
 اتواصل لتنمية التكنولوجيالقانون األساسي جلمعية 
Association Tawassol pour le Développement de le Technologie (ATDTec)   

 ديبــاجــة 

 0671مجاد األوىل  6بتاريخ  10-63-673بناء على مقتضيات الظهري الشريف رقم 

اجلمعيات حسب ما  والذي يضبط مبوجبه حق تأسيس ، م0561نونرب  06املوافق ل

ربيع  13بتاريخ  10-76-316:وقع تتميمه و تغيريه مبقتضى الظهري الشريف رقم 

م ،وحسب ما وقع تتميمه وتعديله بقانون 0576أبريل 01هـ املوافق ل 0656األول 

  ، م 3113يوليوز  36الصادر بتاريخ  76 -11

 املبادئ –املقر -االسم:الباب األول

ا مجعية تواصل لتنمية التكنولوجي: حتمل اسم تأسست مجعية  :0الفصل 

(ATDTec) 

لية كاسطور  احلي بدار اجلمعيات و املبادرات احمليوجد مقر اجلمعية  :3الفصل 

 احلسين

اليت من حق   اجلمعية مستقلة عن كل التنظيمات السياسية و النقابية :6الفصل 

فتح فروع هلا يف أماكن  هاميكن، واجلمعية بذلك املنخرط ان ينتمي اليها دون الزام 

 .أخرى من البالد وذلك متاشيا مع القوانني املعمول هبا

 األهداف: الباب الثاين 

 :فيما يلي  التنمية التكنولوجيتواصل مت حتديد أهداف مجعية :4الفصل 

  ترصيد ثقافة التواصل والتعاون وتبادل اخلربة بني خمتلف الفاعلني التربويني

 ؛ داخل الوطن وخارجهالعلوم والتقنيات  املهتمني مبجايل

 دعم الفكر العلمي والتكنولوجي لتوطني ثقافة التربية على الريادة ؛ 

 قيادة ومساندة ونشر البحوث التربوية اهلادفة لتجويد العمل التربوي ؛ 

 ؛  االسهام يف نشر الثقافة التكنولوجية بالعامل القروي 

 ة واجلهوية والوطنية واملنظمات الدولية شراكة مع املؤسسات احمللي ربط عالقات

 ذات االهتمام املشترك ؛

  لمسامهة يف تعريف مادة التكنولوجيا لجهوية ووطنية حملية وتنظيم ملتقيات

 وإشعاعها ؛

  ختطيط وبرجمة التكوينات املستمرة التخصصية لغرض االسهام يف حتسني االداء

 املهين لألساتذة ؛

 عينات الديداكتيكية ؛االسهام يف تصميم وإجناز امل 

  يف املتعلقة مبجال التكنولوجيات برجمة وتأطري املباريات اجلهوية والوطنية

 االبداع والتجديد التربويني ؛

 ؛ إصدار نشرات وجمالت ومطويات 

  إنشاء مشاريع تنموية باعتماد املقاربة التشاركية مع كل الفاعلني التربويني

 .واالقتصاديني

 :الباب الثالث العضوية

يعترب عضوا يف اجلمعية كل شخص ذايت أو معنوي وافق املكتب على  :5الفصل 

 : طةيشراخنراطه 

 باحترام القانون األساسي و الداخلي للجمعية  االلتزام. 

 دفعة واحدة او على دفعتنيدرهم  311االخنراط السنوي احملدد يف  اء واجبأد. 

معنوي منحه املكتب العضوية يف اجلمعية كل شخص ذايت أو  شريفال عضواليعترب و

 .الشرفية إثر تقدميه خدمات للجمعية

 :العضوية كل منخرط  ديفق :3الفصل 

  لسمعتها أو عرقل سريهاو أساء أالداخلي للجمعية  وأأخل بالقانون األساسي. 

  السنوي  االخنراطمل يؤد. 

 قدم استقالة مكتوبة و وافق عليها املكتب باألغلبية بعد االستماع إليه 

كل عضو فقد عضويته لسبب من األسباب السالفة الذكر ملزم بأداء ما :7الفصل 

 .مته قبل املغادرةذب

 اهليكلة: الباب الرابع

 ؛ سنوات 6أعضاء خيتارهم اجلمع العام ملدة  6كون مكتب اجلمعية من تي :1الفصل 

 يتشكل املكتب من الرئيس و أمني املال و الكاتب العام و مستشارين :5الفصل 

 :01الفصل 

يسهر املكتب على تنفيذ قرارات اجلمع العام و تدبري شؤون اجلمعية والسهر على 

 تسيريها

 اختصاصات الرئيس:00الفصل 

  يعترب املمثل الشرعي للجمعية لدى السلطات و أمام احملاكم و يف مجيع املنتديات 

 وله احلق ان يفوض احد اعضاء  اجتماعات املكتب و اجلموع العامةالرئيس رأس يت

 .املكتب لينوب عنه كلما تعذر عليه احلضور

 يعترب الرئيس اآلمر بالصرف و يوقع مع األمني على مجيع الوثائق املالية. 

 السهر على تنفيذ القرارات اليت يتخذها املكتب. 

 :اختصاصات األمني:03الفصل 

  يتكلف جبمع االخنراطات و املسامهات و التربعات مقابل املسؤول املايل حيث يعترب

 .وصالت و ضبط نفقات اجلمعية

  مجيع الوثائق املاليةعلى يوقع مع الرئيس. 

 :اختصاصات الكاتب العام:06الفصل 

يتكلف بتحرير املراسالت و تقارير االجتماعات و ميسك كل السجالت و الوثائق و 

 .حيافظ عليها

 :اختصاصات املستشارين: 04الفصل 

 .يساعدان يف مجيع أشغال املكتب

 :قرارات املكتب:الباب اخلامس

 يكون تتخذ القرارات داخل املكتب باألغلبية و يف حالة تعادل األصوات  :04الفصل 

 .مرجحاصوت الرئيس 

 :اجلموع العامة:الباب السادس

هناية شهر يونيو يف اليوم و  ينعقد اجلمع العام كل ثالث سنوات خالل:06الفصل 

 .الساعة و املكان املشار إليهم يف االستدعاء

ينعقد اجلمع العام االستثنائي بطلب من ثلثي أعضاء املكتب أو مخس :03الفصل 

 .وذلك بطلب مكتوب مرفق بتعليل األسباب املنخرطني ،

 .حيضر اجلمع العام كل منخرط مستوف للشروط:07الفصل 

عوة امسية لكل منخرط أسبوعا قبل انعقاد اجلمع العام حيدد توجه د :01الفصل 

و ميكن أن تسلم للمنخرط مقابل وصل  فيها جدول األعمال ،اليوم و الزمان و املكان

 .االستالم

 .يلتزم اجلمع العام باحترام جدول األعمال الذي يقترحه املكتب :05الفصل 

 .ب عنه يترأس الرئيس اجلموع العامة أو من ينو :31الفصل 

 :موارد اجلمعية: الباب السابع 

 :تتكون موارد اجلمعية من: 30الفصل 

 واجبات االخنراط 

 اإلعانات اليت متنحها السلطات العمومية. 

  اهلبات و التربعات اليت تتلقاها اجلمعية إقليميا،وطنيا و دوليا تدفع يف حساب

 .اجلمعية

 اخل األنشطة اليت تنظمها اجلمعيةدم. 

 :ضبط مالية اجلمعية:نالباب الثام

 .يتوىل الرئيس و أمني املال فتح حساب بريدي باسم اجلمعية:33الفصل 

 :حل اجلمعية: الباب التاسع

يف مجع عام بأغلبية مطلقة مع حتديد اجلهة قرار حل اجلمعية  يتخذ:36الفصل 

 .مجعية خريية أو مجعية هلا نفس األهداف:ستنقل أليها ممتلكات اجلمعية اليت 

قا للظهري بكل تغيري يف القانون األساسي أو يف اهلياكل يشار أليها ط :34صل الف

املتممة  والظهائر 0561نونرب 06املوافق ل  0671 مجادي األوىل6املؤرخ يف  الشريف

 .و املغرية له


