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يساعدنا القانون الداخيل يف تفصيل جزئيات سبق ذكرها يف القانون األسايس الذي يعترب دستور الجمعية، في� يعترب القانون الداخيل القانون التنظيمي للمواد املراد التفصيل فيها �زيد من الوضوح، 
أسفله تجدون ¥وذج للقانون الداخيل £كنكم التعديل عليه، ك� £كنكم تحميله مبارشة من املرفق ٣ أسفله عىل شكل ملف وورد.

¥وذج قانون داخيل لجمعية

تطبيقا للفصل (اإلشارة إىل الفصل املتعلق بالقانون الداخيل) من القانون األسايس للجمعية… يقدم هذا القانون الداخيل تدقيقات متعلقة بالسª الداخيل للجمعية ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات 
القانون األسايس.

 الباب األول: العضوية

الفصل األول: واجب االنخراط

 يحدد واجب االنخراط السنوي املقرر يف الفصل… من القانون األسايس يف…. درهم, كحد أد« بالنسبة لألعضاء.

الفصل الثا¼: إسقاط العضوية واالنسحاب

 يتم إسقاط العضوية لألسباب الواردة يف الفصل... من النظام األسايس للجمعية, وعىل املكتب كتابة تقرير باألسباب  لواالعتبارات ونوع الخطأ الذي أفيض إىل إقالة املستفيد.

 £كن لكل عضو االنسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة إىل مكتب الجمعية وذلك بعد أدائه جميع التزاماته ومستحقاته

الباب الثا¼ : الجمع العام

الفصل الثالث: استدعاء الجمع العام

 ترسل االستدعاءات عن طريق الربيد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إىل آخر عنوان تركوه للجمعية.

 يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أع�ل االجت�ع يستدعي الجمع العام.

يف املرة األوىل ….. أيام عىل األقل قبل موعد االجت�ع.

يف املرة الثانية والثالثة ……. أيام عىل األقل قبل موعد االجت�ع.

 الفصل الرابع: تقرير مداوالت الجمع العام

 ينبغي أن تقدم للمشاركÎ يف الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق عىل صحة املعلومات املسجلة فيها الهيئة املسªة للجمع. وتوقع املحارض من طرف 
الرئيس والكاتب.

 الفصل الخامس: تحديد فرتة املحاسبة

 تبتدئ فرتة املحاسبة من ……. إىل ……………

حرر يف………… بتاريخ………………..

الفصل السادس: اختصاصات الجمع العام

املادة األوىل

فضال عن االختصاصات املوكولة إىل الجمع العام �قتىض النظام األسايس للجمعية, يرجع إليه اختصاص حرص الئحة األعضاء املنخرطÎ يف الجمعية وذلك باألغلبية النسبية لألصوات املعرب عنها.

 املادة الثانية

 يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, يف فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزل واملتمثلة – عالوة ع� ورد يف النظام األسايس- يف اإلخالل برشوط العضوية أو عدم الوفاء بااللتزامات أو املثول 
للقرارات املتخذة من قبل الجمع العام أو املكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر املكتب أنه يفيض إىل إلحاق أرضار مادية أو معنوية �صالح الجمعية, ك� يبت الجمع كذلك يف إضافة عضو جديد 

مستوف للرشوط املطلوبة أو املحددة من قبل املكتب.

 املادة الثالثة

 يختص الجمع العام باملصادقة عىل التصور التقني للمرشوع املقرتح وكذا نوعية التجهيزات املزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية املشار إليها آنفا.

 املادة الرابعة

 يقرر الجمع العام باألغلبية النسبية يف كيفية استغالل املرافق املشرتكة التي يتضمنها املرشوع ويتم ذلك مبارشة بعد انتهاء األشغال الكربى للمرشوع.

ªالباب الثا¼: املكتب املس

 الفصل السابع: مهام املكتب

 مهام الرئيس:

 -                               يستدعي الجت�عات املكتب املسª وللجمع العام ويرتأس أشغاله�.

-                               £ثل الجمعية أمام الجهات األخرى.

-                               ينفذ قرارات املكتب املسª ويسهر عىل متابعتها.

-                               يوقع وثائق الجمعية ومراسالتها.

...                                 -

مهام الكاتب العام:

 -                              يسهر عىل تحرير محارض االجت�عات وتوقيعها إىل جانب الرئيس.

-                               يسهر عىل نحرير مراسالت الجمعية.

                   - يسهر عىل أن تقارير جميع اللجان واألنشطة منجزة ومحفوظة

        - يحافظ عىل الوثائق اإلدارية والتنظيمية وعىل مراسالت الجمعية.

:Îمهام األم 

 -                               يسهر عىل الرصيد املايل للجمعية وعىل وثائقها املالية.

-                               يسهر عىل مسك الدفاتر املحاسبية وتنظيم الوثائق املالية.

-                               يعد مشاريع امليزانية العامة للجمعية.

-                               يوقع الوثائق املالية، والشيكات وباقي الوثائق البنيكة إىل جانب الرئيس.

                               - يسهر عىل وضع نظام للمراقبة املالية للجمعية والحفاظ عليه
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لفصل الثامن: اختصاصات املكتب

 املادة الخامسة

 يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها لالجت�عات كتابة أسبوعا عىل األقل قبل انعقادها (يعتª الربيد اإللكرتو¼ �ثابة 
مراسلة قانونية) ويرفق باالستدعاء جدول األع�ل، وينوب عنه نائبه يف حالة تغيبه.

 املادة السادسة

 يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجت�عات الجمع العام واملكتب كل شخص أو هيئة يرى يف حضورها فائدة معينة.

 املادة السابعة

 توقع محارض االجت�عات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن يف سجالت خاصة ك� توزع نسخها عىل كافة 
أعضاء الجمعية.

 و£كن لكل عضو أن يطلع عىل التقارير املنجزة بخصوص مشاريع الجمعية وتطوراتها لدى الكتابة العامة للجمعية أو من 
£ثلها.

 املادة الثامنة

 تتخذ قرارات املكتب املتعلقة باختصاصاته باألغلبية النسبية ألعضائه الحارضين، و£كن اللجوء إىل التصويت العلني أو 
الرسي إذا طلب الرئيس أو ثلث األعضاء املكونÎ له ويف حالة تعادل األصوات ترجح كفة الرئيس.

 املادة التاسعة

 يختص املكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ املرشوع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام املرتبطة بذلك.

املادة العارشة

يختص املكتب بوضع املساطر التي تسمح له باقتناء التجهيزات ونوعية املواد املستعملة عىل أن يراعى يف ذلك هيكلة 
الجمعية وإمكانية تطورها.

تعترب جميع املساطر التنظيمية جزء اليتجزأ من هذا القانون برشط املصادقة عليها يف أقرب جمع عام عادي

املادة الحادية عرش

 يختص املكتب يف تسيª أرصدة الجمعية يف البنوك وتجميدها يف حالة استيفاء الرشوط املوضوعية لذلك.

 املادة الثانية عرش

 £كن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ مرشوع أو ملتابعة أشغال

 املادة الثالثة عرش

£كن للمكتب أن يعÎ هيئة من األعوان التقنيÎ أو غªهم ملساعدته يف مهامه أو للقيام بعمل ما وكذا تحديد مبلغ 
التعويضات املستحقة برشط أال يتناىف مع قانون الشغل

 املادة الرابعة عرش

 يحدد املكتب قيمة الدفعات أو الحصص املطلوبة إلنجاز املرشوع وكذا تاريخها

الباب الرابع: اللجان

 الفصل التاسع: اللجان الداêة

 إلتاحة الفرصة ألعضاء الجمعية للمشاركة يف صياغة ويف تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان داêة ينشطها… (عضو املكتب 
.ªو… هي تعمل تحت إرشاف وتحت مسؤولية املس .…Îأو عضو آخر) يرتاوح عدد أفرادها ب ªاملس

(ينبغي تحديد مهام هذه اللجان وصيغ اشتغالها وكيفية اجت�عها بالخصوص)

 الباب الخامس: مقتضيات عامة

 الفصل العارش

 يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور االجت�عات التي تعقد واملشاركة يف املناقشات واتخاذ القرارات، ويربر عدم الحضور 
بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إىل رئيس الجمعية.

 الفصل الحادي عرش

 يلتزم أعضاء املكتب بتحمل املسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم واحرتام مقتضيات النظامÎ األسايس والداخيل للجمعية وكل 
عضو تخلف عن حضور ثالثة اجت�عات متتالية بسبب غª معقول يتم تعويضه، وذلك بعد أدائه لجميع التزاماته



�������� ����� :Í���� �����

.�°�� ��� ������ � �§	�
�� ��� ����� ��� µ
� ��Ä�� ����� ���© �� ����� ���� �� �� -
.������ � ��
�
�� �¾×�� ���� ����� ���� ���� -

.��§��� Æ������� ¿����� Ø��� ��
�
���� Ù°�¾�� -
.·�¸���� ��¯���� ¹���� ��º���� ����� Ù°�¾�� -

 ����� ��� 
§�� ��� ��
Ö¡� � ���Â� �Ô�Ô �� ����� ����� ���� ¼�¾��� ،��� �� �� ������� ��� -
.�����  ��� �� �� ¼���º�

Á
� Ñ�¶°� �� µ��¡�� �¾����Ö� ����� ��� �� �� ����� -

��� �� ��:�����  �����

 �� Ã��¦�� ¼���� ��±� �§����
° Ú��®�� �§�������� ��� Û��Ó�� ������� Á����� ��� ��� ��� �� �� 
§�
.������� ¹���� ��º����

:¹���� ��º���� ��±� Ç��¡���¸�� Ç��§� ��� ³� ��
.�¾����� µ�§�� Ò�� �§����Î ��° ،Ç����� Ü§� Ý���� ³� ���± ��§�� ��È��� ����� ��� �� �� ¼���º� ���  -

.«�¬ ÞÎ Å��
��� Æ�� ���� � �°�� ��� 
§��� � Å
� ��� �� �� ���ß  -
.������ µ���
�� ��Â ���� ����¯����� �����Ì� Úà�Ô��� ��� �¯±����  -

.�§����� � ������� ���°�� ��� ������ �� �� ��� �����  -
.��
��®�� ������ ����� ����� ��� �����  -

.��� ��© �� ��� ¿����� Ø��� ��
�
���� Ü§�  -

.(������ –   ����� ���� - ��� �� �� µ�����©Î )������ ������ Å¨§©� 

µ�����©Ì� :â��ã� ����� 

.«�¬ ÞÎ Å��
��� Æ�� ���� � �°�� ��� 
§��� � Å
� ��� �� �� ���ß   -
.Ç���º � ������ âäà� �
	 �� Ñ���©Ì� ��� ��°  �°�� ��� ���� 48  ������ ���© ���´ -

³	
���� � ��� �� �� ���� µ�¤�¶°� ������ ���© ���� -
.�¾���� Å�à�± �����¤ � Ò
� �¾×�� �� å�½ �� �� �� µ�����©� ���Ó ·���� �� âäà
�� Úæ -

�§�º ÑÈ�� � �¡�¸ µ��� � ����� ����� �§����� ������ âäà� ��° �� µ�����©�� 
ª��� �°��  -
.�� �� ���� �±�� ��� 

������ ���� �� Ò�� �§�®�º� � ������ ������ »��ç Å¨���� 
������� ��� ��®� �� ��� �è� � �� -
.�§�¦�� �� �� ������� 

 

:¥�¦�� ¼����



.��������������� :���¦�� �����

.������� ����� é��º��� ����� ��°،���°�� ��� ��� ��� �� �� � ÚÓ� ��� �� ���-
.��� �� �� ��
½Î Æ´ ������ ���� -

.���� Ú���� ،��� �� �� �� ��¤�� ���� �°�� ��� ��� �� ��� -
.Å���� Å�� � Å���� ��§�� ������ ���� -

.�§��§� �§�º� ��� Å
½��� ،��� �� ��� ���½ �
�
�� ��� �� ���� -

:������ �����

 �� Ò
¸� ����� ��© ��� �� ��  � �� ��Â ¹���� ��º���� �� Ã��¦�� ����� � ��� ��� ������ ����� �� ��
.�Â¶��� ������ µ�¬ µ��ê��� µ���	Ì� �� �Â�
��� �� ������� Ú�
	

 ��ë� ������� ì������� ��¸���� ���© í�ª� ،�¾���Ó� µ������� ��� Ç¾�à�º Å����� ����� ³�� 
§� 
:�¾��î� µ���Ó� 
��±�� «�¬ � ³��� �� ���� ،µ�¾�ÔÎ �¡�� ����� �� 
�
�� �� ،�§�®�º�� ������

.�¾��������� Úà�Ô��� ��¯�� �� ì������� ��¸���� ���� ��� -
.µ������� µ������ ،��
��� ��¸���� »�¸ ¶±� -

.Ò
¸� µ�§© �� ·���� ���º �� �� µ������ »�¸ ¶±� -
.�¾�º�º�°� ���¡ �Ö�¡ �§� �� � ،�¾�ï¦� ���Ô�� ����� ��¸����� ì������ µ����� ���© �� � �� ����
.�� ���� Úà�Ô��� 
à��� µ�è�½ �� ،������� ����®�� µ�¬ Úà�Ô��� ���© âäà
�� �º�© ÞÎ ����� ³�� �°�� -

 �� ð±
� �� Ç� Úæ ��Â �§��®Ö�� ��� ������ ��©� �� ���� �ÂÐ��� ��� ���º ÁÐ� ���� �� ����� ³�� ��� ����
.�
��� �Ä§� ����� � ���º

 ����º� ��° ���� Å
�� ��  ��� � �©� � «�¬� ،��� �� �� ��� Çª
�� ،¿���� 
�
���� ��´ ����� ³�� Þ���  -
.����� ����

:
½���� �����

.�§±���� �� ñ���� ¿�� �� À	� ،Á�§© ،·��� ��ò Á� � ���� ¢��� �� ������� � �� - 

 �� �� �� ������ Ú��ë� ·�¸���� ��¯��� �Ä� � ��
Â¬ �
� �� ²�� �à��� �� � Ãï� �� ��� �� ���  Úæ  -
���

 
������ ì������ ��¸��� :Ã��¦�� ¼����

���� µ������ :���
�� ¼����

:
�� Á��Ó� �����


