
  

 

 
 
 
 
 

 القـانون األسـاسـي
 النمـوذجـي للجمعيـــات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.املؤرخ 12/06ية يف إطار أحكام القانون رقم : تضع مصاحل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية هذا القانون األساسي النموذجي حتت تصرف املواطنني واملواطنات الراغبني يف تأسيس مجعمالحظة

 باجلمعيات، من باب االستدالل، املساعدة والتوجيه يف إعداد  القانون األساسي..املتعلق 12/01/2012يف 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................................:جمعية  



 
 

األســـاســـيالقـانـــون   
 املصادق عليه خالل اجلمعية العامة التأسيسية املنعقدة بتاريخ.............................

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

   نة أمساؤهم أدناه، املصرحون املبي  يؤسس : المادة األولى
 ، وهلذا القانون األساسي ،2012انفي ج 12املؤرخ يف  06/ 12  رقممجعية ختضع ألحكام القانون 

 والية مقر اإلقامة                                  الّلقب                            االسم          
-  .....................       -  ......................               -  .......................  
-        .....................-                .......................-.........................  
-         ....................-                 ......................- ........................  
-          ...................-                 ......................-.....................           ....  

)ذكر أسماء وألقاب  كل األعضاء المؤسسون الخمسة والعشرون  )25( على األقل، يمثلون إثنى عشر )12( والية 
على األقل بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني، بالنسبة للجمعيات ما بين الواليات واحد وعشرون عضوا 
)21( يمثلون ثالث )03( واليات على األقل.  وفي حالة تكوين جمعية من طرف أشخاص اعتبارية يتعين ذكر 

 تسمية األشخاص االعتبارية(.
 

 البـــاب األول
 الفصل األول 
 أحكام عامة 

 ـعمل الجمعية ومداه الهدف ـ المقر ـ مّدة الموضوع ـ ـ التسمية ـ 
 

 المادة 02: تسمى اجلمعية )اإلشارة إلى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها لموضوع الجمعية( 
                     .......................................................................................... 

بدقة  الجمعيةحدد نشاط ..........................)ياجلمعية .........................هي مجعية : 03المادة 
.يشرتك املؤسسون واملنخرطون يف تسخري معارفهم ووسائلهم ، (.......إلخإنساني  –خيري  –ثقافي  –: اجتماعي 

بصفة تطوعية ولغرض غري مربح  من أجل ترقية نشاطها  وتشجيعه يف إطار  الصاحل العام دون خمالفة الثوابت والقيم  
لتنظيمات املعمول هبا. الوطنية ودون املساس بالنظام واآلداب العامة وأحكام القوانني وا  

 
المادة 04 : هتدف اجلمعية أساسا إىل:)تذكر أهداف الجمعية بدقة ويجب أن تكون مطابقة لتسمية وموضوع 

 الجمعية (. 
ـ.................................................................                 

ـ.........................................................................................              



ـ..........................................................................................              
......................................................ـ....................................              
ـ..........................................................................................              

وتتعهد اجلمعية بأن ال تسعى إىل حتقيق أهداف أخرى غري ما صرحت به.               
 

 المادة 05 : يكون مقر اجلمعية كائن ب: ) اإلشارة إلى العنوان الكامل لمقر الجمعية ( ..................
                         .........................................................................................

 من اجلمعية العامة. ومع مراعاة التشريع املعمول به الميكن نقل هذا املقر إال  بقرار
 

 المادة 06 : مد ة اجلمعية هي : .....................................) اإلشارة إلى مّدة عمر الجمعية(.
 

 ) تحديد .... متارس نشاطاهتا على مستوىتتمتع اجلمعية بالشخصية املعنوية واألهلية  القانونية وهي  : 07المادة 
.(عبر كامل التراب الوطني أو ما بين الواليات -مجال نشاط الجمعية   

 

يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات وجمالت ووثائق إعالمية ومطويات هلا عالقة هبدفها يف ظل احرتام :  08المادة 
 الدستور والقيم والثوابت  الوطنية والقوانني املعمول هبا، على  أن يكون البيان الرئيسي حمررا باللغة العربية . 

         
الثــانـــيفصل ال  

اجباتهم وحقوقهم ـوو األعضاء  ـ شروط وكيفيات إنضمام وانسحاب  
 

: تتكون اجلمعية من أعضاء مؤسسني وأعضاء ناشطني وأعضاء شرفيني. 09المادة   
ختول مداولة اجلمعية العامة صفة العضو الشريف بناء على اقرتاح مكتب اجلمعية.               

 

من القانون رقم  4: زيادة على الشروط املنصوص  عليها  يف  التشريع  املعمول  به، السيما  املادة   10المادة 
املتعلق باجلمعيات،  جيب أن تتوفر يف العضو الناشط يف اجلمعية  2012جانفي  12 املؤرخ يف 12-06

 ) تذكر الشروط الخاصة المطلوبة (: 
................................................................................ 

           .......................................................................................... 
            

 يتم االنضمام إىل اجلمعية بطلب كتايب يوقعه صاحب الطلب ، ويقبله مكتب اجلمعية، : 11المادة 
 .تثبت صفة العضو مبنح بطاقة االخنراط             

 

 : تفقد صفة العضو يف اجلمعية لألسباب اآلتية : 12المادة 
 االستقالة مقدمة كتابيا. -
 الوفـــاة. -



 ..................................) اإلشارة إلى المدة المحددة(عدم دفع االشرتاكات ملدة  -

 حل اجلمعية. -

 بدّقة ( ) توضحأسباب أخرى  -
 : كل عضو له احلق يف التصويت والرتشح على مجيع مستويات اجلمعية شريطة : 13المادة 

 استيفاء االشرتاكات. -
 .) توضح بدّقة (شروط أخرى  -

 
 

 نيالبــاب الثـــا
  وسيـــــر أجهزة الجمعية ـتنظيــــم ـ 

 اجلمعية مجعية عامة ومكتب تنفيذي تضم 
 الفصــل األول 

 ـ الجمعية العامة ـ 
 

 

، التنفيذيةتضم اجلمعية العامة  كل األعضاء املنخرطني أو ممثلي الواليات، باإلضافة إىل أعضاء اهليئة  : 14المادة 
 .............................مندوب.) اإلشارة إلى العدد (تعني كل والية 

مع االعتماد  ين على مستوى كل والية)تحديد كيفية تعيين المندوب ويتم تعيني املندوبني عن طريق 
 على مبادئ التسيير الديمقراطي (

............................................................................... 
 

 ...............(....................)اإلشارة إلى المّدة: املدة االنتخابية للجمعية العامة هي  15المادة 
 

 :تتكفل اجلمعية العامة مبايلي :  16المادة 
 اإلدالء برأيها فيما خيص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيري املايل، والوضعية األدبية للجمعية. -
 املصادقة على القوانني األساسية والنظام الداخلي للجمعية، باإلضافة إىل تعديالهتا. -

 ديده.القيام بانتخاب املكتب التنفيذي، وكذا جت -

 املصادقة على قرارات املكتب التنفيذي  خبصوص تنظيم هياكل اجلمعية ومتثيلها احمللي.  -

قبول اهلبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع األهداف   -
 املسطرة للجمعية.

 عقارات.املوافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة املوافقة على اقتناء ال -

 دراسة الطعون املقدمة فيما خيص االنضمام إىل اجلمعية. -

 البث النهائي يف قضايا االنضباط. -



 حتديد مبلغ االشرتاكات السنوية. -

 وتتكفل أيضا ب: )اإلشارة إىل مهام أخرى(  -

 

 ...........يف السنة،) اإلشارة إلى عدد المرات(: جتتمع اجلمعية العامة يف دورة عادية على األقل  17المادة 
وجتتمع يف دورة غري عادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك، بطلب من رئيس اجلمعية، أو بطلب من أعضاء 

 ..................................... .)تحديد النصاب (املكتب أو بطلب من أعضائها 
 للرئيس حمل رئيس اجلمعية.ويف هاتني احلالتني ا األخريتني حيل األمني العام أو النائب األول  

 

من هذا القانون، وتسجل االستدعاءات يف سجل  17: تستدعى اجلمعية العامة وفقا حلكام املادة  18المادة 
) يحدد املداوالت وترسل كتابيا مرفقة جبدول األعمال إىل عناوين أعضاء اجلمعية العامة يف أجل أقصاه 

 .........................يوما. عدد األيام قبل موعد االجتماع (
  

 ) تحديد النصاب(الميكن للجمعية العامة املداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول إال  حبضور  : 19المادة 
يف وإذا مل يكتمل النصاب، تستدعى اجلمعية العامة مرة ثانية ..........................من أعضائها؛ 

...........................يوما، عندها ميكن األيام قبل موعد االجتماع () تحديد عدد أجل أقصاه 
 للجمعية العامة املداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

 

.......................أعضاء اجلمعية العامة ) تحديد األغلبية بدقة (: تتخذ القرارات بأغلبية  20المادة 
 اوي األصوات يعترب تصويت الرئيس مبثابة صوت مرجح.احلاضرين يف االجتماع، ويف حالة تس

ميكن للعضو الغائب توكيل أحد األعضاء احلاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له احلق يف وكالة               
 واحدة وصاحلة جللسة واحدة فقط.

 

 ة من مل يستويف اشرتاكاته.يف التصويت وال ينتخب عليه على مستوى اهليئات التنفيذي ك: ال يشار  21المادة 
 

: تسج ل املداوالت وفق التسلسل الزمين يف سجل املداوالت ، وتكون ممضاة من قبل األعضاء احلاضرين  22المادة 
 يف االجتماع.

 
 .يساعد اجلمعية العامة جلان دائمة، مكلفة بدراسة املسائل املتعلقة بأهداف اجلمعية : 23المادة 

 .) اإلشارة إلى أسماء الّلجان ومهام كل لجنة على حدى (الل جان الدائمة هي:      
 .) تحديد عدد أعضاء كل لجنة ( تتشكل كل جلنة من:     

تنتخب كل جلنة رئيسها ومقررها، وحتدد نظامها الداخلي، وجتتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من 
 ..أعضائها.................)اإلشارة إلى عدد األعضاء (

 

 



 

 
 نيالفصـــل الثـــا

 ـ المجلــــــــس ـ
 

     ) في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه ومهامه 
 .وتسييره (

 

 لث الثا الفصـــل
 ـ الهيئة التنفيذية ـ

 

 .والرتبة( ةيفظ) اإلشارة إلى الو  يقود اجلمعية ويديرها مكتب متكون من::  24المادة 
 ...   ـ ..................   ـ .................ـ...............   
 ...   ـ ..................   ـ .................ـ...............   
 ...   ـ ..................   ـ .................ـ...............       

 

أعاله،  24: يتم انتخاب أعضاء املكتب من قبل اجلمعية العامة حسب الرتتيب املنصوص عليه يف املادة  25المادة 
 ...... على األكثر.( ) اإلشارة إلى عدد المرات...... ، وقابلة للتجديد ) تحديد المّدة (ملدة 

 
 يكلف املكتب مبايلي : : 26المادة 

 ام الداخلي، والسهر على احرتامها. يضمن تطبيق أحكام القانون األساسي والنظ -

 تنفيذ قرارات اجلمعية العامة. -
 تسيري ممتلكات اجلمعية. -

 حتديد االختصاصات لكل نائب ومهام املساعدين. -

 إعداد مشروع النظام الداخلي. -

 اقرتاح تعديالت القانون األساسي والنظام الداخلي. -

 ضبط مبالغ النفقات الزهيدة. -

 اإلجراءات لتحسني عملية تنظيم وتنصيب أجهزة اجلمعية. اقرتاح للجمعية العامة كل -

 دراسة عمليات الشطب لكل عضو يف اجلمعية يرتكب خمالفة خطرية. -

 إعداد برنامج عمل اجلمعية. -

 .) اإلشارة إلى مهام أخرى (باإلضافة إىل ذلك فهو مكلف ب       
 



...............يف الشهر، بدعوى من رئيسه،   ) تحديد عدد المرات ( جيتمع املكتب على األقل : 27المادة 
 أعضاء املكتب...................... ) تحديد النصاب (وبإمكانه أن جيتمع كذلك بطلب من 

  

ويتخذ  ..................أعضائه. ) تحديد النصاب ( اجتماعات املكتب إال  حبضور حال تص  : 28المادة 
.................أعضائه، وإذا تساوت األصوات يعترب صوت ( ألغلبية)تحديد ااملكتب القرارات بأغلبية 

 الرئيس صوتا مرجحا.
 

 ميثل الرئيس اجلمعية يف مجيع أعمال احلياة املدنية، وهو مكلف مبايلي:  : 29المادة 
 متثيل اجلمعية لدى السلطات العمومية. -
 التقاضي باسم اجلمعية. -

 باملسؤولية املدنية.اكتتاب تأمني يضمن النتائج املرتبطة  -

 استدعاء أجهزة اجلمعية، رئاسة وتسيري املناقشات. -

 اقرتاح جدول أعمال دورات اجلمعية العامة. -

 تنشيط وتنسيق نشاطات مجيع أجهزة اجلمعية. -

 إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة اجلمعية. -

 تبليغ السلطة اإلدارية املؤهلة جبميع املعلومات. -

 األديب واملايل وتقدميه للجمعية العامة للبث فيه. حتضري التقريرين -

إشعار السلطة العمومية املؤهلة بالتعديالت اليت تطرأ على القانون األساسي، وكل تغيري يقع يف اجلهاز  -
 ( يوما من تاريخ اختاذ القرار.30التنفيذي للجمعية يف أجل أقصاه ثالثون )

 ملستخدمني يف اجلمعية.ممارسة سلطة النظام التسلسلي على األعضاء ا -

 .) اإلشارة إلى مهام أخرى لرئيس الجمعية إن وجدت (وهو مكلف أيضا ب: 
 

 : يكلف الكاتب العام مبعونة الكاتب العام املساعد، جبميع قضايا اإلدارة، ويتوىل هبذه الصفة  مايلي: 30المادة 
 مسك قائمة املنخرطني. -
 معاجلة الربيد وتسيري احملفوظات. -

 املداوالت لكل من املكتب التنفيذي واجلمعية العامة.مسك سجل  -

 حترير حماضر املداوالت لكل من املكتب التنفيذي واجلمعية العامة. -

 حفظ نسخة القانون األساسي. -

 .) اإلشارة إلى مهام أخرى (باإلضافة إىل:  
 

 : يتوىل أمني املال مبعونة أمني املال املساعد املسائل املالية واحملاسبة ، فهو مكلف هبذه الصفة مبايلي: 31المادة 
 حتصيل االشرتاكات. -

 تسيري األموال، جرد وضبط أمالك اجلمعية املنقولة والعقارية. -
 مسك صندوق النفقات الزهيدة. -



 إعداد التقارير املالية. -

 .إلى مهام أخرى () اإلشارة وهو مكلف أيضا ب: 
 : يوقع أمني املال سندات النفقات، ويف حالة وقوع مانع يوقعها أمني املال املساعد. 32المادة 

من هذا  24ويوقعها بعد التوقيع األول رئيس اجلمعية أو نائبه حسب الرتتيب املنصوص عليه يف املادة 
 القانون األساسي.

 

 الفصـــل الرابــــع
 الداخلي ــ التنظيم والتقسيم 

  

 : تنقسم اجلمعية إىل :  33المادة 
 .والئي( أو ) ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى المحلي، سواء كان جهوي  

 
 ثالثالبـــاب ال

 ـ األحكـــام الماليـــة ـ
 

 الفصـــــل األول
 ـ المـــوارد ـ

 

 تتألف موارد اجلمعية من::  34المادة 
 .تصب مباشرة يف حساب اجلمعية أعضائهاشرتاكات إ -
 . املرتبطة بنشاطاهتا  اجلمعوية وأمالكها لداخيامل -

 والوصايا. والعينية النقديةاهلبات  -

 مداخيل مجع التربعات. -

 اإلعانات احملتملة للدولة واجلماعات احمللية.  -
 

يفتح بناءا على طلب  مالية عموميةأو حساب مفتوح لدى مؤسسة : تودع املوارد يف حساب وحيد بنكي  35المادة 
 من رئيس  اجلمعية وباسم اجلمعية.

 
تنظيمات ومنظمات غري حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناجتة صادرة عن تلتزم اجلمعية بعدم حتصيل أموال : 36 المادة 

 .املختصةة عن عالقات التعاون املؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل حمل موافقة مسبقة من السلط
 
 
 
 



 
 
 

 الفصــــل الثــانــي
 ـ النفقـــات ـ

 تشمل نفقات اجلمعية مجيع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف هذا القانون األساسي.  :37المادة 

 والنفقات.حسابات اجلمعية بالقيد املزدوج، يشمل املوارد يتوىل اعتماد حمافظ حسابات  اجلمعية تعيني :38المادة 
العمومية اليت متنحها اإلعانات و  تضع اجلمعية حساهبا وملفات جرد أمالكها، املرتتبة عن املساعدات:  39 المادة

 الدولة واجلماعات احمللية حتت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما.
 لرابعالبـــاب ا
 حّل الجمعية ــ حل النزاعات ـ 

    لجنة إلى يمكن أن تخول هذه الصالحية لبث النهائي يف قضايا االنضباط، ) با :  تقوم اجلمعية العامة 40المادة               
 تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها، باإلضافة إلى كيفيات عملها(.انضباط شريطة تحديد                             

 

 النزاعات بني أعضاء اجلمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون األساسي، وعند االقتضاء،    ختضع : 41المادة              
     هاأمالك حمضر قضائي جلرد تعيني يف حالة نزاع قضائي، للجهات القضائية اخلاضعة للقانون العام.                           
                 بسعي من الطرف الذي يهمه األمر.                          
                          

 : يقر ر احلل اإلرادي للجمعية من قبل اجلمعية العامة، بعد تقرير مكتب اجلمعية. 42المادة 
ضرورة تحديد )يتخذ قرار احلل اإلرادي للجمعية من قبل اجلمعية العامة حبضور  

 ضرورة تحديد األغلبية(..من أعضاء اجلمعية العامة، ومبصادقة )................(النصاب
................. .من األعضاء احلاضرين، يتم أيلولة األمالك املنقولة والعقارية بقرار من اجلمعية العامة، 

  حسب التشريع املعمول به.
 

 البـــــاب الســـادس
 ـ أحكــــام ختــاميـــة ـ

 
 بعد مصادقة اجلمعية العامة ، بناءا على اقرتاح مكتب اجلمعية . تعديل القانون األساسييتم  : 43المادة 

................. من أعضاء ( صاب) ضرورة تحديد النّ ضور حبيعتد  بالتعديالت املقرتحة إال   ال 
 كل تعديل.  على من األعضاء احلاضرين .............(األغلبية  ) تحديد مصادقةاجلمعية العامة، وبعد 

  



 س تبلغ اجلمعية السلطة املختصة بكل التعديالت اليت تطرأ على هيئاهتا القيادية والتعديالت اليت مت:  44المادة 
  قانون املعمول به. ضمن ال يف اآلجال احملددة  قانوهنا األساسي

: يبني النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على األحكام الواضحة املنصوص عليها أعاله ، كل مسألة  45المادة 
 ترى اجلمعية العامة ضرورة تسويتها يف هذا اإلطار.

 ......................أصليــة.) يبين عدد النسخ (صي ــغ يف    
 

 ................... اإلشارة إلى التاريخ () .....................يف ) اإلشارة إلى المكان (ـ  
 األميـــن العــام                                     الرئيــس                 

   ) ضرورة ذكر إسم ولقب الرئيس وتوقيعه (                ) ضرورة ذكر إسم ولقب األمين العام وتوقيعه (                             

 يتعين المصادقة المادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية. :مالحظة
 

 
 
 



 األعضــــاء المؤسسيـــنقائمة 
                                              

 ..............................................................................جمعية:
الرقم 

 التسلسلي
، النسب تاريـخ ومكــان االزدياد االسم واللقــب

 الجنسيةو 
صاحب العمل  المهنــة

 )التسمية والعنوان(
 اإلمضاء العنوان الشخصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 مالحظة بالنسبة لألشخاص االعتبارية يتعني حتديد اسم ولقب ممثلها  
 األمني العامإمضاء                                                                                                                                   إمضاء رئيس اجلمعية



 المكـتــبعضــــاء أقـائمـــة 
 

 ..............................................................................جمعية:
الرقم 

 التسلسلي
 تاريخ ومكان االزدياد اإلسم واللقب

 النسب والجنسية
 اإلمضاء الوظيفة في المكتب العنوان الشخصي صاحب العمل المهنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

إمضاء األمني العام                       إمضاء رئيس اجلمعية                                                                                                             


