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  االسم، المقر واألھداف: الجزء األول
  االسم:  األولالفصل 

تأسست بین السادة المنظمین لھذا القانون األساسي جمعیة تنمویة 
الصادر في  1-58-376تجرى علیھا أحكام الظھیر الشریف رقم 

كما تم تغییره ) 1985نونبر  15( 1378جمادى  األولى 
الصادر  1-73- 283بمقتضى الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 

لمغیر والمتمم وا) 1973أبریل  10( 1393ربیع األول  6في 
جمادى األولى  12بتاریخ  1-02-206بمقتضى الشریف رقم 

. 7500بتنفیذ القانون رقم  2002یونیو  23الموافق لـ  1423
المغربیة جمعیة ال: وقد أطلق على ھذه الجمعیة اسم

 لألنكولوجیا الوراثیة
   Association : Société Marocaine d'Oncogénétique 

  المقر: الفصل الثاني
بفضاء تكوین وتنشیط النسیج الجمعوي بالجھة الشرقیة حي  امقرھ

  .المصلى سابقا وجدة، وللمكتب صالحیة نقلھ إلى مكان أخر
  األھداف: الفصل الثالث

  :تھدف الجمعیة إلى
 مجالفي للمرضى  الصحیة الرعایةالتكفل و تشجیع تطویر   1

 لألنكولوجیا الوراثیة

  ي جمیع أطوار العالجفالمشورة  جیني ولتعزیز إدماج البعد ال .2
 ألنكولوجیا الوراثیةاجمیع األعمار في علم ل

 ألنكولوجیا الوراثیةافي مجال متعدد التخصصات ال التعاونتشجیع  .3

مجال في  المشتغلةعناصر لل المستمر التكوین و  اإلعالم تطویر  .4
   ألنكولوجیا الوراثیةا

  ألنكولوجیا الوراثیةافي مجال دعم البحوث  .5

لمھنیین الصحیین ا العمل على مد جسور التعاون والتواصل بین. 6
االستعداد  في مجاالت واألسر ومجموعات المرضى والجمھور 

  ألنكولوجیا الوراثیةاالوراثي والطب التنبؤي ذات الصلة في مجال علم 

ربط عالقات وشراكات مع جمعیات ومنظمات تتبنى نفس . 7
  داخل وخارج الوطناألھداف 

  :الفصل الرابع
  :تقوم بمایليلبلوغ األھداف المذكورة، یمكن للجمعیة أن 

واجتماعیة وریاضیة و اقتصادیة وثقافیة  علمیة تظاھرات-
   وكل األنشطة التي تحقق أھداف الجمعیة وتربویة

  ندوات وموائد مستدیرة -
  دورات تكوینیة -
  و الخارجتبادل الزیارات في المغرب  -
  مسابقات -
  ودراسات علمیة إصدار جریدة أو مجلة أو نشرة دوریة -
  إطالق موقع إلكتروني-

  القانون األساسي

"لوجیا الوراثیةنكوألالمغربیة لجمعیة ال"لـ   

Société Marocaine d'Oncogénétique  

  إعداد أشرطة سمعیة بصریة-
  أي ھدف ربحي وال وجھ أو انتماء سیاسيلیس للجمعیة أي ت :الفصل الخامس

  إدارة الجمعیة –صفة األعضاء : نيالجزء الثا
  
  التأسیسيالجمع العام 

یعتبر أعضاء اللجنة التحضیریة مؤسسین للجمعیة، ویمكن  :سالفصل الساد* 
للجمع العام التأسیسي أن یفوض لھم أو ألحدھم  اختیار أعضاء المكتب 

  .المسیر
  

  اإلنخراط
في مجال  المشتغلةغربیة مالفعالیات الیتمتع بعضویة الجمعیة : الفصل السابع*
  : إذا) ....اطباء، أساتذة باحثین، طلبة باحثین، اطر صحیة،( ألنكولوجیا الوراثیةا

  المسیرتم قبول انخراطھ من طرف المكتب  - 
  علیھ القانون الداخلي للجمعیة صینص أدى واجب االنخراط حسب ما -
  حصل على بطاقة العضویة -
  التزم بجمیع الفصول القانونیة التأسیسیة والداخلیة -
وقبول طلبات  االنخراطلمكتب الجمعیة صالحیة تحدید واجب  :الفصل الثامن*

  :ویقصد في ھذا القانون األساسي بـ .االنخراط و رفضھا
  أعضاء اللجنة التحضیریة للجمع العام التأسیسي: مؤسسوناألعضاء ال -
  الذین یقدمون إعانات مالیة ومعنویة للجمعیة: األعضاء الشرفیون -
  قبل المكتب المسیر انخراطھ كل من: ء المنخرطوناألعضا -
  أعضاء اللجان العاملة: األعضاء العاملون -
  تقدم للرئیس كتابیةتقبل االستقالة أو االنسحاب إال برسالة  ال :الفصل التاسع*
یعد معزوال عن الجمعیة كل من قرر المكتب طرده وفصلھ  :الفصل العاشر* 

  یلتزم بقوانین الجمعیة وكل من ال من الجمعیة،
  

  الجمع العام العادي واالستثنائي
یتكون الجمع العام من األعضاء المؤسسین واألعضاء  :الفصل الحادي عشر*

العاملین والشرفیین والمنخرطین ویعقد مرة كل أربع سنوات أو كلما دعت 
  .الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئیس أو من ثلثي األعضاء

  لحاضرینیتخذ الجمع العام قراراتھ بأغلبیة أصوات ا-
یستمع الجمع العام إلى تقریر المكتب ولھ الحق في المناقشة قبل الموافقة -

یقل عن نصف  ال علیھ، ولصحة مداوالت الجمع العام یشترط أن یحضره ما
األعضاء المنخرطین، وإذا لم یتوفر ھذا الشرط یدعى إلى جمع عام آخر 

  ویكون صحیحا مھما كان النصاب القانوني المحصل علیھ
تثنائي كلما دعت یدعو المكتب إلى الجمع العام االس :الفصل الثاني عشر*

  الضرورة إلى ذلك
  
  المسیرالمكتب 

یتم انتخابھم  أعضاءسبعة یتكون المكتب التنفیذي من  :الفصل الثالث عشر*
ویضیف  سنوات 4باالقتراع السري من طرف الجمع العام لمدة خمسة منھم 

   .الرئیس عضوین یعھد لھم بمھام نائب الرئیس ونائب أمین المال
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البث في استقالة وفصل أعضاء الجمعیة بمن فیھم أعضاء  -
  .المكتب

  
  :الفصل الواحد والعشرون*
  القرارات باألغلبیة وفي حالة التكافؤ ترجح كفة الرئیس تتخذ-
  :الفصل الثاني والعشرون*

ألعضاء المكتب حق تعدیل القانون األساسي للجمعیة باألغلبیة 
  بل حلول موعد الجمع العام العاديق

  اللجان العاملة
  :الفصل الثالث والعشرون*

راسة لجانا عاملة، دائمة أو مؤقتة، لد المسیریؤلف المكتب 
القضایا التي تعرض قبل تنفیذھا على أنظار أعضاء المكتب 

للمصادقة علیھا، وتسند مھمة رئاسة اللجان إلى أعضاء  المسیر
من المكتب المسیر، وإذا ما تعذر علیھم ذلك یسند مكتب الجمعیة 

  .المھمة لألعضاء النشطین الذین یراھم أھال لھا
للجان التي یبث یمكن ألي عضو منخرط أن یترشح لعضویة ا-

  .فیھا مكتب المسیر
  :الفصل الرابع والعشرون*

أن یمنح صفة عضو شرفي لألشخاص  المسیریمكن للمكتب 
الذین یقدمون خدمات مادیة ومعنویة للجمعیة، ویمكن لألعضاء 
الشرفیین حضور اجتماعات الجمعیة بصفة مالحظین بدعوة من 

  .المكتب المسیر كلما اقتضى األمر حضورھم
  :فصل الخامس والعشرونال*

، ولى باالستفادة من خدمات الجمعیةالمنخرطون ھم األ
واألعضاء العاملون ھم من لھم حق الترشح لعضویة المكتب 

  .المسیر
  

  الفروع 
  :الفصل الرابع والعشرون*

 نبالمدفروع للجمعیة على إحداث  المسیریسھر المكتب 
  .ینظمھا القانون الداخلي المغربیة 

  موارد الجمعیة وحلھا: الرابعالجزء 
  :الفصل السادس والعشرون*

  :تتكون موارد الجمعیة من
  واجبات االنخراط-
  تبرعات األعضاء الشرفیین المتعاطفین-
  منح الدولة والسلطات والجماعات المحلیة والمؤسسات األجنبیة-
الھبات والمساعدات المقدمة من األفراد والجمعیات -

الوطن وخارجھ والتي تتبنى نفس  والمؤسسات الخاصة داخل
  .أھداف الجمعیة

والملتقیات  تكوینیةالدورات المداخیل المتأتیة من تنظیم ال -
  العلمیة

  :السابع والعشرونالفصل *
للجمعیة، وتحمل الشیكات فتح حساب بریدي أو بنكي  یتم

  .توقیعي رئیس الجمعیة وأمین مالھا
  :والعشرون الثامنالفصل *

الجمعیة بقرار من الجمع العام وال یمكن أن یكون یمكن حل 
وتؤول كل ممتلكاتھا إلى جھة ذات . ساریا إال بموافقة مؤسسیھا

  .منفعة عامة
  يتمت المصادقة علیھ في الجمع العام التأسیس

  ..26/05/2017.بوجدة یوم 
  :إمضاء

الرئیس                                        

  :من ، یتكون المكتب المسیر
  ، ومستشارین اثنینوكاتب عام، وأمین المالرئیس، 

  
  :الفصل الرابع عشر*
المھام، غیر الرئیس،  العام وتوزعینتخب الرئیس من طرف الجمع -

بین أعضائھ بعد انتخابھم بالتراضي أو باالقتراع  المسیرداخل المكتب 
  .السري

  
  :الفصل الخامس عشر*
من یحل  الجمع العام عند شغور منصب أحد أعضاء المكتب ینتخب  -

  .محلھ
  :الفصل السادس عشر*
یكون وجوبا الرئیس والكاتب العام وأمین مال المكتب المسیر السابق  -

وإذا ما . أعضاء في المكتب الجدید لضمان استمراریة عمل الجمعیة
تعذر علیھم أو على أحدھم االستمرار في تحمل المسؤولیة بمكتب 

خرون للمكتب السابق باالقتراع في الجمعیة یحل محلھم األعضاء اآل
إذا ما تعذر علیھم أو على أحدھم یفتح باب الترشیح  و. الجمع العام

  . لألعضاء النشطین للجمعیة الحاضرین من خارج المكتب السابق
  

  الرئیس
  :الفصل السابع عشر*

بتنفیذ قرارات الجمع العام، ویسھر على حسن تطبیقھا  یقوم الرئیس
جمعیة لدى السلطات والھیئات وكل المنظمات الوطنیة ویقوم بتمثیل ال

  .والدولیة، ویعتبر الناطق الرسمي للجمعیة
یرأس الرئیس اجتماعات المكتب والجموعات العامة، ویمكن أن ینوب 

  .عنھ أحد أعضاء المكتب بتفویض منھ
  .یمكن للرئیس تفویض بعض اختصاصاتھ ألحد أعضاء المكتب

  الكاتب العام
  :الثامن عشرالفصل *

یقوم الكاتب العام بجمیع األعمال اإلداریة كتحریر المحاضر 
والمراسالت وحفظ وثائق الجمعیة والتنسیق بین أجھزة الجمعیة، وإعداد 

  .دبي للمكتب بالتنسیق مع أعضائھالتقریر األ
  

  أمین المال
  :الفصل التاسع عشر*

وثائق المالیة یقوم أمین المال بضبط حسابات الجمعیة والحفاظ على ال
للجمعیة، وبجمیع أعمال الصرف وبجمع االنخراطات ویتلقى مداخیل 

في حسابھا البنكي على أن تكون جمیع سندات  اإلیداعالجمعیة وأعمال 
، كما یقوم توقیعي رئیس الجمعیة وأمین المالاإلنفاق والشیكات تحمل 
  .دق علیھ المكتب قبل الجمع العامبإعداد التقریر المالي یصا

  
  المسیراختصاصات المكتب 

  :الفصل العشرون*
  )العادي واالستثنائي(تنفیذ قرارات الجمع العام -
  اتخاذ التدابیر لتحقیق أھداف الجمعیة-
  .تحدید جدول أعمال الجمع العام وموعده -
  .إعداد تقریر أدبي وآخر مالي لعرضھ على أنظار الجمع العام -
  .األساسي إذا اقتضى األمر ذلك تعدیل بعض فصول القانون -
  إبرام اتفاقیات تسعى إلى تحقیق أھداف الجمعیة -
  والھبات تلقي االنخراطات والمنح والمساعدات -
  البث في كل الطلبات التي ترد على الجمعیة -

 


