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العنوان األول :العضوية
الفصل األول:
تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية .
الفصل الثاني:
يقدم طلب االنخراط للجمعية للهيئة المديرة.
الفصل الثالث:
يعتبر عضوا عامال كل عضو يلتزم في الممارسة بمبادئ وأهداف الجمعية.
الفصل الرابع( :فرضية )1
تمنح العضوية الشرفية بموافقة الهيئة المديرة.
كما يمكن لألطباء المقيمين في اختصاص جراحة العظام والمفاصل و االعضاء الشركاء من جمعيات
علمية وطنية او أجنبية االنخراط في الجمعية بعد موافقة الهيئة المديرة ودفع معلوم االنخراط مع العلم
انه ال يمكن لهؤالء الحضور بالجلسات العامة أو المشاركة والتصويت في انتخابات الجمعية.
الفصل الرابع( :فرضية )2
تمنح العضوية الشرفية بموافقة الهيئة المديرة.
كما يمكن لألطباء المقيمين في اختصاص جراحة العظام والمفاصل واألعضاء الشركاء من جمعيات
علمية وطنية او أجنبية االنخراط في الجمعية بعد موافقة الهيئة المديرة ودفع معلوم االنخراط مع العلم
انه يمكن لهؤالء الحضور بالجلسات العامة لكن دون المشاركة والتصويت في انتخابات الجمعية .
الفصل الخامس :حقوق العضو:
مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالجمعية صلب اجهزتها.
تقديم االقتراحات والمالحظات من اجل تحسين عمل الجمعية ضمن االجهزة التي هو عضو بها.
تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في اي نشاط داخلي او دولي وذلك بعد موافقة الهيئة المديرة.
الترشح واالنتخاب لعضوية اجهزة الجمعية حسب قواعد النظام االساسي والنظام الداخلي.
الفصل السادس  :واجبات العضو( :فرضية)1
 أداء معلوم االشتراك السنوي عمالال بمقتضاليات القالانون األساسالي وذلالك قبالل تالاري  03جالوان مالن كاللسنة.
 يتم تحديد معلوم االشالتراك السالنوي مالن قبالل الهيئالة المالديرة ويمكالن بالاقتراع منهالا تعالديل هالذا فالي إطالارجلسة عامة وقد حدد معلوم االنخراط ب  03دينارا.
 يتعين على كل عضو دفع معلوم اشتراكه السالنوي وال يمكالن إسالناد صالفة العضالوية وي عضالو إال بعالددفع معلوم اشتراكه.
 يتعين على كل عضو تخلف عن دفالع معلالوم اشالتراكه أن يالدفع المعالاليم المتخلالدة بذمتاله المتعلقالة بالسالنةالمنقضية بزيادة تقدر بـ  % 03منه.
 -المساهمة في أنشطة الجمعية وااللتزام بانجاز المهام المناطة بعهدته.

 المحافظة على استمرار الجمعية ووحدتها ودعم أنشطتها ومشاريعها. المحافظة على استقاللية الجمعية واالنفتاع على محيطها الخارجي. يتعالالين علالالى كالالل أعضالالاء الجمعيالالة ومنخرطيهالالا احتالالرام النظالالام الالالداخلي للجمعيالالة لضالالمان اسالالتمراريةأنشطتها.
 يتعالالين علالالى كالالل عضالالو احتالالرام مواعيالالد االجتماعالالات واحتالالرام جالالدول األعمالالال بكالالل جديالالة وموضالالوعيةوالعمل على تنفيذ قرارات الجلسة والهيئة المديرة.
 يلتزم كل عضو بعدم تسريب أخبار الجمعية وبرامجها والتصالريح بمشالاكلها وخالفاتهالا الداخليالة خالارإطار الهيئة المديرة أو الجلسة العامة.
 يجب أن يمتنع كل عضو عالن القيالام بالفي فعالل أو تصالرف مالن شالانه السالاءة إلالى سالمعة الجمعيالة وكاللمخالفة لذلك تعرض صاحبها لإلقالة.
الفصل السادس  :واجبات العضو( :فرضية )2
 أداء معلوم االشتراك السنوي عمالال بمقتضاليات القالانون األساسالي وذلالك قبالل تالاري  03جالوان مالن كاللسنة.
 يتم تحديد معلوم االشالتراك السالنوي مالن قبالل الهيئالة المالديرة ويمكالن بالاقتراع منهالا تعالديل هالذا فالي إطالارجلسة عامة وقد حدد معلوم االنخراط ب  03دينارا.
 يتعين على كل عضو دفع مع لوم اشتراكه السالنوي وال يمكالن إسالناد صالفة العضالوية وي عضالو إال بعالددفع معلوم اشتراكه.
 المساهمة في أنشطة الجمعية وااللتزام بانجاز المهام المناطة بعهدته. المحافظة على استمرار الجمعية ووحدتها ودعم أنشطتها ومشاريعها. المحافظة على استقاللية الجمعية واالنفتاع على محيطها الخارجي. يتعالالين علالالى كالالل أعضالالاء الجمعيالالة ومنخرطيهالالا احتالالرام النظالالام الالالداخلي للجمعيالالة لضالالمان اسالالتمراريةأنشطتها.
 يتعالالين علالالى كالالل عضالالو احتالالرام مواعيالالد االجتماعالالات واحتالالرام جالالدول األعمالالال بكالالل جديالالة وموضالالوعيةوالعمل على تنفيذ قرارات الجلسة والهيئة المديرة.
 يلتزم كل عضو بعدم تسريب أخبار الجمعية وبرامجها والتصالريح بمشالاكلها وخالفاتهالا الداخليالة خالارإطار الهيئة المديرة أو الجلسة العامة.
 يجب أن يمتنع كل عضو عالن القيالام بالفي فعالل أو تصالرف مالن شالانه السالاءة إلالى سالمعة الجمعيالة وكاللمخالفة لذلك تعرض صاحبها لإلقالة.
الفصل السابع  :فقدان العضوية(:فرضية)1
 -1تفقد العضوية بالجمعية باالستقالة او االقالة.
 -0تتم استقالة العضو وفقا للفصل من القانون االساسي واليمكن قبولها اال بعد موافقة الهيئة المديرة.
 -0يمكالالن ان تقالالرر الجمعيالالة وطبالاله لقانونهالالا األساسالالي إقالالالة احالالد أعضالالائها عنالالد ارتكابالاله لخطالالا فالالادع
وتعتبر من االخطاء الفادحة:
االمتناع عن اداء معلوم االشتراك السنوي مخالفة قواعد لنظام االساسي او النظام الداخلي.االخالل بمبادئ واهداف الجمعية واستغالل اسمها الهداف شخصية
بمناسبة تمثيلها في اي نشاط وطني او دولي.
الفصل السابع :فقدان العضوية  (:فرضية )2
 -1تفقد العضوية بالجمعية باالستقالة.
 -0تتم استقالة العضو وفقا للفصل من القانون االساسي واليمكن قبولها اال بعد موافقة الهيئة المديرة.

العنوان الثاني  :أجهزة الجمعية وتسييرها.
الفصل األول :الهيئة المديرة:
 تتحمل الهيئة المديرة مهمة تسيير الجمعية وإدارتها بالتعاون مع الجلسة العامة. طبقا للقانون االساسي يقع انتخاب الهيئة المالديرة بمقتضالى جلسالة عامالة انتخابالا سالريا لمالدة سالنتين قابلالةللتجديد غير انه ال يمكن انتخاب اي عضو لعضوية الهيئة المديرة ألكثر من دورتين متتاليتين.
 يقع انتخاب الهيئة المديرة من قبل األعضالاء العالاملين انتخابالا سالريا مباشالرا وشخصاليا فالي جلسالة عامالةلمدة سنتين.
 عند انقضاء المدة االنتخابية للهيئة المديرة المحددة بسنتين تنتهي مهام جميع األعضاء باستثناء الرئيس. يمكن إعادة انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وذلك إذا توفرت فيهم الشروط التالية: °عدم انتخاب العضو ألكثر من دورتين متتاليتين.
°أن تكون معاليم اشتراكه عن الثالث سنوات المنقضية خالصة.
 °األطباء المقيمين والمنخرطين في الجمعية ال يمكنهم الترشح لعضوية الهيئة المديرة.
 °األطباء المقيمين والمنخرطين في الجمعية يمكنهم الترشح لعضوية الهيئة المديرة بصفة مالحظ
دون المشاركة في التصويت.
 تسهر الهيئة المديرة على السير العادي للجمعية والحفاظ على استقالليتها وتطبيه قراراتها طبقا للقانوناألساسي للجمعية.
 تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية. إسناد مهام لألطباء المقيمين واألعضاء الشبان. تنظيم جلسة عامة كل سنة للنظر في القانون الداخلي للجمعية والمصادقة عليه.السهر على تحيين موقع الجمعية والحرص على تثمينه واستغالل معطياته على اتم وجه. تسهر على تنظيم التظاهرات العلمية المتخصصالة المتمثلالة خاصالة بالالمؤتمر الالوطني و االيالام الشالتويةللجمعية التونسية لجراحة العظام .
 تنظر في مسالة قبول األعضاء ورفتهم من الجمعية. بعالالد انتخالالاب الهيئالالة المالالديرة تتالالولى هالالذا األخيالالرة إعالالداد جميالالع الوثالالائه الالزمالالة والقيالالام بالالالجراءاتالمشترطة قانون لتكوين الجمعية وإشهارها طبقا للفصل من القانون األساسي.
 تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على األقل وكلما دعت الضرورة لذلك. تحتفظ الهيئة المديرة بجميع وثائه الدارية والتنظيمية للجمعية من مراسالت وغيرها من الوثائه التالييتطلبها السير العادي للجمعية.
 إعداد سالجالت للجمعيالة التالي يتعالين عليهالا مسالكها طبقالا للقالانون األساسالي وهالي سالجل األعضالاء سالجلالمداوالت سالجل المحاسالبات سالجل النشالاطات والمشالاريع سالجل المسالاعدات والتبرعالات والوصالايا سالجل
العقارات والمنقوالت الراجعة للجمعية.
 العمل على تشكيل لجان للجمعية عند االقتضاء والعمل على تفعيلها.الفصل الثاني :الجلسة العامة:
تتكالون الجلسالة العامالالة مالن جميالع األعضالالاء باسالتثناء األعضالاء الالالذين تخلفالوا عالن دفالالع معالاليم اشالالتراكاتهم
وتجتمع طبقا للقانون األساسالي مالرة كالل سالنة أثنالاء المالؤتمر الالوطني السالنوي للجمعيالة ويقالع اسالتدعاؤهم
بواسطة البريد االلكتروني او موقع الواب للجمعية.
تعتبر الجلسة أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
تتولى الجلسة العامة مناقشة التقريرين المالي واألدبي وتصوت عليهما.
تناقش مسفلة تعديل النظام األساسي والداخلي.
تتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية برفع األيدي وبفغلبية األصوات.
فالالي صالالورة اسالالتقالة الهيئالالة المالالديرة تتالالولى الجل سالالة تعيالالين ثالثالالة أعضالالاء علالالى األقالالل للسالالهر علالالى عمليالالة
االنتخاب الهيئة المديرة الجديدة وتسيير الجمعية بصفة مؤقتة.

يتولى األعضاء المذكورين أعالا تقديم تقريالرا شالامال عالن الفتالرة التالي شالغلوا فيهالا مهمالة تساليير الجمعيالة
بصفة مؤقتة للجلسة العامة.
الفصل الثالث :اللجان او ( مجموعة دراسات):
لتمكين اعضاء الجمعية من المشاركة في صياغة وتنفيذ مشاريعهما يخول للهيئة المديرة تشكيل لجان
تكون مستقلة وظيفيا اال انها ال تتمتع باالستقاللية المالية.
تهدف هذا اللجان الى القيام بدراسات تتعله أساسا بفبحاث ذات قوة علمية عالية تختار موضوعها بصفة
منفردة وتحدد الهيئة المديرة طبيعتها.
تقدم كل لجنة تقريرا مفصال وشامال للهيئة المديرة عند االنتهاء من اعمالها.
يقع تقديم اعمال اللجان خالل المؤتمر الوطني أو االيام العلمية الشتوية التي تنظمها الجمعية.
تقوم الهيئة المديرة بانتخاب أعضاء اللجان (او مجموعة الدراسات) في انتظار وضع داخلي خالاص بهالا
وصياغة بنودا.
الفصل الرابع :رئيس الجمعية:
أوال :انتخاب رئيس الجمعية:
يشترط في رئيس الجمعية:
ان يكون من أعضاء الهيئة المديرةان يكون قد اضطلع بخطة بالهيئة المديرة مدة ثالث فترات انتخابية. ان يكون قد شغل خطة نائب رئيس الجمعية للفترة االنتخابية السابقة وفي هذا الصورة يعين بصالفة لليالةرئيسا للجمعية.
في صورة تنازل نائب الالرئيس عالن خطالة رئاليس تتالولى الجلسالة العامالة انتخالاب رئاليس للجمعيالة مالن بالين
أعضاء الهيئة المديرة المتوفرة فيه الشروط المستوجبة او من بين أعضاء الجمعية العاملين اذا لالم تتحقاله
الشروط المطلوبة في العضو.
يقع انتخاب رئيس الجمعية في هذا الصورة انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وعن طريه االنتخالاب السالري
طبقا لقواعد القانون األساسي.
ثانيا  :صالحيات رئيس الجمعية:
يخ تص باسالتدعاء أعضالاءها لالجتماعالات أسالبوعا قبالل انعقادهالا كتابالة او عالن طرياله البريالد االلكترونالي
اوعبر موقع الجمعية .ويرفه باالستدعاءات جدول األعمال المعالد مالن طرفاله وباتفالا مالع اعضالاء الهيئالة
المديرة .
كما يسوغ للالرئيس ان يسالتدعي لحضالور اجتماعالات الجلسالة العامالة والهيئالة المالديرة كالل شالخص او هيئالة
يرى في حضورها فائدة معينة.
يمثل الجمعية امام الجهات االخرى
ينفذ قرارات الهيئة المديرة وقرارت الجلسة العامة ويسهر على متابعتها.
يتولى رئيس الجمعية التوقيع على محاضر االجتماعات وكالل وثالائه الجمعيالة ومراسالالتها والتالي تضالمن
فيما بعد في دفتر خاص.
يشارك رئيس الجمعية المنتهية مدته االنتخابية أعمال الهيئة المديرة الجديالدة علالى امتالداد المالدة االنتخابيالة
الجديدة بصفته رئيسا سابقا كما يحرص على تحقيه نقل مهامه للرئيس الجديد
الفصل الخامس :نائب رئيس الجمعية:
يجب ان يكون قد شغل خطة بالهيئة المديرة لمدة فترتين انتخابيتين.
ان تكون جميع معاليم اشتراكه خالصة.
يقع انتخاب نائب رئيس للجمعية من بين أعضاء الهيئة المديرة.
علما وان نائب الرئيس يصبح بصفة للية رئيسا للجمعية بالنسبة للفترة االنتخابية الالحقة.
في صورة تنازل نائب الرئيس عن خطة رئيس الجمعية يجب عليه ترك الهيئة المديرة.
الفصل السادس  :الكاتب العام(:فرضية )1
إضافة إلى المهام الموكولة إليه بمقتضى القانون األساسي يتولى :

تحرير محاضر وتقارير االجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
يحرر مراسالت الجمعية
يحافظ على الوثائه الدارية والتنظيمية وعلى مراسالت الجمعية.
الفصل السادس  :الكاتب العام(:فرضية )2
إضافة إلى المهام الموكولة إليه بمقتضى القانون األساسي يتولى :
تحرير محاضر وتقارير االجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
يحرر مراسالت الجمعية
يحافظ على الوثائه الدارية والتنظيمية وعلى مراسالت الجمعية.
يشارك الكاتب العام للجمعيالة المنتهيالة مدتاله االنتخابيالة أعمالال الهيئالة المالديرة الجديالدة بصالفة أخالرى حتالى
يحرص على تحقيه نقل مهامه للكاتب العام الجديد
الفصل السابع :أمين المال
يسهر أمين المالال بمسالاعدة نائباله علالى العمليالات الحسالابية للجمعيالة وضالبط جميالع المالداخيل والمصالاريف
المتعلقة بتسيير الجمعية وأنشطتها مع تبرري كل عملية بوصل إثبات ويجالب ان يسالتعين فالي ذلالك بمسالك
دفاتر الحسابات اوتية:
سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائه المحاسبية
دفتر خاص بمداخيل االنخراط المساهمات والتبرعات
دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط من أنشطتها
ويجب ان تكون جميع تصرفات الجمعية ومصاريفها ومداخيلها مدعمة بوثائه لها صبغة قانونية.
يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس جميع الوثائه ذات الطبيعة المالية من شيكات وسائر الوثائه البنكية.
يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي وعرضه على الهيئة المالديرة للمصالادقة علياله وذلالك فالي اجالل ال
يقل عن عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة.
الفصل الثامن :الجلسة العامة االنتخابية:
اوال :تنعقد الجلسة العامة االنتخابية مالرة كالل سالنتين خالالل اشالغال المالؤتمر الالوطني ويشالترك فيهالا جميالع
أعضاء الجمعية الخالصين في معاليم اشتراكاتهم ويقع انتخاب أعضاء الهيئة المديرة باالقتراع السري.
ثانيا :يجب ان يقدم كل مترشح لعضوية الهيئة المديرة برنامجا مكتوبالا يتضالمن برنالامم عملاله وتصالورا
لنشاطه عند توليه عضوية الهيئة المديرة.
الفصل التاسع :االتفاقيات وعقود الشراكة:
اوال :عقود الشراكة :ان الجمعية التونسة لجراحة العظالام والمفاصالل شالريكة لعالدة جمعيالات اجنبيالة وهالي
 AOLF , Panarab , SAFO :وهي ملزمة تجاهها بدفع معلوم انخراطها السنوي.
كما تجمعها بجمعيات اخرى شراكة مثل  SMACOTو  SACOTوتربط بينهما عالقة صداقة مميالزة
مع تبادل المحاضرين.
ثانيا :االتفاقيات:
يمكن للجمعية التونسية لجراح ة العظام والمفاصل ابرام اتفاقيات مالع شالركات صالناعية وصاليدلية بغالرض
تعزيز نشاطها.
احكام عامة:
أوال :ال يعدل وال يلغى هذا القانون إال بقانون لخر يصاد عليه أعضاء المكتب باألغلبية.
ثانيا :تكون اجتماعات هيئات الجمعية قانونية اذا حضر نصف االعضاء وتتخذ القرارات الحاضرين
وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ثالثا :ال تحتسب اصوات االعضاء الشرفيين.
رابعا :ال يشترط تحمل اية مسؤولية او عدد سنوات االنخراط عند الترشح للهيئة المديرة للجمعية
التونسية لجراحة العضام والمفاصل في اول جلسة عامة تاسيسية.
خامسا :الهيئة المديرة هي المرجع لتفسير هذا النظام الداخلي.

