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                                                              راكشمب  نيالقضائي اجلهوية للخرباء معيةاجل 

                                                 
 
 

        القانون التأسيسي
 الباب األول : موضوع اجلمعية

 

 مقتضيات أولية
مساعد للقضاء ، هلام الذي يقوم به اخلبري كا مهنة اخلربة ،ونظرا للدور االستشاري متشيا مع الروح و الغاية املتوخاة من

                                                         احمللفني يف مجيع امليادين القضائيني اخلرباءتأسست مجعية تضم 

  املقر –املدة  – التسمية: الفصل األول

                                                                                                               : التسمية -أ
املعدل بالظهري )  1958نونرب  15( 1378مجادى األوىل  03الصادر بتاريخ  158376مبقتضى الظهري الشريف رقم 

 تأسست مجعية حتت اسم، )  2002يوليوز  23 ( 1423مجادى األوىل   12 الصادر بتاريخ 102.2.200الشريف رقم 

"اجلمعية اجلهوية للخرباء القضائيني مبراكش "   

                                                                                                                   :املدة -ب
.تأسست  هذه اجلمعية ملدة غري حمدودة     

                                                                                                                    :املقر - ج
 بقراروجيوز نقله إىل أي مكان أخر  40000نان احلارثي جليز بغرفة التجارة والصناعة واخلدمات، جبيوجد مقر اجلمعية مؤقتا 

.اجلمعية من مكتب  

                                                                                                     األهداف: ثاينالفصل ال
:التاليةمن أهل اخلربة يف مجيع امليادين وذلك من أجل حتقيق األهداف تعمل اجلمعية يف إطار التعاون و التنسيق بني أعضائها   

.دعم مهنة اخلربة  -1  
.أمني حصانة اخلبري أتناء أدائه ملهنته و الدفاع عنه ت -2  
.بشرف املهنة و أخالقيا�ا و العمل على رفع مستواهاتنمية الوعي املهين يف ميدان اخلربة و االلتزام  -3  
.تعميق أواصر وروابط التضامن و التعاون بني أعضاء اجلمعية -4  
.مشرتكة إزائها قفاختاذ مواالقضايا املهنية من أجل حول  اآلراءخلربات و تنسيق جهود العاملني يف هذا امليدان وتبادل ا -5  



2 
 

يت تتم على مستوى النصوص املنظمة ملهنة ال و املستجدات التعديالت القانونية اجلمعية بكل ءإخبار أعضااحلرص على  -6
  لمساعدة القضائيةل هاخلبري ومزاولت

.هرات فنيةوتظا معارضتنظيم ندوات إعالمية وثقافية و  -7  
.تنظيم حلقات تدريبية وتكوينية لفائدة اخلرباء حىت يكونوا على علم باملستجدات -8  
 ، كما تضم أمساء وعناوين مجيع أعضاء اجلمعية كل حسب ختصصه إنشاء موقع إلكرتوين يكون مبثابة قاعدة معلوماتية -9

  .للتواصل و إجناز مهامه ول عضيستفيد منها ك و روابط، عدة بيانات وخدمات معلوماتيةيشمل أيضا 
.الدويل خلق روابط مهنية و ثقافية مع اجلمعيات املماثلة و اليت هلا نفس األهداف سواء على الصعيد الوطين أو - 10  
.ؤمترات القارية و الدولية لتعزيز احلضور املغريباملشاركة يف امل - 11  
السياحية و الرياضية املنظمة من طرف اهليئات  االجتماعية ، الثقافية ،، االقتصادية التنموية ، املسامهة يف مجيع األنشطة - 12

. املنتخبة و األجهزة الرمسية و الغرف املهنية و املنظمات و اجلمعيات و املؤسسات ذات األهداف املشرتكة  

  :الوسائل والطرق : الفصل الثالث 
:انونيا من بينها تعتمد اجلمعية لبلوغ أهدافها على كل الوسائل املسموح �ا ق   

.التعامل مع كل اهليئات املسؤولة *   
.التنسيق مع اجلمعيات املهتمة حمليا ووطنيا ودوليا*   
.تنظيم لقاءات وندوات وحماضرات وكذا تنظيم األوراش والرحالت *   

        : هوية اجلمعية: الرابعالفصل  
.أعضائها قفت هلا أية أهداف سياسية كما أ�ا مستقلة عن موااجلمعية مستقلة هن كل املنظمات السياسية و النقابية وليس  

 

 الباب الثاين : هياكل اجلمعية
 

  اجلمع العام:   الفصل اخلامس  
.ما مل حيدد املكتب املسري مجعا استثنائيا خالل تلك املدة  سنةاجلمع العام هو أعلى هيئة يف اجلمعية وينعقد مرة كل   

االستدعاء،  مباستدعاء من الرئيس أو من الكاتب العام وذلك بعد موافقة من املكتب، ويت يعقد اجلمع  العام العادي -
.اجلمع العامعلى األقل قبل تاريخ يوما  15  

.يتوىل اجلمع العام مناقشة التقريرين املايل واألديب واملصادقة عليهما ويأخذ قراراته بنسبة األغلبية   -  
كما حيدد كل سنة واجب ب املسري ويصادق على تعديل القانون األساسي والداخلي  يقوم اجلمع العام بانتخاب املكت -

  .االخنراط
، أو املكتب أغلبية أعضاء من الكاتب العام وذلك بعد موافقة من ينعقد اجلمع العام االستثنائي بطلب من الرئيس أو -

.بطلب من ثلثي أعضاء اجلمع العام ،مع حتديد جدول األعمال   
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.أن يبث يف تغري إسم اجلمعية وكذا يف اندماجها مع مجعيات هلا نفس األهداف اإلستثنائي لجمع العامميكن ل -  
.مجيع القرارات تتخذ مبصادقة ثلثي األعضاء، مع مراعاة النصاب القانوين -  
و يف . عضو على األقليف املائة من األعضاء زائد  50، أة االستثنائي أن ينعقد إال حبضور  ال ميكن للجمع العام العادي -

. حالة عدم توفر النصاب، يتم االستدعاء مرة ثانية و تتخذ القرارات بثلثي احلاضرين  
 

   املكتب املسري :  الفصل السادس  

يتم  ، ملدة ثالث سنوات ينتخبون من طرف اجلمع العام  ، عضوا ثالثة عشر يسري اجلمعية مكتب يتكون من -أ 

يتم جتديد ثلث و .يوما 15  جاهلايتعدى  ابعد مشاورات ال   تظار توزيع املهام بينهمترشيحهم دفعة واحدة يف ان
كون مهام أعضاء املكتب تو  .أعضاء املكتب كل سنة، ويعوض كل عضو مستقيل أو مفصول لسبب من األسباب

. الضرورية الناجتة عن مهامهم خارج املدينة فجمانية و تطوعية مع إمكانية اسرتجاع املصاري  

 و تتخذمجيع القرارات .يراقب املكتب السري العادي للجمعية، ويسهر على تسيريها األديب واملايل وينسق بني أعضائها -ب 
.بأغلبية أعضاء املكتب  

.ويف غياب هذا األخري ينوب عنه أحد النواب .الرئيس االجتماع س، ويرتأشهر جيتمع املكتب على األقل مرة كل  -ج   
وجيتمع املكتب باستدعاء من الرئيس أو من الكاتب  .و الميكن حتديد نقط جدول األعمال إال حبضور نصف أعضاء املكتب

.العام  
:من  املكتب املسري  ويتألف  

ميثل الرئيس اجلمعية أمام مجيع السلطات اإلدارية و القضائية و يف مجيع احلاالت املدنية، وميكن :    الرئيس    
  ال جيوز للرئيس أن يتخذ أي قرار إال بأغلبية أعضاء املكتب و  .ه أحد أعضاء املكتب بتفويض منهأن ينوب عن

يف حالة فراغ يف منصب الرئيس لسبب من االسباب القاهرة ينوب عنه أحد نوابه بعد موافقة باقي أعضاء املكتب 
.املسري  

.يساعد الرئيس وينوب عنه عند غيابه  :نائب الرئيس     

يكلف الكاتب العام بتحرير مستندات اجلمعية وأوراق ضبطها و مراسال�ا و حماضرها العامة :  العام  تبالكا  
.يف مجيع اجتماعا�ا و متضى من طرف رئيس و كاتب اجللسة مع حفظ الوثائق  

.يساعد الكاتب وينوب عنه عند غيابه : نائب الكاتب     

ويؤدي املصاريف املادية كما يفتح حسابا  امجيع مدا خيله وحتصيل معية واجليقوم األمني بضبط حسابات :  املال أمني  
موقعا من طرف أمني املال بنفسه مشفوعا  و كل سحب ألي مبلغ من مبالغ اجلمعية البد أن يكون.بريديا أو بنكيا يف امسها

.الالنائب األول للرئيس،ونائب أمني امل أي، يهما عند غيا�ماأو من نائب.بتوقيع الرئيس  
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و يضبط كل هذا يف سجالته اخلاصة وبعد املصادقة على ذلك من طرف املكتب بدفع احلسابات عن كل ما توصل  به يف 
.تقرير مادي موجز يسهل اإلطالع عليه يف �اية كل سنة ومىت طلب منه ذلك  

 

.يساعد األمني وينوب عنه عند غيابه :  نائب األمني     

 
                                                                                                                املستشارون-

.ندها هلم املكتب قي حالة حدوثها على اجلمعية وتناط �م مهام يسيكلف املستشارون باحملافظة   

�لس: الفصل السابع                                                                                                   ا

تتكون اجلمعية من جملس عام يضم أعضاء املكتب ومجيع العاملني يف ميدان اخلربة و املؤسسني و املشرفني و مندويب  -أ
رعالف  
  ن األديب و املايل لتهيئ برنامج اجلمعية برسم السنة املقبلة بعد مناقشة التقريريمرة على  األقل كل سنة جيتمع ا�لس  - ب
.و املصادقة عليهما     
أو يف  ميثل الرئيس اجلمعية يف مجيع احملافل و أمام القضاء و يف احلياة العامة و يقوم نائبه �ذه املهام بتفويض  منه -ج

.غيابه  
 

                                                                                                  العضوية: ثامنالفصل ال
.احمللفني القضائيني ال متنح عضوية اجلمعية إال للخرباء -أ  

له أو تصرفاته أو من كل عضو أساء بأعماكل هذه الوثائق   وتنزع .و شارات مرقمة خيصص لكل عضو بطاقة وصدرية، - ب
.بعد اختاذ قرار تأديبيب بفصله  مبادئ اجلمعية ومسعتها تصرحياته إىل   

.متنح صفة عضو مؤسس لكل عضو حضر اجلمع العام التأسيسي للجمعية -ج  

                                                                                      اجلمعية لمدا خي: تاسعالفصل ال
افية و الرياضية و الفنية اليت ميكن التظاهرات الثق ةواجب اخنراط أعضائها وعلى مرد وديعلى  امدا خيلهتعتمد اجلمعية يف 

املتعاطفني مع  دتنظيمها، كما تعتمد على إعانات الدولة و ا�الس املنتخبة و الغرف املهنية و املؤسسات املهتمة و األفرا
.اجلمعية  

                                                                            االستقالة والفصل: عاشرالفصل ال
بعد املطالبة به ومل حيرتم فصول هذا القانون أو مل خيضع   خنراطاال يعترب مستقيال من اجلمعية كل عضو و مل يؤد واجب -أ

اجلمعية شريطة أن تكون مكتوبة وموجهة إىل املكتب بواسطة الربيد املضمون مع لقرارات املكتب، وتقبل االستقالة من عضوية 
.أو املبالغ اليت بقيت يف ذمة العضو املستقيلاللوازم بكون مصحوبة بالوثائق أو اإلشعار بالتوصل وأن ت  
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وذلك يف ظرف زمين ال  أو بالفصل،تبليغ قرارات املكتب املتعلقة باالستقالة  عنه،الكاتب العام أو من ينوب  وعلى - ب
.يوما 15يتعدى   

يتدخل يف سريها العادي، أو يساهم حيضر اجتماعا�ا أو معية أن ال يسمح للعضو املستقيل أو العضو املفصول من اجل -ج
كما لن يسمح له املطالبة باسرتجاع أية مبالغ أديت   .من قريب أو بعيد يف حياة اجلمعية اليت تكون غري مسؤولة عن تصرفاته

.أثناء اخنراطه  
 

                                                                            حل اجلمعية: الفصل احلادي عشر
ن هذا القانون، ويف م طبقا للفصل اخلامس اإلستثنائي تأسست اجلمعية ملدة غري حمدودة،وميكن حلها بقرار من اجلمع العام

أن يعني مراقبا للسهر على تصفية ممتلكات اجلمعية وذلك  اإلستثنائي املنعقد خصيصا هلذه الغاية، هذه احلالة على اجلمع العام
و  1955وزاري املؤرخ يف فاتح شتنرب و القرار ال 1922يناير  31و  1914ماي 24طبقا للظهريين الشريفني املؤرخني يف 

.ما يليه  

                                                                              اإليداع القانوين: الثاين عشرالفصل 
      ديالت املمكن إحلاقها �ا و كذلك قائمة املكتب لدى السلطات اإلدارية بوالية مراكشتوضع هذه القوانني و كذا التع

لرجوع إليها عند احلاجة و السيما أتناء حدوث نزاعات بني أعضاء ل مبراكش وذلكو مصلحة النيابة العامة باحملكمة االبتدائية 
.اجلمعية  

                                                                                                    الفصل الثالث عشر
املفعول بعد املصادقة عليه من طرف اجلمع العام يعترب هذا القانون نافذ   

 
 

  2013مايو  03حرر مبراكش يف                                                                             
                               

 
 
 
 
 
 
 
 


