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ــــــي داخلالقانــــــون ال
 

 : الجمعٌةتكوٌن-أ
 

 أي شخص ٌعمل من أجل تطوٌر وتحسٌن تعلٌم فاعال،كون عضوا يأن ٌمكن  :1المادة 

. الرٌاضٌات وتكنولوجٌا المعلومات فً جمٌع أنحاء البالد
فً جمٌع أنحاء مكن أن ٌقدم شٌئا إٌجابٌا للجمعٌة  ي آخر أي شخصمشاركا،كون عضوا يأن ٌمكن 
 .البالد

 استمارة وهناك. خطً موجه إلى األمٌن العام للجمعٌةجمعٌة ٌتعٌن كتابة طلب فً اللالنضمام 
وفقا للمعاٌٌر للجمعٌة ٌتم النظر فً الطلبات المقدمة من قبل المكتب الوطنً . الغرضلهذا 

. ب  الفقرةالمذكورة فً

 

 تقدم لتًالنظر والبت فً الطعون وتتم ا. فً هذه المسألة التامة لجمعٌة العامة السٌادةل :2المادة 

 .لذٌن قدموا خدمات جلٌلة للجمعٌة هم ا(أشخاص عادٌٌن أو معنوٌٌن)ٌٌن عضاء الشرفاأل. إلٌها
 

 : فً الجمعٌةالعضوٌةكٌفٌة -ب
 

كل عضو بطاقة لوتصدر  .دٌنار( 500 )خمسمائةمقدر بالسنوي بلغ اإلشتراك  م:3المادة 

 . وتوقٌع الرئٌسلجمعٌةعضوٌة تحمل ختم ا
 

. نظام الداخلً لكل عضو جدٌدنسخة من النظام األساسً والتسلم  :4المادة 

 

وٌتم إعادة (. 1) لمدة عام واحداالشتراكاتلعدم دفع الجمعٌة العضوٌة فً تفقد  :5المادة 

المكتب الوطنً هو .اكتساب العضوٌة بعد تسدٌد االشتراكات وموافقة المكتب الوطنً للجمعٌة
الفصل من الجمعٌة ألسباب خطٌرة ٌحركها .  المستحقاتالسترداد عن اتخاذ أي تدبٌر المسئول

  .المكتب الوطنً أو أعضاء من الجمعٌة
العضو المعنً . ٌتم إنشاء ملف خاص بالفصل ٌتم البث فٌه من طرف المكتب الوطنً للجمعٌة

 .بالفصل له الحق فً كتابة طعن ٌقدم للجمعٌة العامة بعد مراسلة رئٌس الجمعٌة كتابٌا
 

 :تشغٌل التنظٌم وال -ج
 

. جدول األعمال مصاحبة لإلشعار.  رئٌس الجمعٌة طرفالجمعٌة العامة منتستدعى  :6المادة 

ٌمكن أٌضا أن ترسل من خالل النشرة الدورٌة للجمعٌة أو عن طرٌق الصحافة ٌكون إما فردٌا أو 
 . من تارٌخ انعقاد الجمعٌة العامة، على األقل قبل شهر واحد

لمكتب وٌمكن أن تعقد الجمعٌة العامة فً دورة استثنائٌة بناء على طلب أغلبٌة بسٌطة من أعضاء ا
 .أو ثلثً أعضاء الجمعٌة/ والوطنً

 



طرٌقة حسب .  سنوات متجددة(5)لخمس  ٌتم انتخاب أعضاء المكتب الوطنً :7المادة 

 .وٌمكن أن ٌتم تقسٌم المهام فً وقت الحق. (8)المادة التصوٌت المنصوص علٌها فً 
 

 :التصوٌت حٌثٌات  :8المادة 

 .االقتراع السري باألغلبٌة البسٌطة من عدد الناخبٌنالتصوٌت عن طرٌق         -
 .لكل عضو (1 )واحدة ال تتجاوز ، عال أنٌسمح التصوٌت بالوكالة       - 

      وفً حالة تساوي األقدمٌة  فً الجمعٌةقدم األفً حال التعادل، تعطى األولوٌة للمرشح -        
 .على رتبة          لأل

 
: المكتب الوطنً -ح
 

 :هم كاآلتً اءعضأ( 8 )من ثمانٌةالمكتب الوطنً ٌتكون  :9المادة 

 الرئٌس-        
 لرئٌس انائب-        
األمٌن العام -        
نائب األمٌن العام -        
 مالأمٌن ال-        
  المساعدمالأمٌن ال-        
  اثنان من المساعدٌن -      

 
تنتخب . من طرف أعضاء الجمعٌة العامة أعضاء المكتب الوطنً انتخاب ٌتم :10المادة 

.  بقٌة أعضاء المكتب الوطنًانتخابشرع بعد ذلك فً تو. ائبهنثم  الرئٌس الجمعٌة العامة
 

عندما و. األمٌن العام أو نائب الرئٌس ٌترأس جلسات العملالرئٌس، غٌاب  ة فً حال:11المادة 

. قرر تأجٌل الجلسة إلى موعد الحقيتسمح الظروف بذلك، ٌجوز للرئٌس أن 
 ٌجوز للرئٌس تعوٌضه بعضو نشط من  عضو فً المكتب الوطنً، منصبفً حالة شغور
 .الجمعٌة العامة

 

: التنظٌم والتخطٌط الداخلً -د
 

        :تقنٌةجمعٌة لجان تضم ال :12المادة  -

 .لجنة التنظٌم واإلعالم -

 .لجنة مكلفة بالعالقات الخارجٌة -

 .لجنة تعزٌز نشر المعرفة -

 .لجنة تنظٌم مسابقات ورالٌات الرٌاضٌات -

 



 المكتب من عضو  كل واحدةوٌرأسها. (5)أعضاء خمسة من  تقنٌة لجنةتتكون كل  :13المادة 

طرٌقة التصوٌت حسب العامة الجمعٌة  خالل اجتماعاتوٌتم انتخاب األعضاء اآلخرٌن . الوطنً
 .لجمعٌة العامةاالمعتمدة خالل لمعاٌٌر حسب ا و(8)المادة المنصوص علٌها فً 

 

: الحل-التعدٌل -م
 لتصوٌتا  حسب شروطقبل الجمعٌة العامة القانون الداخلً من تعدٌلٌتم  :14المادة 

. (8)المادة فً المنصوص علٌه 
 

من قبل الجمعٌة العامة بناء على تقرٌر ٌتم التصوٌت علٌه لجمعٌة الطوعً لحل ال :15المادة 

 . أعضائها(2/3)ثلثً النصاب القانونً وأغلبٌة حسب المكتب الوطنً للجمعٌة 
اقش أٌضا التنازل عن الموجودات المنقولة وغٌر المنقولة للجمعٌة وفقا للقوانٌن تنمة االجمعٌة الع
. المعمول بها

 

: الموافقة على القانون الداخلً -ي
ٌقر العضو بعلمه بالقانون األساسً والقانون الداخلً للجمعٌة وٌتعهد باإلمتثال  :16المادة 

 .لمحتوٌاتهما
 

 .ٌدخل هذا القانون الداخلً حٌز التنفٌذ فور الصادقة علٌه من طرف الجمعٌة العامة :17المادة 

 
 :................................حــرر فً

 

    الرئٌـــس           األمٌــن العــام
 قٌرع عبد الرحمان: مهادن سامٌة                                   السٌد : السٌدة

 
  

 

 


