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القانــــــون األساســــــي 
 

  12/06 ٌؤسس المصرحون المبٌنة أسماؤهم أدناه، جمعٌة تخضع ألحكام القانون :01المادة 
 : ، ولهذا القانون األساس2012ً جانفً 12المؤرخ فً 

 والية مقر اإلقامة   اإلسم     اللقب
 

مهادن    ساميت      - 

السيد قيرع    عبد الرحمان          - 

السيد سي سالم    سعيد - 

السيد سعدون    الربيع - 

السيد براهمي    يىسف    - 

السيد أبركان    الصالح - 

 حميد              السيد باجى  - 

السيد خطاف    بىبكر - 

السيد شرقي    أحمد شريف    - 

السيد براهيمي    طيب - 

اآلنست بكدوش    ججيقت    - 

السيدة كريراش    ورديت - 

السيد بلقاسم    كمال     - 

اآلنست العبادي    فاطمت الزهراء - 

السيد شكرود    عبد الاللي            - 

 السيد جدي     محمد- 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 البــــاب األول
 اللفــ األول  
  أكـام  ااــ  

 -ادة  مـ الجمعيـ واداه-المقر- الهدف-الموضوع- التسميـ-
 

" الجمعٌة الجزائرٌة لترقٌة تدرٌس الرٌاضٌات وتكنولوجٌا اإلعالم: " تسمى الجمعٌة:02المادة 

A : "ورمزها
2
.D.E.M.T.I ." 

 

 ٌشترك المؤسسون والمنخرطون فً تسخٌر .هً جمعٌة علمٌة وثقافٌة  الجمعٌة:02المادة 

معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعٌة ولغرض غٌر مربح من أجل ترقٌة نشاطها وتشجٌعه فً إطار 
الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقٌم الوطنٌة ودون المساس بالنظام واآلداب العامة وأحكام 

 .القوانٌن والتنظٌمات المعمول بها
 

: تهدف الجمعٌة إلى  :04المادة 

إقـامـة صـلة ووضـع إطـار دائـم للـحــوار لتـفـعــٌل مهـارات الـتعلٌـم وتعمٌم الثقافة فً مادة - 1
 :ذلك الرٌاضٌات و إدمــاج تـكنولوجــٌـا اإلعـالم فـً التـدرٌس بـمـا فً 

الحلقـات الدراسـٌة و الندوات و ورشـات الـعمل ، و  ) تـنظـٌم اللـقاءات الـعلــمٌـة /أ         
 (...تـنظــٌم الــمسـابـقات الخ

. رات والمجالت والكتبونشم نشر ال/ب  
 المـساهـمـة بـكل الـوسائل الـتً تـحت تصـرفـهـا لتحـسٌـن تدرٌس الرٌاضـٌـات- 2
 واالتصاالت فً تدرٌس اإلعــالمالمساهمة فً تحسٌن مهارات المعلمٌن الستخدام تكنولوجٌا  - 3

. الرٌاضٌات
المسـاهـمة فـً تـعزٌز و تطـوٌر الـتطـبٌقـات و الـبحوث فً مـجال تدرٌس الرٌاضٌـات - 4

 : ذلك التطـبٌقٌـة بـما فً 
.  وضع أي تقرٌر أو وثٌقة فً اتصال مع القطاعات والجهات المعنٌة/ أ

المعلومـات و تــوسٌـع نـطـاق الـنتـائج األخــٌرة فـً مــجال الرٌـاضـٌات و / ب
 .تـكنولوجــٌا الـمعـلومـات 

. تعزٌز العالقات مع جمعٌات مماثلة فً الجزائر والعالم - 5
 .وتتـعـهـد عـلى عـدم تحـقٌق أهـداف أخرى غــٌر تـلك الـمعلــنـة 

 
- عزازقة- فرٌحة125 رقم  E2 مسكن، عمارة 160حً : ٌكون مقر الجمعٌة كائن بـ :05المادة 

 .والٌة تٌزي وزو
 

 . مدة الجمعٌة غٌر محدودة:06المادة 

 



 تتمتع الجمعٌة بالشخصٌة المعنوٌة واألهلٌة القانونٌة وهً تمارس نشاطاتها على :07المادة 

 .مستوى كامل التراب الوطنً
 

 ٌسمح للجمعٌة بإصدار ونشر منشورات ومجالت ووثائق إعالمٌة ومطوٌات لها :08المادة 

عالقة بهدفها فً ظل احترام الدستور والقٌم والثوابت الوطنٌة والقوانٌن المعمول بها، على أن 
 .ٌكون البٌان الرئٌسً محررا باللغة العربٌة

 

 اللفــ الثانـي
 -شروط وكيليات إنضمام وإنسحاب األ ضاء وواجباتهم وأقوقهم-

 

 . تتكون الجمعٌة من أعضاء مؤسسٌن وأعضاء ناشطٌن وأعضاء شرفٌٌن:09المادة 

 .تخول مداولة الجمعٌة العامة صفة العضو الشرفً بناءا على إقتراح المكتب الوطنً للجمعٌة
 

 من 4 زٌادة على الشروط المنصوص علٌها فً التشرٌع المعمول به، ال سٌما المادة :10المادة 
 المتعلق بالجمعٌات، ٌجب أن تتوفر فً العضو 2012 جانفً 12 المؤرخ فً 06-12القانون رقم 

 : الناشط فً الجمعٌة
كل شخص ٌنشط فً مجال الرٌاضٌات وتكنولوجٌا اإلعالم ٌمكن أن ٌكون عضوا نشطا  -

 .فً الجمعٌة

كل شخص آخر ٌمكن أن ٌقدم شٌئا إٌجابٌا للجمعٌة ٌمكن أن ٌكون عضوا مشاركا فً  -
 .الجمعٌة

 

 ٌتم االنضمام إلى الجمعٌة بطلب كتابً ٌوقعه صاحب الطلب، وٌقبله المكتب الوطنً :11المادة 

 .للجمعٌة، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة االنخراط
 

 : تفقد صفة العضو فً الجمعٌة لألسباب اآلتٌة:12المادة 

 .االستقالة أو االنسحاب المقدم كتابٌا -

 .الوفاة -
 .عدم دفع االشتراكات لمدة سنة -

 .حل الجمعٌة -

 .الطرد من الجمعٌة ألسباب خطٌرة حسب اإلجراءات التً ٌحددها القانون الداخلً -

 

 : كل عضو له الحق فً التصوٌت والترشح على جمٌع مستوٌات الجمعٌة شرٌطة:13المادة 

 .إستٌفاء االشتراكات -
 .أن ٌكون عضوا فعاال فً الجمعٌة -

 
 



 البــــاب الثانــــي
 -تنظيــم وسيــر  جهـزة الجمعيــ -

 
 .تضم الجمعٌة جمعٌة عامة ومكتب تنفٌذي

 اللفــــ األول
 -الجمعيــ العااــ-

 

 تضم الجمعٌة العامة كل األعضاء المنخرطٌن أو ممثلً الوالٌات، باإلضافة إلى :14المادة 

 .أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة، تعٌن كل والٌة ثالث مندوبٌن للمكتب المحلً
 

 .سنوات (خمس) 5 المدة اإلنتخابٌة للجمعٌة العامة هً :15المادة 

 

 : تتكفل الجمعٌة العامة بما ٌلً:16المادة 

اإلدالء برأٌها فٌما بخص جدول ونتائج النشاطات، تقارٌر التسٌٌر المالً، والوضعٌة  -
 .األدبٌة للجمعٌة

 .المصادقة على القوانٌن األساسٌة والنظام الداخلً للجمعٌة، باإلضافة إلى تعدٌالتها -

 .القٌام بإنتخاب جهاز التسٌٌر والقٌادة، وكذا تجدٌده -

 . المصادقة على قرارات المكتب التنفٌذي بخصوص تنظٌم هٌاكل الجمعٌة وتمثٌلها المحلً -

 قبول الهبات والوصاٌا عندما تقدم بإثبات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافٌها مع  -
 .األهداف المسطرة للجمعٌة

 .تحدٌد و مراجعة مبلغ االشتراكات السنوٌة -

 .الموافقة على إنشاء أجهزة استشارٌة، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات -

 .دراسة الطعون المقدمة فٌما ٌخص االنضمام إلى الجمعٌة -

 .البث النهائً فً قضاٌا االنضباط -

     

 تجتمع الجمعٌة العامة فً دورة عادٌة على األقل كل سنتٌن، وتجتمع فً دورة غٌر :17المادة 

عادٌة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئٌس الجمعٌة، أو بطلب من أعضاء المكتب 
 . الوطنً أو بطلب من أغلبٌة أعضائها

 .وفً هاتٌن الحالتٌن األخٌرتٌن ٌحل األمٌن العام أو النائب األول للرئٌس محل رئٌس الجمعٌة
 

 من هذا القانون، وتسجل االستدعاءات 17 تستدعى الجمعٌة العامة وفقا ألحكام المادة :18المادة 

فً سجل المداوالت وترسل كتابٌا مرفقة بجدول األعمال إلى عناوٌن أعضاء الجمعٌة العامة فً 
 .  ٌوما30أجل أقصاه 

 



 ال ٌمكن للجمعٌة العامة المداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول إال بحضور :19المادة 
 21نصف أعضائها، وإذا لم ٌكتمل النصاب، تستدعى الجمعٌة العامة مرة ثانٌة فً أجل أقصاه 

 .ٌوما، عندها ٌمكن للجمعٌة العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها
 

 تتخذ القرارات باألغلبٌة ألعضاء الجمعٌة العامة الحاضرٌن فً االجتماع، وفً حالة :20المادة 

 . تساوي األصوات ٌعتبر تصوٌت الرئٌس بمثابة صوت مرجح
ٌمكن للعضو الغائب توكٌل أحد األعضاء الحاضرٌن كتابٌا للتصوٌت مكانه، وٌكون له الحق فً 

 .وكالة واحدة صالحة لجلسة واحدة فقط
 

 ال ٌشارك فً التصوٌت وال ٌنتخب علٌه على مستوى الهٌئات التنفٌذٌة من لم :21المادة 

 .ٌستوفً اشتراكاته
 

 تسجل المداوالت وفق التسلسل الزمنً فً سجل المداوالت، وتكون ممضاة من قبل :22المادة 

 .األعضاء الحاضرٌن فً االجتماع
 

.  ٌساعد الجمعٌة العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعٌة:23المادة 

 :اللجان الدائمة هً
 .لجنة التنظٌم واإلعالم -

 .لجنة مكلفة بالعالقات الخارجٌة -

 .لجنة تعزٌز ونشر المعرفة -

 .لجنة تنظٌم المسابقات وأولمبٌاد الرٌاضٌات -

تنتخب كل لجنة رئٌسها ومقررها، وتحدد نظامها الداخلً، وتجتمع بطلب من رئٌسها أو بطلب من 
 .أغلبٌة أعضائها

 

 اللفـــــ الثانــــي
 -الهيئـ التنليذيـ-

 : ٌقود الجمعٌة وٌدٌرها مكتب وطنً متكون من:24المادة 

 الرئٌـس -
 نائب الرئٌس -

 الكاتب العام -

 الكاتب العام المساعد -

 أمٌن المال -

 أمٌن المال المساعد -

 عضوان مساعدان  -

 

 ٌتم انتخاب أعضاء المكتب الوطنً من قبل الجمعٌة العامة حسب الترتٌب :25المادة 

 .سنوات قالبة للتجدٌد (خمس) 5 أعاله، لمدة 24المنصوص علٌه فً المادة 



 

 : ٌكلف المكتب الوطنً بما ٌلً:26المادة 

 . ٌضمن تطبٌق أحكام القانون األساسً والنظام الداخلً، والسهر على احترامها -

 .تنفٌذ قرارات الجمعٌة العامة -
 .تسٌٌر ممتلكات الجمعٌة -

 .تحدٌد اختصاصات نائب الرئٌس ومهام المساعدٌن -

 .إعداد مشروع النظام الداخلً -

 .إقتراح تعدٌالت القانون األساسً والنظام الداخلً -

 .ضبط مبالغ النفقات الزهٌدة -

 . اقتراح للجمعٌة العامة كل اإلجراءات لتحسٌن عملٌة تنظٌم وتنصٌب أجهزة الجمعٌة -

 .دراسة عملٌات الشطب لكل عضو فً الجمعٌة ٌرتكب مخالفة خطٌرة -

 .إعداد برنامج عمل الجمعٌة -

 

.  ٌجتمع المكتب الوطنً مرة واحدة على األقل خالل السداسً، بدعوى من رئٌسه:27المادة 

 .وبإمكانه أن ٌجتمع كذلك بطلب من أغلبٌة أعضاء المكتب الوطنً
 

وٌتخذ المكتب .  ال تصح اجتماعات المكتب الوطنً إال بحضور أغلبٌة أعضائه:28المادة 

 .الوطنً القرارات بأغلبٌة أعضائه، وإذا تساوت األصوات ٌعتبر صوت الرئٌس صوتا مرجحا
 

 : ٌمثل الرئٌس الجمعٌة فً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة، وهو مكلف بما ٌلً:29المادة 

 .تمثٌل الجمعٌة لدى السلطات العمومٌة -
 .التقاضً بإسم الجمعٌة -

 .إكتتاب تأمٌن ٌضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولٌة المدنٌة -

 .إستدعاء أجهزة الجمعٌة، رئاسة وتسٌٌر المناقشات -

 .إقتراح جدول أعمال دورات الجمعٌة العامة -

 .تنشٌط وتنسٌق نشاطات جمٌع أجهزة الجمعٌة -

 .إعداد حصائل وملخصات نصف سنوٌة عن حٌاة الجمعٌة -

 .تبلٌغ السلطة اإلدارٌة المؤهلة بجمٌع المعلومات -

 .تحضٌر التقرٌرٌن األدبً والمالً وتقدٌمه للجمعٌة العامة للبث فٌه -

إشعار السلطة العمومٌة المؤهلة بالتعدٌالت التً تطرأ على القانون األساسً، وكل تغٌٌر  -
 .ٌوما من تارٌخ إتخاذ القرار (30)ٌقع فً الجهاز التنفٌذي الجمعٌة فً أجل أقصاه ثالثون 

 .ممارسة سلطة النظام التسلسلً على األعضاء المستخدمٌن فً الجمعٌة -

 

 ٌكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد، بجمٌع قضاٌا اإلدارة، وٌتولى بهذه :30المادة 

 :الصفة ما ٌلً
 .مسك قائمة المنخرطٌن -
 .معالجة البرٌد وتسٌٌر المحفوظات -

 .مسك سجل المداوالت لكل من المكتب التنفٌذي والجمعٌة العامة -

 .تحرٌر محاضر المداوالت لكل من المكتب التنفٌذي والجمعٌة العامة -



 .حفظ نسخة القانون األساسً -

 

 ٌتولى أمٌن المال بمعونة أمٌن المال المساعد المسائل المالٌة والمحاسبة، فهو مكلف :31المادة 

 :بهذه الصفة بما ٌلً
 .تحصٌل االشتراكات -

 . تسٌٌر األموال، جرد وضبط أمالك الجمعٌة المنقولة والعقارٌة -

 .مسك صندوق النفقات الزهٌدة -

 .إعداد التقارٌر المالٌة -

 :وهو مكلف أٌضا بجمع
 .الموارد المتأتٌة من بٌع المنشورات واالختراعات- 
 . العلمٌةتظاهرات المشاركة فً الرسوم- 
 .التً لها عالقة بأهدافها الدراسات واإلنجازات تكالٌف- 
 .ةلجمعًالمفتوح لإدارة الحساب المصرفً - 
 .جمعٌة والنفقات للاإلٌراداتالمحافظة على سجل - 
 

.  ٌوقع أمٌن المال سندات النفقات، وفً حالة وقوع مانع ٌوقعها أمٌن المال المساعد:32المادة 

 24وٌوقعها بعد التوقٌع األول رئٌس الجمعٌة أو نائبه حسب الترتٌب المنصوص علٌه فً المادة 
 .من هذا القانون األساسً

 

 
 البــــاب الثالــث

 -األأكـام الماليــ -
 اللفـــــ األول

 -المـوارد -
 

 : تتألف موارد الجمعٌة من:33المادة 

 . اشتراكات أعضائها تصب مباشرة فً حساب الجمعٌة -
 .المداخٌل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوٌة وأمالكها -

 .الهبات النقدٌة والعٌنٌة والوصاٌا -

 .مداخٌل جمع التبرعات -

 .اإلعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلٌة -
 

 تودع الموارد فً حساب وحٌد بنكً أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالٌة عمومٌة :34المادة 

 .ٌفتح بناءا على طلب من رئٌس الجمعٌة وباسم الجمعٌة



 

 تلتزم الجمعٌة بعدم تحصٌل أموال صادرة عن تنظٌمات ومنظمات غٌر حكومٌة :35المادة 

أجنبٌة، ما عدا تلك الناتجة عن عالقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن ٌكون هذا التموٌل محل  
 .موافقة مسبقة من السلطة المختصة

 

 اللفـــ الثانــي
 -النلقــات -

 تشمل نفقات الجمعٌة، جمٌع النفقات الالزمة لتحقٌق األهداف المنصوص علٌها فً :36المادة 

 .هذا القانون األساسً
 

 تعٌن الجمعٌة محافظ حسابات ٌتولى اعتماد حسابات الجمعٌة بالقٌد المزدوج، ٌشمل :37المادة 

 .الموارد والنفقات
 

 تضع الجمعٌة حسابها وملفات جرد أمالكها، المترتبة عن المساعدات واإلعانات :38المادة 

العمومٌة التً تمنحها الدولة والجماعات المحلٌة تحت تصرف هٌئات الرقابة طبقا للتشرٌع 
 .والتنظٌم المعمول بهما

 
 البــــاب الرابـــع

 -أـ الجمعيــ-أـ النزا ـات-
 

 تقوم الجمعٌة العامة بالبث النهائً فً قضاٌا االنضباط، بعد إعطاء المكتب الوطنً :39المادة 

 .رأٌه فً القضٌة
 

 تخضع النزاعات بٌن أعضاء الجمعٌة، مهما كانت طبٌعتها، لتطبٌق القانون :40المادة 

فً حال نزاع قضائً، تعٌٌن . األساسً، وعند االقتضاء، للجهات القضائٌة الخاضعة للقانون العام
 .محضر قضائً لجرد أمالكها بسعً من الطرف الذي ٌهمه األمر

 

 ٌقرر الحل اإلرادي للجمعٌة من قبل الجمعٌة العامة، بعد تقرٌر المكتب الوطنً :41المادة 

 .الجمعٌة
ٌتخذ قرار الحل اإلرادي للجمعٌة من قبل الجمعٌة العامة بحضور ثلثً أعضاء الجمعٌة العامة، 
وبمصادقة ثلثً األعضاء الحاضرٌن، ٌتم أٌلولة األمالك المنقولة والعقارٌة بقرار من الجمعٌة 

 .العامة، حسب التشرٌع المعمول به

 



 البـــاب الخااــس
 - أكــام ختاايـــ-

 

 ٌتم تعدٌل القانون األساسً بعد مصادقة الجمعٌة العامة، بناءا على اقتراح المكتب :42المادة 

 .الوطنً للجمعٌة
ال ٌعتد بالتعدٌالت المقترحة إال بحضور أغلبٌة أعضاء الجمعٌة العامة، وبعد مصادقة األغلبٌة من 

 .األعضاء الحاضرٌن على كل تعدٌل
 

 تبلغ الجمعٌة السلطة المختصة بكل التعدٌالت التً تطرأ على هٌئاتها القٌادٌة التً :43المادة 

 .تمس قانونها األساسً فً اآلجال المحددة ضمن القانون المعمول به
 

  ٌبٌن النظام الداخلً بصورة عامة، زٌادة على األحكام الواضحة المنصوص علٌها :44المادة 

 .أعاله، كل مسألة ترى الجمعٌة العامة ضرورة تسوٌتها فً هذا اإلطار
  

 
 . نسخ أصلية4 صٌغ فً
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