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 التينية والبحث مجعية

 العلني والتكويً 

 

 القاىوٌ األساسي

 الباب األول: التسنية، املقر

 :1املادة  

 األولىجمادى  3مؤرخ ب ال 1-58-376الظهٌر الشرٌف رقم   فً إطار مقتضٌاتو طبقا للقانون األساسً الحالً 

 12الصادر فً  01-02-206كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه بالظهٌر الشرٌف رقم  1958نونبر  15الموافق ل ه 1378

 .تم تعدٌله و تتمٌمه( المتعلق بالجمعٌات كما 2002ٌولٌوز  23)1423 األولىجمادى 

 :إسه اجلنعية2املادة 

 "ADSciRT"والمعروفة باختصار   "العلمً والتكوٌن  ثالتنمٌة والبح جمعٌة" : تحمل الجمعٌة إسم

"Association of Development, Scientific Research, and Training" 

 :مقر اجلنعية3املادة 

 .أخرمقر  إلىحٌن تغٌره  إلىمقرا مؤقتا القنٌطرة  أوجٌه أوالددار الشباب تعتبر 

 املبادئ األٍداف لباب الثاىي:ا

 :املبادئ4املادة 

مستقلة ولٌس لها  ًوه ،والتكنولوجٌا فً المجاالت العلمٌةفً جمٌع التنمٌة  إلىالذي ٌهدف  العلمًبالبحث تهتم الجمعٌة 

 .سٌاسً طابع

 ٍدافأل:ا5املادة 

 يب ٚهٙ: ئنٗٔؽُٛب ٔدٔنٛب  رٓذف انجًؼٛخ

 ٔ ٍٕٚنشفغ يٍ جٕدرّاانجذش فٙ انغجم انكفٛهخ نزطٕٚش انزك. 

  األؽشٔ يإعغبد ركٍٕٚ  انًغشثٛخٔ انجبيؼخ انًغبًْخ فٙ رًُٛخ انذٛبح انًذسعٛخ ثبنًذسعخ. 

  انزٙ اَخشؽذ فٛٓب انذٔنخ انًغشثٛخ اإلطالحفٙ ئسعبء يشبسٚغ  جذشانٔ انًغبًْخ . 

 ٔاالثزكبس نهجذش ٔدٔنٛخ اعزذايخ ٔ رفؼٛم  شجكخ ٔؽُٛخ ،ئَشبء. 

 انًغشثٛخ. انًغبًْخ فٙ ئشؼبع  انجبيؼبد ٔيشاكض انجذٕس 

 يجبالد انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛباالخزشاع فٙ  ثشاءادزشجٛغ ػهٗ َشش انجذٕس انؼهًٛخ ٔرغجٛم ان. 

 دػى ٔرشجٛغ يشبسكخ يُخشؽٙ انجًؼٛخ فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ.  

 َٔانزشثٕٚخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب فٙ يجبالد ٔ ثذٕس ػهًٛخ ئَجبص أػًبلٔدػى  بادزؼب. 

  ٔانزشثٕٚخ زكُٕنٕجٛبٔان ٕويجبالد انؼهاد نزجبدل انخجشاد ٔاألثذبس فٙ ٔيُبظشٔؽُٛخ ٔدٔنٛخ  رُظٛى َذٔاد ٔيإرًشاد. 

  انزكُٕنٕجٛبٔانؼهٕو انؼهًٙ  جذشانزشثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانًجبالد انفٙ  خركُٕٚٛرُظٛى دٔساد. 

  ٙ؛ٔانزشثٕٚخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛبيجبالد انًغبًْخ فٙ رفؼٛم انًجبدسح انٕؽُٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ ف 

  ٙيغ أْذاف انجًؼٛخ؛ رزًبشٗانًغبًْخ فٙ كم انًؼبْذاد، االرفبقٛبد ٔانًجبدساد انز 

  ٔانذٔنٛخ يغ انجبيؼبد ٔانًؼبْذ انًغشثٛخخهق ششاكبد.  

  انزٙ رٓزى  ٔيغ انًُظًبدػقذ ششاكبد يغ انٓٛئبد ٔانًجبنظ انًُزخجخ ٔيغ انقطبػبد انؼًٕيٛخ، انشجّ انؼًٕيٛخ ٔانخبطخ

 ٔؽُٛب ٔ دٔنٛب.يؼٍُٕٚٛ أٔ عٕاء كبَٕا أشخبطب رارٍٛٛ انؼهًٙ  جذشثبن
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 املواردو ،االخنراط الباب الثالث :العضوية،

 :6املادة 

 طٍٛ ٔأػؼبء ششفٍٛٛ.ى انجًؼٛخ أػؼبء َشٛؼر 

  ٗأٌانؼؼٕ انُشٛؾ ٚزؼٍٛ ػه :  

 .اْزًبيبد ٔأْذاف انجًؼٛخيجبل أٔ فبػال فٙ ؽبنجب  أٔ ثبدضب أعزبرٚكٌٕ  -

  .ثؼذ اَخشاؽّ ٚغبْى فٙ أَشطخ انجًؼٛخ -

 ؛انغُٕ٘ االَخشاؽٚإد٘ ٔاجت  -

 ٔ ؽهت كزبثٙ ٚؼشع ػهٗ انًكزتػٍ ؽشٚق ال رقجم أ٘ ػؼٕٚخ جذٚذح ئال ثؼذ انًٕافقخ ػهٗ قٕاٍَٛ ٔثشايج انجًؼٛخ 

 نهجذ فّٛ؛ انًغٛش

   نهجًؼٛخ  أٔ يؼُٕٚب دػًب يبدٚب ٚقذويؼُٕ٘  أٔنكم شخض رارٙ  خانًغٛش نهجًؼٛ انًكزترًُخ انؼؼٕٚخ انششفٛخ يٍ ؽشف

 .ثظفخ يالدع انؼبؤرخٕل نّ ْزِ انؼؼٕٚخ انًشبسكخ فٙ انجًغ 

 :7 املادة

 ٕفبحانأٔ  رغقؾ انؼؼٕٚخ ثبالعزقبنخ أٔ اإلقبنخ. 

  رّ.اجضء يٍ ٔاجت اَخشاؽّ أٔ يغبػذ أٔفٙ دبنخ عقٕؽ انؼؼٕٚخ ال ًٚكٍ نهؼؼٕ ؽهت اعزشجبع يجًٕع 

 نى ٚذزشو انُظبو األعبعٙ أٔ انقبٌَٕ انذاخهٙ  ػؼٕفٙ دق كم  شانًكزت انًغٛأػؼبء  ثضهضٙقشاس ئعقبؽ انؼؼٕٚخ  ٚزخز

 .ثؼذ انًظبدقخ ػهٗ قشاس انفظم فٙ انجًغ انؼبو

 :املوارد8املادة 

 : انجًؼٛخ يٕاسد

 االَخشاؽ ٔاجت . 

  انٕؽُٛخ أٔ انذٔنٛخ انزٙ رُظًٓب.ٔاججبد انًشبسكخ فٙ انُذٔاد ٔانزظبْشاد انؼهًٛخ عٕاء 

 سد انًششٔػخ انًغًٕح ثٓب قبََٕٛب؛انًغبػذاد ٔجًٛغ انًٕا 

  جبس٘ ٔٚقزؼٙ انظشف رٕقٛغ انشئٛظ ٔأيٍٛ انًبل ٙدغبة ثُكنهجًؼٛخ. 

 الباب الرابع: اهليكلة

 اجلنع العاو:9املادة 

  رقشٚشٚخ فٙ انجًؼٛخ، ٚزٕنٗ سعى رٕجٓبرٓب ٔرقٛٛى أَشطزٓب ٔٚزكٌٕ يٍ كم األػؼبء انُشٛطٍٛ. ْٛئخأػهٗ انجًغ انؼبو 

  ٔؽشح انخطٕؽ انؼشٚؼخ نهؼًم انغُٕ٘  انًغٛش نزقٛٛى ػًم انًكزت زٍٛػبدٚخ يشح كم عُٚجزًغ انجًغ انؼبو فٙ دٔسح

 ٔيكبَٓب. انًغٛش يٕػذْب ٔٚذذد انًكزت

  شانًكزت انًغٛؽهت يٍ صهضٙ أػؼبء نذبالد انخبطخ ٔرنك ثُبء اعزضُبئٛخ نذساعخ ثؼغ اٚؼقذ انجًغ انؼبو فٙ دٔسح. 

 أٔ ثٕاعطخ  ٚزى اعزذػبء األػؼبء نهجًغ انؼبو ثٕاعطخ اعزذػبء شخظٙ أٔ ثٕاعطخ ٔعبئم اإلػالو انًغًٕػخ أٔ انًكزٕثخ

 ربسٚخ اَؼقبد انجًغ انؼبو. قجم أٚبو ػششحٔرنك  انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

 :10املادة 

 صهضٙ أػؼبئّ.زذأل فٙ أ٘ قؼٛخ ئال ثذؼٕس ال ًٚكٍ نهجًغ انؼبو ان 

 ال ٚزؼذٖ خًغخ ػشش ٕٚيب اثزذاء يٍ  ػؼبء نهًشح انضبَٛخ ٔرنك خالل أجمفٙ دبنخ ػذو رٕفش ْزا انُظبة ٚزى اعزذػبء األ

 أٚب كبٌ ػذد األػؼبء. ػُذئزانزذأل  األٔل، ٔٚزىانًٕػذ انًذذد نالجزًبع 

 :11املادة 
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انجًؼٛخ ئنٗ جًؼٛبد راد  يًزهكبد ٔرإٔل صهضٙ األػؼبء، ٚزى دم انجًؼٛخ ئال يٍ ؽشف انجًغ انؼبو ششٚطخ دؼٕس ال

 اْزًبيبد يًبصهخ أٔ يإعغبد خٛشٚخ.

 املكتب املسري  :12املادة 

 أػؼبء 5 ٚزكٌٕ يٍ يُزخت يٍ ؽشف انجًغ انؼبويغٛش يكزت انجًؼٛخ  ٚغٛش. 

  ٌَٕٔبئجّ ٔيغزشبس. انًبل أيٍٛ، َٔبئجّ انشئٛظ: ػهٗ انشكم اٜرٙهجًؼٛخ يٍ األػؼبء انُشٛطٍٛ ن انًغٛش ًكزتانٚزك 

  نهفظم انخبيظ يٍ انظٓٛش انششٚف انًُظى انًغٛش عُٕاد ٔٚخؼغ أػؼبء انًكزتكم خًظ  انًغٛش انًكزترجذٚذ ٚزى. 

 نزأعٛظ انجًؼٛبد.

  يشح كم صالصخ أشٓش أٔ كهًب دػذ انؼشٔسح نزنك ثذػٕح يٍ انشئٛظ انًغٛشٚجزًغ انًكزت. 

  املسري للجنعية بدورا ملكت: 13املادة 

 ة: نًغٛشا ٚزكهف انًكزت

 .رغٛٛش انجًؼٛخ 

 رًضٛهٓب فٙ األَشطخ. 

  انزٙ رخذو أْذاف انجًؼٛخرذؼٛش ٔثشيجخ األَشطخ. 

 .رُفٛز رٕطٛبد ٔيقشساد انجًغ انؼبو 

 الرئيس: :مَنة14املادة 

 ٚذػٕ ٔٚزشأط اجزًبػبد يكزت انجًؼٛخ ٔ انجًٕع انؼبيخ. 

 ًٚزم انجًؼٛخ نذٖ انًظبنخ انخبسجٛخ. 

 ٚغٓش ػهٗ يظبنخ انجًؼٛخ ٔٚشاقت انذغبثبد انًبنٛخ ٕٔٚقغ يغ األيٍٛ ػهٗ يظبسٚف انجًؼٛخ ٔانشٛكبد. 

 عالدنجٓبد انشعًٛخ ٔٚقٕو ثزٕقٛغ انًشايغ جًٛغ ا ٚزكهف ثبالرظبل. 

  ٌُٕٚة ػُّ َبئجّ فٙ دبنخ غٛبثًّٚكٍ أ. 

 ٚقٕو ثزُغٛق أػًبل انًكزت انًغٛش. 

 رٕطٛبد انجًغ انؼبو رُفٛز ٗهٚغٓش ػ. 

  ٔانزؼبٌٔ انزٙ رزى ثٍٛ انجًؼٛخ ٔأؽشاف أخشٖ رارٛخ أٔ يؼُٕٚخٕٚقغ جًٛغ ارفبقبد انششاكخ. 

 انؼبو االدثٙ ٔيُبقشزّ يٍ ؽشف انًكزت قجم ػشػّ ػهٗ انجًغ انزقشٚش انًغإٔل ػٍ رذؼٛش. 

 

 املال منيأ مَنة:15املادة 

  مٛبرٓب يغ فزخ انًجبل نهذغبثبد نؼجؾ انًذاخٍ يٛضاَٛخ انجًؼٛخ ٔعبئش يًزهكانًكزت انًغٛش ػانًغإٔل أيبو  ٔ

 .رنك رضجذٙ ثبنًغزُذاد انز الدزفبظأانًظبسٚف 

 انؼبوانًبنٙ ٔيُبقشزّ يٍ ؽشف انًكزت قجم ػشػّ ػهٗ انجًغ  انزقشٚش انًغإٔل ػٍ رذؼٛش. 

 ٌٕانشئٛظ الصيٍٛ نهغذت يٍ انذغبة انجُكٙ ئيؼبءجبَت  ئنٗ ئيؼبؤِ ٚك. 

  ّٛيظبسٚف انجًؼٛخيذاخٛم  ئصجبدثجًٛغ  االدزفبظٚزؼٍٛ ػه ٔ. 

  جبَت انشئٛظ ئنٕٗٚقغ ثطبقبد االَخشاؽ. 

  ثّ رٕد انجًؼٛخ انقٛبو أ٘ َشبؽركٌٕ رأشٛشرّ الصيخ ثخظٕص يٛضاَٛخ. 

 

 


