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 : تصريح تأسيس الجمعية1املادة 

يشكلرن بمرجب هكا القءارن السءس ي  جمعية ينظمهء القءارن  ضعاء  اؤمسسينن اؤمكورين  ي  اؤمحق  دناء، إن ال 

 .2012جءافي  12اؤمراف  لـ 1433صفر  18اؤمسيخ ي   06-12يقم 

 

 
 االسم واللقب 

 بن يقوس بلقاسم 1

 لعلوي علي  2

 بن بريكة محمد 3

 بوبكر أحمد 4

 جبالي محب الدين حفيظة 5

 مزيو نسيمة 6

 بورشاق طيب بن حسان 7

 عبد المالك عبد الحميد 8

 جمعة وليد 9

 سيد يوسف 10

 فوضيل شريف يوسف 11

 جاووت لحسن 12

 مخناش ليلى 13

 عاللوش طاهر 14

 حالسة عبد الغني 15

 عيالم الحاج 16

 باغلي لطفي 17

 بوعلوش رشيدة 18
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 ين باجة سليم 19

 رماتي محمد سفيان 20

 بن خليفة ضياء الدين 21

 حمد األمينبلهادي م 22

 علوش لطفي  23

 جيجلي يزيد 24

 تقية صهيب 25

 حوشي عصام 26

 مرهون حمزة 27

 بوزغوب صهيب 28

 سي أحمد بوعالم 29

 ساطور عبد الرحيم 30

 بوصبيعة خالد 31

 لمبروك السعيد 32

 عدوان محمد 33
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 Iالباب 

 مدة ومدى النشاطالجمعية، : أحكام عامة، التسمية، الهدف، مقر Iالفصل 

 

 تسمية الجمعية  :  2املادة 

-ج.ت.خ "AD-ENP" التقنيءت بءختصءيجمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة تيمى الجمعية: 

   .م.و.م.ت

 

  الجمعية موضوع:  3املادة 

 وثقءفية.ه  جمعية ضعلمية  "AD-ENP"تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت جمعية 

وسءئلهم ي  ترقية هدف غنر مأجري  معءيفهم و ليرظفرن  معء وبدون مقءبل و  إن الضعاء  اؤمسسينن واؤمنخرطنن

 النشءطءت ي  مجءل التطري التكنرلرج  والبحث العلمي وتشجيعهء.

قيم للثرابت والوال يمك  دن تكرن مخءلفة  ي  اؤمصحقة العءمةُيديج هدف ومرضرع هك، النشءطءت غنر دن 

 وللنظءم العءم ولألضعراف ودحكءم القراانن والتنظيمءت اليءينة اؤمفعرل. الرطنية

 

  : هدف الجمعية 4املادة 

 ول شكل م  دشكءل التعبنر م  قبل الخرنجنن واؤمتعلقة بخبرتهم وبييءق حيءتهم  اؤميءهمة ي  تيهيل

 اؤمهنية.

 .ترقية النشءطءت الثقءفية واالجتمءضعية 

 مع اضعاء  الجمعيةتدضعيم يوح التاءم  . 

   ول وثيقة دو مشروع   التي يكرن لهء طءبع تشريع  دو تنظيمي صءني ضع   ي  الردياؤميءهمة ي  ابدا

اليلطءت العمرمية والتي لهء دثر اقتصءني مثل: قءارن اؤمءلية والقراانن والاظمة اؤمتعلقة بءلتكرن  

 ونوي اؤمهندس.

  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت ضعندمء يكرن ذلك ضروينء  تقديم اؤميءضعدة والدضعم لتالميك وخرنج

 دو منءسبء.
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 تتعل  بمجءل  تنظيم اؤمستمرات واملقءضرات والندوات والتربصءت والندوات حرل مراضيع منءسبة

 .تدخل الجمعية

  مشءيكة دضعاء  جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت ي  التظءهرات العلمية و/دو

 االقتصءنية الجنبية التي تهتم بهء الجمعية.

 .تنظيم ديءم نياسية بءلجزائر وبءلخءيج بءلتعءون مع منظمءت دجنبية حرل مراضيع ذات الصلة بءؤمرضرع 

 

 : مقر الجمعية  5املادة 

 –القراش  – 182اهج بءستري  حيءن بءني  ص.ب.  10اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت بـ:  تم تحديد مقر

 .16200 –الجزائر 

مع مراضعءة الشروط الخرى اؤمقرية ي  التنظيم اليءيي اؤمفعرل  ال يمك  تحرنل اؤمقر إال بمرجب قراي الجمعية 

 معة ي  جلية غنر ضعءنية بءقتراح م  اؤمكتب التنفيكي.العءمة املجت

 

 : مدة الجمعية  6املادة 

 .االجرا ات القءاراية اؤمنصرص ضعليهءوف   إن مدة الجمعية غنر محدنة بءستثنء  القل اؤميب 

 

 : مدى نشاط الجمعية  7املادة 

  .نشءطءتهء ضعلى جميع التراب الرطني تمءيس الجمعية

 

 الجمعية ة : نشر كشوف ومجل 8املادة 

نشر وترزيع الكشرف واملجالت والكراسءت جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت يمك  

وككا القراانن اليءينة  ذات الصلة بمرضرضعهء مع احترام الدستري والقيم والثرابت الرطنية مءتووثءئ  اؤمعلر 

 اؤمفعرل  شرنطة دن يكرن الكشف الرئيس ي محريا بءللغة العربية.

 

 

 

 

 : تشكيل الجمعية IIالفصل 

 .اجباهتم وحقوقهموو وانسحاب األعضاء  انضمامـ شروط وكيفيات 
 

 ة الجمعي أعضاء:  9املادة 
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ينن عضاء الشر األ وسؤسسنن املعضاء األ م  جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت تتكرن 

تحدن طرنقة قبرلهم وحقرقهم وواجبءتهم ي  النظءم الداخل . ينقيم اؤمنخرطرن  نررطنناملعضاء األ و

 : يمننقإلى 

 ن يدنو يالكي   و تالميكهء قنيءتخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التوهم " ون ناشطاألعضاء ال" -1

 اشتراوءتهم الينرنة.

 

اؤمعلمنن والبءحثنن ي  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت وجميع  هم" املنررطون الشركاء الضعاء  " -2

الكي يمنحهم  االشتراوءت ييدنون  الو   العمءل الكي  يشتغلرن ي  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت

وي  جمعيءتهء جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت ءطءت اؤمشءيكة ي  نشالق  ي  

  .الترشحو  الق  ي  التصرنت مع العءمة

العار بمرجب مداولة  صفة  تمنح التشريع اليءيي اؤمفعرل مع مراضعءة الحكءم اؤمنصرص ضعليهء ي  

وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة  لجمعية تالميكالجمعية العءمة بنء  ضعلى اقتراح م  اؤمكتب التنفيكي 

 التقنيءت.

 

 عية الرئيس الشرفي للجم:  10املادة 

خرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة تالميك و   بنء  ضعلى اقتراح اؤمكتب التنفيكي لجمعية ةالجمعية العءميمك  

يي لدى هيئءت جمعية دن تعّنن يئييء شرفيء دو ضعدة يؤسء  شرفينن  يكرن له الدوي اؤمعنري واالستشءالتقنيءت  

 بصفة قءاراية ي  جميع اجتمءضعءت هك، الهيئءت. حار. ونخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءتتالميك و 

منح صفة الرئيس الشري  
ُ
لجمعية تالميك وخرنج   بءيزةم خدمءت قّد شخصية العار اؤمسسس الكي  لتمينزت

 اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت.

 نن الرئيس الشري  ي  النظءم الداخل .تحدن معءينر تعي

 

 شروط االنرراط في الجمعية:  11املادة 

تالميذ وخريجي املدرسة الوطنية متعددة منح إلى جميع إن صفة العار اؤمنخرط اؤميمءة "العار النءشط" ت

 شرنطة ترفر جميع الشروط املقدنة ي  النظءم الداخل .التقنيات 

 الطءلب ونقبله مكتب الجمعية.ضعليه  رقعكتءبيء ونُ يقّدم ءشط" ااخراط بصفة "ضعار اطلب ول إن 

 .ضع  طرن  تيليم بطءقة"ضعار اءشط"  كـاخراط اال ونتم اإلشهءن ضعلى صفة 

 

 الجمعية   قدان صفة العضو الناشط في:  12املادة 

 تفقد صفة العار ضعند : 
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 .االستقءلة اؤمقدمة كتءبيء 

 .ضعدم تيديد االشتراوءت 

 يمة مثلمء هر محدن ي  النظءم الداخل .الشطب لسبءب جي 

 .الرفءة 

  خرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت.تالميك و حل جمعية 

 

 الجمعية  حقوق وواجبات أعضاء:  13املادة 

ول منخرط له الق  ي  دن يتم ااتخءبه وي  التصرنت ضعلى ميترى جميع هيئءت الجمعية شرنطة دن يكرن قد 

 سدن جميع اشتراوءته.

 ه حقرق وضعليه واجبءت يمءيسهء وفقء للشروط املقدنة ي  النظءم الداخل .ل

 

 

 

 IIالباب 

 تنظيم هيئات الجمعية وسنرها

 

 ضعلى : جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت تحتري 

 .(AG) هيئة اؤمداولة : الجمعية العءمة -

 .(BE) هيئة اإلناية: اؤمكتب التنفيكي -

 .(CORPS)واؤميءضعدة واالستشراف: مجلس الترجيه والتيينر االستراتيج   ءيةهيئة االستش -

 

 

 الجمعية العامة :Iالفصل 

 

 العامة : الجمعية  14املادة 

  .تام الجمعية العءمة  ول الضعاء  اؤمنخرطنن

. 

 عهدة الجمعية العامة:  15املادة 

 .سنرات (03بثالثة )سة الرطنية متعدنة التقنيءت جمعية تالميك وخرنج  اؤمدي تقدي مدة ضعهدة الجمعية العءمة ل
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 مهام الجمعية العامة:  16املادة 

 ه  مكلفة بمء يل  : 

اإلنال  برديهء فيمء يخص جدول واتءئج النشءطءت  تقءينر التيينر اؤمءل   والرضعية النبية  -

 لحجمعية.

 فة إلى تعديالتهء.اؤمصءنقة ضعلى القراانن السءسية والنظءم الداخل  لحجمعية  بءإلضء -

 القيءم بءاتخءب اؤمكتب التنفيكي  وككا تجديد،. -

 اؤمصءنقة ضعلى قرايات اؤمكتب التنفيكي  بخصرص تنظيم هيءول الجمعية وتمثيلهء املقل .  -

قبرل الهبءت والرصءيء ضعندمء تقدم بإثبءتءت وشروط  وبعد التحق  م  ضعدم تنءفيهء مع   -

 الهداف اؤميطرة لحجمعية.

 ضعلى إنشء  دجهزة استشءينة  ومتءبعة اؤمرافقة ضعلى اقتنء  العقءيات. اؤمرافقة -

 نياسة الطعرن اؤمقدمة فيمء يخص االاامءم إلى الجمعية. -

 البث النهءئي ي  قاءيء االاابءط. -

 تحديد مبلغ االشتراوءت الينرنة. -

 

 

  اجتماع الجمعية العامةتكّرر :  17املادة 

ة مرة واحدة ي  الينة ضعلى القل. وتجتمع ي  جلية غنر ضعءنية ولمء لية ضعءنيجتجتمع الجمعية العءمة ي  

دو  ضعلى القل دضعاء  اؤمكتب التنفيكي (2/3ثلثي )  م اقتات القءجة ذلك  بنء  ضعلى طلب م  يئيس الجمعية دو 

 ..ضعلى القل جمعية تالميك خرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءتدضعاء  +1)  50(بطلب م  

 دو اءئب الرئيس دضعمءل الرئءسة. اؤمدير التنفيكيالقءلتنن الخنرتنن  يترلى ولتء وي  

 

 استدعاء الجمعية العامة:  18املادة 

 م  هكا القءارن السءس ي. 16يتم استدضعء  الجمعية العءمة طبقء لحكءم اؤمءنة 

دّون االستدضعء ات ي  سجل اؤمداوالت وترّ 
ُ
الجمعية العءمة كتءبيء وإلى إلى دضعاء    مرفقة بجدول الضعمءل  جهت

فتراضية الشبكة اال و مرطنهم و/دو بكل وسيلة تكرن منءسبة وحديثة مثل البريد اإللكتروني والرسءئل القصنرة 

 واالتصءل متعدن القنرات.

ترّجه الجمعية العءمة العءنية. جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت ييتدع  يئيس 

 ( يرمء قبل االجتمءع.15إلى الضعاء  ي  دجل ال يتجءوز خمية ضعشر )االستدضعء ات 

يككر ي  االستدضعء   جدول الضعمءل وتءينخ ومكءن انعقءن الجمعية اؤمعنية. ونمك  دن يتام  االستدضعء  جميع 

 لرثءئ .اؤمديجة ي  جدول الضعمءل وإال يتم ذكر تءينخ ومكءن إمكءاية استشءية هك، االرثءئ  اؤمتعلقة بءلنقءط 
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 النصاب:  19املادة 

 دضعاءئهء   (2/3ثلثي ) ضعلى القل ستدضعءئهء الول إال بحاري ضعند اال تتداول الجمعية العءمة بشكل صقيح 

  القءئزن  ضعلى الق  ي  التصرنت.

 ( ديءم.8ثمءاية )استدضعء  ثءن ي  دجل إذا لم يتم بلرغ النصءب  ُيرّجه 

 

 ول بشكل صقيح مهمء وءن ضعدن القءضرن .يمك  حينئك الجمعية العءمة دن تتدا

 

 املطلقةاألغلبية ارات : قر  20املادة 

 : (2/3ثلثي )  غنر داه تقري التدابنر التءلية بءلغلبية +1)  50(  اؤمطلقةبءلغلبية تتخك القرايات 

 تعديل القءارن السءس ي لحجمعية. -

 حل الجمعية. -

 تعديل النظءم الداخل . -

 

  اب والتصويتشروط االنتر: 21املادة

 ي  هيئءت اإلناية واؤمديرنة:ال يمك  لحد اؤمشءيكة ي  التصرنت وال دن يتم ااتخءبه 

 بءلنيبة لخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت. إذا لم ُييدن اشتراوءته  -

 ي  النظءم الداخل . ةدو ال تترفر فيه الشروط املقدن -

 

 

 تنظيم املداوالت:  22املادة 

ي  حءلة تعءنل الصرات  فإن صرت  ألضعاء  القءضرن  ي  االجتمءع.ل +1)  50(  اؤمطلقةبءلغلبية  يتم التداول 

 الرئيس هر الراجح.

العار الكي حدث له مءنع دن يمنح كتءبيء إلى ضعار آخر م  اختيءي،  تفرناء م  دجل التصرنت بءسمه.  يمك 

 رن صءلقة إال لجلية واحدة.ن يكرن لنفس العار دكثر م  ووءلة والتي ال تكال يمك  د

 

 

 

 سجل املداوالت:  23املادة 



10 

 

ضعلى تسجل اؤمداوالت حيب الترتيب الزمني ي  سجل اؤمداوالت. ُيرقع دضعاء  مكتب جلية الجمعية العءمة 

 .اؤمداوالت

 

  الجمعية العامة العادية  و الحظ: م 24املادة 

ممثلنن م  جمعيءت دخرى دو دن يدضعر التقنيءت  جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنةيمك  يئيس 

 .  بصفتهم مالحظنن ي  الجمعيءت العءمةشخصيءت دو ضيرف تكرن مشءيكتهم مرغرب فيهء

 

 

 

 

 

 الجمعية ة: إدار  IIالفصل 

 

 املكتب التنفيذي:  25املادة 

ونترلى الرئيس  لجمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت.اؤمكتب التنفيكي هر الهيئة اإلناينة 

 إنايتهء. 

 

 تشكيلة املكتب التنفيذي:  26املادة 

 يتشكل اؤمكتب التنفيكي م  سبعة ضعشر ضعارا: 

 .الرئيس 

 مداومة جمعية تالميك خرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت.اؤمدير التنفيكي  ضعار مكلف ب 

 العالقءت مع الشروء  االجتمءضعينن التعليم العءل  والبحث العلمي )ميسول لرزاية  التنيي   ضع ميسول

 والقروءت الجمعرنة(

 ( اءئبنن للرئيس.06ستة ) 

 .دمنن خزننة ضعءم 

 .دمنن خزننة ميءضعد 

 ( ميءضعدي .07سبعة ) 

 

 مهمة املكتب التنفيذي:  27املادة 

 إن اؤمكتب التنفيكي مكلف بمء يل  : 
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 طبي  دحكءم القءارن السءس ي والنظءم الداخل   واليهر ضعلى احترامهء. يام  ت 

 .تنفيك قرايات الجمعية العءمة 

 .تيينر ممتلكءت الجمعية 

 . تحديد االختصءصءت لكل اءئب ومهءم اؤميءضعدي 

 . إضعدان مشروع النظءم الداخل 

 . اقتراح تعديالت القءارن السءس ي والنظءم الداخل 

 لزهيدة.ضبط مبءلغ النفقءت ا 

 .اقتراح لحجمعية العءمة ول اإلجرا ات لتحينن ضعملية تنظيم وتنصيب دجهزة الجمعية 

 .نياسة ضعمليءت الشطب لكل ضعار ي  الجمعية يرتكب مخءلفة خطنرة 

 .إضعدان براءمج ضعمل الجمعية 

 

 اجتماعات املكتب التنفيذي:  28املادة 

 .دضعاءئه م  1/3 دو رن  بنء  ضعلى استدضعء  م  يئييهيجتمع اؤمكتب التنفيكي مرة واحدة ضعلى القل ي  ول شه

قبل انعقءن االجتمءع بءستثنء  حءلة االستعجءل دو الاروية التي ( ديءم ضعلى القل 08ترّجه االستدضعء ات ثمءاية )

تالميك بءالستدضعء  دو يميكهء دضعاء  اؤمكتب بمقر جمعية تمنع مراضعءة هكا الجل. ترف  الرثءئ  االجتمءع 

 اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت. خرنج و 

اءئبء م  بنن اراب الرئيس. ونتردس االجتمءضعءت ي  هك، القءلة اءئب ن الرئيس ي  حءلة غيءب دو مءنع مسقت  يعنّ 

  الرئيس.

 .االجتمءضعءت ضعلى للمصءنقة االضعاء  م  2/3 حاري  يجب

 

 قرارات املكتب التنفيذي :  29املادة 

 يكرن صرت الرئيس هر الراجح. دلصراتي  حءلة تعءنل ) 3/ (2دضعاء ،ياته بأغلبية يابط اؤمكتب التنفيكي قرا

 

  املكتبعهدة :  30املادة 

 ( سنرات قءبلة للتجديد مرة واحدة.03بثالث ) اؤمكتب. حدنت مدة ضعهدة اؤمكتبتقرم الجمعية العءمة بءاتخءب 

 

 مهام رئيس الجمعية:  31املادة 

 ي  جميع تصرفءت القيءة اؤمداية.يك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت جمعية تالمإن الرئيس يمثل 

 هر مكلف بمء يل  : 

  دمءم اليلطة العمرمية.جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت تمثيل 
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 بءسم الجمعية التقءض ي. 

 .اكتتءب تأمنن الامءن ضع  النتءئج اؤمتعلقة بميسوليته اؤمداية 

 اؤمنءقشءت وإنايتهء.دضعء  الهيئءت وتردس است 

 .اقتراح جدول دضعمءل جليءت الجمعية العءمة 

 .تنشيط نشءط جميع الهيئءت وتنييقه 

   خرنج  اؤمديسة الرطنية تالميك و ول سداس ي  القصءئل والتحخيصءت حرل حيءة جمعية ي  إضعدان

 متعدنة التقنيءت.

 .تنظيم اؤمعلرمة اؤمرجهة إلى اؤمنخرطنن 

 ضعرض حءل إلى الجمعية العءمة العءنية التي تفصل حرل تيينر،.التقرنر النبي واؤمءل  وتقديم  اضعدان 

  اخبءي اليلطة العمرمية املختصة بجميع التعديالت ي  القءارن السءس ي وول تغينر يطرد ي  هيئة اؤمديرنة

 تءينخ اتخءذ القراي.يرمء ابتدا  م   30ي  دجل دقصء، 

 ي  الخدمة الدائمة بءؤمديرنة التنفيكية.ة ضعلى العمءل الجرا  ممءيسة اليلطة اليلمي 

 .إيسءل ول اؤمعلرمءت إلى اليلطة اإلناينة املخرلة بهكا الصدن 

   ضع  الينة  وتقديم ضعرض حءل إلى الجمعية العءمة التي تفصل حرل تيينر،تحانر تقرنر دنبي ومءل

 اؤمءلية.

 ي  الخدمة الدائمة بءؤمديرنة التنفيكية. الجرا  التكفل بءليلطة اليلمية ضعلى العمءل 

 

 وفاال ضع  ذلك فهر مكلف بتمثيل الجمعية تجء، الغنر.

 

 حالة شغور منصب الرئيس:  32املادة 

ي  حءلة وفءة دو استقءلة دو حدوث مءنع نائم للرئيس  يجب ضعلى اؤمكتب التنفيكي معءينة شغري منصب الرئيس. 

( دشهر ضروينة الستدضعء  الجمعية العءمة العءنية اؤمدضعرة 03خالل مدة ثالثة )النيءبة  ول ال  ب الرئيسءئيترلى ا

 الاتخءب الرئيس.

 

  املديرالتنفيدي مهام:  33املادة 

 يكلف اؤمديرالتنفيدي   بجميع قاءيء اإلناية  ونترلى بهك، الصفة  مءيل :

 ميك قءئمة اؤمنخرطنن. -

 معءلجة البريد وتيينر املقفرظءت. -

 اوالت لكل م  اؤمكتب التنفيكي والجمعية العءمة.ميك سجل اؤمد -
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 تحرنر محءضر اؤمداوالت لكل م  اؤمكتب التنفيكي والجمعية العءمة. -

 حفظ نسخة القءارن السءس ي. -

 

 

  هام أمنن الخزينة العام: م 34املادة 

 

 ك، الصفة بمءيل :يترلى دمنن اؤمءل بمعراة دمنن اؤمءل اؤميءضعد اؤميءئل اؤمءلية واملقءسبة   فهر مكلف به

 تحصيل االشتراوءت. -

 تيينر المرال  جرن وضبط دمالك الجمعية اؤمنقرلة والعقءينة. -

 ميك صندوق النفقءت الزهيدة. -

  إضعدان التقءينر اؤمءلية. -

 يرقع دمنن اؤمءل سندات النفقءت  وي  حءلة وقرع مءنع يرقعهء دمنن اؤمءل اؤميءضعد.

م  هكا القءارن  26معية دو اءئبه حيب الترتيب اؤمنصرص ضعليه ي  اؤمءنة ونرقعهء بعد الترقيع الول يئيس الج

 السءس ي.

 

 

 

 هيئات االستشارة واملساعدة واالستشراف :IIIالفصل 

 مجلس التوجيه والتسينر االستراتيجي

 

  مجلس التوجيه والتسينر االستراتيجي شكل:  35املادة 

مشكل م  دضعاء  يتم اختيءيهم م  بنن تيينر االستراتيج  تقرم الجمعية العءمة بتعينن مجلس الترجيه وال

جمعية تالميك وخرنج  بفعل خبرتهم ي  خدمة جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت دضعاء  

خرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة تالميك و وككا إلتزامهم تجء، جمعية اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت 

 التقنيءت.

( ممثلنن 3ثالث ) و (2دستءذان )بءقتراح جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت رم يئيس يق

قءئمة دضعاء  مجلس الترجيه والتيينر االستراتيج  ضع  طرن   م  (3و 2و 1ضع  التالميك اؤمهندسنن )الينرات 

 التصرنت ي  الجمعية العءمة.

 تيج :مهءم مجلس الترجيه والتيينر االسترا

 .اليهر ضعلى حي  ترجيه استشراف جمعية خرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت 



14 

 

  جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة تقديم ول ترصية حرل اؤميءئل اؤمتعلقة بأهداف

 .بعيدترسط والاؤمى ي  اؤمدالتقنيءت 

  اؤمكتب التنفيكي حرل جميع اؤميءئل التي تعرض ضعليه.إاءية 

 اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت وتطرييهء تتمءش ى مع مصءلح كلف بإضعدان يؤنة استشرافية لحجمعية م

 لنجءح اؤمديسة الرقمية. لميترى التكنرلرج  العءؤمي و لودن تكرن مطءبقة 

 .إضعدان مخطط تنمية واتخءذ استراتيجية 

  ن  اضعدان مخطط تنمية متعدن وإبدال وتيهيل النشءط القصنر اؤمدى للمكتب التنفيكي ضع  طر اسبءق

  واستراتيجية تنمية كيفيءت التنفيك مع بعيدالينرات لحجمعية يحدن الهداف ي  اؤمدى اؤمترسط وال

هيئة تطبي  القرايات وهر تنشيط النشءطءت الولرنة التي يجب ضعلى اؤمكتب التنفيكي القيءم بهء  

 ستراتيج .االستراتيجية التي يابطهء مجلس الترجيه والتيينر اال 

 

مجلس الترجيه والتيينر جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت الشري  لرئيس اليتردس 

 االستراتيج .

 

  تشكيل مجلس التوجيه والتسينر االستراتيجي وسنره:  36املادة 

 يتشكل مجلس الترجيه والتيينر االستراتيج  م  :

خرنج  اؤمديسة تالميك و جمعية راتيج  بصفته الرئيس الشري  لمجلس الترجيه والتيينر االستيئيس  -

 الرطنية متعدنة التقنيءت.

 يئيس جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت -

 ضعار شري . اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءتمدير  -

 وهر اؤمدير التنفيكي للمكتب التنفيكي لحجمعية. اؤمدير التنفيكي -

 (3و 2و 1مثلنن ضع  التالميك اؤمهندسنن )الينرات ( م3ثالث ) -

 )شهءنة الكفء ة اؤمهنية( ضعار شري . للمديسة تءبع يئيس مركز النشءطءت للتقنينن متعدني  الخدمءت -

 ( متمرسءن م  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت2دستءذان ) -

 

ول   مرة واحدة لكي يينر النقءشءته ايجتمع مجلس الترجيه والتيينر االستراتيج  بنء  ضعلى طلب م  يئيي

 .مجلس الترجيه والتيينر االستراتيج ديبعة دشهر بنء  ضعلى استدضعء  م  يئيس 

 يرف  هكا االستدضعء  بجدول الضعمءل.
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 الداخلي للجمعية   التنظيم :IVالفصل 

 لجمعية ل التقنية جانللا:  37املادة 

 ة ضعمل تكرن ضروينة ليْنرهء.تنش ئ بداخلهء دي لجنة دو مجمرضعيمك  الجمعية دن 

 .تحدد كيفيات سنرها في النظام الداخلي

 

 ورؤسائهامعية أعضاء لجان الج:  38املادة 

 ( دضعاء  ضعلى القل.04تتام  ول لجنة دو مجمرضعة ضعمل ديبع )

 .يقرم ضعار م  اؤمكتب التنفيكي دو م  مجلس الترجيه والتيينر االستراتيج  بتنشيطهء

 

 

 

 : IIIالباب 

 ام ماليةأحك 

 

 : موارد الجمعية وممتلكاتهاIالفصل 

 

 الجمعية  وارد: م 39املادة 

 تتمثل مراين الجمعية فيمء يل  : 

 اشتراوءت الضعاء . -

 اؤمتعلقة بنشءطءت الجمعية وبممتلكءتهء.اؤمداخيل  -

 الهبءت النقدية دو العينية والرصءيء. -

 مداخيل جمع التبرضعءت. -

 الرالية دو البلدية. اإلضعءاءت التي تمنحهء الدولة دو -

 

 

 وارد استعمال امل:  40املادة 

ي  القءارن  اؤميطرةنءتجة ضع  نشءطءت الجمعية يجب دن تيتعمل حصرنء ي  تحقي  الهداف إن اؤمراين ال

 السءس ي والتشريع اليءيي اؤمفعرل.
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  حسابات الجمعية البنكية:  41املادة 

فترح لدى مسسية مءلية ضعمرمية يفتح بنء ا ضعلى طلب م  يئيس  ترنع اؤمراين ي  حيءب وحيد بنكي دو حيءب م

 الجمعية وبءسم الجمعية.

 : املصاريفIIالفصل 

 

 الجمعية صاريف : م 42املادة 

 تشمل مصءينف الجمعية جميع اؤمصءينف الاروينة لتحقي  الهداف اؤميطرة ي  قءارنهء السءس ي.

 

 محا ظ حسابات تعينن 43: املادة

يترلى اضعتمءن محءسبة مزنوجة محءفظ حيءبءت تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت جمعية تعّنن 

 لإليرانات واؤمصءينف.

تحت جمعية تالميك وخرنج  اؤمديسة الرطنية متعدنة التقنيءت والتنظيم اؤمعمرل به  تاع طبقء للتشريع 

ضعءاءت واؤميءضعدات العمرمية التي تمنحهء الدولة تصرف هيئءت اؤمراقبة  حيءب وجرن ممتلكءتهء النءجمة ضع  اإل 

 والجمءضعءت املقلية.

 

 IVالباب 

 تسوية النزاعات وحل الجمعية

 

 لجمعية ل الحل اإلرادي:  44املادة 

 املطلقةولألغلبية  (2/3ثلثي ) للنصابلحجمعية م  قبل الجمعية العءمة وفقء  بالحل اإلرادييتم النط  

  ن.ءضعتممنحت لهء اال   اإلياني إلى اليلطة التي . يجب تبليغ هكا الق+1)50(

 فاال ضع  القل  فإن الجمعية تابط ي  مداولتهء ديلرلة المالك اؤمنقرلة والعقءينة طبقء للتشريع اؤمعمرل به.

 

  تسوية الحاالت التأديبية:  45املادة 

 تفصل الجمعية العءمة نهءئيء ي  القءالت التأنيبية.

 

 

 

 

 النزاعات تسوية:  46املادة 
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وضعند االقتاء   لحجهءت تخاع النزاضعءت بنن دضعاء  الجمعية  مهمء وءات طبيعتهء  لتطبي  القءارن السءس ي 

ي  حءلة وجرن ازاع قاءئي  يتم تعينن محار قاءئي م  دجل جرن دمالكهء القاءئية الخءضعة للقءارن العءم. 

 بمبءنية م  الطرف اؤمعني.

 

 Vالباب 

 أحكام ختامية

 

 جمعية تعديل القانون األساس ي لل:  47دة املا

 +1). 50(  املطلقةواألغلبية  (2/3ثلثي ) للنصابوفقء الجمعية العامة تعديل هذا القانون األساس ي تقري 

 

  تبليغ التغنرات :  48املادة 

ه إلى يرّج قءارنهء السءس ي  يجب دن يكرن مرضرع تبليغ ي  ول تعديل ي  هيئءت إناية الجمعية وككا ول تعديل 

 اليلطة العمرمية املختصة حيب اآلجءل املقدنة ي  القءارن اؤمعمرل به.

 

  أحكام صريحة:  49املادة 

فاال ضع  الحكءم الصرنحة اؤمبينة دضعال،  فإن النظءم الداخل  يرضح بصفة ضعءمة  جميع اؤميءئل التي ترى 

 الجمعية داه م  الارويي تيرنتهء ي  هكا اإلطءي.

 منهء لدى اؤمصءلح املختصة برزاية الداخلية. (03)ثالث ( نسخ دصلية تم إيداع 06ي ي  ست )حرّ 

 

 2013جران  15حري بءلجزائر بتءينخ 

 

 اؤمدير التنفيكي         الرئيس

  

 محمد ب  برايكة       رس قي  بلقءسم ب


