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 الجمعیة الجھویة للخبراء القضائیین بمراكش
   

                                             
                                            

  

  الداخلي القــانون  
  
  
  

اء القضائیین المنضویین تحت لواء الجمعیة الخبر طرف من  ةالمنشود ھداف لألانسجاما وتحقیقا      
لخبراء القضایین بمراكش،و سعیا لضمان سیرھا العادي و تماشیا مع قانونھا األساسي ، الجھویة ل

  :تمت المصادقة على القانون الداخلي التالي 
  

  عضویة الجمعیة: الباب األول 
 

  العضـــویة :الفصل األول 
   أداء و  المسیر طلب االنخراط للمكتب، بعد تقدیم   تتم العضویة في الجمعیة بصفة شخصیة

 .واجب االنخراط السنوي
 على الراغب في االنخراط أن یكون متحلیا بسلوك ینسجم مع مبادئ وأھداف الجمعیة. 
 المشار إلیھا في  الفصل  یعتبر عضوا ، كل منخرط ملتزم في الممارسة بمبادئ وأھداف الجمعیة

   .الثاني من القانون األساسي 
 حقوق العضــــو :الفصل الثاني

 ة كل القضایا التنظیمیة المرتبطة بالجمعیة وذلك ضمن أجھزتھامناقش. 
  تقدیم االقتراحات والمالحظات من أجل تحسین عمل الجمعیة.  
  الترشیح واالنتخاب لجمیع أجھزة الجمعیة حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون  
  .األساسي والنظام الداخلي    
 ي أي نشاط محلي وطني أو دولي، بعد االنتدابتمثیل الجمعیة والمشاركة باسمھا ف.  

   
 واجبات العضـــو: الفصل الثالث

  
 العمل درھما سنویا  طبقا للقانون الداخلي الجاري بھ 500واجب االنخراط السنوي المحدد في أداء .   
 یة ، و یتجلى ذلك  في تنم المساھمة في أنشطة الجمعیة و االلتزام بإنجاز المھام المنوطة بھ

  . یاتھاالوعي المھني في میدان الخبرة وااللتزام بشرف المھنة و أخالق
إزائھا تنسیق  الجھود وتبادل الخبرات و اآلراء حول القضایا المھنیة من أجل اتخاذ موافق مشتركة.  
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  المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعیة ودعم وحدتھا واختیاراتھا، وتعزیز تنظیمھا  
 . اھتطنشأ و

 المحافظة على استقاللیة الجمعیة واالنفتاح على محیطھا .  
  

 فقدان العضویة :الفصل الرابع
  

   تفقد العضویة عبر االستقالة أو اإلقالة . 
   

 :االستقالة
  

   لم یؤد واجب االنخراط  بعد المطالبة بھ ولم یحترم فصول  عتبر مستقیال من الجمعیة كل عضوی
یخضع لقرارات المكتب، وتقبل االستقالة من عضویة الجمعیة شریطة أن  ھذا القانون أو لم

تكون مكتوبة وموجھة إلى المكتب بواسطة البرید المضمون مع اإلشعار بالتوصل وأن تكون 
ة ال تعتبر ساریو . مصحوبة بالوثائق أو باللوازم أو المبالغ التي بقیت في ذمة العضو المستقیل

 .المكتب المسیرالمفعول إال بعد موافقة 
  
 :وتأتي عبر: إلقــــالةا
  

 التعبیر عن االمتناع عن أداء واجب االنخراط السنوي.  
  المسیر وتدرس الحالة على مستوى المكتب . اإلخالل بالقانون األساسي، والنظام الداخلي.  

 ھا في اإلخالل بمبادئ و أھداف الجمعیة أو استغالل اسمھا ألغراض شخصیة أثناء تمثیل     
  .أي نشاط محلي وطني أو دولي    

   
  ).اللجان -المسیرالمكتب  -الجمع العام ( أجھزة الجمعیة وتسییرھا :الباب الثاني

 
 .الذي یتحمل مسؤولیة تسییر الجمعیة بتعاون مع لجان العمل المسیر ینتخب الجمع العام المكتب 

  
 الجمـع العـــام :الفصل الخامس

  
  من جمیع األعضاء الذین مرت سنة كاملة على  یتكون العام مرة في السنة ، و یجتمع الجمع

 .انخراطھم في الجمعیة على األقل
 یعتبر الجمع العام أعلى ھیئة تقریریة في الجمعیة.  
 یناقش التقریرین األدبي والمالي والتصویت علیھما. 
 یناقش تعدیل القانون األساسي والنظام الداخلي. 
  ینتدب الجمع العام عضوین أو ثالثة للسھر على عملیة  المسیر  بعد استقالة المكتب    
 .الجدیدالمسیر   انتخاب المكتب    
 المنتخب المسیر یمكن أن یقدم توصیات إلى المكتب. 
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 المسیر المكتب  :الفصل السادس
ه یھیئ ملفاتھ، قصد إیداعھا لدى بعد انتخاب المكتب المسیر الجدید وتوزیع المھام فیما بین أعضاء 

 .المعنیة الجھات
  على السیر العادي للجمعیة والحفاظ على استقاللیتھا وتطبیق قراراتھا وفقا  یسھر المكتب المسیر
 .من القانون األساسي للجمعیة للفصل الخامس

 :من بین أھم مھامھ واختصاصاتھ وفقا للقانون األساسي
  

  في الشھر على األقل و كلما دعت الضرورة إلى ذلك مرة المسیریجتمع المكتب. 
 المحافظة على الوثائق اإلداریة والتنظیمیة وعلى كتب ومراسالت الجمعیة. 
  والمساھمة في تفعیلھا العمل على تشكیل اللجان. 
 العمل على تنمیة موارد الجمعیة وتطویرھا. 
 تھیئ التقریرین األدبي والمالي عند كل جمع عام. 
  للجمعیة تقدیم مشروع برنامج األنشطة السنویة. 
 اتخاذ القرارات التأدیبیة، عند الضرورة.  
 كل عضو منتمي لھذا األخیر  تغیب عن اجتماعات   المكتب المسیرفقد عضویتھ بی ،    
    المكتب ثالث مرات متتالیة إما عن قصد، أو دون  عذر ، وإذا تعذر علیھ الألمر     

  .بعد توصلھ بتاریخ االجتماع إخبار المكتب مسبقا ر ، وجب علیھ للحضو     
  

 .اللـــــــــجان :سابعالفصل ال
  

 الحق في تشكیل لجان عمل ،قصد تفعیل البرنامج العام للجمعیة للمكتب المسیر . 
 تعمل اللجان تحت إشراف المكتب  المسیر.  
   لتنسیق سیرھاالمسیرتضم كل لجنة على األقل عضوا واحدا من المكتب ،. 
 تقوم اللجان بمھام محددة في مدة محددة .  
  عن سیرعملھا ةشامل ریراتق المسیرتقدم كل لجنة للمكتب.  

  
 مداخیل ومصاریف الجمعیة :الباب الثالث

  
  :ثامنالفصل ال

من القانون األساسي كما یمكن للمكتب موارد الجمعیة مما ورد في الفصل التاسع  تتكون •
موارد أخرى عن طریق التعاون أو الشراكة مع اإلطارات والمؤسسات ذات  جلبرالمسی

 .األھداف المشتركة
یسھر أمین المال بمساعدة نائبھ على العملیات الحسابیة، وضبط جمیع المداخیل والمصاریف   •

المتعلقة بتسییر الجمعیة وأنشطتھا، مع تبریر كل عملیة بوصل إثبات، ویجب أن یستعین في ذلك 
  :بمسك دفاتر الحسابات اآلتیة

ü سجل لجمیع المداخیل والمصاریف مع تنظیم الوثائق المحاسباتیة . 
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ü دفتر خاص بمداخیل االنخراط، المساھمات والتبرعات. 
ü دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسیقي مع جھات أخرى . 

  
تكون لھا صبغة ویجب أن تكون جمیع عملیات المصاریف والمداخیل مدعمة بوثیقة مثبتة،     

 .قانونیة
  

  جمیع الوثائق ذات الطبیعة المالیة، من شیكات وسائر  یوقع أمین المال إلى جانب الرئیس
أما . مین المال،  یقوم نائبھ بتوقیع الوثائق السالفة الذكر  و في حالة غیاب أ   .الوثائق البنكیة

  .الرئیس، فینوب عنھ  في توقیعھا نائبھ األول
مین المال أن یقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطیتھا كما یحق لھ یمنع على أ

  . أن یرفض كل نفقة ال تستجیب لھذا الشرط
      للمصادقة علیھ،  المسیر یتولى أمین المال تحضیر التقریر المالي، وعرضھ على المكتب

  .العامعن عشرة أیام قبل انعقاد الجمع    وذلك في أجل ال یقل
   

 مقتضیات عامة: الباب الرابع
  

 :تاسعالفصل ال
 أن تصبح عضوا في أي تجمع محلي، جھوي، وطني أو دولي یتماشى مع  یمكن  للجمعیة

 .أھدافھا
   
 


