمع العام.حتساب األصوات خالل ا

 وبعد نقاش مستفيض تمت المصادقة على توزيع و احتساب األصوات كما يلي:

 .صوت 1 :السابقالجمعية أو الشركة الرياضية التي فازت بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي  

 1 :السابقالجمعية أو الشركة الرياضية التي فازت بلقب بطولة المغرب برسم الموسم الرياضي  

 .صوت

 بالنسبة السابقالجمعية أو الشركة الرياضية التي فازت بلقب بطولة المغرب برسم الموسم الرياضي  

 .صوت 1 :العمرية للفئات

 .صوت 3الممتاز ذكور:  القسم 

 .صوت 3القسم األول ذكور:  

 .صوت 2القسم الثاني ذكور:  

 .صوت 1القسم الثالث ذكور:  

 .صوت 2القسم الممتاز إناث:  

 .صوت 2القسم األول إناث:  

 .صوت 1القسم الثاني إناث:  
رياضي  21مجموعة على كل  صوت واحداتفق الحاضرون على منح كل جمعية أو شركة رياضية  كما

 .فما فوق U14مجاز و ينتمون لفئة الصغار 

  2112-2112/  2112-2113مناقشة التقريرين األدبي والمالي لموسمي 
 

 بلعوباد الدين نور السيد عرض 5141/5142 و 5142/5141 للموسمين المالية التقارير يخص فيما

 مراسلة المديري المكتب اعضاء أنظار على لموسمين المالية الوضعية تحضير على المشرف بصفته

 أعضاء استجاب ذلك إثر. التقارير هاته اعداد اتمام قصد آخر اسبوع إمهاله التمس الذي الحسابات خبير

( أسبوع) المهلة نفس إعطاء تقرر فقد األدبية التقارير عن أما. الحسابات خبير لطلب المديري المكتب

 .إلعدادها

 .قضية المشكل القائم بين النادي القنيطري ومولودية وجدة 

 
ع تخص هذه النازلة م وثائقب السيد عزيز ضعيفبخصوص النادي القنيطري و المولودية الوجدية، أدلى 

 تتوصل لم الجامعة وأن نهايته عرف قد الرياضي الموسم أن وكونتسليمها للمكتب المديري عن  تحفظه

 و المكتب المديري(، االستئناف، يةالتأديباعتماد القرارات المتخذة سابقا ) تقرر ،حينه في بالوثائق
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  وجدية.في حق فريق المولودية ال المتخذةالقرارات التأديبية 
، علما أن الملف التخاذ قرارهي للجامعة على وثائق رسمية و أدلة قاطعة راعتمد المكتب المدي

 بالمحكمة، و أن الجامعة ستمتثل لحكم العدالة.

  قضية الالعب أحمد شريف الحراق، العب شباب الريف الحسيمي واتحاد
 نهضة طنجة.

ي األصول المغربية منذ عدة سنوات، وتفاديا وذ عرضت حاالت مماثلة تخص تسليم رخص لالعبين

لتكرار مثل هذه الحاالت مستقبال أوصى الحاضرون بالتدقيق في الوثائق المدلى بها خاصة الالعب 

 المغاربة أصل الالعبين االعتبار بعين األخذ مع األجنبي و اعتماد البطاقة الوطنية لالعب المحلي.

 .مغربيتهم تتبث بوثائق أدلوا ما إذا أجنبية سفر جوازات على يتوفرون الذين

  دراسة إمكانية انطالق البطوالت الوطنية استجابة لرغبة بعض األندية
 الوطنية.

 نونبر 82و  82عطاء انطالق تصفيات كأس العرش يومي إ اتفق الحاضرون علىبعد النقاش، 

 بالنسبة ألندية قسم الوطني الثالث على أن يلتحق بهم باقي أندية القسم الوطني الثاني. 8102

 .امساءو النصف  الثامنة ورفعت الجلسة على الساعة

 الكاتب العام 

 ابراهيم بدي
 
 
 
 
 
 

 

2112 نونبر 12، في حرر بالرباطو  


