
الجـامعـة الملكيـة المغربيـة للكرة الطائـرة
عصبة سوس ماسة درعة للكـرة الطائـرة

جمعيـة أمل تيزنـيــت للكـرة الطائـرة  
* تيــزنيـــــت  *               

الول  لباب   :  ا
.التجديد – السم – الهداف – المقر

  جمعية2002فبراير16 تحدث من تاريخ 1958 نونبر 15 الموافق ل1378 1 في جمادى58376-1 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم :1المادة
و التي غير اسمها التحاد الرياضي أمل تيزنيت فرع الكرة تزرزيت للكرة الطائرة المنضوية تحث لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة  

2007 أبريل 24الطائرة بتاريخ  .

. التحاد الرياضي أمل تيزنيت فرع الكرة الطائرة أطلق على الجمعية اسم::2المادة
: تعمل الجمعية على تحقيق الهداف التالية:3المادة

.تأطير، دعم وتشجيع ممارسة الكرة الطائرة بالمدينة
.الرفع من مستوى المؤطر و الممارس

.تمتين أواصر الصداقة و التعاون مع جميع الجمعيات داخل القليم و خارجه
.تأطير المتعلم وجعله عنصرا مشاركا و فعال في جميع النشطة المبرمجة

.تحسين المردودية الرياضية في المنافسات الرياضية
.العمل على تمثيل وتشريف الجمعية والمدينة في كل المناسبات وخلق وتكريس الروح الرياضية

. عين مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب المقاومة تيزنيت:4المادة
لثاني  ا لباب ا

.تشكيل الجمعية و إدارتها

: تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وشرفيين5المادة :
.العضو العامل: يشترط فيه أن يكون منخرطا ومزاول لنشاط معين داخل الجمعية 

.العضو الشرفي: كل من أدى مساهمة مالية أو خدمة للجمعية
: للحصول على صفة عضو منخرط يشترط الحصول على موافقة المكتب المسير من جهة وأداء واجب النخراط من جهة أخرى6المادة .
. ليس للعضو الشرفي صفة ناخب أو مترشح ول يحق له التقرير في سير وتوجيه الجمعية:7االمادة
. يحدد الجمع العام مبلغ النخراط السنوي وكيفية تسديده:8المادة
: تفقد العضوية لحد السباب التالية:9المادة

.الستقالة المقدمة: تقدم الستقالة في رسالة مضمونة إلى مكتب الجمعية الذي له كامل الصلحية في اتخاذ القرار المناسب
.عدم أداء واجب النخراط السنوي

.التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الستماع إلى المعني بالمر اثر القيام بأعمال أو تصرفات تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية
  ل حق للمنخرط الفاقد للعضوية أن يطالب الجمعية بأي تعويض مادي أو معنوي كما تعطى الصلحية للمكتب بتعويض أحد أعضاءها:10المادة

.الفاقد للعضوية بمن تراه مؤهل من المنخرطين العاملين للمهمة التي سيمارسها داخل المكتب
. تسترجع العضوية عندما تزول السباب التي أدت إلى فقدانها ودلك بعد تجديد النخراط:11المادة

لثالث  ا لباب   :  ا
.الجهزة – الجمع العام – المكتب – المهام

. تتكون أجهزة الجمعية من: الجمع العام، المكتب المسير و اللجــــــن:12المادة
. يتكون الجمع العام من مجموع أعضاء الجمعية كما ينعقد كل سنة ما لم يحدد المكتب جمعا استثنائيا خلل هده المدة:13المادة
. يحدد المكتب الموعدين الزماني و المكاني لنعقاد الجمع العام إضافة إلى جدول العمال:14المادة
. يتم توجيه الستدعاءات قبل انعقاد الجمع العام بخمسة عشر يوما ودلك بواسطة رسائل فردية مضمونة تشتمل على جدول العمال:15المادة
. يدير الجمع العام العادي أو الستثنائي رئيس الجمعية أو احد نوابه و تتخذ القرارات بأغلبية العضاء الحاضرين:16المادة
  يقدم الكاتب و المين العام أو أحد نوابهما التقريرين الدبي و المالي للجمعية إلى الجمع العام كما يناقش هدا الخير مضمون التقريرين من:17المادة

.أجل المصادقة عليهما

القـــانـــون الســــاســـــي



  يجب أن يحضر الجمع العام ثلث العدد الجمالي للعضاء المنخرطين في الجمعية على القل وفي حالة عدم استيفاء هدا العدد يؤجل:18المادة
.الجمع العام إلى موعد يحدده المكتب خلل عشرة أيام وفي هده الحالة يعتبر الجمع العام قانونيا مهما كان عدد الحاضرين

. يقوم الجمع بانتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية كما يصادق على تعديل القانون الساسي للجمعية بأغلبية الحضور:19المادة
  يستدعي الجمع العام الستثنائي بطلب من نصف العضاء أو المكتب المسير خلل ثلثين يوما على الكثر من تاريخ اقراره وفي هده:20المادة

15الحالة توجه استدعاءات وفق المادة  .
 : يعتبر الجمع العام استثنائيا لحد السباب التالية:21المادة

.حدوث طارئ يستوجب قرارا مستعجل من الجمع العام
.توقف المكتب المسير عن أداء مهامه العادية بصفة ملحوظة

. يمكن للجمع العام الستثنائي أن يقرر حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى لها نفس الهداف:22المادة
يتكون المكتب المسير من خمسة أعضاء على القل موزعين على المهام التالية: الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائب، المين ونائبه ثم: 23المادة  

.المستشارين
يتم انتخاب أعضاء المكتب المسير في الجمع العام، كما يجري توزيع المهام بين العضاء عقب دلك ويجدد المكتب بانتخاب من الجمع: 24المادة  

.العام كل سنة
يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس مرة كل ثلثة أشهر على القل وكلما دعت الضرورة إلى دلك، ويعتبر الجتماع قانونيا بحضور نصف: 25المادة  

.أعضائه وفي حالة عدم استيفاء هدا النصاب في الجتماع الثاني و الثالث يستدعى الجمع العام
تتخذ قرارات المكتب المسير بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الصوات يرجح جانب الرئيس: 26المادة .
يمثل مكتب الجمعية لدى السلطات الدارية و القضائية و الرياضية الرئيس أو من يفوضه لهده المهمة، كما يستدعي و يترأس الجمع العام: 27المادة  

.و المكتب المسير
 : يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:28المادة

.الشراف على جميع العمال الدارية و شؤون المؤطرين و الممارسين بالجمعية
.اتخاذ الترتيبات العملية اللزمة لجتماعات الجمع العام و المكتب المسير وتحرير محاضر الجتماعات

.حفظ الملفات و السجلت والوثائق و المستندات الدارية للجمعية
.حضور اجتماعات اللجــن وتنسيق أعمالها

يقوم المين بالمهام التالية: 29المادة :
 جمع واجبات النخراط، الهبات و المساعدات و ضبط ميزانية الجمعية و إعداد الحسابات بصفة منتظمة، كما يوقع على شيكات الجمعية إلى جانب

.الرئيس
.تقديم التقرير المالي مفصل للجمعية وكلما طلب منه دلك

  بنفس المهام التي يقوم بها من ينوبون عنهم أثناء غيابهم، كما يعهد إلى كل واحد منهم برئاسة23 يقوم النواب الوارد ذكرهم في الفصل :30المادة
.لجنة من لجــن الجمعية

. يسترشد المكتب في جداول أعمال جلساته ومناقشتها بآراء وتوجيهات العضاء المستشارين كما تسند لهم رئاسة اللجـن:31المادة
. للمكتب الصلحية في إحداث اللجن عند الحاجة تماشيا مع أهداف الجمعية:32المادة

  تتكون موارد الجمعية من: وجبات انخراط العضاء العاملين و الشرفيين، هبات و مساعدات عمومية خاصة، عائدات النتاجات المختلفة:33لمادةا
.للجمعية ( الستشهار). و تودع أموال الجمعية في بحساب بنكي أو بريدي يعتمده مكتب الجمعية أو في الخزينة العامة

جميع الخدمات التي تقوم بها الجمعية مجانية: 34المادة .
  في حالة حل إداري أو إجباري للجمعية، يعين الجمع العام الستثنائي مندوبين أو أكثر لتصفية حسابات و ممتلكات الجمعية ودلك بتسديد:35المادة

.الديون وصرف الباقي لصالح جمعية ذات الهداف
. تنضوي الجمعية تحث لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة و عصبة سوس ماسة درعة وتخضع لنظمتها وتلتزم بقراراتها:36المادة

الـــرئــــــس: : الكاتـــب العـــام
.                     هشــام نـاصـــر    جمــال البـــرك.
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