مشروع النظام الداخلي للجمعية التونسية لجراحة
العظام والمفاصل
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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:
تمنح العضوية الشرفية بموافقة الهيئة المديرة.
كما يمكن لألطباء المقيمين في اختصاص جراحة العظام والمفاصل و االعضاء الشركاء األجانب في
جراحة العظام و األطباء ذي اإلختصاصات القريبة من جراحة العظام االنخراط في الجمعية بشرط دفع
معلوم االنخراط مع العلم انه ال يمكن لهؤالء المشاركة في انتخابات الجمعية والتصويت اثناء الجلسة
العامة.
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.
ان ممتلكات الجمعية المنقولة منها والعينية تبقى تحت تصرف وسلطة اعضااء الهيئاة الماديرة كال حساب
اختصاصه من آالت ومعدات ووثائق. ....
الفصل السادس  :واجبات العضو:
 أداء معلوم االشتراك السنوي عماال بمقتضايات القاانون األساساي وذلاك قبال تااري  03جاوان مان كالسنة.
 يتم تحديد معلوم االشاتراك السانوي مان قبال الهيئاة الماديرة ويمكان بااقتراع منهاا تعاديل هاذا فاي طاارجلسة عامة وقد حدد معلوم االنخراط ب  03دينارا.
 يتعين على كل عضو دفع معلوم اشتراكه السانوي وال يمكان ساناد صافة العضاوية وي عضاو ال بعاددفع معلوم اشتراكه.
 يتعين على كل ع ضو تخلف عن دفاع معلاوم اشاتراكه أن يادفع المعااليم المتخلادة بذمتاه المتعلقاة بالسانةالمنقضية 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.1

 يتعااين علااى كاال أعضاااء الجمعيااة ومنخرطيهااا احتاارام النظااام الااداخلي للجمعيااة لضاامان اسااتمراريةأنشطتها.
 يتعااين علااى كاال عضااو احتاارام مواعيااد االجتماعااات واحتاارام جاادول األعمااال بكاال جديااة وموضااوعيةوالعمل على تنفيذ قرارات الجلسة والهيئة المديرة.
 يلتزم كل عضو بعدم تسريب أخبار الجمعية وبرامجها والتصاريح بمشااكلها وخالفاتهاا الداخلياة خاارطار الهيئة المديرة أو الجلسة العامة.
 يجب أن يمتنع كل عضو عان القياام بافي فعال أو تصارف مان شاانه اإلسااءة لاى سامعة الجمعياة وكالمخالفة لذلك تعرض صاحبها لإلقالة.
الفصل السادس  :فقدان العضوية:
 -1تفقد العضوية بالجمعية باالستقالة او االقالة.
 -0تتم استقالة العضو وفقا للفصل من القانون االساسي واليمكن قبولها اال بعد موافقة الهيئة المديرة.
 -0يمكاان ان تقاارر الجمعيااة وطبااق لقانونهااا األساسااي قالااة احااد أعضااائها عنااد ارتكابااه لخطااا فااادع
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.
العنوان الثاني  :أجهزة الجمعية وتسييرها.
الفصل األول :الهيئة المديرة:
 تتحمل الهيئة المديرة مهمة تسيير الجمعية و دارتها بالتعاون مع الجلسة العامة. طبقا للقانون االساسي يقع انتخاب الهيئة الماديرة بمقتضاى جلساة عاماة انتخاباا ساريا لمادة سانتين قابلاةللتجديد .
 يقع انتخاب الهيئة المديرة من قبل األعضااء العااملين انتخاباا ساريا مباشارا وشخصايا فاي جلساة عاماةلمدة سنتين.
 عند انقضاء المدة االنتخابية للهيئة المديرة المحددة بسانتين تنتهاي مهاام جمياع األعضااء باساتثناء نائابالرئيس.
 يمكن عادة انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وذلك ذا توفرت فيهم الشروط التالية:°أن تكون معاليم اشتراكه عن الثالث سنوات المنقضية خالصة.
 °األعضاء المقيمين والمنخرطين في الجمعية ال يمكنهم الترشح لعضوية الهيئة المديرة.
 تسهر الهيئة المديرة على السير العادي للجمعية والحفاظ على استقالليتها وتطبيق قراراتها طبقا للقانوناألساسي للجمعية.
 تتولى عداد مشروع النظام الداخلي للجمعية. سناد 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 المتمثلة في المؤتمر الوطني و األيام الشتوية للجمعية تجتمع الهيئة المديرة وجوبا على األقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.. تنظر في مسالة قبول األعضاء ورفتهم من الجمعية. بعااد انتخاااب الهيئااة المااديرة تتااولى هااذا األخياارة عااداد جميااع الوثااائق الالزمااة والقيااام باااإلجراءاتالمشترطة قانونا لتكوين الجمعية و شهارها طبقا للفصل من القانون األساسي.
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 تحتفظ الهيئة المديرة بجميع الوثائق اإلدارية والتنظيمية للجمعية من مراسالت وغيرها من الوثائق التييتطلبها السير العادي للجمعية.
 عداد ساجالت للجمعياة التاي يتعا ين عليهاا مساكها طبقاا للقاانون األساساي وهاي ساجل األعضااء ساجلالمداوالت سجل المحاسبات سجل النشاطات والمشااريع ساجل المسااعدات والتبرعاات والوصاايا وساجل
العقارات والمنقوالت الراجعة للجمعية.
 العمل على تشكيل لجان للجمعية عند االقتضاء والعمل على تفعيلها.الفصل الثاني :الجلسة العامة:
تتكاون الجلساة العامااة مان جمياع األعضاااء باساتثناء األعضااء الااذين تخلفاوا عان دفااع معااليم اشااتراكاتهم
وتجتمع طبقا للقانون األساساي مارة كال سانة أثنااء الماؤتمر الاوطني السانوي للجمعياة ويقاع اساتدعاؤهم
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.
في صورة استقالة الهيئة المديرة تتولى الجلسة تعيين ثالثة أعضاء على األقل للسهر على عملية انتخااب
الهيئة المديرة الجديدة وتسيير الجمعية بصفة مؤقتة.
يتولى األعضاء المذكورين أعالا تقديم تقريارا شاامال عان الفتارة التاي شاغلوا فيهاا مهماة تسايير الجمعياة
بصفة مؤقتة للجلسة العامة.
الفصل الثالث :اللجان و مجموعات دراسة:
لتمكين اعضاء الجمعية من المشاركة في صياغة وتنفيذ مشاريعهما يخول للهيئة المديرة تشكيل لجان و
مجموعات دراسة تكون مستقلة وظيفيا اال انها ال تتمتع باالستقاللية المالية.
تهدف مجموعة الدراسات الى القيام أساسا بفبحاث علمية ذي مستوى عال من األدلة تختار مواضيعها
بصفة منفردة وتصادق علي طبيعتها الهيئة المديرة.
تقدم كل لجنة او مجموعة دراسة تقريرا مفصال وشامال للهيئة المديرة عند االنتهاء من اعمالها.
يقع تقديم اعمال مجموعات الدراسة خالل المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجمعية
تقوم الهيئة المديرة بانتخااب أعضااء مجموعاات الدراساة فاي انتظاار وضاع داخلاي خااص بهاا وصاياغة
بنودها.
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 بصافة آلياةرئيسا للجمعية.
في صورة تنازل نائب الارئيس عان خطاة رئايس تتاولى الجلساة العاماة انتخااب رئايس للجمعياة مان باين
أعضاء الهيئة المديرة المتوفرة فيه الشروط المستوجبة او من بين أعضاء الجمعية العاملين اذا لام تتحقاق
الشروط المطلوبة في العضو.
يقع انتخاب رئيس الجمعية في هذا الصورة انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وعن طريق االنتخااب الساري
طبقا لقواعد القانون األساسي.
ثانيا  :صالحيات رئيس الجمعية:
يختص باساتدعاء أعضااءها لالجتماعاات أسابوعا قبال انعقادهاا كتاباة او عان طرياق البرياد االلكتروناي
اوعبر موقع الجمعية .ويرفق باالستدعاءات جدول األعمال المعاد مان طرفاه وباتفااق ماع اعضااء الهيئاة
المديرة .
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كما يسوغ للارئيس ان يساتدعي لحضاور اجتماعاات الجلساة العاماة والهيئاة الماديرة كال شاخص او هيئاة
يرى في حضورها فائدة معينة.
يمثل الجمعية امام الجهات االخرى
ينفذ قرارات الهيئة المديرة وقرارت الجلسة العامة ويسهر على متابعتها.
يتولى رئ يس الجمعية التوقيع على محاضر االجتماعات وكال وثاائق الجمعياة ومراساالتها والتاي تضامن
فيما بعد في دفتر خاص.
يشارك رئيس الجمعية المنتهية مدته االنتخابية أعمال الهيئة المديرة الجديادة علاى امتاداد المادة االنتخابياة
الجديدة بصفته رئيسا سابقا كما يحرص على تحقيق نقل مهامه للرئيس الجديد
الفصل الرابع :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 آلية رئيسا للجمعية بالنسبة للفترة االنتخابية الالحقة.
في صورة تنازل نائب الرئيس عن خطة رئيس الجمعية يجب عليه ترك الهيئة المديرة.
.
الفصل الخامس  :الكاتب العام:
ضافة لى المهام الموكولة ليه بمقتضى القانون األساسي يتولى :
تحرير محاضر وتقارير االجتماعات ويوقعها لى جانب الرئيس.
يحرر مراسالت الجمعية
يحافظ على الوثائق اإلدارية والتنظيمية وعلى مراسالت الجمعية.
الفصل السادس :أمين المال
يسهر أمين الماال بمسااعدة نائباه علاى العملياات الحساابية للجمعياة وضابط جمياع الماداخيل والمصااريف
المتعلقة بتسيير الجمعية وأنشطتها مع تبرري كل عملية بوصل ثبات ويجاب ان يساتعين فاي ذلاك بمساك
دفاتر الحسابات اوتية:
سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسبية
دفتر خاص بمداخيل االنخراط المساهمات والتبرعات
دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط من أنشطتها
ويجب ان تكون جميع تصرفات الجمعية ومصاريفها ومداخيلها مدعمة بوثائق لها صبغة قانونية.
يوقع أمي ن المال لى جانب الرئيس جميع الوثائق ذات الطبيعة المالية من شيكات وسائر الوثائق البنكية.
يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي وعرضه على الهيئة الماديرة للمصاادقة علياه وذلاك فاي اجال ال
يقل عن عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة.
الفصل السابع :الجلسة العامة االنتخابية:
اوال :تنعقد الجلسة العامة االنتخابية مرة كل سنتين خالل المؤتمر الوطني للجمعياة ويشاترك فيهاا جمياع
أعضاااء الجمعيااة الخالصااين فااي معاااليم اشااتراكاتهم واألعضاااء الشاارفيين ويقااع انتخاااب أعضاااء الهيئااة
المديرة باالقتراع السري.
ثانيا :يجب ان يقدم كل مترشح لعضوية الهيئة المديرة برنامجا مكتوباا يتضامن برناامم عملاه وتصاورا
لنشاطه عند توليه عضوية الهيئة المديرة.
الفصل الثامن :االتفاقيات وعقود الشراكة:
اوال :عقود الشراكة :ان الجمعية التونسية لجراحة العظام والمفاصل شريكة لعدة جمعيات اجنبية وهي :
الجمعيااة اإلفريقي اة لجراحااة العظااام ( )SAFOو الرابطااة العربيااة لجراحااة العظااام و جمعيااة AOLF
وهي ملزمة تجاهها بدفع معلوم انخراطها السنوي.
كما تجمعها بجمعيات مغاربية شراكة كالجمعية المغربية لجراحة العظاام و الجمعياة الجزائرياة لجراحاة
العظام وتربط بينهما عالقة صداقة مميزة مع تبادل المحاضرين.
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ثانيا :االتفاقيات:
يمكن للجمعية التونسية لجراح ة العظام والمفاصل ابرام اتفاقيات ماع شاركات صاناعية وصايدلية بغارض
تعزيز نشاطها.
احكام عامة:
أوال :ال يعدل وال يلغى هذا القانون ال بقانون آخر يصادق عليه أعضاء الجمعية باألغلبية.
ثانيا :تكون اجتماعات هيئات الجمعية قانونية اذا حضر نصف االعضاء وتتخذ قرارات 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.
ل
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