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 الم;حون المب0نة أسماؤهم أدناە سيؤس :01المادة

ولHذا القانون  املتعلق باABمعيات 2012جانفي  12املؤرخ 56  06/12جمعية تخضع ألح(ام القانون 

JKLاألسا. 

 االسم اللقب اإلقامة والية

 عبد الرحمان سعيدسيدي  ا0/زائر

 عادل  محمد ب[ية ا0/زائر

 الدين خa` لوجا(ي ا0/زائر

 الكرcم عبد حمادي ا0/زائر

 حمزة يحياوي  ا0/زائر

 صاd0 الدين درقاوي  تلمسان

 جمال تومليلت ا0/زائر

 رضا معاشية سكيكدة

aي  وزوتU ز أوسعديcعز 

 نور الدين ورقIJ ا0/زائر

 رسيم رفاف ا0/زائر
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 ا0/زائر
 مزcمش

 
 فيصل

̀است Vاوالدسيدي تم d0صا d0صا 

 أمaن محمد خالد بلبية تيارت

 صاd0 موmno حاج قسنطينة

 اs0ق عبد مباركية برج بوعرcرcج

 الدين ش"اب محمد بليح ا0/زائر

 جمال ركvس سطيف

 s0سن اكساس بن برج بوعرcرج

 محمد فكa` ا0/زائر

 محمود احفa` بجاية

 سليم بومدرة جيجل

 كرcم بونوة بليدة

 جمال حمود Rسكرة

 xواري  طاxر وxران

 عIJ بلم"رyت وxران
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 عزالدين بلبية وxران

 االمaن محمد االخضري  ورقلة

 طارق  خليفاzي عنابة

 إلياس دردوري ا0/زائر

 مصطفى طواxرcة الUaي 

 براxيم بقوق  Rشار

 الدين صالح Rشيم برج بوعرcرcج

 عبدالوxاب مباركية برج بوعرcرج

 عبدالنور  ملوك سطيف

 عبداs0ليم العر~ي بليدة

 بوعالم فت�I تيارcت

 نور  الدين ز و  بيدي تيارت

 يوسف آيت يح�m تUaي وزو

 الدين نور  عياد بجاية



7 

 

 الفصل األول 

 أحXام عامة

 -ـال9سم'ة ـ الموض5ع ـ الهدف ـ المقر ـ مدة عمل الجمع'ة ومداە -

 

و باألحرف األولى " منظمة أرباب العمل الجزائریین "تسمى ةالجمعی :02المادة
 OPAالالتینیة 

 ، يدصاطابع اقت ات ذ ھي جمعیة " منظمة أرباب العمل الجزائریین :  03المادة
یشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخیر معارفھم ووسائلھم بصفة تطوعیة ولغرض غیر 

وتشجیعھ في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقیم  مربح من أجل ترقیة نشاطھا
 .اھب  الوطنیة ودون المساس بالنظام واآلداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول

 :أxداف املنظمة :04المادة

 :ىدف الجمعیة أساسا إلھت

 ةاسترا تحیالمنظمة من اجل المساھمة في رسم  ألعضاءاالقتصادیة  لنشاطاتوترقیة ا تنمیة -
مستقبلیة بناءة للمنظومة االقتصادیة لضمان مكانة مرموقة لالقتصاد الوطني على الصعید 

 .والعملالدولي 

مشاریعھم  وتأطیرھم ومرافقتھم لتحقیققانوني  إطار وتنظیمھم فيجمع أرباب العمل  -
 االقتصادیة.

 والمستثمرین.تسھیل االتصال فیما بین أعضاء المنظمة  -

 الجامعیة. والمشاریع العلمیة وتأطیر البحوثتبني  -

 . وأرباب العملإنشاء جسر بین المخترعین  -

  .ولقاءات دوریةتنظیم أیام إعالمیة  -

 االقتصادیة.الحث على انشاء المؤسسات  -

 السھر على تكوین المنخرطین. -

 شركات اجنبیة معوالشراكة خلق التعاون  -

 المتعلق بالجمعیات 12/06قانون  نم 17وفقا للمادة  ممتلكاتالاقتناء -

 .تتعھد الجمعیة بأن ال تسعى إلى تحقیق أھداف أخرى غیر ما صرحت بھ
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 شارع 26ب یقع" الجزائریین العمل أرباب منظمة" ل االجتماعي المقر:05المادة
      .الجزائر والیة, الشراقة دائرة ,فایت أوالد بلدیة  ,الثاني الطابق جعدي أحمد

 .نقل ھذا المقر إالّ بقرار من الجمعیة العامة نال یمكومع مراعاة التشریع المعمول بھ 

لمدة غیر محدودة باستثناء حالة حل المنظمة بموجب  المنظمة أنشئت :06المادة
 الداخلي.و النظام  للجمعیة القانون األساسي و القانون المعمول بھ

وھي تمارس  واألھلیة القانونیةالمعنویة المنظمة بالشخصیة  عتتمت :07المادة
 على كامل التراب الوطني. نشاطاتھا

یسمح للجمعیة بإصدار ونشر نشریات ومجالت ووثائق إعالمیة ومطویات  : 08 المادة
المعمول دفھا في ظل احترام الدستور والقیم والثوابت الوطنیة والقوانین ھرقمیة لھا عالقة ب

  .محررا باللغة العربیة، على أن یكون البیان الرئیسي ھاب

 الثا(يالفصل 

  -وحقوق"م وواجباتوا(�sاب األعضاء  انضمامشروط وكيفيات  -

 .ناشطین و أعضاء شرفیین ءمؤسسین، أعضاالمنظمة من أعضاء  تتكون :09المادة

 .اقتراح مكتب الجمعیةتخول مداولة الجمعیة العامة صفة العضو الشرفي بناء على 

االنخراط بالمنظمة مفتوح لكل شخص معنوي أو طبیعي الذي یتقاسم نفس  :10المادة
  .والقانون الداخليالقانون األساسي  احترامإطار  واألھداف فياألفكار 

من القانون  4زیادة على الشروط المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، السیما المادة  
 المتعلق بالجمعیات، 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12رقم 

 :الجمعیةیجب أن تتوفر في العضو الناشط في 

 .فما فوق 18بالغین سن یجب على األعضاء أن یكونوا  -
  .التمتع بالجنسیة الجزائریة -
 .والسیاسیةق المدنیة وتمتع بالحقلا -

 بانتظام. تاالشتراكادفع حقوق  -

 المساھمات المالیة دفع -
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، ویقبلھ یتم االنضمام إلى المنظمة بطلب كتابي یوقعھ صاحب الطلب :11 المادة
 االنخراط. تثبت صفة العضو بمنح بطاقة ویكون مرفوق بملف اإلخراط. مكتب الجمعیة

 

  :من اإلخراطملف یتكون 
 التجاري.السجل  -

 وصل دفع الحقوق. -

 صورتان شمسیتان. -

 من صحیفة السوابق القضائیة. 03مستخرج رقم  -

 من بطاقة الھویة.نسخة  -

 :12المادة    

 العضویة باالنسحاب، الشطب أو الطرد. تفقد صفة 

 : یمكن للعضو االنسحاب بمحض إرادتھ من المنظمة.نسحاباال -

  .الداخليوالقانون بالقانون األساسي  : كما ھو منصوص علیھالشطب والطرد -
 

 :صفة العضو في الجمعیة لألسباب اآلتیةكما تفقد 

 الوفاة -

 .االستقالة مقدمة كتابیا -

  .حل الجمعیة -

 بالتأھیل. وغیر متمتعمدان بحكم قضائي نھائي  :اإلدانة -

 عدم تسدید المستحقات السنویة. -

 .القیادیین الغیاب لثالث مرات متتالیة بدون عذر لألعضاء -

 الجمعیة ألغراض شخصیة.  استعمال -

 فقدان العضویة. ممارسة النشاط السیاسي داخل المنظمة یعتبر من ضمن أسباب -

 خلق التشویش والتدھور داخل المنظمة.-         

 عضو لھ الحق في كل :13المادة

  :شریطةالتصویت والترشح على جمیع مستویات الجمعیة  -

 المالیة.والمساھمات  االشتراكاتجمیع استیفاء  ·

 سنة 25یلزم على العضو المترشح لالنتخابات  تجاوز   ·
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 لألعضاء:كما یحق 

والنظام في إطار احترام القانون األساسي  للمنظمة المشاركة في مختلف الھیئات المشكلة -
 .الداخلي

 األجانب. عقود الشراكةواالستفادة من االتفاقیات والتسھیالت فیما بین أعضاء المنظمة  -

 المنظمة.المشاركة في المشاورات لتحسین أداء  -

 المنظمة. تقوم بھ التيلتقیات والتكوین والماالستفادة من الدراسات  -

 : المنظمة ملزمون ب ءأعضا :14المادة

 تسدید االشتراكات كلیا و في وقتھا بإنتظام. -

 المشاركة مادیا و فعلیا في نشاطات المنظمة. -

 المنظمة.إحترام خط سیر  -

 .المنظمةإحترام القرارات الصادرة عن ھیئات  -

 و أعضائھا. المنظمةال یمكن التفاعل ضد أھداف  -

 العامة. جمعیةبخاصة إجتماعات الالمشاركة في مختلف إجتماعات المنظمة و  -

 المساھمات المادیة و المعنویة من أجل تكوین ندوات إقتصادیة. -

 مة في أغراض شخصیة ظعدم استعمال المن -

 عدم و منع ممراسة السیاسة في الجمعیة   -
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 ـ تنظيــــم وسيـــــر أج"زة ا0/معية ـ

 التالیة:المنظمة تتكون من الھیئات  :15المادة

 .الجمعیة العامة -

 .المجلس الوطني -

 .التنفیذيالمكتب  -

 االنضباط  لجنة -

 .المكاتب الوالئیة -

 ا0/معية العامة :األول الفصل 

أرباب العمل الجزائریین تتمتع بجمعیة عامة سیدة في قراراتھا و  ةمنظم :16المادة
تتكون من كل األعضاء المنخرطین الذین استوفوا اشتراكاتھم تمثل الھیئة العلیا للمنظمة. والتي 

                                                                             صالح المنظمة.م  یتصرفوا ضد  والذین لمالسنویة 

 :ب العامةتقوم الجمعیة  :17المادة

یخص جدول ونتائج النشاطات، تقاریر التسییر المالي، والوضعیة اإلدالء برأیھا فیما  -
 .األدبیة للجمعیة

 اتھالمصادقة على القوانین األساسیة والنظام الداخلي للجمعیة، باإلضافة إلى تعدیال -
 .القیام بانتخاب المكتب التنفیذي، وكذا تجدیده- -
الجمعیة وتمثیلھا المصادقة على قرارات المكتب التنفیذي بخصوص تنظیم ھیاكل  -

  .المحلي
قبول الھبات والوصایا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافیھا مع  -

 في القانون األساسي والنظام الداخلي. .األھداف المسطرة للجمعیة
 ممتلكات الموافقة على إنشاء أجھزة استشاریة، ومتابعة الموافقة على اقتناء ال -
 .دمة فیما یخص االنضمام إلى الجمعیةدراسة الطعون المق -
  .البث النھائي في قضایا االنضباط -
 .تحدید مبلغ االشتراكات السنویة -

 :وتتكفل أیضا ب -

واألفعال التوقیت السنوي  والمصادقة علىالمناقشة  ونواب الرئیسالرئیس  انتخاب -
 األساسي. في القانون واألھداف الموجودة
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 .من طرف رئیس الجمعیة سطرة الم میزانیة المنظمة والتصویت علىالمناقشة  -

تعدیل القانون األساسي أو النظام الداخلي كلما اقتضت الضرورة  اقتراحمناقشة و ال -
 الداخلي.في النظام  و الموضحة وفقا للشروط المسطرة

المصادقة على كل العملیات المتعلقة بالممتلكات العقاریة للمنظمة وفقا للشروط  -
 .النظام الداخلي والموضحة في المسطرة

و ھذا  سنةكل (01) عادیة مرة واحدة  العامة بطریقةالجمعیة  ىتستدع :18المادة
 .من غلق الحصیلة المالیة(01)  شھربعد 

 نیاألعضاء المستوفمن  50%أو المنظمة بطلب من رئیس  ةغیر عادی وتجتمع في دورة
 السنویة. الشتراكاتھم

من ھذا القانون، وتسجل 18المادة حكامألتستدعى الجمعیة العامة وفقا  :19المادة
عن طریق اعالن في الجریدة  الكترونیا وو وترسل كتابیا االستدعاءات في سجل المداوالت 

 .ایوم 15 مرفقة بجدول األعمال إلى عناوین أعضاء الجمعیة العامة في أجل أقصاهالرسمیة 

 بمساعدةالمنظمة  سیرة من طرف رئیسالجمعیة العامة م تاجتماعا :20المادة
 . بعض أعضائھا و كاتب جلسة

النصاب  كتمالاو  في حالة عدم  عضائھا أ)4\3رباع (أبحضور ثالثة  تنعقد الجمعیة العامة 
خذ مجریاتھا أاالنتخابات تو   یوم 15 قصاه أالرئیس یؤجل الجمعیة العامة في أجل  ,القانوني

  .عدد الحاضرینمھما كان 

ال یمكن  الشتراكاتھممستوفین  واألعضاء الغیر. واحد كل عضو لھ صوت :21المادة
 .تمثیلھم بشخص آخر وال یمكنصویت لھم الت

حضور األعضاء للجمعیة العامة إجباري , و كل تمثیل لشخص من طرف :22المادة
آخر یكون كتابیا , بشرط أن یكون ھذا األخیر عضو بالمنظمة و أن ال یكون التفویض أكثر 

 ظام الداخلي.نفي ال المسطرة  وفقا للشروطو متتالیتین .من مرتین 

برفع  و مطلقةال باألغلبیةاالقتراع الجمعیة العامة تتخذ بموجب  تقرارا :23المادة
 من األعضاء الحاضرین بالجمعیة العامة أو ممثلیھم مطلقةال بتصویت األغلبیة تتخذاألیدي. 

 .) 1+  % 50(أي 

وتكون  المداوالت،تسجل المداوالت وفق التسلسل الزمني في سجل  :24المادة
 .ممضاة من قبل األعضاء الحاضرین في االجتماع
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یساعد الجمعیة العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأھداف  :25المادة
  .الجمعیة

 اللّجان الدائمة ھي: 
 التصال. ا لجنة -
  .لجنة الفالحة -
 لجنة الصناعة.  -

 لجنة التجارة  -
 . السیاحةلجنة  -
 .الثقافة لجنة  -
 .المواصالت لجنة  -

 االنضباط لجنة

 ب:تتكفل ھذه اللجان 
 میادینھا.اقتراح مشاریع في  -

 لمشاریعھا.اقتراح میزانیة مالیة تشغیلیة  -
 .بمیدانھاالمتعلق  الجانب االقتصاديتطویر  -

 تنظیم الدورات االقتصادیة المتعلقة بمیادینھا. -

 
 اللجنة.من: رئیس اللجنة ومقرر تتشكل كل لجنة 

 

األیدي وباألغلبیة المطلقة برفع یتم االنتخاب  لجنة ومقررھا، الجمعیة العامة رئیس كل تنتخب
 .) 1+  % 50(أي  من األعضاء الحاضرین بالجمعیة العامة أو ممثلیھم

 
 

واجتماعاتھا  سیر اللجنة ،للمنظمة الداخلي نظامالویبین  حددیزیادة على كل المواد 
 .ونظامھا

 

 الوط<= الثـــا(ي: ا>/لسالفصل 

سنوات  05لمدة الوالئیة وھذا  المكاتبرؤساء الوطني مؤلف من  سالمجل :26المادة
 .قابلة للتجدید مرة واحدة

عن طریق االقتراع باألغلبیة المطلقة  یتم المكتب  الوالئي رئیس  انتخاب :27المادة
 .برفع األیدي و) 1+  % 50(أي من أعضاء المكتب الوالئي  الحاضرة 
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واحدة عادیة مرة  بطریقةالوطني  سالمجلرئیس الجمعیة ي یستدع :28المادة
 .او اكثر كلما اقتضت الضرورة سنة. كل(01)

النصاب  اكتمالعدم  وفي حالة ھ) أعضائ4\3بحضور ثالثة أرباع (المجلس الوطني  یجتمع
 مجریاتھ االجتماع یأخذویوم  15أقصاه أجل  االجتماع في الجمعیة یؤجلرئیس  القانوني،

  .مھما كان عدد الحاضرین

أي  الحاضرین من األعضاء مطلقةال االقتراع باألغلبیةبموجب  الوطني تتخذالمجلس  تقرارا
  برفع األیدي و.) 1+  % 50(

 

و الكترونیا و عن تسجل االستدعاءات في سجل المداوالت وترسل كتابیا  :29المادة
 مرفقة بجدول األعمال إلى عناوین أعضاء في أجل أقصاهطریق اعالن في الجریدة الرسمیة 

 ..یوما15

 

 التنفيذي بالثالث: املكت الفصل

 یقود الجمعیة ویدیرھا .الرئیسیةھو الھیئة التنفیذیة  التنفیذي بالمكت :30المادة

 :عضو 23 متكون من

 ) 01الرئیس( -
  .الرئیس  ) من نواب07( سبعة -

 :من متكونة أمانة على یتوفر -
 )01أمین عام ( -

 ) 01نائب األمین العام(  -

 ) 01أمین الخزینة(  -

 ) 01خزینة(النائب أمین   -

 .)04 (أربعة مسؤولیین جھویین  -
 .)  رؤساء لجان لكل القطاعات المرتبطة بنشاطاتھا07( سبعة -

خمسة  لمدة من طرف الجمعیة العامة. أعضاء المكتب التنفیذي یتم انتخاب:31المادة

 واحدة.قابلة للتجدید مرة سنوات 
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 یلي المكتب بما یتكفل:32المادة
  .تطبیق أحكام القانون األساسي والنظام الداخلي، والسھر على احترامھایضمن  - :

 تنفیذ قرارات الجمعیة العامة -
 .تسییر ممتلكات الجمعیة -
 .تحدید االختصاصات لكل نائب ومھام المساعدین -
 .إعداد مشروع النظام الداخلي -
  .اقتراح تعدیالت القانون األساسي والنظام الداخلي -
 .الزھیدةضبط مبالغ النفقات  -
  .اقتراح للجمعیة العامة كل اإلجراءات لتحسین عملیة تنظیم وتنصیب أجھزة الجمعیة -

 .إعداد برنامج عمل الجمعیة -

 :باإلضافة إلى ذلك فھو مكلف ب

 
 .المنظمة خزینة طرف من المضمونة و للعملیات المنتظمة المحاسبة كامسا -

لممارسة مھمة المراقبة و متابعة  من طرف رئیس الجمعیة  فظ حساباتمحاف یوظت  -
العملیات المصرفیة للمنظمة و ھذا لعھدة محددة من طرف الجمعیة العامة وفقا لشروط 

 النظام الداخلي.

 .ر بیانات بإسم المنظمة بصفتھا ھیئة مؤھلةاصدا -

 للجمعیة العامة. م برنامج عمل , المیزانیة السنویة , المھمات الوطنیة و الدولیةیتقد -

لنظام ا للشروط المسطرة في المیزانیة بین مختلف ھیئات المنظمة و ھذا وفقا عیتوز -
 الداخلي.

 .تنفیذ التوقیت الزمني  -

ل الشكایات بین األعضاء التي لم یتم الفصل فیھا على مستوى المكاتب الوالئیة قبل استقبا -
 االنضباط. لجنةإیداعھا لدى 

 المنظمة.ز دراسة بحث مشاریع دولیة لصالح منخرطي انجإ -

 توظیف عمال مختصین لكل میدان اقتصادي  -

للمادة  طبقا لمعمول بھاوفقا للشروط و القوانین ا ل اإلعانات و الھبات بإسم المنظمةیتحص -
 , 2012جانفي 12المؤرخ في  12/06من قانون  32

وفق تقریر صادر عن محافظ الحسابات  للموارد ھاستعمالإ ریبرتب ملزمة   التنفیذیة الھیئة -
 النظام الداخلي یھة للحصیلة السنویة حسب ما ینص علو ھذا أثناء تقدیمھ أمام الجمعیة العام

 

 الشھرمرة في  ةالتنفیذینظمة یجتمع بأعضاء مكتب الھیئة رئیس الم :33المادة

 .مكتبال ءأعضا )4\3(  ثالثة أرباعاو بطلب من  او أكثر إذا اقتضت الضرورة.
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أعضاء )4\3(  ثالثة أرباعال تصح اجتماعات المكتب إالّ بحضور :34المادة
وإذا تساوت األصوات یعتبر صوت الرئیس صوتا  ،غلبیةاالب. ویتخذ المكتب القرارات المكتب
 .مرجحا

االجتماع  خذ یأ و , یوم 15 قصاه أفي أجل االجتماع یؤجل  ،النصاب كتمالافي حالة عدم  
  .مھما كان عدد الحاضرین ھمجریات

ر محرر یضم جمیع مجریات ضیرفق كل اجتماع للمكتب التنفیذي بمح :35المادة

 االجتماع.

 الرئیس :36المادة

 مھام الرئیس
 بمایلي:یمثل الرئیس الجمعیة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة، وھو مكلف 

 لمنظمة.ا الرسمي باسمالرئیس ھو الناطق  -

 من أجل تنفیذ البرامج. واصدار األوامرذ القرارات اتخا -

 .الوزاراتو اإلدارة العدالة،ل المنظمة أمام كل الھیئات الوطنیة: یمثت -

 المنظمة على المستوى الدولي. لیمثت -

 لھذا الغرض. ویبذل سلطتھل المنظمة في جمیع األعمال المدنیة یمثت -
 المنظمة.  باسملتقدم للعدالة  -

 العامة.الجمعیة  جلساتوتسییر م ینظت -

 .والمجلس الوطنيعرض حال للجمعیة العامة  تقدیم  -

 .نظمة بكل المصاریف المتعلقة بمھام الم المنظمة یأمررئیس  -

 .تمثیل الجمعیة لدى السلطات العمومیة -
 التقاضي باسم الجمعیة -
 اكتتاب تأمین یضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولیة المدنیة -
  .المناقشات استدعاء أجھزة الجمعیة، رئاسة وتسییر -
 أعمال دورات الجمعیة العامة تقدیم جدول -
 العمل. تقدیم برنامج -
 .تنشیط وتنسیق نشاطات جمیع أجھزة الجمعیة -
 إعداد حصائل وملخصات سنویة عن حیاة الجمعیة -
  .تبلیغ السلطة اإلداریة المؤھلة بجمیع المعلومات -
  .لبث فیھتحضیر التقریرین األدبي والمالي وتقدیمھ للجمعیة العامة ل -
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وكل تغییر  إشعار السلطة العمومیة المؤھلة بالتعدیالت التي تطرأ على القانون األساسي -
 )یوما من تاریخ اتخاذ القرار 30یقع في الجھاز التنفیذي للجمعیة في أجل أقصاه ثالثون (

 .ممارسة سلطة النظام التسلسلي على األعضاء المستخدمین في الجمعیة -

 األمانة

 األمانةتتكون  :37المادة

  .أمین عام -

  .نائب أمین عام -

 .الجمعیة العامة طرف من نتخبینم

 :العام مكلف ب ناألمی :38المادة

 .تالمراسالتسییر  -

 متابعة نشاطات المنظمة. -

 .االنخراططلبات  استقبال -

 المنخرطین.اصدار بطاقات  -

 التنفیذي. والمكتب الوطنيتنسیق العمل بین المكاتب الوالئیة  -

 .برنامج عمل المنظمة وجمیع نشاطاتھا رزنامةتنظیم  -

 الجمعیة.وتسییر برنامج مین العام یقوم بمساعدة األ .عامالنائب أمین  :39المادة

 اW0زcنة

 .الخزینة و نائب أمین الخزینة مكلفین بالمحاسبة أمینلھا الجمعیة  :40المادة

 .لجمعیةأمین الخزینة مباشرة تحت مراقبة و مسؤولیة رئیس ا  یوضع

 .الجمعیة العامة من طرف نتخبالخزینة م : أمین41المادة

  زینةخ: مھام امین ال42المادة

لشروط المسطرة لعانات و یسیر كل مقتنیات المنظمة وفقا یتلقى أمین الخزینة الھبات و اإل -
 . لنظام الداخليا و األساسيالقانون في 

 یضع إمضاءه مع إمضاء الرئیس على كل الشیكات.  -

 وفقا یعمل على تسویة كل مصاریف المنظمة و یحول جزء من المیزانیة لكل مكتب والئي -
 . لنظام الداخليافي المسطرة  و الشروط األساسيللقانون 



18 

 

من طرف محافظ حسابات و  جھزةأمین الخزینة یؤشر على الحصیلة المالیة للمنظمة الم -
 یقدم الحصیلة المالیة للجمعیة العامة.

أمaن اW0زcنة نائب:43المادة

 الجمعیة. وتسییر برنامجیقوم بمساعدة أمین الخزینة 

 االنضباط  0/نة: راRعال الفصل 

  : ءأعضا )5( خمسة من متشكلاالنضباط  لجنة  :44المادة

 ).01( االنضباط لجنةرئیس  -

  .أعضاء )04( اربعة -

 وفقا للشروط المسطرة في النظام الداخلي.  02( سنتین لمدة العامة الجمعیة طرف من منتخبین

 ب: ةمكلف االنضباط لجنة :45المادة

 .الملفلت التأدیبیة و احالتھا للجمعیة العامة للفصل فیھا  دراسة -

 .والمجلس الوطنيإیجاد حلول للنزاعات المحتملة بین المكتب التنفیذي  -

المحددة عقوبات الو تقریر  لألخطاءكل عضو مسؤول مرتكب  شكایات ضدالمتابعة  -
 لنظام الداخلي.للشروط  المسطرة في ا وفقا 

 تحضیر الحلول بالتراضي قبل أخذ قرارات نھائیة. -

 .بالمنظمةاخرى  ال یمكنھم تقلد مسؤولیات النضباط ا لجنة أعضاء ا -

 

وفي قتضت الحاجة. ایجتمعون بمقر المنظمة كلما  االنضباط لجنة ءأعضا :46المادة

 ھ وفقااستخالفداء مھامھ خالل شھرین متتالیین یتم اعلى  االنضباط لجنةعدم قدرة رئیس  حالة
 .الداخلي وقوانین النظام لقواعد
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 اW0امسالفصـــل 

-IJالتنظيم والتقسيم الداخ- 

  .المكاتب الوالئیة إلىالمستوى المحلي الوالئي  ىعل الجمعیةتنقسم  :47المادة

 الوالیة.المنظمة على مستوى  والوالئیة ھم ممثل بالمكاتاعضاء  :48المادة

 .عضو  )13(ثالثة عشر من والئيالمكتب ال كونیت :49المادة

 رئیس المكتب الوالئي -
 المكتب الوالئي, رئیس  ائبن -
 والئي أمین عام -
 والئي أمین عاممساعد  -
  والئي أمین خزینة -
 والئي أمین خزینة مساعد -
 .والئیینال رؤساء الللجان )07( سبعة -

 همن أعضاء المطلقة من طرف األغلبیة الوالئيأعضاء المكتب  نتخبی :50المادة

و یتم التصویت برفع  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 05. و ھذا لمدة ) 1+  % 50(أي 
 االیدي .

 .بالنظام الداخلي وضحةم ئيوالإلنتخاب كل مكتب  اإلجراءات اإلضافیة

تحمل على  تھ عدم قدرمنصب رئیس المكتب الوالئي و  شغور حالة في :51المادة

لقانون لنتخاب وفقا اإلفإنھ یتم تعویضھ عن طریق متتالیین ) 02(مھامھ لمدة أكثر من شھرین 
 و النظام الداخلي  للجمعیة  األساسي

 : في الوالئي تتمثل مھام المكتب :52لمادةا

التنمیة و اإلستثمار و كذلك العراقیل التفاعل على أساس فضاء تفكیر لدراسة إمكانیات  -
 التي تقف عائقا أمام اإلزدھار و التنمیة الوطنیة.

 .قتراحات ورأي األعضاء تلقي و دراسة اإل -

أعضاء الوالیة و تحویلھا للمكتب التنفیذي الوطني في حالة تعذر وجود  دراسة مطالب -
 حل على مستوى الوالیة.

 .الئيكذلك المھمات على المستوى الو وین وإنجاز الملتقیات , المنتدیات و التك -

 .طلب المساعدة من المكاتب األخرى المرتبطة بالجمعیة  -
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 .استشارة المستشارین  -

االنضباط الوطني  لجنةتلقي بالدرجة األولى شكایات األعضاء فیما بینھم و تحویلھا إلى  -
 .المستوى المحليحالة عدم تسویتھا على  في

 تنسیق بین المكتب الوالئي و المكتب الوطني التنفیذي  -

 احترام و تطبیق جمیع  القوانین و المواد المشرعة في القانون األساسي و النظام الداخلي  -

 

 

 

 : املوارد ول الفصل األ 

, تتكون  2012جانفي 12المؤرخ في  12/06من قانون  29للمادة  وفقا:53المادة

 موارد الجمعیة  مما یأتي  :

 تصب مباشرة في حساب الجمعیة.اشتراكات أعضائھا - -
 المداخیل المرتبطة بنشاطتھا الجمعویة و أمالكھا. -
 نقدیة و العیینیة و الوصایا.الھبات ال -
 جمیع التبرعات .مداخیل  -
  اإلعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلیة -

                     

تودع الموارد في  المتعلق بالجمعیات, 12/06من قانون  38وفقا للمادة :54المادة
بناءا على طلب من رئیس   یفتحو  ,حساب بنكي وحید مفتوح لدى مؤسسة مالیة عمومیة

 سم الجمعیة.إالجمعیة وب

                        تلتزم الجمعیة ,  المتعلق بالجمعیات 12/06من قانون   30وفقا للمادة  :55المادة
ماعدا تلك الناتجة  صادرة عن تنظیمات ومنظمات غیر حكومیة أجنبیةالموال األبعدم تحصیل 

 .عن عالقات التعاون المؤسسة قانونا

 .ویخضع ھذا التمویل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة

الجمعیة ملزمة  المتعلق بالجمعیات, 12/06من قانون  31وفقا للمادة  :56المادة
سي و التشریع اباستخدام الموارد الناجمة عن نشاطاتھا لتحقیق األھداف المحددة في قانونھا األس

 .المعمول بھ

 

 األحكـــام المالیـــة : الباب الثالث
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 : النفقات(يالفصل الثا
نفقات الجمعیة جمیع النفقات الالزمة لتحقیق األھداف المنصوص  ل: تشم57المادة

 مابھ والتنظیم المعمولطبقا للتشریع  .علیھا في ھذا القانون األساسي

محافظ  تعیینیتم المتعلق بالجمعیات  12/06من قانون  38وفقا للمادة  :58المادة
 حسابات یتولى إعتماد حسابات الجمعیة بالقید المزدوج، یشمل الموارد والنفقات.

 .الجمعیة حسابات وملفات جرد أمالكھا المترتبة عن المساعدات عتض :59المادة

 .الرقابةواإلعانات العمومیة التي تمنحھا الدولة والجماعات المحلیة تحت تصرف ھیئات 

 .مابھ طبقا للتشریع والتنظیم المعمول
 
 

 
 

 

 .تقوم الجمعیة العامة بالبث النھائي في قضایا االنضباط :60المادة 

اعات بین أعضاء الجمعیة، مھما كانت طبیعتھا، لتطبیق نزتخضع ال :61المادة 
 القانون األساسي، وعند االقتضاء، للجھات القضائیة الخاضعة للقانون العام. 

لجرد أمالكھا بسعي من الطرف الذي یھمھ  خبیر مالي معتمد في حالة نزاع قضائي، تعیین 
  .األمر

یقرر الحل اإلرادي للجمعیة من قبل الجمعیة العامة، بعد تقریر مكتب :62المادة

عضاء المنخرطین الحاضرین األمن  ) 1+  % 50(أي   وفقا لألغلبیة المطلقة الجمعیة
 الة التصویت بالوكالة غیر مرخص. بالجمعیة العامة وفي ھذه الح

في حالة الحل، المنظمة تعین مصفي من بین أعضائھا أو محافظ حسابات :63المادة

و أمین الخزینة یتم تعیینھما  الجمعیةأشھر بعد قرار الحل التصفیة لم تتم، رئیس  03و إذ بعد 
و كل الممتلكات تصبح وقف و توضع تحت تصرف وزارة الشؤون  تلقائیا إلجراء التصفیة.

 والتنظیم المعمول بھما.طبقا للتشریع .الدینیة

 

 

 اعات ـ حل\ الجمعیةنزحل ال الرابع:الباب 
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: یتم تعدیل القانون األساسي بعد مصادقة الجمعیة العامة ، بناءا على  64المادة 
 . اقتراح مكتب الجمعیة

من أعضاء الجمعیة العامة،  )4\3(  ثالثة أرباعبحضور المقترحة إالّ  یعتد بالتعدیالتال  
 .من األعضاء الحاضرین على كل تعدیل ) 1+  % 50( األغلبیة المطلقةوبعد مصادقة 

 
, االنتخابات یوم 15 قصاه أیؤجل الرئیس الجمعیة العامة في أجل إذا لم یستوف النصاب 

  .خذ مجریاتھا مھما كان عدد الحاضرینأت
 

ا ھبكل التعدیالت التي تطرأ على ھیئات تبلغ الجمعیة السلطة المختصة:56المادة

ضمن القانون  القیادیة والتعدیالت التي تمس  قانونھا األساسي في اآلجال المحددة 
 المعمول بھ.

و األحكام  كل ، زیادة على دقیقةیبین النظام الداخلي بصورة :66المادة    

الواضحة المنصوص علیھا أعاله ، كل مسألة ترى الجمعیة العامة ضرورة المواد 
 تسویتھا في ھذا اإلطار.  
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