
 

 

 
  للرباط والمسكوكات الطوابعية ودادية

Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat 
  

  الداخلي القانون
  

 عن فضال بينهم، فيما وعالقتهم الودادية مع األعضاء عالقات ضبط على يساعد  الداخلي القانون
  .التسيير مجال في سميا ال ، األساسي القانون في الواردة المقتضيات وتكملة توضيح
  عامة مبادئ  : األول الفصل

 أثناء اآلخر الرأي إبداء في الحق المسير المكتب أعضاء من عضو لكل :الحرية مبدأ احترام : 1 البند
  . فيها التداول يتم التي القضايا كل حول النقاش جلسات

 بنود  باعتماد  وذلك, الودادية تتخذها  التي القرارات كل في اأساسي مبدأ الديمقراطية اعتماد : 2 البند

  .األساسي القانون
 ألية تابعة غير وأنها, األساسي قانونها توجيهات حسب الودادية تعمل :االستقاللية مبدأ احترام : 3 البند

  .معينة مؤسسة أو عرقية أو نقابية أو دينية أو سياسية جهة
 عند االنتخابات  إلى  اللجوء ويمكن بالتراضي،  يتم  الودادية  أعضاء بين  المهام توزيع إن : 4 ندالب

  .الضرورة
 أن عضو ألي يحق ال الجمعوي للعمل ومصداقية  الجماعي  للعمل  أفضل  ةودي مرد  لضمان :5  دالبن

  .المسير المكتب أعضاء أغلبية موافقة بعد إال الودادية تخص بقضية  يلتزم
 القضايا كل في  الصراحة و الوضوح أإلخبار مبدأ احترام المسير المكتب أعضاء جميع على: 6 دالبن

  .الجمعوي العمل تهم التي

 ال  الوضوح و  الشفافية  لمبدأ تدعيما و الجمعوي  العمل في المادي الجانب لحساسية نظرا : 7 البند

1000  المبلغ فاق اإذ المسير المكتب  أعضاء  أغلبية وموافقة وتنسيق بتشاور إال مبلغ أي إنفاق يجوز
  .درهم

 كل حول والتداول للتشاور استثنائية أو عادية مفتوحة اجتماعات عقد المكتب ألعضاء يجوز : 8 دالبن

  .الودادية ضاءأع بال تشغل التي القضايا
 تطوير  في  تساهم  التي البناءة واالقتراحات التوصيات كل تنفيذ على المكتب أعضاء يسهر : 9 دالبن

  ).المنخرطين اقتراحات( اديته ومردو أدائها من وتحسن الودادية عمل

  العضوية : الثاني الفصل
 والمكمل  األساسي القانون من عشر الحادي الفصل في المقرر السنوي االنخراط واجب يحدد :10 البند

 إلى 18 من للطلبة بالنسبة درهم 02و للكبار بالنسبة درهم 100 في الداخلي للقانون الثاني الفصل في له
  .تشجيعلل الرمزي بالدرهم االنخراط سيكون سنة 18 من لأق للصغار بالنسبة أما سنة، 25
  .سنة كل من31/03 و01/01  بين الممتدة الفترة في االنخراط واجب تسديد يتم  : 11 البند
  :بالودادية االنخراط شروط  :12 دالبن



 طرف من الموضوع  النموذج  وفق  الموضوع في طلب تقديم بعد انخراطه المسير المكتب يقبل أن-
  .الودادية

  . االنخراط واجب أداء-
  .الداخلي القانون أو األساسي القانون بنود بأحد اإلخالل حالة في العضوية صفة تسقط :13 البند

  السنوي العام الجمع:  الثالث الفصل
 مال و  أنشطة و عمل على مفصل تقرير لتقديم سنة كل عام اجتماع عقد المسير المكتب يلتزم : 14 البند

  . الودادية

  عامة مقتضيات:  الرابع الفصل
 من عضو ألي يحق ال و مجانية، و تطوعية بصفة مهامهم يزاولون الجمعية أعضاء إن : 15 ندالب

 لتغطية الودادية مال من تعويضات يتلقون ولكنهم بها، يقوم التي المهمة مقابل أجرا يتلقى أن  األعضاء
 مضبوطة المصاريف كل تكون أن بشرط الودادية، لصالح بمهام قيامهم أثناء الشخصية المصاريف

  .القانونية بالحجج عززةوم
 منافية بأعمال يقوم أو يشوش المسير المكتب من أعضاء أحد أن والدليل بالحجة تبين إذا : 16 دالبن

  .الحال اقتضى إذا قضائيا ومتابعته المكتب عن فصله يتم الجمعوي للعمل واألخالقيات الودادية ألهداف

 من بطلب المسير المكتب اجتماع في الضرورة ضتاقت إذا للتعديل الداخلي القانون يطرح  : 71البند

  .العام الجمع طرف من عليه للمصادقة يقدم و  األغلبية

  المسير المكتب و األعضاء إجتماعات : الخامس الفصل
 سبت وثالث أول في صباحا 12و 10 الساعة بين الشهر في تينمر الودادية أعضاء يجتمع : 18 دالبن

  .شهر لكل
 ويمكن لذلك  الضرورة دعت ما كل أو أشهر 3 كل إجتماعا ديةللودا المسير المكتب يعقد : 19 دالبن

  . االلكترونية الشبكات عبر التداول  كذلك
  

  2018 يونيو 23 في ، بالرباط حرر و                                              
  

  للرباط المسكوكات و الطوابعية ودادية رئيس لمراحي عبدالقدر                                       
  
  

  

  

  

  

    


